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KOKKOSET ASOPAKETTI-REMONTISTAAN

Saimme mitä tilasimme
Eeva-Liisa ja Markku Kokkonen halusivat luksusta keittiöönsä.
Lumi-paketti toi kotiin luksuksen lisäksi myös valoa sutjakkaasti
sujuneen remontin jälkeen.
Asopaketin avulla saa
enemmän kuin perustasoa

Eeva-Liisa ja Markku
Kokkonen ovat asuneet
Uusikatu 43:ssa viitisen vuotta. He aikovat
asua talossa pitkään,
sillä sijainnin lisäksi
talossa asuvat hyvät
naapurit ovat tärkeä lisä
asumisviihtyisyyteen.
Markku toimii talossa
asukastoimikunnan
puheenjohtajana. Viime
kesänä asukkaat tekivät
suuren pihauudistuksen
talkoovoimin.

-M

eidän keittiö oli alkuperäisessä kunnossaan 90-lukulaisine pyökkilistoineen ja
laattoineen. Halusimme uusia sen, jotta
saisimme keittiön toimivammaksi, selvittää Eeva-Liisa, jolle keittiö ei suinkaan ole
pelkkä korea sisustuselementti. Hän viihtyy
siellä myös herkkuja loihtien.
Kokkoset kävivät pari kertaa Asokotien
järjestämässä Asopaketti-illassa, ennen kuin
päätyivät remontin teettämiseen. Asopaketti-illassa vierailu oli tärkeää, jotta pääsi hypistelemään materiaaleja käsissään.
He päätyivät valoisuuden varmistamiseksi kiiltävän valkoisiin kaapin oviin. Myös
työtasoksi valikoitui vaalea materiaali.
- Halusimme uusia myös kaappien rungot. Sillä tavalla pääsimme eroon muun muassa vanhasta nurkkakaapista, jonka käyttö
oli tosi hankalaa, kertoo Eeva-Liisa.
Remontissa maalattiin myös keittiön
katto ja seinät. Edellinen asukas oli laitattanut koko 80 neliöiseen huoneistoon kauniin
parkettilattian, joten sitä ei tarvinnut uusia.

- Joku ihmetteli Asopaketti-illassa, että miksi tehdä remonttia, kun yhtiön pitää hoitaa
remontit huoneistoissa. Kai meillekin olisi jossain vaiheessa remontti tullut, mutta
me päädyimme silti teettämään tämän remontin, koska halusimme saada kotiin vähän luksusta, toteaa Eeva-Liisa.
- Kyllä painetta tuli vähän naapureiltakin, joilla näimme Asopaketin avulla hyvännäköiseksi remontoituja keittiöitä, naurahtaa Markku ja kertoo, että heilläkin on
käyty katsomassa valmista lopputulosta samassa hengessä.
Yhtiö osallistuu Asopaketin kuluihin
talon iästä ja huoneiston koosta riippuen. Kokkosten maksettavaksi jäi remontista noin 4 000 euroa. Yhtiö kunnostaa huoneistojen keittiö-, kylpyhuone- ja saunatiloja talojen ikääntyessä, mutta remontit toteutetaan taloudellisesti perustasoisina. Asopaketin avulla asukas saa valita itselleen sopivat vaihtoehdot ja luksuksen tuntua.

Urakoitsija ansaitsee
suuret kiitokset
Remontin hankinta oli Kokkosten mukaan
erittäin helppoa. He tutustuivat paketteihin netin ja esitteiden avulla sen lisäksi että osallistuivat esittelyiltoihin.
- Kun soitimme Katja Törmäselle, niin
homma eteni siitä todella vauhdilla. Tero
Pirttimaa kävi mittaamassa keittiötämme,
antamassa hyviä vinkkejä ja pian meillä oli
Keittiöpisteen suunnitelmat kommentoitavana. Sähköpostitse hioimme sitten suunnitelmat loppuun, kertoo Eeva-Liisa.
Markku laskee, että remonttiin meni
kolme ja puoli päivää, eikä retkielämä mik-
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Kokkosten keittiö
ennen ja jälkeen
remontin. Remontti
toi pieneen keittiöön
runsaasti valoa ja on
nyt huoneiston koru,
jossa Eeva-Liisan
on mukava loihtia
herkkujaan. Remontin
yhteydessä uusittiin
myös jääkaappi.

roruokaa tehden tuntunut siksi mitenkään
rasittavalta.
- Kun osaa homman, niin eihän siinä
kauaa mene, kehuu Markku remontin toteuttaneen Pirttimaan toimintaa.

Keittiö on nyt kuin koru
Kokkoset ovat erityisen tyytyväisiä siitä, että pieneen keittiöön saatiin remontin avulla
lisää laskutilaa ja yläkaappien alle led-valot.
- Nyt valot voivat olla vaikka koko päivän päällä, kun led vie niin vähän sähköä.
Keittiöstä tuli remontin myötä muutenkin paljon valoisampi entiseen verrattuna, hehkuttaa Eeva-Liisa.
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Vieraan silmin keittiö on kuin koru.
Led-valon käyttö tuo esiin myös kauniin
ornamenttikuvioisen välitilalaminaatin,
joka oli Markun ehdoton valinta.
- En halunnut keittiöön enää niitä sairaalalaattoja, kommentoi Markku. Hän
kertoo itse nauttivansa myös siitä, että
kaappien ovet ja laatikot eivät enää kolise kiinni mennessään sillä hidasteet pitävät siitä huolen.
- Ja minusta tuosta välitilalaminaatista
jää jälki tämän päivän suunnittelusta aivan
samalla tavalla kuin ne pyökkilistat olivat
90-luvun suunnittelua, lisää Eeva-Liisa.
Kokkosten ajatuksena on asua Uusi-

Kysy Asopaketista
ja Tilaihmeestä
Katja Törmäseltä.

020 161 2241
sokodit.fi puh.
katja.tormanen@a

kadun asunnossaan pitkään. Talo sijaitsee
muutaman minuutin kävelymatkan päässä
Oulun keskustasta ja talvipyryillä on mukavaa, kun porrashuoneeseen pääsee suoraan talon parkkihallista. Kesällä kaupunki on joka puolelta vähintäänkin pyöräilymatkan päässä. Kävellenkään ei ole pitkä
matka keskustaan. Hyvä paikka Markulle
ja Eeva-Liisalle viettää eläkepäiviään.
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