Mukavaa että tulit vierailemaan Ideavalo & Sisustuksen kotisivuilla, sekä
tutustumaan yritykseen ja palveluihin.
Olen Anne Rantala. Valaistus- ja sisustussuunnittelija. Valaistussuunnittelua olen
tehnyt jo yli 20-vuotta. Keskittyen pääasiassa koti- ja vapaa-ajan asuntojen,
myymälä- ja toimistovalaisuun. Vuosien saatossa olen tehnyt useita erilaisia kohteita
ympäri suomea, ja saanut lukuisia tyytyväisiä asiakkaita.
Valaistussuunnitteluosaamistani täydentää Esinesuunnittelun- ja valmistuksen
artenomitutkinto, Visualistin ammattitutkinto, Sisustusartesaani tutkinto ja ESKEH esteettömyyskartoittaja pätevyys.
Yritykseni, Ideavalo & Sisustus keskittyy pääasiassa mm. kotien ja vapaa-ajan
asuntojen valaistus- ja sisustussuunnitteluun, sekä kivijalkamyymälöiden, erilaisten
majoitustilojen, juhlatilojen, sekä toimistojen valaistus- ja sisustussuunnitteluun. Syy
ammatin valintaan löytyy varmasti lapsuudesta. Viihdyin paljon luonnossa, ja
rakastin valoa ja lämpöä. Rakentelin majoja ja vaihtelin huoneeni järjestystä
ahkerasti. Muistan jo alakouluikäisenä piirtäneeni huoneeni pohjakuvan, ja
sijoitelleeni kalusteet paikoilleen kuvaan.
Tekemäni sisustussuunnitelma voi sisältää mm. kohdekohtaisesti suunniteltuja
kalusteita, valaisimia, tilateoksia ja sisustustekstiilejä. Suunnittelussa minulle
tärkeitä arvoja ovat mm. asiakaskeskeisyys, esteettömyys, toimivuus ja esteettisyys.
Haluan auttaa kaikkia saamaan unelmiensa ympäristön, jossa viihtyy, silmä ja mieli
lepää, ja jossa kokee erilaisten arkisten askareiden sujuvan mutkattomasti.

Esteettömyys on asia, joka hyödyttää meitä kaikkia. Se on toiminnallisuutta ja
sujuvuutta. Se kulkee matkassani kaikessa suunnittelussa. Erityisesti esteettömyyden
avulla tuetaan ikääntyvien, ja toimintarajoitteisten henkilöiden itsenäistä
selviytymistä kaikkialla asuinympäristössämme.
Esteettömyyden lisäksi myös esteettisyys on meille kaikille tärkeää. Esteettisyys tukee
mielemme hyvinvointia, ja tuo hyvää oloa.
Punainen lanka sisustukseen voi syttyä melkein mistä vaan. Toisinaan jo paikan
päällä kohteessa alkaa idea hahmottua, tai joskus ajatus syttyy luontoretkelläni. Yhtä
lailla sysäyksen voi antaa valokuva, taulu tai materiaali. Joskus jopa jonkun hauska
lausahdus, onpa jopa uni taannoin innoittanut.
Aluksi kohde ja tarve kartoitetaan, faktat ja olemassa olevat tekijät kirjataan ylös.
Tämän jälkeen annetaan luovuuden astua mukaan prosessiin. Työn suola on myös
siinä, että toisinaan lopputulos on yllätys myös itsellenikin.
Rakkaus luontoon näkyy työssäni. Haluan suunnittelijana kantaa vastuun luonnon ja
meidän kaikkien hyvinvoinnista valitsemalla turvallisia ja tutkittuja tuotteita, jotka
kuormittavat luontoa ja asuinympäristöämme mahdollisimman vähän. Valitsen
mielelläni kumppaneiksi tahoja, jotka myös omalta osaltaan kantavat ekologisen, ja
kestävän kehityksen vastuun.

Rakkaudesta luontoon – toimivan, turvallisen ja esteettisen asuinympäristömme puolesta.
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