
 

Kauhein kylpyhuone 2013 
–kilpailun tulokset 

 
Kaakelikeskus Facebook-kilpailu kevät 2013  

62 osallistujaa, n. 1800 äänestäjää, n. 4500 uutta tykkääjää.   

 

 

 



 

Silmät avaava kokemus 

 

Tämä kilpailu syntyi halusta aiheuttaa keskustelua kylpyhuoneiden tilasta 

Suomessa. Sisustuslehdet ovat pullollaan kauniita kylpyhuoneita, mutta 

todellisuus on monesti karumpaa. Suomessa on paljon kauheita 

kylpyhuoneita, joiden korjauksia ja siisteyttä laiminlyödään, joiden 

tilaratkaisut ovat hankalia tai joita ei kestä katsoa. Syynä tähän ovat mm. 

rakentamisen korkea hinta ja huono suunnittelu.   

 

Halusimme palkita yhden kauhean kylpyhuoneen omistajan laatoituspaketilla, 

jotta edes yksi vaarallinen tai epäkäytännöllinen kylpyhuone saataisiin 

kuntoon. Kylpyhuonepakettia ja muita palkintoja tavoitteli 62 kilpailijaa ja yli 

1800 henkilöä äänesti suosikkiaan. Kiitämme kaikki osallistuneita ja äänestäjiä 

silmiä avaavista kuvista ja tarinoista.  

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Tuomas Suominen 

markkinointipäällikkö 

Kaakelikeskus Helsinki Oy  

 

 

 

 

  



 

Voittajat:  
 
2000 euron arvoinen laatoituspaketti 
Pian ”Ison perheen järkyttävä kylppäri” 
 
Apple iPhone 5 –älypuhelin - Kaakelikeskus raadin suosikki: 
Janin”40 vuoden jälkeen tämä todella on kaamea” 
 
Apple iPhone 5 –älypuhelin - Arvonta kaikkien äänestäjien kesken:  
Nina Viitala, Ulvila.  
 
Amanda B lyhdyt  20 kpl + 1 kpl tasatilanteen takia 
Pian ”Ison perheen järkyttävä kylppäri” 
Janin ” 40 vuoden jälkeen tämä todella on kaamea!! 
Katjan ”Meidän kylppäri” 
Kimmon ”Kylpyhuone saunassa” 
Sadun ”Retroa?” 
Sadun ”Hypnoosin vihreä - tuijottamalla lähtee taju” 
Heidin ”Lasikuitulattia, yök” 
Ninan ”Muurahaisten koti” 
Tuulan ”Karmee kylppäri” 
Sirpan ”Aikuisten oikeesti KAUHEIN!” 
Pirjon ”Apua, pesuhuone” 
Pian ”Viemärivesiylläri kellarissa” 
Ritvan ”Laatua?” 
Johannan ”7 hengen vessa 90-lukua...KAAMEAA” 
Nooran ”Unelmakylppäri..?! ” 
Annin ”Kahden pöntön Spa” 
Piian ”Karsea 80-luku” 
Sarin ”6 henkisen perheen kylpyhuone” 
Mian ”Iiiiso remontti” 
Akin ”Ruostetta, ruostetta” 
Sirpan ”Taiteilijaperheen murheenkryyni” 
 
  
 
 
 
 
Raatina toimi Kaakelikeskus Helsinki Oy:n myyntijohtaja Kristian Lehtinen ja markkinointipäällikkö Tuomas Suominen.  
Arvonta suoritettiin Kaakelikeskus Helsinki Oy:n myyntinäyttelyssä 18.6.2013. Arpojana toimi asiakas Jukka Laatunen, 

todistajana myyjä Sirkka Väliaho.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN VOITTAJA, YLEISÖÄÄNESTYS. 

PALKINTO 2000 euron arvoinen kylpyhuonepaketti.   

 

 

 

Ison perheen järkyttävä kylppäri - 428 ääntä  

Laatat on niin seinissä, kun lattioissakin mitä sattuu. Osa tippuneet seinältä seinälaatoista ja 

korvattu erilaisille laatoilla. Laatat värjäytyneet jostain kohdin... Laattojen saunat tippuneet 

monesta kohtaa pois. Haaveissahan olisi uusien laattojen lisäksi kaksi suihkua, ehkä uusi 

vesi... 

Lähettänyt: Pia 

 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Pian lähettämä kylpyhuone on hyvästä syystä valittu yleisöäänestyksessä Suomen 

Kauheimmaksi Kylpyhuoneeksi 2013. Tilan materiaalit eivät ole lähtökohtaisesti mauttomat, 

mutta tilan ylläpitoa on laiminlyöty pitkään. Tilaa on korjailtu pikapaikkauksilla, jolloin 

lopputulos on vähintäänkin huolimaton. Lisäksi puuosat ovat homehtuneet puutteellisen 

vesisuojauksen takia ja huoneilmassa voi olla vaarallisia pitoisuuksia home-itiöitä.  

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN RAADIN SUOSIKKI 

PALKINTO Apple iPhone 5 
 

 

 

 

40 vuoden jälkeen tämä todella on kaamea!! - 67 ääntä  

Miksi juuri tämä pitäisi valita kaameimmaksi? 

Tässä pari syytä: 

Kylppäri tosiaan on yli 40v kaikki alkuperäistä hirveää ruskeaa, laatat hajoavat, sähköjohdot 

roikkuvat, pesukoneen putket näkyvissä ilmastointi teipillä. Seiniltä löytyy lisäksi vähän 

sinistä valk... 

Lähettänyt: jani 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Kaakelikeskuksen asiantuntijaraadin suosikki on melko tasoissa yleisöäänestyksen 

voittaneen kylpyhuoneen kanssa. Olisi epäreilua väittää, että laatat ovat mauttomia, ne 

ovat aikansa kuvia. Silti tila olisi kaivannut perusteellisen remontin jo kauan sitten. Tilaa on 

korjattu pienissä osissa ja monet rikkoutuneet kohdat on jätetty korjaamatta. Tilaa on 

laiminlyöty pitkään niin kunnossapidon kuin siisteydenkin osalta. Hygienian taso voidaan 

todeta mahdollisesti jopa vaaralliseksi. Tilan vaarallisuutta lisäävät vesi- ja sähköviritykset, 

jotka eivät varmasti ole rakennusmääräysten mukaisia. Todettakoon vielä, ettei 

Kaakelikeskuksen asiantuntijaryhmä haluaisi kylpeä tilassa, peläten sähköshokkia tai 

bakteeritartuntaa.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Meidän kylppäri - 214 ääntä  

Tässäpä tämä nyt on meidän perheen kylppäri. Ollaan 6 henkinen perhe ja remonttiin ei ole 

ollut varaa, vaikka tämä sitä todellakin kaipaisi. Maalit irtoaa lattioista, eikä kosteussuojaa 

enää ole olemassakaan. tee päivän hyvä teko ja äänestä meitä! jos voitto tulee, niin se 

todella... 

Lähettänyt: Katja 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit:  

Tämä kylpyhuone on tyypillinen 50-luvun kellarikerroksen peseytymistila. Tila on jäänyt 

keskeneräiseksi ja lattian kunnostus on laiminlyöty. Sijoitus kuuden kauheimman 

kylpyhuoneen joukossa.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Kylpyhuone saunassa - 124 ääntä  

Meillä on 60-luvun talo, jossa kylpyhuone on saunassa. Tarkoituksena on tehdä erillinen 

kylpyhuone nykyiseen pukuhuoneeseen. Kuvaan on liitetty kaksi kuvaa, jossa oikean 

puoleisessa näkyy nykyinen "kylpyhuone" ja vasemmassa kuvassa pukuhuone johon uusi 

kylpyhuone tehdään. 

Lähettänyt: Kimmo 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kuva näyttää pikaisella katselulla yhdeltä tilalta, mutta luettuamme tekstin 

huomasimme katselevamme kahta kuvaa. Tila ei ole kauhea, mutta valaistus on 

puutteellinen. Tila on enemmänkin vanha ja kaipaa perusteellista remonttia.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Retroa? - 112 ääntä  

Tämä vessa/suihku on aikansa elänyt. Ovi peittää suihkun ja muovimatot rapistuu lattiassa. 

Tämä vessa kaipaa päivitystä tähän vuosikymmeneen :) 

Lähettänyt: Satu 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila voisi parantua nopeasti valkoisella maalilla ja uudella wc-pytyn kannella. Raatia 

kuitenkin häiritsi wc-pytyn asennus vinoon, vanhantyylinen käsienpesuallas, peilikaapin 

puuttuminen, säilytysratkaisujen vähyys ja kaamea patteri. Lattialaatta näyttää tässä 

yhteydessä kauhealta, mutta valkoista vasten se voisi näyttää hyvältä. Terracotan värisiä 

lattialaattoja myydään moderneihinkin tiloihin, kts. esim: 

http://www.kaakelikeskus.net/kuvapankki/kuvat/m3/EC_P9_41P92_ROSSO_CERVO_11451

840_.jpg 

http://www.kaakelikeskus.net/kuvapankki/kuvat/m3/EC_P9_41P92_ROSSO_CERVO_11451840_.jpg
http://www.kaakelikeskus.net/kuvapankki/kuvat/m3/EC_P9_41P92_ROSSO_CERVO_11451840_.jpg


 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Hypnoosin vihreä - Tuijottamalla lähtee taju - 111 ääntä  

Tarvitseeko enempää sanoa! Värit vihreä ja ruskea kuuluvat luontoon ei pesutiloihin! Kovin 

on pimeää ja ankeaa. Laatan kuviota tuijottaessa saattaa lähteä oikeasti taju :) Valkeat 

seinät ja tummanharmaa lattia olisi ihanat! 

Lähettänyt: Satu 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kylpyhuone ei ole epäsiisti eikä rikki. Laattavalinta on tyypillinen 60-luvun laatta, tosin 

hieman psykedeelinen. Tämä menee raadin mielestä kategoriaan ”Kamalan” hieno . 



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Lasikuitulattia, yök - 93 ääntä  

80 luvulla tehty lisäosa jossa lasikuitulattia rossipohjalla, lapset itkevät talvisin kun on kylmä 

suihkuun mennessä... Ja pohjaratkaisussa olisi paljon parannettavaa...hjälp... 

Lähettänyt: Heidi  

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila on kovasti remontin tarpeessa. Näyttää siltä, että tila kaipaisi myös uuden 

valaistusratkaisun ja säilytysratkaisuja. Laatan ja muovimaton tyypilliset ongelmat ovat 

näkyvissä ja putkista valuu jo ruostetta tilaan. Toivomme, että tila pääsee pikaisesti 

remonttiin.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Muurahaisten koti - 64 ääntä  

Kylpyhuoneessa laatat tippuvat seinistä, lattia on koko ajan hiekkaa täynnä koska 

muurahaisia tulee joka nurkasta sisään, lattia on kostea koska kylpyhuone tehty 70-luvulla 

elikkä ei vesieristeitä. Remontti tulisi todella tarpeeseen! 

Lähettänyt: Nina 

 
 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila on ollut jo pitkään täysin laiminlyöty. Tilaan on mahdollisesti hankittu jo alun 

perin kosteutta kestämättömiä materiaaleja ja valaistusratkaisu on vähintäänkin 

puutteellinen. Tila vaikuttaa jopa vaaralliselta terävien kaakelireunojen, mahdollisen 

homeongelman ja puuttuvan hygienian perusteella. Tämä kylpyhuone sijoittuu kuuden 

kauheimman joukkoon Suomen Kauheimmat Kylpyhuoneet 2013–kisassa.   



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Karmee kylppäri - 60 ääntä  

Talomme on rakennettu -84. Pesuhuone aikalailla ainoa minne ei mitään ole kyetty 

tekemään vaikka remontille olisi suuuuuri tarve.  

Lähettänyt: Tuula 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kylpyhuone on tyypillistä 80-luvun tyyliä. Lattiaan on ilmeisesti valittu liian liukas 

lattialaatta, koska siihen on lisätty karhennusteippiä paikoitellen. Toivotamme 

kylpyhuoneen omistajan tutustumaan laattavalikoimaamme  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 
 

 

Aikuisten oikeesti KAUHEIN! - 37 ääntä  

Jos keksit tästä jotain hyvää sanottavaa, ois kiva kuulla... 70-luku sais lähtee ulos 

roskalavalle - ja taitaa tää kylppäri kohta kävellä sinne itekseen :/ Laatat halki, saumaukset 

rapisee, jotain pilkkuja joka paikassa, varpaita palelee... AAAAAPUVA! 

Lähettänyt: Sirpa 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila on vanha, likainen ja sen säilytystilat ovat puutteelliset. Väri on todella ”retro”. 

Sympaattisuudessaan ei kuitenkaan kymmenen kauheimman joukossa.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Apua, pesuhuone - 36 ääntä  

pesuhuone tarvitsee ehdottomasti fiksausta. Kyllähän siellä pesee, mutta lattia on kylmä, 

seinät rapistuvat..... 

Lähettänyt: Pirjo 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila ei välttämättä ole kauhea, vain kovin kulunut ja vanha. Se ei välttämättä ole rikki 

tai epähygieeninen. Suosittelemme toki tilan täysremonttia, se on joka tapauksessa edessä 

lähivuosina. Tällä välin neuvomme asentamaan karmilistat paikalleen, jotta karmien kohdat 

eivät kastu läpeensä.   



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

Viemärivesiylläri kellarissa - 31 ääntä  

Tammikuun ensimmäisellä viikolla saimme kokea kivan yllärin kun kellarimme neljästä 

lattiakaivosta alkoi pulputa viemärilietettä (ihan sitä itteään siis), kunnallinen viemäri kun 

oli mennyt tukkoon. 

Kuvassa ollaan jo tässä vaiheessa menossa 3kk uurastuksen jälkeen. Kaikki... 

Lähettänyt: Pia  

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Raati ei ollut varma voiko tätä tilaa kutsua kylpyhuoneeksi, koska sinne ei tässä vaiheessa 

tule vettä eikä siellä voi peseytyä. Pian tarina kosketti kuitenkin raadin jäseniä ja toivomme 

että uudesta kylpyhuoneesta tulee toimiva ja kaunis.    

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Laatua? - 29 ääntä  

Tyttären kylpyhuone kaipaisi hieman uudistusta, Sieltä löytyy kyllä pönttö, lattiakaivo ja 

putkiliitännät, mutta muuten se on hieman heikossa hapessa, Ei oikee näytä teinittären 

kylpyhuoneelta, joten apua tarvitaan. 

Lähettänyt: Ritva 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tila vaikuttaa jääneen remonttimiehiltä kesken. Tämä tila ei vaikuta ensisilmäyksellä 

kylpyhuoneelta, enemmänkin varastolta. Toivomme, että tila pääsee remonttiin pikaisesti. 

Tytär kannattaa ottaa mukaan Kaakelikeskukseen, kun on laattojen valinnan aika.   



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

7hengen vessa -90lukua...KAAMEAA - 26 ääntä  

Meidän perheessä on 7 henkilöä, joiden tulisi käyttää tätä kaameaa -90 luvulla rakennettua 

vessa parkaa. Toivoisinkin näin suurperheen äitinä saavani vessamme näyttämään 

"uudehkolta 2000-luvun vessalta", jossa myöskään laatat ei irtoa lattiasta, ja seinillä ei ole 

muovim... 

Lähettänyt: Johanna 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila ei ole likainen, mutta laatoitus on rikki. Olisi toki hyvä selvittää miksi laatat 

irtoavat, ettei lattiassa muhi suurempaa ongelmaa. Suosittelemme toki päivittämään tilan 

uusimmalla kaakelimuodilla.   

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Unelmakylppäri..?! - 25 ääntä  

Ostettiin mukamashyvä asunto viime kesänä. Nyt tarvittais homeeton asunto. Taloyhtiön 

väki nitkuttaa pintamateriaaleista. Guggenheimit meille, kiitos. Riittää, kun ois homeeton ja 

vedenkestävä kylppäri. Ja veski. :( 

Lähettänyt: Noora 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tilan ollessa remontin alla Kaakelikeskuksen asiantuntijat eivät pystyneet arvioimaan tilan 

kauheutta. Tarina on koskettava, toivomme asukkaille pitkää pinnaa. Vähättelemättä 

asukkaiden kärsimyksiä, tämän pilven hopeareunus on, että tila päivittyy paraikaa  

vastaamaan tätä päivää.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Kahden pöntön "Spa" - 22 ääntä  

Olemme nuoripari ja ostimme ensiasuntomme, 40-luvun alussa rakennetun remonttia 

kaipaavan omakotitalon viime vuoden lopussa. Budjetti on tiukka ja kyseinen viileässä 

kellarikerroksessa sijaitseva kahden pöntön erikois-WC on talostamme tällä hetkellä ainut. 

Kaipaamme kipeästi apua, kuten k... 

Lähettänyt: Anni 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila sai Kaakelikeskuksen asiantuntijoille hymyn huulille. Tilan pintamateriaalit eivät 

ole kovin kauheita. Yksityisyydestä ei paljon keskusteltu tätä suunniteltaessa. Pelisäännöt 

käytölle on varmaankin laadittu perheessä .  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Karsea -80-luku - 21 ääntä  

Ostimme talon heinäkuussa 2012 ja kylppäriremontti on ensimmäisenä edessä. Se on 

kerrassaan karsea. Irvokas paljas paisuntasäiliö pinottu lecatiilien päälle suihkutilaan; ei ole 

edes suihkukaappia ja kaadot on tehty päin.... Kaakelit on -80 luvulta... Oikeastaan 

kylppäristä ei ole mi... 

Lähettänyt: Piia 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä tila ei ole kauhea siinä mielessä, ettei se ole likainen tai rikki. Tilan säilytysratkaisut 

eivät vastaa perheen tarpeita. Lisäksi wc-pytyn karvaistuin on todennäköisesti hyvin 

epähygieeninen. Laattojen koristekuvat ja suihkuverho viestivät 90-luvun henkeä. Lattiaa ei 

näy kovin paljon, mutta kuusikulmainen laatta on hieno.   

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 

 
 

 

6 henkisen perheen kylpyhuone - 21 ääntä  

Olemme siis tosiaan 6 henkinen perhe, ja olemme asuneet tässä talossa n.2 vuotta, emme 

ole saaneet tätä kylpyhuonetta vielä minkäänlaiseen käyttöön koska se on niin huonossa 

kunnossa, onneksi talossamme on pieni vessa minkä yhteydessä on pieni suihku joka sekin 

on 50-luvulla tehty eli... 

Lähettänyt: Sari 

 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Toivotamme iloista remonttimieltä.  Kylpyhuonetta ei voida kutsua kauheaksi 

remonttivaiheessa, mutta nykyistä perheen tilannetta voi  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 
 

 

Iiiiso remontti - 20 ääntä  

Me tarvittaisiin kiva kylpyhuone ja meillä on meneillään yybermegalomaanisen suuri 

remontti, joten tällainen palkinto ilahduttaisi. Tässä on ollut legendaarisen 

merimiesravintolan miesten vessa. 

Lähettänyt: Mia 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tila on remontoitavana, joten sitä on ristiriitaista kutsua kauheaksi tässä vaiheessa. Pisteitä 

tuli tilan historiasta. Toivottavasti se näkyy jollakin tavalla sisustustyylissä.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

 

Ruostetta, ruostetta :( - 19 ääntä  

ruosteinen kylpyhuone, näkisittepä pytyn! 

Lähettänyt: Aki 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Teillä on vaarallinen kylpyhuone. Tilan ruosteongelma pitäisi tutkia ensi tilassa, koska tilan 

käyttäjät voivat sairastua. Retro-käsienpesuallas ja vaaleansiniset kaakelit ovat olleet 

tyylikäs yhdistelmä hankintaa tehdessä, mutta nekin olisi hyvä päivittää remontin 

yhteydessä.  WC-pytty tulisi puhdistaa pikimmiten.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISAN PALKINTO  

Amanda B –lyhty 
 

 

Taitelijaperheen murheenkryyni... - 19 ääntä  

Hola suomen kansa! Nyt on mahdollisuus auttaa köyhää taiteilija-perhettä! 82-vuonna 

valmistunut pesuhuone kaipaisi täydellistä remonttia. Pesuhuoneen laatat pysyvät 

paikoillaan ainoastaan ilmastointiteipin ansiosta, kiuas on palanut puhki ja lauteet 

lahonneet lähes käyttökelvottomiksi. ... 

Lähettänyt: sirpa 

 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kylpyhuone lukeutuu kuuden kauheimman joukkoon Kauhein Kylpyhuone-kisassa. 

Tila vaatisi kipeästi remonttia, putoilevat laatat voivat olla vaarallisia ja tilassa on 

mahdollinen homeongelma. Jos olisimme voineet lahjoittaa laattoja enemmän, tämä 

kylpyhuone olisi ollut kärkisijalla listallamme.   



 

KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 

 
 
 

 

Muovikaakelia! - 17 ääntä  

Historiamme suurimpia innovaatioita; MUOVIMATTORYPPYKAAKELI. Ehkä olemme jo 

valmiita luopumaan sen suomista lämpimistä, kellertävistä muistoista. Keramiikkahan 

taidettiin jo hyväksi todeta n. 3500 v. eaa. 

Lähettänyt: Teo 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kylpyhuone ei ole aivan tätä päivää. Muovimattoryppykaakeliseinän voisi jotenkin 

ymmärtää, jos koko talo olisi toteutettu samaan tyyliin, tinkimättömästi. Jos tila olisi 

toteutettu tämäntyylisillä laatoilla, viimeistelyn jälki voisi olla toista luokkaa. Tilan 

säilytysratkaisut ovat mielestämme kelvolliset, mutta katon putkihässäkkä hieman ihmetytti 

raatia. Vai onko valkoinen putki suihkuverhon kannatin? Pisteet henkilöstä kuvassa  

 



 

 KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 
 

 

Kauhein kylpyhuone - 15 ääntä  

Ilmiannan aidon 70-lukulaisen kylppärin. Vanhojen muoviseinien/lattioiden saumojen 

repeillessä niitä on teippailtu ettei vesi mene rakoihin. Täytyisi saada tämäkin kylpyhuone 

2000-luvulle ja kaakelit seiniin ja lattioihin.  

Lähettänyt: Kati 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Äärimmäisen vaarallista korjata lattiaa näin! Mahdollinen homeongelma havaittu.   

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 
 

 

Seinät kaatuvat päälle - kirjaimellisesti - 9 ääntä  

Uskokaa tai älkää, mutta nauttisin suihkuhetkistäni huomattavasti enemmän niin, ettei 

tarvitsisi pelätä sitä että kaatuvatko seinät niskaan vai eivät. Puoliksi laatoitetun seinän 

esteettisyydestä en edes aloita - tästä on feng shui äärimmäisen kaukana. 

Lähettänyt: Hanna 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämän kylpyhuoneen laatoitus on mahdollisesti toteutettu väärin, mutta tilassa saattaa 

piillä suurempikin ongelma. Lähempi tutustuminen pudonneisiin laattoihin paljastaa, että 

niiden taustat ovat tummuneet ja märät. Tämä saattaa tarkoittaa, että tilassa on hometta. 

Pikainen hometutkimus olisi siis paikallaan. Pisteet myös rock-asenteesta, mutta juliste 

menee pilalle tilassa.    

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 
 

 

 

Vuosimallia 1974 - 5 ääntä  

Harvinaisen ruma ja epäkäytännöllinen kylpyhuone on vuoden -74 kuosissa miinus joitakin 

vuosia sitten poistettu kylpyamme. Tämä tarvitsisi kaiken saatavilla olevan avun! 

Lähettänyt: Susanne  

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Kylpyhuone ei ole kilpailijakandidaatteihin nähden kovin kauhea. Kuvan käärmeenpesä 

löytyy yleensä tietokoneen takaa, tässä sama kylpyhuoneversiona. Soitto putkimiehelle voi 

auttaa. Lisäksi tilaan tarvittaisiin toimivat säilytysratkaisut purkeille ja purnukoille. Tilan 

laattojen päälle olisi asennusvaiheessa ollut hyvä lisätä laatoituslista.   



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA 

Kunniamaininta 
 

 

 

Tervetuloa 70-luvulle - 4 ääntä  

Aito ja alkuperäinen 70 luvun kylppäri, silloista luksusta kenties jo havaittavissa? 

Lähettänyt: Henri 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Kaakelikeskuksen raati haluaa palkita tämän kylpyhuonekuvan lähettäjän, koska tilassa on 

käytetty käsittämättömän huonoa makua keraamisten laattojen valinnassa. Uskomme, että 

tilaa ei ole pyritty korjaamaan harmailla laatoilla, vaan että laatat on alun perin valittu 

beigeiksi ja harmaiksi. Laatoitustyön jälki on ok, samoin hygienia. Säilytysratkaisuja voisi 

parantaa.   

 



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA 

Kunniamaininta 
 

 

 

Mikä kylpyhuone? Ennemmin suihkukoppi ja vessan pytty - 4 ääntä  

Meiän vessa/kylpyhuone on ihan järkky pieni, vanha, ahdistava.. Vesiputket menee 

suihkukopissa lattian rajassa, koppero n.85x100cm ja vaarallinen lapsille (yks lapsi jo 

pienenä vahingossa tarttui kuumavesiputkeen kiinni ja tuli paha palovamma), vessanpytyn 

ja vastapäisen seinän välissä on p... 

Lähettänyt: Sanna-Mari 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kylpyhuone on Kaakelikeskuksen raadin mielestä melko hirveä. Suosittelemme 

säilytystarpeiden muuttamista muihin tiloihin. Värilliset laatat lisäävät rauhattomuutta. 

Kuvista päätellen tilassa on remontti käynnissä, tai jäänyt puolitiehen. Tekstistä päätellen 

putkiasennukset on toteutettu väärin, joten asukkaiden turvallisuuden vuoksi toivomme 

tilalle pikaista muutosta.  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 
 

 

 

Apua - 3 ääntä  

Meidän 4henkisen perheen pesuhuone on ihan hirveä. lattiassa reikiä josta pääsee vesi 

rakenteisiin ja suihkunurkan seinässä rapistuneet laatat ja muualla puuseinät. Lattia on 

jääkylmä. Eikä ikinä jää rahaa remonttiin. Apua! 

Lähettänyt: Anu 

 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Kaakelikeskuksen raati ei voi todeta kuin että tämä tila olisi pitänyt jättää toteuttamatta, jos 

sitä ei voitu toteuttaa kunnolla.   

  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA 

Kunniamaininta 
 

 

 

Kamalista kamalin - 1 ääni  

Kuten kuvista näkyy, niin kovasti uudistuksen tarpeessa meidän kylppäri olisi. Seinässä 

kaamea laatoitus edellisen omistajan laittamana, joka on oudosti vain laitettu n. puoleen 

väliin asti seinää. Lattiakin on aivan kamalassa kunnossa :(. 

Lähettänyt: Eija 

 

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Eijan kuvan kylpyhuoneen laatoitustyöt ja varsinkin putkityöt on toteutettu 

huolimattomasti. Tekijä on kyllästynyt seinän laatoitukseen ja jättänyt sen melkein 

puoliväliin. Yksi laattarivi lisää ja laatoituslista päälle olisivat viimeistelleet laatoituksen. 

Laatoissa on tyypillistä 90-luvun henkeä. Rakenne näyttää terveeltä.  

 



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 

 
 

 

Kaamea sekasorron WC - 1 ääni  

80-luvun alkuperäisessä wc:ssäni ei ole kaakeleita kuin muutama, ja seinät ovat materiaalia 

jotka keräävät pölyä ja lika ei oikein irtoa.lattia ruskeaa muovia...en tykkää käydä wc:ssäni, 

koska minua alkaa ahdistamaan siellä!!!EI HYVÄ HOMMA! Olen epätoivoinen ja tarvitsen 

ammattia... 

Lähettänyt: marjo 

 
 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Teillä on säilytysongelma .  



 

KAUHEIN KYLPYHUONE-KISA  

Kunniamaininta 
 

 

Retro kylppäri kaikessa loistossaan - 1 ääni  

Kylppäristä on kyllä vaikea valita se ihanin kuva. Pytty on kotoisin 60-luvulta edellisestä 

putkiremontista. Ystäville täytyy antaa koulutus vessan vetämiseen ennen kuin ketään 

uskaltaa päästää käyttämään posliinista ihanuutta. Koko kylpyhuone on päällystetty 

lattiasta kattoon ... 

Lähettänyt: Heidi  

 

 

Kaakelikeskuksen kommentit: 

Tämä kylpyhuone on ”kamalan” hieno. Tilassa ei ole teknisesti mitään vikaa, se on vaan 

toiminnallisuudeltaan hankala. Jos vaihdatte wc-istuimen uuteen, Kaakelikeskuksen 

omistaja on kiinnostunut ostamaan sen edulliseen hintaan.   

 


