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Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 1

Moikka, tuleva viikko onkin sitten minun! Olen Pälvi Eliala, sisustusalan
moniosaaja.

Olen toiminut pian viisi vuotta yrittäjänä nimeäni kantavassa yrityksessä, joka
tarjoaa palveluita mm. sisustussuunnittelun, maalauksen ja tapetoinnin parissa.
Päädyin alalle uteliaisuudesta, mutta myös puoliksi vahingossa. Olin
työskennellyt pitkään ravintola-alalla ja työ oli jo pidemmän aikaa tuntunut
todella puuduttavalta ja kuluttavalta. En saanut enää työstäni yksinkertaisesti
minkäänlaisia onnistumisen tunteita.

Muutin Punkalaitumelle 2010 ostettuani vuonna 1900 rakennetun hirsitalon. Sen
myötä viimeistään heräsi kiinnostus remontointia ja sisustamista kohtaan.
Suoritin sisustustekstiiliartesaanin tutkinnon (2013), jonka jälkeen lähdin
opiskelemaan sisustussuunnittelua Sisustusakatemiaan (2015) ja suoritin
sisustusalan ammattitutkinnon (2017).

Työssäni yrittäjänä on parasta se, että saan toteuttaa asioita omalla tyylilläni ja
omien arvojeni mukaan, mutta kuitenkin asiakkaan toiveita kuunnellen. Koska
jokainen kohde on aina erilainen ja uusia materiaaleja tulee markkinoille
jatkuvasti, oppii tässä työssä koko ajan uutta.

En ehkä istu perinteiseen sisustusmaalarin muottiin, vaan kädessäni pysyvät
myös vasara ja naulapyssy. Se antaa hyvät lähtökohdat erilaisille suunnittelutöille
ja pintaremonttien toteutuksille. Olen luonteeltani myös vähän sellainen ”jos en
osaa, niin opetellaan” -tyyppi ja se ajaa minua eteenpäin.

Tässä työssä näkee konkreettisesti myös omien kättensä jäljen ja se on upea
tunne! Olenkin aikamoinen perfektionisti ja pyrin aina tekemään parhaani, oli
kyseessä sitten pienempi osio tai suuri kokonaisuus.

Jokainen toteuttamani työ puhuu yritykseni puolesta eli työni jälki toimii minulle
parhaana käyntikorttina.

Huomenna kerron tarkemmin kahden postauksen verran palveluistani! Olkaahan
siis kuulolla. 

Ottakaa seurantaan myös tilini:
Insta @sisustus_palvieliala
Face Sisustuspalvelu Pälvi Eliala
Verkkosivut päivittyy kesäksi!

Terkuin,
Pälvi
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Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 2

Tänään kerron teille lisää palveluistani!
Yritykseni kautta hoituvat siis kaikki kodin sisäremontit. Olipa tarve
sisustussuunnittelulle, pintaremontille, kodin pienelle päivitykselle tai isommalle
muutokselle vaikkapa mökillä, alkaa hommat aina ilmaisella kartoituskäynnillä.
Kun olemme käyneet ensin yhdessä läpi toiveesi ja kartoittaneet kohteen tarpeet,
teen teille työstä tarjouksen.

Jokainen kohde on aina yksilöllinen ja lähtee asiakkaan toiveista ja tarpeista.
Vaikka vanhemmat hirsi- ja rintamamiestalot ovatkin lähellä sydäntäni, ja olen
niiden parissa tehnyt paljon töitä, ovat modernimmatkin kohteet mieluisia ja
inspiroivia.

Vanhojen talojen kohdalla on myös hyvä muistaa se, vaikka remontti yleensä
toteutetaan talon henkeä kunnioittaen, ei talosta tarvitse tehdä museota, vaan
toimiva kokonaisuus nykyajan mukavuuksilla.

SISUTUSSUUNNITTELU
Sisustussuunnittelu voidaan jakaa eri osioihin:
- tilasuunnitteluun
väri- ja pintamateriaalisuunnitteluun
- valaistussuunnitteluun
- kalustesuunnitteluun
- tekstiilisuunnitteluun

Tilasuunnittelulla kartoitetaan tilan eri toiminnot ja käyttäjät. Suunnitelmalla
mahdollistetaan paras toimivuus juuri kyseiseen tilaan myös esteettömyys
huomioiden.

Värisuunnitelmalla tilaan pyritään luomaan harmoninen ja/tai asiakkaan
toiveiden mukainen tyyli. Kaikki pintamateriaalit valitaan tilan käyttötarkoituksen
ja asiakkaan toiveiden mukaan yhteneväiseksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi.
Valaistus on erittäin tärkeä osa-alue sisustussuunnittelussa, joka jää harmillisen
usein liian vähälle huomiolle. Valaistuksen riittävyys on kuitenkin todella tärkeää
tilan toimintoja ajatellen. Vinkki! Huolella laadittu valaistussuunnitelma toimii
myös apuna sähköasentajalle remontti- ja uudiskohteissa.

Kalustesuunnittelulla parannetaan tilan toimivuutta sekä lisätään tilan tuntua –
mitoituksella on iso rooli sen suhteen, että tila pysyy avarana ja toimivana.
Tekstiilisuunnittelu viimeistelee tilan tunnelman ja viihtyvyyden. Tekstiileillä
voidaan myös parantaa huomattavasti tilan akustiikkaa.
Vinkki! Myös pelkällä tekstiilisuunnittelulla voidaan muuttaa tilan ilmettä
nopeasti ja edullisesti!

26.4.



Rintamamiestalon
yläkerran tilasuunnitelma.
Kolmen makuuhuoneen

toteuttaminen siten, ettei
huoneisiin tarvitse kulkea

toisen huoneen kautta.

Tilasuunnitelma 60-luvun
kerrostalokaksion

olohuoneeseen asiakkaan
omilla kalusteilla.

Huoneen tila-,
kaluste ja

pintamateriaali-
suunnitelma.

Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 3

Toteutan kodin remonteista niin pienempiä osioita kuin suurempiakin
kokonaisuuksia.

Sisäpintaremonteista hoituvat mm. seuraavat työt:
- pohjatyöt
- maalaukset
- tapetoinnit (myös erikoisemmat paperitapetit)
- lattian asennukset
- mikrosementointi
- lankkulattian hionta ja maalaus (yhteistyössä Pinnan Alla - Jyri Kuukasjärvi
kanssa)
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Tarjoan remontteja myös avaimet käteen -periaatteella eli kauttani saat koko
paketin suunnittelusta toteutukseen taitavien yhteistyökumppaneitteni kanssa.
Työskentelemme pääosin yhdessä remppapuolisoni Pinnan Alla - Jyri Kuukasjärvi
kanssa. Jyrin oma viikko on muuten tulossa syksyllä ottakaa ihmeessä tili
seurantaan!

Yhteistyökumppaneista löytyvät myös taitavat sähkö- ja lvi-osaajat sekä muita eri
alojen rautaisia ammattilaisia.

Sisustussuunnittelussa ja remonteissa on mahdollista tehdä 3D-
suunnitteluohjelmalla havainnekuvat, jotka auttavat hahmottamaan tilaa
paremmin. Kuvien avulla pystytään visualisoimaan tilan ilme ja mittasuhteet
yksityiskohtaisesti jo ennakkoon.

Autan myös mielelläni erilaisten materiaalien ja värien valinnoissa aina remontin
alkaessa sekä teen kilpailutuksia esimerkiksi kiintokalusteiden hankintapaikoista.
Tosiaan sisustus- tai remonttisuunnitelman ei tarvitse aina olla koko asunnon
kattava, vaan konsultointikäynnillä voidaan yhdessä katsoa, millaista muutosta ja
päivitystä tilan voitaisiin nopeasti ja edullisesti tehdä.

Huomenna perehdytään tarkemmin minua inspiroiviin materiaaleihin ja tyyleihin.
Tervetuloa taas huomenna seuraamaan viikkoani! Heräsikö palveluista
kysymyksiä? Vastaan mielelläni.

Boho-henkinen tapetti
tehosteseinänä

makuuhuoneessa.

Tapetointi 1800-luvun
lopun hirsitalon

makuuhuoneessa.

Uhana Design uusien
toimistotilojen

pintaremontti. Työ sisälsi
mm. vanhojen tapettien

poiston, seinien
ylitasoituksen sekä

maalauksen.

Eteisen tapetointi.
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Kerrostalokaksion
pintaremontti sisältäen

lattian hionnan ja
maalauksen, seinien ja

väliovien maalaus yhdessä
Pinnan Alla - Jyri

Kuukasjärvi kanssa

Lautalattian hionta ja
maalaus yhdessä Pinnan

Alla - Jyri Kuukasjärvi
kanssa

Makuuhuoneen katon ja
seinien maalaus sekä

tehosteseinän maalaus.

Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 4

Rakastan käyttää työssäni erilaisia materiaaleja ja värejä! Autankin niiden
valinnassa asiakkaita oikein mielelläni. Lähtökohtana kaikille materiaalivalinnoille
on oma arvomaailmani. Suosin ekologisuutta, kestävää kehitystä, kierrätystä,
luonnonmateriaaleja sekä käsityöläisyyttä.

Sisustuksessa lempimateriaaleja ovat ehdottomasti pellava ja puu. Pellava on
kestävä ja ihanan monipuolinen materiaali, puu tuo upeasti sisustukseen lämpöä.
Tyyleistä minua inspiroi erityisesti 50-luku, funkkis, talonpoikaistyyli sekä vintage.
Sisäpintaremonteissa suosin paperitapettia ja muovittomuutta. Uskallankin
väittää, että olen aikamoinen expertti hankalammaksi koettujen paperitapettien
tapiseeraaja. 

Erilaiset kuosit ja varsinkin eri aikakausille tyypilliset piirteet inspiroivat. Pakko
mainita tässä kohtaa @tapettitehdas, jotka käyttävät tapettien valmistuksessa
vanhoja painokoneita ja -menetelmiä. Näin he säilyttävät osaltaan vanhaa
käsityöperinnettä. Perinteisistä rakennusmateriaaleista suosin myös
huokolevyjen käyttöä sekä perinnemaaleja.

Joskus toimeksianto voi olla niin kokonaisvaltainen, että kohteeseen hankitaan
kaikki kalusteista ja tekstiileistä lähtien. Näissä tapauksissa hankintapaikkojen ei
suinkaan tarvitse olla suurten ketjujen liikkeet, vaan esimerkiksi
kierrätyskeskukset ja toripalstat.

Haluaisitko kuulla lisää jostain tietystä materiaalista tai sen käyttötarkoituksista?
Huomenna esittelen teille pari kohdetta, jossa kerron käytetyistä materiaaleista ja
tehdyistä muutoksista. Kuullaan siis huomenna!
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Tämä eteinen henkii boho-
tunnelmaa! Lämpimän

sävyinen tapetti
yhdistettynä mustaan

toimii upeasti.

"Kerro, kerro kuvastin, ken
on kiuruista kaunein!"

Yksityiskohta asiakkaan
tapetoidusta

makuuhuoneesta.

Rakastan vanhoja ovia!

Rantakukka-tapetista on
tullut yksi lemppareistani

Viehättävä Kirsikkapuu-
tapetti yhdistettynä

rustiikkiseen
tammiparkettiin oli
nappivalinta tähän
makuuhuoneeseen.

Yksityiskohta asiakkaan
keittiöstä.

William Morrisin tapeteissa on
vanhanajan ylellistä tunnelmaa ja tuo

rautasänky on tähän aivan
täydellinen.

Yksityiskohta rintamamiestalon
yläkerran kammarista. Tykkään

tämän tapetin graafisesta kuviosta
paljon!



Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 5

Tänään pääsette kurkkaamaan kohteeseen Helsingissä, jossa kerrostaloyksiö
päivitettiin tälle vuosikymmenelle! Tein tähän kohteeseen tila- ja
värisuunnitelman sekä valitsin pintamateriaalit asiakkaan toiveiden pohjalta.
Eteisessä oli parhaat päivänsä nähnyt kaapisto, joka purettiin kokonaan pois.

Jäljelle jääneeseen syvennykseen Pinnan Alla - Jyri Kuukasjärvi asensi
sormipaneelit ja vanhan kaapiston tilalle hankittiin siivouskomero. Jäljelle jäävään
tilaan mahtuu esimerkiksi pieni työpöytä.

Keittiön puolella suurennettiin oviaukkoa ja välitilan vanhojen laattojen päälle
asennettiin mikrosementti. Myös keittiön kaapit, työtaso ja kodinkoneet
vaihdettiin uusiin.

Muualla asunnossa vanhat tapetit poistettiin ja seinät ylitasoitettiin sekä hiottiin.
Seinät maalattiin Coloria Oy Greenline-sarjan muovittomilla ja ekologisilla
remonttimaaleilla. Myös harmaantunut katto sai uuden maalipinnan ylleen.
Vinkki! Roiskerapattu katto ei kestä vesiohenteisia maaleja, vaan se täytyy ensin
pohjustaa esim. Tixomatt-maalilla).

Suunnittelin huoneen erkkeriin säilytyspenkin, jonka Tuomo Lehtinen Custom
Works toteutti. Vanha mosaiikkiparketti jätettiin vinyylilankun alle, jos asukkaat
tulevaisuudessa haluaisivatkin sen vielä kunnostaa.
Muutos on aika uskomaton!

Herääkö tästä kohteesta, materiaaleista tai muista ratkaisuista kysyttävää?
Esittelen teille huomenna toisen kohteen!
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Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 6

Tänään kurkataan 40-luvun kerrostalohuoneiston eteisen ja keittiön
pintaremonttiin! Toimeksianto sisälsi enemmän työmaavalmisteluita kuin
yleensä. Huonekalut ja muut tavarat siirrettiin remontin ajaksi olohuoneeseen.
Ennen tätä siirtoa piti kuvata tavaroiden alkuperäiset paikat, jotta muistaisin
laittaa ne samoille paikoille remontin jälkeen. Asiakas oli remontin alkaessa itse
siis ulkomailla.

Tämän jälkeen päästiin tekemään asunnon suojaukset. Se onkin remontissa kuin
remontissa kaiken A ja O! Näin säästyy monilta roiskeilta ja harmeilta. Esimerkiksi
maalilla tuntuu olevan joku erikoistaito löytää aina tiensä sinne, mistä suojaus
puuttuu. 

Tässä kohteessa maalattiin myös katto, joten keittiön kaapit sekä väliovet piti
suojata. Suojauksien jälkeen seinät ja katto piti pestä maalarinpesuaineella. Maali
tarttuu huonosti, jos maalattava pinta on likainen. Pesun jälkeen seinissä olevat
reiät paikattiin ja hiottiin.

Tässä kohteessa tein valorajat teippaamalla, koska en jostain syystä luottanut
rajaajaan. Kyseessä on siis seinän (ja katon) rajaan jäävä valkoinen rajaus, koska
yhtymäkohta on harvemmin suora, ei seinämaalia kannata tuoda sinne asti. Näin
saadaan siistimpi lopputulos. Kun muut paikkaukset kuivuivat, pystyi sillä aikaa
maalaamaan katon. Seuraavana päivänä pääsin maalaamaan katon toiseen
kertaan, jonka jälkeen vihdoin pääsin seinien kimppuun!

Molempiin huoneisiin oli tulossa tehosteseinät, mutta ensin oli maalattava ns.
perusväri. Kun “perusväriset” seinät oli kuivuneet, tein teipillä rajaukset
tehosteseinille. Sitten taas vaan sutimaan!
Vinkki: Telaan kannattaa ottaa tarpeeksi maalia, kuivalla telalla tulee raidallinen
lopputulos!

29.4.



Maalauksen lisäksi keittiöön vaihdettiin työtaso, tiskiallas ja hana. Myös hellan
paikka vaihtui toiselle seinälle ja liesituuletin vaihdettiin uuteen. Kohteessa
tarvittiin siis myös sähkärin ja putkarin palveluja. Kun kaikki remppatyöt oli tehty,
suojaukset poistettiin ja tavarat laitettiin takaisin paikoilleen. Onneksi oli se kuva
tallessa!

Remontin aikana syntyneet jätteet toimitettiin asianmukaisesti jäteasemalle.
Tämän jälkeen sitten pääsikin ottamaan kuvia upeasta lopputuloksesta ja
kirjoittamaan asiakkaalle laskua.

Ennen tätä kaikkea oli tietenkin tehty mm. kartoituskäynti, tarjous ja
värisuunnitelma. Aika monta työvaihetta, vai mitä? Haluaisitko tietää tästä
rempasta jotain tarkemmin? Huomenna luvassa juttua kuinka pienilläkin
muutoksilla voi saada paljon aikaan!



Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 7

Muutoksen tilassa ei tarvitse aina olla iso, kun halutaan uutta ilmettä vaikkapa
kotiin tai mökille. Pienelläkin freesaamisella voi saada aikaan vaikutelman, että
tilassa olisi tehty isompikin remontti. Kurkkaa kuvat, joissa nähtävillä pieniä
muutoksia tiloissa.

Mukavaa lauantaita! Huomenna palataankin viimeisen postauksen kanssa.

30.4.

Takan ja puuhellan
edustan betonivalun

maalaus. Ilme siistiytyi
kummasti!

Takan ja puuhellan edusta
ennen käsittelyä.

Perheen tyttären
huoneeseen laitettiin

tehostetapetti. Pinkki oli
alkanut kyllästyttämään,
mutta pieni muisto siitä

jätettiin pylvääseen.

Seinä ennen tapetointia.

Portaat hiottiin ja
maalattiin, myös seinät
saivat pintaan uuden

maalin.

Portaikko ennen
maalausta.
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Olohuoneeseen laitettiin tehostapetti.

Seinä oli ennen tapetointia perusvalkoinen.

Pönttöuuni sai uuden maalin pintaansa!

Pönttöuuni vanhassa asussaan.

Kodin remontit naisenergialla suunnittelusta toteutukseen OSA 8
Kuukausi on painettu hommia tukka putkella Savon sydämessä ja nyt pieni
huilaustuokio ennen huomista uutta työmaata.

Kohta viisi vuotta yrittäjänä on opettanut sen, että elämä on jatkuvaa
tasapainoilua työn ja vapaa-ajan välillä. Näin työväen juhlapäivänä onkin hyvä
muistaa, että hektisinäkin aikoina täytyy ottaa aikaa myös itselleen ja hengähtää.
Muuten ei jaksa. Täytyy sanoa, että on muuten aika huippufiilis, kun tällä viikolla
ruksasin kalenterista neljä viikkoa lomaa varten! 

Tämä viikko on ollu aivan huippu ja on saanut miettimään omaa osaamistaan
aivan uudelta kantilta. Kiitos Punkalaitumen kunta tästä kampanjasta! Kiitos
myös kaikille tykkääjille, kommentoijille ja uusille seuraajille!  Huomaan, että nyt
kun pääsin vauhtiin, toinen viikko menis tosi helposti! Jäikö sua joku asia
mietityttämään mistä haluaisit lisää tietoa?

Jos törmätään kylän raitilla, 
niin saa tulla nykimään hihasta! 
Hauskaa Vappua! Pidetään lippu korkealla!

30.4.

https://www.facebook.com/uhanadesign/?__cft__[0]=AZUdtEKZCrU99iGIS6VdaZ9kupHgIjZ8QYU-1r9iGMgBogN6qCaj7MyR1jxu5zuqF1_B_6q_EqKwe0FKJxBdwcd7zStHszSNKKWvhfrqbtpaqpj5rAp32Jt2X6vfzpcVFccKuPnPc_e5NVXF_6WOr7ZvIcEa4v-eq-cHfDE5elHO-sbV280sJVH5u-tyg72vAMUlq7W4sqoxyFk8Dk5e73cI&__tn__=kK-R

