 ASOPAKETIT
u Pauliina ja Pepe ovat esiintymismatkojen
lisäksi usein reissussa, joten kodin merkitys
korostuu. – Talo on meidän oloinen, asunnon
pohja toimiva ja huoneet mukavan kokoiset,
pariskunta kertoo. Remontissa asunnon
pinnat uudistettiin vaaleiksi.

KOTI KUNTOON
ASOPAKETILLA

Pauliina Visurin ja Pepe Willbergin koti toimii sekä treenipaikkana että
kotipesänä, missä ladataan akkuja ja vietetään aikaa lasten ja lastenlasten
kanssa. Ennen sisäänmuuttoa paikat laitettiin kuntoon Asopaketeilla.
Teksti: Anne Korkala
Kuvat: Mikko Käkelä
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pAvokeittiön iso pöytä kokoaa yhteen
päivistä riippuen joko perheen, ystäviä tai
orkesterin jäsenet.
up Pepe asensi kylpyhuoneen takaosaan
pyykkinarut, jotka tarvittaessa voi peittää
suihkuverholla.
uup Kylpyhuoneeseen saatiin kapean tilan
mittasuhteisiin hyvin sopiva kalustesarja,
jossa on tarpeellista laskutilaa.
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uuri imuroinnin lopettanut
Pepe Willberg nostaa imurin
keskeltä eteisen lattiaa ja siirtää
sen käytävän kaappiin omalle
paikalleen. Onko imurointi kokonaan Pepen vastuulla?
– Imuroin silloin kun Pauliina
käskee, hyväntuulinen muusikko
naurahtaa viitaten vaimoonsa ja
manageriinsa Pauliina Visuriin.
Koti merkitsee Pepelle paikkaa johon tuntuu hyvältä tulla ja missä on “kaikki omat
romut“. Taiteilijan näkökulmasta koti tarkoittaa myös puolijulkista tilaa, jossa pidetään orkesteriharjoituksia ja treenataan
laulunopettajan kanssa. Vaikka aarialaulu kuuluu Pepen mukaan pohjakerrokseen
saakka ja vie hampaista paikat, ovat naapurit suhtautuneet asiaan hyvin suvaiten.
– Mulla koti on aina toiminut perinteisesti myös treenikämppänä, ilman sähköä tietenkin. Eli olohuone ja osaksi myös keittiö
on pyhitetty myös työlle. Sohva seinän toisella puolella kuuluu vapaa-aikaan, kertoo
Willberg ja viittaa olohuoneen ohessa olevaan tv-tilaan.

Neljä huonetta ja keittiö. Pauliina ja
Pepe muuttivat Pikku-Huopalahdessa sijaitsevaan kotiinsa vuonna 2012. Ennen muuttoa pariskunta teetti alkuperäiskunnossa
olevassa asunnossa mittavan remontin Asopaketeilla.
– Tärkeintä oli saada koti toimivaksi
omiin tarpeisiimme, ja siksi satsasimme
remonttiin vähän enemmän.
Katja Törmänen oli nainen paikallaan,
hänen kanssaan pystyimme miettimään
mitä oikeasti haluamme, Pauliina Visuri
kertoo.
Keittiö, kylpyhuone ja erillis-wc laitettiin kokonaan uusiksi. Pauliina vastasi
enemmän kylpyhuoneremonteista, ja Pepe
funtsaili kuinka vinoseinäiseen keittiöön
saadaan kaikki mahtumaan ja tila toimimaan.
– Jääkaappi-pakastin on iso, ja tarpeeseen, mutta kahdestaan pärjätään pienellä
astianpesukoneella, Pepe selvittää.
Koska keittiöön ei mahtunut erikseen
ruokapöytää ja työtasoa, asia ratkaistiin
yhdistetyllä työ- ja ruokapöydällä, joka on
tavallista korkeampi ja ympärille mahtuu

»Mulla koti on
aina toiminut
perinteisesti myös
treenikämppänä,
ilman sähköä tietenkin.
Olohuone ja osaksi
myös keittiö on
pyhitetty myös työlle.

isompi porukka. Koko asunnon lattiat vaihdettiin vaaleaan laminaattiin ja seinät ja
katot maalattiin.

Vähän extraa. Kylpyhuone, erillis-wc ja
sauna käytiin läpi lattiasta kattoon. Myös
vesikalusteet uusittiin. Kylpyhuoneessa valintoja tehtiin myös pakettiratkaisun ohi,
sillä Temalilta löytyi tilan mittasuhteisiin
ja asukkaiden makuun sopivammat kalusteet, joissa on altaan lisäksi laskutilaa. Lisätyönä kaapistoon asennettiin myös lasista kosmetiikkahyllyä valaiseva kohdevalo, joka toimii tilassa myös yö- ja tunnelmavalona.
– Laattapintoihin ei valittu mitään kovin monimutkaista, vaikka valikoimat
olisivat varmaan antaneet siihenkin myötä.
Vaaleanharmaassa pinnassa ei näy roskatkaan. Ainoa mitä en saanut oli laattaboordi ja harmaat lauteet, mutta ilmankin
pärjää, Pauliina hymyilee ja kertoo naapurin kaataneen saunan seinät ja sijoittaneen tilalle poreammeen. Viidakkorumpu lieneekin Asopakettien paras myynninedistäjä.

Muutostyö tehtiin ennen sisäänmuuttoa.
Ainoa harmitus oli se, että tavarat jouduttiin tuomaan asuntoon ennen remontin valmistumista ja muuttokuorma jouduttiin purkamaan pölykerroksen alta.
– Vaikka remontti maksoikin lähes
20 000, oli se huomattavasti huokeampi
verrattuna siihen, jos kaikki olisi teetetty
itse ulkopuolisella, Pauliina summailee,
ja toteaa, että koska koti on myös työpaikka, halutaan se pitää etenkin keittiön ja
olohuoneen osalta aina myös siistinä.

Useita hintaryhmiä ja vaihtoehtoja.
Asumisoikeuskohteille tarkoitetuilla
Asopaketeilla voidaan remontoida koko
koti tai kohentaa tarvittavia tiloja ja pintoja kuten maalauttaa huoneisto tai uusia
lattiat. Esimerkiksi keittiöpaketti kattaa
kaappirungot, työtasot, välitilan, vetimet
ynnä muut tarvittavat kalusteet. Lisäksi pakettiin kuuluu aina katon maalaus.
Kylpyhuoneessa ja saunassa Asopaketti pitää sisällään kaiken katosta lattiaan
avaimet käteen periaatteella.
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Yksittäiseen Asopaketin hintaan vaikuttaa kiinteistön ikä, huoneistokoko ja pakettien eri hintaluokat. Keittiöstä ja laminaateista löytyy kolme hintaryhmää, kylpyhuone-sauna ja märkätilat -paketissa on tällä
hetkellä kaksi hintaryhmää. Kokonaiskustannus syntyy asukkaan ja Asokotien osuudesta.
– Asukkaan osuus on sitä pienempi, mitä
vanhempi talo on. Tällä hinnoittelulla halu-

amme tukea niitä, jotka asuvat yhtiön vanhemmassa kiinteistökannassa, sisustussuunnittelija Katja Törmänen Asokodeilta kertoo.

p Kattoterassilta on näköalaa pitkälle

Laaja ja monipuolinen
Asopakettivalikoima

tarpeet ja määrittelee hintaryhmät yhdessä
asukkaan kanssa.
– Materiaalivalintojen lisäksi aikataulutus on tärkeää. Keittiön saamme tarpeen
mukaan valmiiksi viikossa, märkätilat
3–4 viikossa. Jos paketit eivät riitä, etsimme tarpeen vaatiessa myös muita vaihtoehtoja.
Yhteistyökumppanit on valittu niin,
että tuotteet löytyvät ympäri maata isoista K-Raudoista. Katja Törmäseltä saa Asopaketin yhteydessä myös konsultaatiota
maalisävyistä, tapeteista ja huonekaluista. Asukkaan ei tarvitse tietää remontoinnista yhtään mitään, sillä työn hoitaa
sopimusurakoitsija.
– Remontti piti sisällään sen, mikä on
sovittu, eikä kerrytä yllätyskustannuksia.

uAsopaketit ovat rakennus- ja sisustusalan ammattilaisten suunnittelemia
valmiita kokonaisuuksia keittiöiden, kylpyhuoneiden ja saunojen sisustuksen uudistamiseen. Tarjolla on 6 erilaista keittiömallia sekä 2 erilaista kylpyhuone/sauna-yhdistelmää, joista voit valita mieleisesi kokonai-

Tahti kiihtyy koko ajan. Asopaketteja on
myyty 3,5 vuotta ja mallisto on laajentunut
koko ajan.
– Tänä vuonna on tehty jo yli sata Asopakettia, ja yhteensä paketteja on tehty kolmatta sataa. Juuri uusituissa keittiö- ja laminaattimallistoissa on pyritty nyt, kuten
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Materiaalinäytteitä toimistolla. Asuville asukkaille hinnoittelumalli löytyy suljetusta intranetistä eli Kotikulmasta. Sisään
muuttavan asukkaan kannattaa ottaa yhteyttä Katjaan, joka kuuntelee ja miettii

suuden. Lattiapinnoiksi on tarjolla laminaatin lisäksi myös parketti ja vinyylikorkki.
Asopaketteja on tarjolla muun muassa
seuraavasti: keittiö-paketti, kylpyhuone sekä sauna, lattiapaketti, Erillis-wc,
maalaus- ja väliovipaketti.

yli kaupungin kattojen.
up Pepe myöntää olevansa Beatles-mies.
Upea seinävaate on vuosikymmenten
takainen matkamuisto Englannista, ja
koristaa työhuoneen seinää.

yleensäkin, ajattomiin valikoimiin, joihin
aika ei pure niin nopeasti. Ratkaisuja mietitään trendihuippuja maltillisemmin, Törmänen kertoo.
– Meidän valttimme on ottaa asukkaan
palaute vastaan ja muuttua tarpeen mukaan. Myös urakoitsijoilta saa arvokasta
tietoa. Emme halua kiinteistökantaamme
tuotteita, jotka eivät toimi ja kestä. Taustalla on ajatus pitkäkestoisuudesta.
Suurin osa talokannasta on 90-lukua.
Kuinka tumma ysärikylppäri muuttuu ihanaksi ja moderniksi?
– Aikakauden kylpyhuoneet ovat usein
isoja ja tummasävyisiä tiloja. Asopakettien
avulla tilaa saadaan rytmitettyä ja järjestettyä fiksummin toiminnallisuuden kannalta ja tuotua lisää valoa tilaan ledeillä ja
vaaleilla pinnoilla. Mitä pienempi huoneisto on, sitä tärkeämpi tila myös kylpyhuone
on säilyttämisen kannalta, Katja Törmänen
maalailee.
Uusinta uutta on mahdollisuus muuttaa sauna esimerkiksi vaatehuoneeksi,
työhuoneeksi tai alkoviksi. Tällöin sauna
poistetaan, ja tilaan puhkaistaan uusi
sisäänkäynti muualta huoneistosta. ■

Mitä kuuluu taiteilija
pepe willbergille?
Kulunut vuosi on pitänyt lauluartisti Pepe Willbergin sekä otsikoissa että
kiireisenä. Edellisvuonna ilmestynyt levy
Pepe & Saimaa toi kultalevyn, kolme Emmaa ja esiintymiskiireitä. Tuleva vuosi on
juhlavuosi, jolloin Pepe Willberg täyttää
70-vuotta, soolosingle ‘Saat miehen kyyneliin’ juhlii 50-vuotista taivaltaan. Myös
ensimmäisen sooloalbumin ilmestymisestä tulee kuluneeksi 40-vuotta.
Tiedossa on konsertteja, keikkoja ja
erikoisohjelmistoa. Lisäksi Pepe on kurottanut aarioiden suuntaan, joista on
tullut hyvää palautetta.
– Olen sen ikäinen, että voin periaatteessa tehdä mitä haluan, koska olen
“duunini tehnyt”. Yksi alue eli oopperaaariat on tarkistamatta ja sitä genreä haluan maistella. Kokeilen vanhoja siipiäni, katson mihin pystyn, ja teen asioista
myös omaksi iloksi. Oikeastaan haluaisin kuunnella vain Pavarottia, ja sieltäkin
vain muutamia parhaita aarioita.
Kotimaisema 3 • 2015 11

