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Hyvästi sauna,
tervetuloa vaatehuone
Mielessä saunaremontti? Asokotien Tilaihme-paketissa loihdittiin
asukkaalle lisää säilytystilaa vaatteille ja harrastustarvikkeille.

-S

iskolleni tehtiin Asopaketti-remontti noin vuosi sitten
ja häneltä kuulin Tilaihmeestä. Mahdollisuus saunan purkamiseen
ja sen muuttamiseen esimerkiksi vaatehuoneeksi oli minulle mieluinen tieto ja
innostuin heti, espoolainen Päivi Kärki kertoo.
Sisarukset asuvat samassa kerrostalossa Espoon Kivenlahdessa. Muutettuaan asokotiin Päivi halusi lisää kaappitilaa alkuperäisessä kunnossa olevaan
kaksioon.
Nyt eteisestä aukeaa seinän kokoinen peiliovi entiseen saunaan ja lauteiden paikalla komeilevat muistoja tuovat

moottoripyöräkypärät letteineen.
Eteisen toiminnallisuus muuttui
kokonaan, kun avonaulakosta päästiin
eroon ja eteisen vaatesäilytys siirtyi liukuovien taakse vaatehuoneeseen eli siis
entiseen saunaan. Tilaa tuli muutoksen
avulla eteiseen tuplaten lisää ja tila rauhoittui merkittävästi.

Seinät liukuvat paikoilleen
Asokotien sisustussuunnittelija Katja
Törmänen ja remontin rakennusurakoitsija sekä keittiökalustefirma saavat
kiitosta innokkaasta ja tehokkaasta toteutuksesta.
Remontti pantiin aluille ennen ju-

hannusta ja parissa päivässä oli jo purettu saunan lisäksi kylpyhuone ja keittiö.
Kokonaisuudessaan asunnon muodonmuutos kesti kuukauden ja maksoi noin
16 000 euroa. Pienistä pakettiin kuulumattomista lisätöistä sovittiin urakoitsijan kanssa erikseen.
Oviaukko kylpyhuoneen ja saunan
välillä tehtiin umpinaiseksi seinäksi ja
eteisen seinän tilalle puolestaan tulivat
peililiukuovet.
Kylpyhuoneen vanha muovimatto sai
lähteä, seiniin ja lattiaan valittiin uudet
kaakelit ja katto paneloitiin.
Keittiöön ilmestyivät uusien kaapistojen lisäksi uutuuttaan hohtavat kodinkoneet. Koko huoneistoon asennettiin
kaunis vaalea laminaatti.

Onko jo valmista?
- Odotin innokkaasti remontin valmistumista. Asuin sen ajan siskoni luona ja
kävin usein ennen töihin lähtöä katsomassa, missä vaiheessa asunto milloinkin oli. Urakoitsijaan pystyi luottamaan
täysin ja työskentely oli viimeisen päälle
siistiä, itsekin kiinteistöalalla työskentelevä Päivi kiittelee.
Oman Asopaketin valintoja helpotti sisustusammattilaisen lisäksi siskon
asunnossa nähdyt ratkaisut.
- Tilaihme löytyy minulta, mutta jos
saunan kaipuu yllättää, siskolle pääsen
saunaan, Päivi toteaa.

Hyvää tuulta vaatehuoneesta
Saunan uusiokäyttö vaatehuoneena tuo
lisää tilaa ja avaruuden tuntua. Hyvä ilmanvaihto huoneessa on jo valmiina.
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Päivi muistuttaa, että harvakseltaan
saunominen ei ole kovin taloudellista ja
uskoo monen pitävän saunaa varastona.
Muutto ei ole tällä asukkaalla vielä
mielessä. Sen sijaan remontoimisen makuun päästyään hän alkaa suunnitella jo
uusia muutoskohteita. Seuraavaksi vuorossa voisi olla makuuhuone, jonne Päivi laittaisi muun muassa liukuovet kaaASOKOTI 1/2015

			

piston eteen.
Ennen sitä on kuitenkin aikaa nauttia vaatehuoneen tuomasta lisätilasta ja
tarinoida ystävien kanssa vaikka moottoripyöräretkistä. Niitä Päivi harrasti aikoinaan nyt jo edesmenneen miehensä kanssa. Kauniit muistot ja niistä kertovat esineet onneksi säilyvät.

Lisätietoja Tilaih
me-remontista
löydät Kotikulmas
ta AsTöropaketitVaatehuoneeseen eli entiseen saunaan Katja
sivulta tai ottam
alla yh
mänen suunnitteli Elfa-järjestelmän
avulla
juuri
teyttä
tja Tö
Päivin tarpeisiinKa
sopivat
säilytystilat.
rmäseen
katja.tormanen@
asokodit.fi,
puh. 020 161 2241
.
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