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Yksi tykkää saunasta,
toinen kodinhoitohuoneesta
Jos saunominen ei ole niin tärkeää, voi tilan hyödyntää muuhun
käyttöön. Tilkankadun Tilaihme-remontissa Helsingissä sauna
muutettiin kodinhoitohuoneeksi.

-K

aikki lähti viime Asokoti-lehdestä. Kannessa oli sanat ”Saunasta
Tilaihme” ja kiinnostuin heti ottamaan selvää, mitä tämä tarkoittaa, kertoo
Lea Paul, jonka kotona on remontoitu saunan lisäksi kylpyhuone ja keittiö.
Kun on 20 vuotta asuttu samassa kerrostalossa, saunan viehätys on jo ehtinyt
karista. Tilalle alkaa miettiä muuta käyttötarkoitusta.
- Aluksi saunoimme kerran viikossa,
mutta nyt siellä on kuivattu pyykkiä viimeiset kymmenen vuotta, Lea sanoo.

Remontti valmistui nopeasti
Aluksi suunnitelmissa oli laajentaa keittiötä kodinhoitohuoneeksi, mutta soitto Asokotien sisustussuunnittelija Katja Törmäselle sai kaikki loksahtamaan kohdalleen.
Päätettiin toteuttaa Asopaketin yhteydessä tehtävä Tilaihme-remontti.
Tällainen mahdollisuus muuttaa tila
toiseksi ei ollut tullut mieleenkään, kun
kysymys ei ollut omistusasunnosta.
Remontti sujui nopeammin ja tehokkaammin kuin Lea uskalsi unelmoidakaan. Katja Törmänen kävi katsomassa
asuntoa ja puolitoista viikkoa sen jälkeen
tavaroita vietiin jo ulos. Remontti kesti
kuukauden ja urakoitsija saa suuren kiitoksen siisteydestään ja huomaavaisuudestaan asukkaita kohtaan.
- Olen todella tyytyväinen sekä remontin kulkuun että lopputulokseen. Minulla

me-remontista
Lisätietoja Tilaih
ta Asopaketitlöydät Kotikulmas
alla yhteyttä
sivulta tai ottam
Katja Törmäseen
asokodit.fi,
katja.tormanen@
.
puh. 020 161 2241
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on astma ja aikaisemmin varsinkin lastenlasten ollessa hoidossa valtavien pyykkivuorten siirtäminen paikasta toiseen toi
paljon pölyä. Nyt kaiken saa pidettyä samassa paikassa ja ikkunan saa auki tuulettamista varten. Remontin aikana urakoitsija suojasi pressulla alueen hyvin sekä imuroi aina pölyt. Kesäaikana voi lisäksi viettää aikaa parvekkeella tai mökillä, Lea toteaa.
Tilaihme-remontti oli vaivaton ja
edullinen tämän päivän hintoihin nähden, vain 2 000 euroa, edellyttäen, että
kylpyhuone remontoidaan samalla. Sekä
Tilaihme- että kylpyhuoneen Asopaketti-remonteista annetaan aina kustannusarvio etukäteen.

Pitää tietää, mistä pitää
Ennen sauna oli oltava asunnossa kuin
asunnossa, mutta Lea epäilee, onko se enää
tätä päivää. Ihmiset ajattelevat ekologisesti ja haluavat säästää sähkön- ja vedenkulutuksessa.
Vähän käytetyille kerrostalojen kerhohuoneillekin hän toivoisi muutosta. Niistä
saisi hänen mukaansa ihania, isoja kylpyosastoja pesu- ja pukuhuoneineen asukkaiden yhteiskäyttöön.
Lean omaan asuntoon voitaisiin vaihtaa vielä lattiat, mutta tällä hetkellä Lea
nauttii uudesta Tilaihmeestään.
- Jotkut pitävät saunomisesta. Minä
olen silittäjä ja pyykkääjä. Täällä on tilaa

olla, voin istua korkealla jakkaralla kodinhoitohuoneessani ja kuunnella pyykätessä radiota, mitä sitä muuta tarvitsee. Olen
astiatkin pessyt aikaisemmin käsin, vasta nyt, kuusikymppisenä, olen saanut elämäni ensimmäisen astianpesukoneen, Lea
paljastaa.
Lea Paul iloitsee pyykinpesun lisäksi matkustamisesta. Kesällä vuorossa on
reissu Eurooppaan; Saksaan, Puolaan ja
Ruotsiin. Kesätuoksuja on varmasti mukava muistella syksylläkin puhdasta pyykkiä lajitellessa.
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