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Sauna-lehden
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S

auna-lehti on hyvän saunomisen ja suomalaisen saunakulttuurin erikoislehti. Lehti keskittyy
ajankohtaisiin saunaan ja saunomiseen monipuolisesti ja kiinnostavasti.
Kesän Sauna-lehti 2/2022 ilmestyy 10.6., juuri ennen Saunan päivää. Tiedossa on jälleen laadukas lukupaketti ajankohtaisista sauna-aiheista ja -uutisista ja kiinnostavista ihmisistä ja ilmiöistä.
Ilmoittaja, tutustu mediakorttiimme lehden verkkosivuilla www.sauna.fi/sauna-lehti.
Vakituinen lukijakuntamme muodostuu Suomen Saunaseuran jäsenistä sekä yhteisöistä ja
yksityishenkilöistä ympäri Suomen. Lisätietoja: Kristian Miettinen, aurinia@kolumbus.fi
Tule mukaan tyytyväisten ilmoittajiemme joukkoon!

Anna sykkeen
nousta saunassa
Työssäsi keskity sen sijaan siihen, minkä osaat parhaiten, ja me
hoidamme loput. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaittemme
arki olisi sujuvaa ja markkinointi vaikuttavaa. Reagoimme
nopeasti muutoksiin ja olemme asiakkaan apuna 24/7.
Ota yhteyttä, kun kätesi ovat täynnä töitä ja
kaipaat vaikuttavia viestinnän ratkaisuja.

Arjen auttaja – muutoksen mahdollistaja

www.grano.fi

Päätoimittajalta

Sauna tekee hyvää

M

e suomalaiset olemme aina tienneet, että sauna tekee hyvää. Nyt myös muualla maailmassa on alettu
oivaltamaan tämä. Saunan terveysvaikutuksia tutkitaan
nyt enemmän kuin koskaan aiemmin ja tutkimuksia julkaistaan, ei pelkästään Suomessa, vaan ympäri maailman.
Jokainen saunoja tuntee saunan vaikutuksen kehossaan
ja mielessään, mutta on tietenkin kiehtovaa kuulla, mitä
hyvää kehossamme tapahtuu, kun saunomme. Voit lukea
uusimmista saunatutkimuksista sivulta 52.

Y

htälailla kun sauna tekee hyvää saunojalleen, sen tulisi tehdä sitä myös ympäristölle. Nyt kun huoli ympäristöstämme on todellinen ja kiistaton, on tärkeää, että
emme saunomisella rasita ympäristöämme enemmän kuin
on pakko. Sen ei tarvitse tarkoittaa saunomisen laadusta
tinkimistä. Jokainen voi huomioida ympäristöystävällisyyden saunomisessaan niin kiukaan valinnassa kuin saunan
lämmityksessäkin. Lehden sivulla 44 pohditaan sähkö- ja
puukiukaiden ympäristöystävällisyyttä.

T

ämän vuoden aikana tulemme käsittelemään vastuullista ja kestävää saunomista. Sauna-lehden vuoden teemana on Sauna &
Ympäristö. Käsittelemme ympäristöasioita lehden jokaisessa numerossa, mutta raapaisemme vastuullisuutta myös laajemmin, käsitellen
myös saunan saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta. Tämän lehden sivuilta 48 löytyvä
juttu esteettömästä saunasta nostaa
esiin tärkeän seikan. Sauna kuuluu kaikille.

M

yös Sauna-lehti haluaa tehdä hyvää ja siksi pyrimme varmistamaan, että lehden julkaisutoiminta
on niin ympäristöystävällistä kuin mahdollista. Lehden
painokumppani Grano on hoitanut ympäristövastuunsa
kuntoon ja kerromme siitä sivulla 40. Myös me haluamme
toimia vastuullisesti. Lehdessä on käytössä FSC-sertifioitu
paperilaatu, joka takaa, että paperi on peräisin vastuullisesti kasvatetusta metsästä. Lisäksi lehteä komistavat nyt
myös Avainlippu ja Joutsenmerkki, jotka kertovat suomalaisesta ja ympäristöystävällisestä työstä. Lehden voi lukea
myös sähköisesti ja sen kotiinkannon voi halutessaan vaihtaa sähköiseen versioon.
Vastuullisia löylyjä kaikille!

Karoliina Saarnikko
Päätoimittaja

Ps. Saunaseuran rakastettu
Saunatalo täyttää tänä vuonna
70 vuotta. Toimittaja ja lehden
entinen päätoimittaja LeenaKaisa Simola teki upean
jutun Saunatalon historiasta ja
tulevaisuudesta. Löydät sen sivulta
22. Paljon onnea Saunatalo!

sauna
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Saunoja nousee ympäri Suomen ennätystahtiin

Osuuskauppa Keskimaa

S

uomessa (ja maailmalla) on menossa
todellinen saunabuumi. Kiinnostus
yleisiä saunoja kohtaan on suurta ja
uusia saunoja suunnitellaan ja rakennetaan ympäri Suomen.
Kemin sisäsatamassa sijaitsevaa vanhaa satamakonttoria kunnostetaan parhaillaan ja satavuotiaan talon yhteyteen
rakentuu yleinen sauna ja sen viereen
suunnitellaan myös avantouintipaikkaa.
Saunarakennukseen on suunnitteilla iso
lasiterassi merelle päin. Tiloja voi myös
vuokrata myös omaa käyttöön.
Jyväskylän Lutakon satamaan
rakentunut sauna-ravintola Viilu avataan näillä näkymin kesäkuussa. Uuden
rakennuksen katutasossa on ravintola,
kesäterassi ja kolmen saunan saunamaailma. Toisesta kerroksesta löytyy juhla- ja
kokoustila. Viilu on ajan hengen mukaisesti tehty puusta, kuten viereisestä
havainnekuvasta näkyy.

Rovaniemen Katajarannalla sijaitsevan punaisen tuvan suojeluhanke etenee
ja siihen on suunnitteilla yleinen sauna.
Niin sanottu punainen tupa on entinen
kulkutautisairaala ja sittemmin vuosikymmeniä päiväkotikäytössä ollut talo
suojeltiin osayleiskaavassa vuonna 2015.
Vuonna 2017 kaupunki hyväksyi tontin
ja sen rakennuskannan uuden käyttötarkoituksen. Kaavoituskumppaniksi tuli
yleisen saunan perustamisesta innostunut porukka, Rovaniemi Public Sauna

Team. Vielä ei ole tarkempaa tietoa mahdollisen saunan avaamisesta.
Tampereen Rauhaniemen yleisen
saunan yhteyteen on rakennettu nyt
myös erikoissaunoja. Jääsauna, hamppusauna, tervasauna ja hirsisauna avattiin tammikuussa. Saunat ovat toiminnassa kunnes Rauhaniemessä aloitetaan
remontti. Tarkempaa aikataulua remontille ei vielä ole, mutta alustavasti suunniteltu alkamisajankohta on vuonna 2023.
 Yleisistä saunoista uutisoi ensin Yle.

•

Uusia saunakirjoja Japanista
apanin saunan historiasta kertova
Yohei Kusanagin Japanese History
of Sauna -kirja kertoo japanin saunahistorian lisäksi laajasti myös saunan
roolista suomalaisten ja japanilaisten
urheilijoiden kanssakäymisissä olympialaisissa. Kirjoittaja on tutustunut
asiaan muun muassa Urheilumuseon
arkistoissa. Tyylikkäästi pahvikoteloon
pakatun kirjan olympialaismuistelut alkavat vuoden 1912 Tukholman
kisoista ja jatkuvat aina viimeisimpiin
Tokion kisoihin.
Ryoko Iwatan Have a Good
Sauna on kätevä opas japanilaisiin
saunoihin. Saunasta kiinnostuneille

www.amami.skin

J

japaninmatkaajille kirjasta löytyvät suosituimmat kylpypaikat ja niiden aukioloajat sekä sisäänpääsymaksut. Kirjan
kirjoittaja mainitsee myös muutamia suomalaisia saunoja, joita hän
mielellään suosittelee japanilaisille
saunaturisteille.
Suomessa asuva Ayana Kobyashi
julkaisi joulukuussa Japanissa kirjan Japan the Land of Creative Sauna.
Kirjassa käsitellään japanilaista saunakulttuuria ja kerrotaan yksityiskohtaisesti japanilaisista saunoista. Hänen edellinen kirjansa
Finland the Country of Public
Saunas käsitteli suomalaisia saunoja.
sauna
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Suomen ensimmäinen
saunalaulujen kokoelma on ilmestynyt

S

uomen ensimmäinen saunalaulujen kokoelma-CD Lauteilla
on ilmestynyt. Tuotannon toteuttajina ovat Pispalan saunayhdistys, Pispalan musiikkiyhdistys ja Kulttuuriyhdistys
Sisunartut. Suomen Saunaseura ry on
myös tukenut äänitteen teossa.
Äänitteen esiintyjäjoukko on
nimekäs, mukana ovat muuan muassa
Mikko Alatalo, Heikki Salo sekä Sir
Elwoodin hiljaisten värien Juha Lehti.
Levyn kantavana ideana on
uusien saunalaulujen synnyttäminen ja jo unohtuneiden esiin nosto.
Saunominen lauluissa, uskomuksissa
ja tarinoissa ovat osa Suomen rikasta
perintöä ja saunalaulu-projektin

tarkoituksena onkin ollut tallentaa pala saunomisen traditioita
ja saunatunnelmia vuodelta 2021. Lisäksi levyllä halutaan kannatella samoja arvoja kuin Saunarauhan julistuksessa: suvaitsevaisuutta ja avointa mieltä.
Levyä voi ostaa Rajaportin saunakahvilalta, Pispalan kirjastosta, Pispalan Pulterista,
Sale Pispalasta, K-Market Tahmelasta,
Tahmelan Huvilasta, Piirusta, Toteemipuodista
(kivijalka- ja verkkokauppa), Levykauppa
Äx:stä ja Tampere-seuralta. Levyä voi kuunnella myös Spotify-suoratoistopalvelusta.

• Lisätietoja levystä saa Eevamaija

Miettinen-Kopsalta, 044 975 6964,
eevamaija.miettinenkopsa@gmail.com

Kiramilta uusi käyttövalmis moduulisauna
eurooppalaiseen makuun

M

Kirami

aailman suurin paljuvalmistaja, sastamalainen Kirami
on tuonut markkinoille uuden Nordic misty -saunan.
Yrityksen aiempi, vuonna 2019 lanseerama Kirami FinVision
-sauna oli suuri myyntimenestys Euroopan markkinoilla, erityisesti Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa.

– Uusi Nordic misty on todellinen plug & play -sauna. Se
toimitetaan asiakkaalle täysin käyttövalmiina niin, että hänen
tarvitsee vain kytkeä sähkökiuas pistokkeeseen, Kiramin toimitusjohtaja Mika Rantanen kertoo.
Uusi moduulisauna eroaa aikaisemmasta siinä, että siinä on
vesikate valmiiksi asennettuna. Lisäksi se on helppo sijoittaa
pienemmällekin pihamaalle, kunhan saunalle on vakaa alusta.
Sauna on valmiiksi pintakäsitelty ja sen viimeistely on tehty
käsityönä.
Nordic misty -saunassa on Harvian Virta Combi -kiuas, joka
on sähkökiukaan ja höyrystimen yhdistelmä.
– Höyrystinkiuas oli asiakkaiden toivomus. Meille suomalaisille saunomiseen kuuluu olennaisena osana löylyn heittäminen, mutta Keski-Euroopassa sauna on totuttu yhdistämään
spa-elämyksiin. Harvian Virta Combi -kiuas antaa saunojalle
mahdollisuuden valita perinteisen kiukaan ja höyryä tuottavan
ominaisuuden välillä, Rantanen sanoo.

• Lue lisää www.kirami.fi
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Julia Kivelä, Visit Helsinki

Länsi-Helsinkiin tulossa kaksi uutta yleistä saunaa

H

elsingin kaupunki haki viime vuonna yleisten saunojen toteuttajaa ja vuokralaista Helsingin Seurasaareen,
Hietaniemeen ja Tarvoon. Nyt näistä kahdelle on löytynyt
toteuttaja. Hietaniemen saunapaikan varauksensaajaksi esitetään Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:tä ja Seurasaaren saunapaikan osalta KF Restaurants Oy:tä. Tarvon saunapaikka
laitetaan avoimeen hakuun vapaana toimitilantonttina.
Hakemuksia saapui yhteensä 20 kappaletta.

KF Restaurants Oy pyörittää pääkaupunkiseudulla
muun muassa Seurasaaren Kruunu -ravintolaa, Nokkalan
Majakkaa Matinkylän rannassa sekä Vessel Bistro & Burgeria
Jätkäsaaressa.
Vesiurheilukeskus Laguuni Oy:llä on Espoon Keilaniemessä
vesiurheilukeskus, jossa on myös sauna- ja ravintolatoimintaa.
Toinen Laguunin vesiurheilu-toimipiste sijaitsee Hietaniemen
rannassa.
Seurasaareen suunniteltu sauna on herättänyt nykyisen uimarannan käyttäjissä huolta saunatoiminnan vaikutuksista uimalan
toimintaan, ja asiasta tehtiin saunaa vastustava valtuustoaloite.
Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli aloitteen 15.2., mutta
laittoi sen ns. pöydälle myöhempää käsittelyä varten.

• Seuraa päätöksentekoa osoitteessa:

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/
kaupunkiymparistolautakunta/

Kiikuta lisää löylyä

L

LöylyKiikku

öLöylyä yleensä lyödään ja heitetään, mutta nyt sitä voi
myös kiikuttaa. Markkinoille on tullut LöylyKiikku-niminen
saunatarvike, jonka avulla löylyvesi kiikutetaan kiukaan
makeimpaan kohtaan. Jokainen kappale kiikusta on uniikki ja
käsintehty. LöylyKiikku asetetaan lepäämään kiuaskiville, jolloin löylynheittäjän ei tarvitse kannatella löylyveden painoa ja
löylyä saa näin lisättyä maltilla.
LöylyKiikkua valmistavan Antti
Ticklénin mukaan kiikkua käytettäessä kiuas vapauttaa tasaisemmin ilmoille lempeät sekä nautinnolliset löylyt. – LöylyKiikun avulla
pääsee eroon liian kipakoista
löylyistä ja saa kuljetettua veden
kohdistaen ja hallitusti kiville.
Aika näyttää, onko kiikusta
perinteiselle kauhalle haastajaksi.

• Tutustu tuotteeseen
osoitteesta
www.loylykiikku.fi

sauna
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Saunoja sulkuaikaan

Puusaun.com

J

os joudumme vielä sulkemaan Saunatalon koronan vuoksi
ja yleiset saunatkin sulkevat pääkaupunkiseudulla, on
hyvä tietää, että naapurikunnissa ja lähistöllä on muutamia
varsin kelpoja vaihtoehtoja pienen porukan saunomiseen,
Saunaseuran pitkäaikainen jäsen Jarmo Lehtola muistuttaa.
– Saunomisen laadusta ei tarvitse niissä tinkiä, Lehtola lupaa.
Lähin kelpo sauna Lehtolan mukaan löytyy Kouvolasta,
Valkealan uimahallista ja paremminkin sen yhteydessä olevasta puulämmitteisestä rantasaunasta. – Samalla voi harrastaa nykyään niin muodikasta hybriditoimintaa eli voit saunoa
perinteisessä saunassa ja hyödyntää uimahallin palveluilta.
Toinen kohtuullisen ajomatkan päässä oleva hyvä yleinen
sauna löytyy Lehtolan mukaan Raumalta. – Puusaun on laadukas paikka, jossa on hyvät palvelut, kaksi erillistä löylytilaa,
lämmin ulkoallas ja kahvio.
Jos matkustaminen on mahdollista, hyvää tarjontaa löytyy
myös lyhyen laivamatkan päästä Tallinnasta. Keskustassa turvallinen vaihtoehto on Lehtolan mukaan Raua-sauna.

– Jos löytyy hieman enemmän seikkailuhenkeä ja on
oma auto mukana, voi tutustua originelliin Hageri-saunaan.
Se on virolainen sovhoosin tyyppisauna, joita rakennettiin
1960-luvulla.
 Kaikkien saunojen aukioloajat ja muut tiedot kannattaa
tarkistaa etukäteen saunojen nettisivuilta:
 www.kouvola.fi/vapaa-aika/liikunta/liikuntapaikat/
sisaliikunta/kouvolan-uimahallit/valkealatalon-uimahalli/
 www.puusaun.com
 www.rauasaun.ee
 www.facebook.com/HageriSaun

•

RAKKAUDESTA LAJIIN
KOTISI ARVOISTA VÄLITYSTÄ

Toni Hälinen, Kiinteistönvälittäjä, LKV
p. 040 779 5405 I toni.halinen@ylinkerros.fi
www.ylinkerros.fi

Ylinkerros Oy I Runeberginkatu 61, 00260 Helsinki I Kauppalantie 42, 00320 Helsinki
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Paras kansikuva kautta aikojen

XVIII kansainvälinen

V

järjestetään lokakuussa

World Sauna Forum 2022
järjestetään jälleen heinäkuussa

W

orld Sauna Forum on sauna-alan
tärkeimpien yritysten ja vaikuttajien verkostoitumiseen tarkoitettu
tapahtuma, jossa tehdään bisnestä ja
viihdytään. Tapahtuman tarkoituksena
on tuoda yhteen kaikki, jotka jakavat kiinnostuksen aitoa ja laadukasta
saunaelämystä kohtaan. Tapahtuman
aikana osallistujat saavat uusia ideoita ja

saunakongressi

K
Suomen Saunaseuran arkisto

iime vuoden viimeisessä numerossa juhlistimme 75-vuotiasta Sauna-lehteä. Esittelimme
lehden kansitaidetta kautta vuosikymmenten ja
kysyimme lukijoiltamme, mikä on heidän suosikkinsa. Suosikit vaihtelivat, mutta eniten ääniä sai
aivan ensimmäisen Sauna-lehden joulukansi vuodelta 1945.
Lisäksi mainintoja sai vuoden 1990 piirroskansi
sekä tyylikäs kansi vuodelta 1961.
Arvoimme osallistujien kesken ilmaisia saunakertoja Saunatalolle. Onnittelut voittajille ja kiitos
mielipiteistänne!

tapaavat liikekumppaneitaan ja kehittävät näin myös omaa liiketoimintaansa.
Tietenkin myös saunotaan. World Sauna
Forum järjestetään nyt viidennen kerran ja sen järjestäjänä toimii Sauna from
Finland.
 Lue lisää, ilmoittaudu ja
osta pääsylippusi nyt osoitteesta
www.worldsaunaforum.com

•

ansainvälinen saunakongressi on
tarkoitus järjestää tänä vuonna
Stuttgartissa 24.–27.10. Kongressi järjestetään Interbad-messujen yhteydessä ja se on osa virallista messuohjelmaa. Kongressivieraiden käytössä on
Mineralbad Bergin kylpylä koko kongressin ajan.
– Ilmoittautuminen esitelmöijäksi on
alkanut ja lipunmyynti alkanee huhtikuussa, kansainvälisen saunaliiton ISA:n
puheenjohtaja Risto Elomaa kertoo.
– Nyt on jo varmaa, että paikalle on
tulossa erittäin mielenkiintoisia esitelmöitsijöitä. Kuumin aihepiiri liittynee varmasti saunaan ja viruksiin, hän arvelee.
Kansainvälisen saunakongressin
tarkoituksena on esitellä niin saunan
tieteellisiä uutisia kuin kaupallisiakin
uutuuksia, ja koota yhteen saunomisesta
kiinnostuneet yritykset ja ihmiset.

• Saunakongressin englanninkieliset
sivut löytyvät osoitteesta
www.isc-2022.com

Suomen UNESCO-tunnustus

avasi tietä eurooppalaisille saunoille?

Visit Bath

S

uomalaisen saunomisen valitseminen
UNESCO:n aineettomalle maailmanperintölistalle vuonna 2020 on avannut
tietä ehkä myös muille saunoille ympäri
Euroopan. Vuonna 2021 UNESCO valitsi 11
eurooppalaista perinteikästä kylpylää ja
kylpyläpaikkakuntaa maailmanperintölistalleen. Valituksi tulivat muun muassa

Baden-Baden Saksasta, Baden bei Wien
Itävallasta, Karolovy Vary Tšekeistä, Spa
Belgiasta ja Bath Englannista.
Tästä ideaa kesälomakohteiksi?

• Koko listan löydät

Unescon sivuilta osoitteesta:
https://whc.unesco.org/en/list/1613/
sauna
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3,5 %
tuottotavoite

Satasella
sijoittajaksi
Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on tarkoitettu pitkäaikaiseksi,
vakaaksi sijoituskohteeksi osuuskunnan jäsenille. Vuosittainen tuottotavoite
on 3,5 %. Sijoittamalla osuuskuntaan sijoitat myös yhteiskuntaan.
Osuuskunta Tradekan tuotto-osuus on mahdollisuus hyötyä oman osuuskunnan liiketoiminnan tuloksesta.
Tuotto-osuuksien tuottotavoite on 3,5 %. Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa ja osuuskunnan jäsen voi merkitä niitä
1–500 kappaletta eli enintään 50 000 euron arvosta huomioiden aikaisemmassa annissa tehdyt merkinnät. Tuotto-osuuksia
voi merkitä kertasijoituksena tai erissä. Minimi kertamerkintä on 100 €. Vuosina 2020 ja 2021 tuotto-osuuksille on maksettu
edustajiston päätöksellä tuottotavoitteen mukainen 3,5 % korko. Huomaathan, että tuotto-osuuden historiallinen kehitys ei
ole tae tulevasta kehityksestä.

Tradekan tuotto-osuusesitteen, annin ehdot ja lisätiedot sekä ohjeet
merkintähakemuksen tekemiseksi löytyvät Tradekan verkkosivuilta osoitteesta
tradeka.fi/tradekan-tuotto-osuus

Tuotto-osuuksien merkintä oma.tradeka.fi
Osuuskunta Tradeka laski 7.1.2020 liikkeelle tuotto-osuuksia 18 miljoonan euron arvosta. Kerätyt varat siirretään Tradeka-Yhtiöt Oy:lle käytettäväksi yhtiölle vahvistetun strategian mukaisten omistuskategorioiden sijoituskriteerit täyttäviin sijoituksiin. Tradekan tuotto-osuusanti jatkuu, kunnes kaikki tuotto-osuudet on merkitty ellei antia tätä ennen keskeytetä. Tradekan tuotto-osuuksia voivat
merkitä osuuskunnan 18 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ja yhteisöjäsenet 1–500 kappaletta eli 100–50 000 euron arvosta huomioiden myös 2019 merkityt tuotto-osuudet. Tradekan tuottoosuusmerkintää harkitsevan jäsenen tulee huomioida, että tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin. Sijoitukseen sisältyy riski tehdyn sijoituksen menettämisestä
kokonaan tai osittain. Tuotto-osuuksille maksettavasta korosta päätetään vuosittain ja tuottotavoitetta voidaan muuttaa. Korkoa 7.1.2020 alkaneessa annissa merkityille tuotto-osuuksille maksettiin
ensimmäisen kerran keväällä 2021. Korosta päätetään erikseen vuosittain, ja seuraavan kerran korkoa voidaan maksaa keväällä 2022 pidettävän osuuskunnan edustajiston kokouksen jälkeen.

Toiminnanjohtajalta

Katsaus alkaneeseen vuoteen 2022

T

ätä kirjoittaessani on toivottavasti viimeinen koronasulku Saunatalolla päättynyt. Korona-aikaa on
nyt eletty jo kaksi vuotta.
Sinällään korona on lienee keskuudessamme vielä jonkin aikaa, mutta sen vaikutukset kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ovat toivon mukaan pienenemään päin.
Korona-aika on kurittanut Saunaseuraa taloudellisesti sekä toiminnallisesti. Tuntuvat Saunatalon sulut ovat
olleet kaikin puolin ikäviä jäsenistön kannalta ja jatkuvat
terveysviranomaisten vaatimat toimenpiteet ovat tuoneet
poikkeuksellisia käytänteitä Saunatalon toimintaan.
Jotain hyvää kuitenkin on myös saatu kaikesta huolimatta aikaan. Saunatalon pienremontteja sekä suurempia remontteja on saatu tehtyä ja Saunaseuran arkistoa on
saatettu parempaan järjestykseen, Saunaseuran tietojärjestelmäuudistusta on viety eteenpäin ja Saunaseuran sivut
on saatu uusittua. Näkyvien toimien lisäksi Saunatalolla ja
seurassa on tehty monenlaista monipuolista työtä jäsenistön eteen.
Alkuvuoden aikana suoritettiin kivien vaihtoja sekä
valmisteltiin Saunatalon viemäreiden sukitusta. Samalla työ muiden suurempien remonttien valmistelemiseksi jatkui. Ennen Saunatalon saneerausta edessä on muun
muassa Saunaseuran laiturin remontti.

V

uonna 2022 Saunatalomme täyttää jo 70 vuotta.
Saunatalo on elänyt ajassa mukana säilyttäen
omalaatuisuutensa. Saunojen määrä on kasvanut,
mutta esimerkiksi koesaunassa on tehtyjen kokeiden määrä vähentynyt.
Saunatalomme on viime vuosikymmeninä
myös saanut nähdä yhä kasvaneemman kiinnostuksen saunomista kohtaan. Jäsenmäärän
kehitys 2000-luvun alkupuolella kasvatti keskimääräistä saunojien määrää sadoilla
saunojilla.

Saunakulttuurin suosio on todella positiivinen asia,
mutta se on vaikuttanut Saunataloomme myös kasvaneena
remontointi- ja kunnostustarpeena. Mitä useampi ihminen Saunatalolla käy, sitä enemmän käytön jälkiä Saunatalomme saa. Tähän tarpeeseen kunnossapitotoimikunta ja
lämmittäjämme on vastannut aktiivisella työllä.
Kasvanut kävijämäärä näkyy myös kahviossa. Pieni
keittiötila on käytetty äärimmilleen, jotta kasvavat saunojamäärät saadaan palveltua. Kiitos siitä kahviohenkilökunnalle!
Kasvaneet kävijämäärät ovat myös nostaneet tarvetta puuttua entistä enemmän saunojien murheisiin toisia
saunojia kohtaan. Jäsenkyselyn perusteella osa saunojista
on ottanut tavaksi nostaa itsensä saunaseuran saunomisohjesääntöjen ja sääntöjen yläpuolelle. Osa on taas ottanut
tulkintavallan johtokunnalta omiin käsiinsä. Viime vuosina tällaisia tapauksia onkin tuotu johtokunnalle aiempaa
enemmän. Lisäksi pienempiin, mutta jäsenten tasavertaisuutta nakertaviin tapauksiin on puututtu. Onneksi ongelmatapausten aiheuttajat ovat selvä, joskin ajoittain äänekäs, vähemmistö.

K

orona on läpivalaissut suomalaista yhteiskuntaa ja
osoittanut kansallisen tason valmiuden toimia kriisin ja pandemian alla. Saman se on tehnyt myös osittain
Saunaseuralle. Muuttuvat valtiovallalta tulleet säännöt ovat
vaatineet nopeaa toimintaa itse seuralta kuin sen jäseniltä.
Seuran puolesta olen jäävi puhumaan, mutta palaute
on onneksi ollut positiivista.
Positiivisinta on kuitenkin se miten jäsenistö on
puhaltanut yhteen hiileen. Rajoitustenkin aikana
olemme löytäneet tavat nauttia saunasta ja Saunatalon annista. Vaikka aika ajoin on ollut synkkää
rajoitusten kurittaessa löylyttelemistä, on nyt
toivottavasti onneksi edessä valoisammat ajat.

Janne Koskenniemi
Toiminnanjohtaja

sauna
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Saunaseuran kuulumisia

Saunatalossa
tehty remontteja
sulun aikana

K

uten viime vuonnakin, viimeisimmän koronasulun aikana Saunatalolla pystyttiin tekemään jälleen kunnostustöitä. Vuoden vaihteen sulun aikana
tehtiin muun muassa valmistelutöitä viemäreiden
sukitusta varten, suoritettiin pienremontteja ja vaihdettiin saunan 1 kivet. Talolla tehtiin myös siivouksia.

Sauna-lehti on saunaseuralaisen jäsenetu

Y

ksi saunaseuralaisen jäseneduista
on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
Sauna-lehti. Se kannetaan kotiin, jäsenen ilmoittamaan kotiosoitteeseen.
Jos et jostain syystä halua lehteä kotiisi jatkossa, voit ilmoittaa siitä

osoitteeseen toimisto@sauna.fi. Jos taloudessanne asuu useampi Saunaseuran
jäsen, voitte halutessanne pyytää
kotiinne vain yhden lehden per talous
ilmoittamalla siitä edellä mainittuun
sähköpostiosoitteeseen.

Sauna-lehden
paperilaatu muuttuu

K

orona on vaikuttanut myös maailman paperitilanteeseen.
Materiaaleista on pulaa, toimitusajat ovat pitkiä ja hinnat
nousussa. Toimitusvaikeuksien vuoksi Sauna-lehden paperilaatua on vaihdettu. Uusi paperi on hieman ohuempaa, mutta
edellisen paperilaadun tapaan laadukasta, ympäristöystävällistä FSC-sertifioitua silkkipaperia.

• Sauna-lehden voit lukea myös säh-

köisenä Issuu-julkaisupalvelusta.
Pääset palveluun Saunaseuran verkkosivujen kautta: www.sauna.fi >
Sauna-lehti > Vuosikerrat tai suoraan
osoitteesta www.issuu.com

Haussa kuvittaja/piirtäjä!

O

saatko piirtää tai kuvittaa tai
luontuuko sinulta sarjakuvastrippi jos toinenkin? Etsimme
oivaltavaa, tarkkakynäistä
ja lempeäkatseista piirtäjää
Sauna-lehden tiimiin.
 Ilmoittaudu Sauna-lehden
päätoimittajalle lehti@sauna.fi

•

Ympäristömerkit
Uusi graafikkokumppani
käyttöön Sauna-lehdessä Sauna-lehteen

S

auna-lehti ottaa käyttöön paperin alkuperästä kertovat FSCsertifikaatin, Joutsenmerkin sekä Avainlippu-tunnuksen.
 Lue lisää sivulla 42.

•
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S

auna-lehden uutena taittajana on aloittanut Pekka Niemi
Rhinoceros Oy:stä. Niemi on myös Saunaseuran pitkäaikainen jäsen. Toivotamme Pekan tervetulleeksi lehden tiimiin!

Saunaseuran kuulumisia

Saunaseura tarkistaa palveluiden hintoja

S

aunaseuran johtokunta päätti korottaa Saunatalon palveluiden ja kahvion hintoja. Hintojen nostamiselle erityisesti
kahvion osalta painetta olivat jo useamman vuoden ajan luoneet muun muassa raaka-aineiden hintojen nousu sekä yleinen hankintahintojen nousu.
Asiaa käsiteltiin niin taloustoimikunnassa kuin johtokunnassakin useampaan kertaan. Asiasta kerrottiin myös syyskokouksessa 2021. Korona-aikana hintojen nostoa ei haluttu
toteuttaa.
– Korotuksia ei ole tehty useaan vuoteen. Tästä syystä
esimerkiksi kahvion kate on raaka-aineiden noustessa
laskenut, toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi toteaa.
– Saunaseura tähtää korotuksilla pitkän tähtäimen
tasapainoiseen talouteen. Käytännössä hinnannousu
tarkoittaa kahvion tuotteiden osalta viidenkymmenen sentin
tai euron ylöspäin tarkistusta.
Palveluiden hinnat kohoavat seuraavasti:
Hierontojen uudet hinnat
 25 min 35 €
 50 min 57 €
 75 min 90 €

•
•
•

Pesujen uudet hinnat
 Pesu 10 min 12 €
 Pesu 20 min 17 €

•
•

Sauna- ja kylpyrauha ovat
70-vuotiaan Saunatalon keskeisin periaate

N

äin 70-vuotisjuhlavuonna, jos ainakin, on syytä muistaa Saunatalon keskeisin periaate: sauna- ja kylpyrauha.
Saunarauhan käsite ulottuu kaikkeen seuran toimintaan ja se
koskee kaikkia. Saunarauha koostuu arvostamisesta, yhteisöstä
ja kylpyrauhasta.
Vaskiniemessä saunottaessa saunarauhan tunnuksena
toimii ennen kaikkea kylpyrauha. Saunarauhan mukaisesti
muihin saunojiin tulee suhtautua asiallisesti ja arvostavasti.
Kaikkien tulee käyttäytyä Saunatalolla saunoessa hillitysti, rauhallisesti ja toisia kunnioittaen. Jäsenten toivotaan edistävän
tällaista kulttuuria aina toimiessaan seuran jäsenenä.

• Lue lisää Saunarauhasta Saunaseuran verkkosivuilta
www.sauna.fi

sauna
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Saunaseuran kuulumisia

Viimeiset hetket maksaa
jäsenmaksu

Kevät- ja syyskokousten
päivämäärät ovat päätetty

S

S

uomen Saunaseuran sääntöjen mukaan ”mikäli jäsenen
jäsenmaksu on 3 kuukautta jäsenmaksun eräpäivän jälkeen
suorittamatta, katsotaan hänen eronneen Seurasta yhdistyslain 3:15, 4 perusteella”. Saunaseuran jäsenmaksun eräpäivä oli
4.2. Tarkistathan, että olet muistanut maksaa jäsenmaksusi.

aunaseuran johtokunta on päättänyt pitää kevätkokouksen 2.5. ja syyskokouksen 7.11. Mahdolliset koronarajoitukset voivat vaikuttaa kokousten päivämääriin. Asiasta
kerrotaan lähempänä sekä jäsenkirjeessä että Saunaseuran
verkkosivuilla.

Jäsenten saunailta Merisotakoulun saunalla

J

o perinteeksi muodostunut saunominen Merisotakoulun
saunassa Suomenlinnassa pyritään järjestämään jälleen
kevään aikana. Asiasta tiedotetaan lähempänä sekä uutiskirjeessä että Saunaseuran verkkosivulla. Merisotakoulun saunominen tapahtuu yhteissaunomisena, uimapuvussa.
Suomenlinnan Merisotakoulu on yksi maailman suurimmista saunoista; löylyhuoneessa on neliöitä 65 ja tilan korkeus
miltei viisi metriä. Tilaan mahtuu enimmillään 180 henkilöä.
Merisotakoulun sauna on valmistunut vuonna 1904.

Avustukset

S

uomen Saunaseura tukee saunaan liittyvää tutkimusta ja
saunakulttuuria apurahoin. Johtokunta myöntää apurahoja
tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan esityksestä hakemusten
perusteella kaksi kertaa vuodessa. Avustushaun päivämäärät
vuonna 2022 ovat 14.3.–4.4. ja 15.8.–5.9.
 Lisätietoja Saunaseuran nettisivulta www.sauna.fi

•
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Saunaseuran kuva-arkisto

Kokouskutsu
SUOMEN SAUNASEURA
FINSKA BASTUSÄLLSKAPET
THE FINNISH SAUNA SOCIETY

Suomen Saunaseura ry:n kevätkokous 2.5. klo 17.00
Kongressikeskus Dipoli, Otakaari 24, Espoo
Kaikki Saunaseuran jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!
klo 17.00 kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen
 klo 17.30 Saunaseuran kevätkokous

•
•

Kevätkokouksen asialistalla:
 esitetään ja käsitellään edellisen tilikauden tuloslaskelma
ja tase sekä tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

•

• esitetään ja käsitellään tilintarkastajien/tilintarkastajan ja
toiminnantarkastajan kertomus ja

• päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
hyväksymisestä ja vahvistamisesta sekä

• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
ja toiminnanjohtajalle ja

• valitaan nimitysvaliokunta, johon nimetään 3–5

jäsentä. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on esittää

syyskokoukselle ehdotus johtokunnan jäsenten
lukumäärästä 8–10 sekä tehdä ehdotus ehdokkaista
johtokunnan puheenjohtajaksi ja johtokunnan
erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista ehdokkaista.

• käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat ja/

tai Saunaseuran 10 jäsenen yhdessä johtokunnalla
vähintään 21 päivää ennen kokousta jättämät esitykset
käsiteltäväksi asiaksi kevätkokouksessa, joista
kevätkokoukselle on esitettävä johtokunnan lausunto ja
päätösehdotus.

Huom! Kevätkokous järjestetään vallitsevan
koronatilanteen vaatimalla tavalla ja sitä on tarvittaessa
mahdollisuus seurata myös etänä. Tarkempaa tietoa
ilmoittautumisesta ja kokouksen seuraamisesta annetaan
myöhemmin seuran verkkosivuilla ja uutiskirjeessä.
sauna
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ME AUTAMME

kuumentamaan
kylmän saunan
Sauna on pala suomalaisuutta ja tärkeä paikka
niin arjessa kuin juhlassa. Saunominen luo
mielihyvää, rentouttaa ja auttaa jättämään
lauteille arjen kiireen ja murheet.
Me BAUHAUSissa haluamme vaalia kulttuuriperintöämme ja tarjota jokaiselle kotisaunojalle miellyttävän kokemuksen sellaisissa löylyissä ja sellaisessa
ympäristössä, joissa parhaiten viihdyt. Valikoimastamme löydät laadukkaat kiukaat, puutavaran sekä muut

Espoo
Rusthollarinkatu 6, Espoo
Oulu
Kaakkurinkulma 2, Oulu
Tampere Palmrothintie 4, Pirkkala
Turku
Kuloistentie 1, Raisio
20 | sauna
Vantaa
Tammiston kauppatie 19, Vantaa
Lahti
Simolanmutka 5, Lahti

1•2022

020 6300 830
020 6300 840
020 6300 820
020 6300 810
020 6300 800
020 6300 850

info.espoo@bauhaus.fi
info.oulu@bauhaus.fi
info.tampere@bauhaus.fi
info.turku@bauhaus.fi
info.vantaa@bauhaus.fi
info.lahti@bauhaus.fi

tarvikkeet toimivasta ja tunnelmallisesta valaistuksesta aina saunahattuun asti. Luodaan yhdessä
unelmiesi sauna- ja kylpyhuonekokonaisuus - edulliseen hintaan. Kaiken saat myös tietenkin
asennettuna, vaikkapa Avaimet
käteen -toimituksena!

Tehdään yhdessä
Sinun Saunasi!
Tavaratalomme palvelevat
ma - pe 7 - 21, la 9 - 18,
su 10 - 18.

Avaimet käteen
-remontit luotettavasti ja
edullisesti BAUHAUSista!

Verkkokauppa 24 h
www.bauhaus.fi

Johtokunnan jäsenen puheenvuoro

Kohti normaalia

K

orona tuli johtokunnalle yhtä lailla yllätyksenä kuin
kaikille muillekin. Alussa kokoustimme monta kertaa viikossa etänä ja sähköpostilla. Tilanne oli niin epäselvä, että viestiketjuissamme tuntui suunta muuttuvan joskus päivittäin. Mutta johtokunta toimi kaikesta huolimatta koordinoidusti ja asiat olivat tilanteeseen nähden aina
hyvin jäsenneltyjä ja pystyimme tekemään päätöksiä ilman
mitään ylimääräistä vatvomista. Sama koski myös rajoitusten poistamista; kun tilanne sen salli, saimme poistettua ne
ilman ylimääräistä keskustelua.
Ratkaisukeskeisyytemme vaikutti sekä puheenjohtajan
että toiminnanjohtajan hyvä yhteistyö, jonka avulla löysimme konsensuksen moniin asioihin käytännössä heti.
Kun päätettiin, ettei voida pitää Saunataloa auki, päätettiin samalla, että hyödynnetään sulkuaika sitten tekemällä
asioita, joita pitäisi joka tapauksessa tehdä.

N

yt johtokunta haluaa palataan normaaliin, niin kuin
se vain on mahdollista. On helppo jämähtää erikoisolojen tilaan, mutta normaali on se mitä haemme. Normaalista kertoo muun muassa jäsenhakemusten avaaminen. Lisäksi valmistellaan paljon pitkän aikavälin
asioita, jotka liittyvät talon tekniseen käyttöikään.
Taloustoimikunnassa, jossa itse myös vaikutan,
jatketaan tilikartan uusimista, joka on aikamoinen savotta, mutta helpottaa tulevaisuuden hallintaa merkittävästi.
Halusin aikoinaan mukaan johtokuntatyöskentelyyn, koska aktiivijäsenenä omaan luonnollisesti paljon mielipiteitä saunomisesta, mutta ennen kaikkea uskon olevani melko
tasapuolinen kaikkien etujen ajaja.

Vuosien kokemus kunnallispolitiikasta on ehkä myös antanut sellaista ratkaisukeskeisyyttä, että katsoin siitä olevan
enemmän hyötyä istuttaessa saunan lauteiden lisäksi myös
johtokunnan kokoushuoneessa.

O

len itse hyvin ratkaisukeskeinen. Asian täytyy olla
joko huonosti valmisteltu tai erittäin monimutkainen, jotta siitä ei voisi mielestäni päättää. Olen ollut mukana useissa kunnallisissa luottamustehtävissä ja on melko
yleistä, että suuren jäsenistön omaavan seuran johtokunta voi olla joskus kirjava, mikä johtaa helposti uuvuttavan
hitaaseen päätöksentekoon. Näin ei kuitenkaan Saunaseuralla ole. Kokoukset ja asiat ovat hyvin valmisteltuja ja
johdettuja. Saamme aikaiseksi päätöksiä silloin, kun niitä
tarvitaan. Ja korona, jos mikä, on osoittanut, että välillä
päätöksiä tarvitaan heti!
Seuramme johtokuntatyöskentely on yllättänyt minut
positiivisesti. Johtokuntamme on aikanani osoittautunut
monitahoiseksi ja hyvin ammattimaiseksi.

T

oivon, että itse tuon myös kompromissitaitoa
johtokuntaan. Olen melko hyvä suodattamaan
eri laidoilta tulevia huolia, kritiikkiä ja ehdotuksia
sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joista syntyy järkevä
yhteinen nimittäjä, minkä ympärillä keskustelua
voidaan käydä ja päätöksiä tehdä. Näillä ominaisuuksilla aion jatkaa johtokunnassa myös tänäkin vuonna.

Raine Luomanen
Johtokunnan jäsen

sauna

1•2022 | 21

Saunaseuran Vaskiniemen saunatalo 70 vuotta

”Sauna ei siitä parane”
Teksti: Leena-Kaisa Simola | Kuvat: Saunaseuran kuva-arkisto
22 | sauna 1•2022

Vaskiniemessä vietettiin kesäkuussa 1977 rantasaunajuhlaa eli seuran
40-vuotisjuhlaa osana Suomen 60-vuotisjuhlatapahtumia. Juhlien silloinen teema
”Vihreällä oksalla – vihreällä vihdalla” on edelleen ajankohtainen.

N

äin otsikoitiin Sauna-lehdessä
2/1952 juttu, jossa kyseltiin Saunaseuran jäseniltä ja Vaskiniemessä
vierailleilta merkkihenkilöiltä vaikutteita uudesta saunasta sekä sen löylyistä. Eikä siitä otsikkokaan parane.
Heinäkuun 23. päivä 1952 oli Saunaseuralle sekä historiallinen että iloinen: monien vuosien toive oli toteutunut ja seuran johtokunta sekä uuden
tutkimussaunan rakennustoimikunta

pääsivät ensi kertaa kokeilemaan Vaskiniemen kolmen eri saunan löylyjä.
Saunaseurassa oli puuhattu tutkimussaunan rakentamista seuran silloisen Humallahdesssa sijaitsevan saunan
yhteyteen jo vuonna 1947. Paria vuotta
myöhemmin asetettiin rakennustoimikunta johtamaan tutkimussaunan toteuttamista, mutta Helsingin kaupunki
ei hyväksynyt uudisrakentamista Taivallahdessa sijaitsevalle tontille.

Saunatalo istuu hyvin tontilleen
ja maisemaan, kuten suomalaisen
rantasaunan kuuluukin. Vuonna 2018
Saunaseura sai uusittua Helsingin
kaupungin kanssa sopimuksen
maanvuokrasta ja nykyinen sopimus
on voimassa vuoteen 2047. Syksyisen
Saunatalon on kuvannut seuran jäsen
Matti-Oskari Kallioranta.

Punakukko on vieraillut Saunatalolla useamman kerran, mutta totaalisen pahoilta
tuhoilta ollaan säästytty. Koesaunan laboratoriosiivessä syttyi tulipalo aivan
joulusaunan alla, 22. joulukuuta 1962.
sauna
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Saunaseuran Vaskiniemen saunatalo 70 vuotta
Onneksi, voisi näin jälkeen päin
sanoa, sillä uutta paikkaa alettiin haarukoida Lauttasaaresta. Näin päädyttiin Vaskiniemeen.

Olympiahuuma
projektin veturina
Tavoitteeksi asetettiin koesaunan valmistuminen Helsingin olympialaisiin
kesäksi 1952.
Ensimmäinen virallinen varainkeräys tehtiin keväällä 1950. Siitä projekti eteni historiankirjojen mukaan
ajoittain jopa ”kriisitunnelmissa”.
Tammikuussa 1951 kohotettiin hätähuuto: rahat olivat lopussa. Veikkausvaroista, valtionavusta ja pankkilainasta saatu seitsemän miljoonan
markan kassa oli tyhjä. Lisää rahaa tarvittiin kymmenen miljoonaa

markkaa. Jäsenistö ja varsinkin sen
lompakot tarvittiin avuksi: tuhannelta jäseneltä pyydettiin lainaksi 10 000
markkaa mieheen, yhdeksän prosentin korko luvattiin maksaa ilmaisina
saunalippuina.
Olympialaisetkin painoivat päälle
ja monesti onkin todettu, että ilman
suomalaisten olympiahuumaa koko
Vaskiniemen sauna olisi saattanut jäädä tekemättä tai ainakin sen valmistuminen olisi viivästynyt reippaasti.
Vaskiniemen suunnittelijaksi löytyi
arkkitehti Heikki Sysimetsä, Saunaseuran jäsen ja suursaunojen kokenut suunnittelija. Suurimpana yhteissaunojen haasteena hän piti kaikille
sopivan lämpötilan ja löylyn kosteuden löytymistä. Niinpä hän suositteli kahden saunan järjestelmää, jossa

Vihdoinkin! Heinäkuussa 1952
Vaskiniemessä nostettiin lippu salkoon
ensimmäisten saunapäivien kunniaksi.

oli kuiva hikoilusauna ja varsinainen
löyly- ja vihtomissauna. Saunaseuralle
tämä ajatus sopi erinomaisesti.
Urakkakilpailun voitti Oy Rakennustoimi. Yritys oli erittäin suuri
tekijä pääkaupunkiseudulla ja sattumoisin Rakennustoimi oli mukana rakentamassa myös olympiastadionia ja
kisakylää. Rakennustoimen omistaja,
Juho N. Syvähuoko oli myös Saunaseuran jäsen. Hänen toinen yrityksensä, Rakennuskonepaja, valmisti Syvähuokon konstruoimia Aito-kiukaita.
Tietysti hän halusi tuoda sellaiset Vaskiniemeenkin.

Lisää jäseniä, lisää saunoja

Yleisnäkymä koesaunasta, joka on rakennettu valmiisiin sisätiloihin. Kiukaan
yläpuolella on säädettävä ja automaattinen vedenannostelija ja sen yläpuolella
tarkkailuikkuna. Seinällä näkyvät kuiva- ja lämpömittarit.
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Lopulta Saunatalo saatiin valmiiksi.
Ensimmäisessä vaiheessaan siinä oli
savusauna, kaksi uloslämpiävää saunaa ja tutkimuskäyttöön toteutettu
sauna aputiloineen.
Saunaseuran kunniajäsen, arkkitehti Juhani Katainen tuntee

Saunatalon jos kuka – onhan hän ollut
mukana talon laajennuksissa ja kunnossapidossa vuosikymmeniä.
– Vuonna 1969 osallistuin Humallahteen suunniteltavan saunan
suunnittelukilpailuun. Sain toisen

palkinnon kilpailussa ja seura halusi
jatkaa saunasuunnittelua ehdotukseni pohjalta. Suunnitelmia kehitettiin
1970-luvun puoleen väliin, jolloin työ
pysäytettiin toteuttamiseen tarvittavien varojen puutteen vuoksi. Jatkoin
kuitenkin seuran jäsenenä yhteistyötä
erilaisia tehtäviä suorittaen, Katainen
muistelee.
Kataisen mukaan arkkitehti Irmeli
Visanti on suunnitellut Saunatalolla
Nelosen korjauksen ja Kolmosen.
– Suunnittelin 1999 tutkimussaunan muutoksen niin sanotuksi Citysaunaksi, jonka arkkitehti Gina Sundgrén vastikään uudisti nykyaikaiseksi
sähkösaunaksi. Minä olen suunnitellut kaksi uusinta savusaunaa. Niiden
rakentamisen perusteena oli ruuhkien
purkaminen. Saunarivistö muodostaa
näin ”porvoolaisen” julkisivun meren
puolelle. Kesäistä saunatarvetta helpottamaan toteutimme mobiilisaunan
Saunatalon viereen.

Saunataloa on aina pidetty kunnossa sen alkuperäistä ilmettä kunnioittaen.
Kahvion rottinkituolit ovat jo lähes ikoniset.

Avanto on aina kuulunut Saunatalon
talviin. Nykyisin mereen tosin mennään
parempaa, lämmitettyä laituria pitkin.

– Nykyisessä tilaryhmittelyssä
Saunatalo toimii hyvin. Suunnitellut
lisätilat keittiöön ja kellariin helpottavat kasvavien käyttäjämäärien ruokapalveluja. Päivittäinen käyttäjämäärien säätely tullee miellyttävyyden ja
joustavuuden kannalta tarpeelliseksi,
Katainen pohtii.
– Saunatalosta on vuosien mittaan
pidetty hyvää huolta ja näin menetellen rakennusta voidaan käyttää myös
jatkossa. Ympäröivän kaupunkirakenteen kehitys tuo varmuudella uusiakin
haasteita, mutta uskon, että Saunatalo
ympäristöineen voidaan säilyttää käytössään.
Otsikon sitaatti on ministeri Mauri
Miettusen, joka oli kutsuttuna kaikkien valtioneuvoston jäsenten lailla
Vaskiniemeen saunan avaus viikoilla.
Miettunen toimi maatalousministerinä Urho Kekkosen kolmannessa hallituksessa. Kekkonen kävi saunomassa
elokuun ensimmäisellä viikolla.
sauna
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Saunaseuran Vaskiniemen saunatalo 70 vuotta

Naiset nauttimassa kolmossaunan löylyistä 60-luvulla.
Alun perin naisten saunapäivä oli perjantai ja se kulkikin
naisten kesken lyhenteellä ”pp”: perjantain paratiisi.

Kuva vuodelta 1968. Olisikohan kyseessä esimerkiksi toimikuntien jäsenten yhteinen saunatilaisuus? Ensimmäistä perhesaunaa vietettiin lähes 50 vuotta myöhemmin, vuonna 2016.

Maailman kuuluisin sauna?

V

askiniemen sauna otettiin käyttöön
olympialaisten toisella viikolla ilman
sen suurempia vihkimisiä tai juhlallisuuksia. Saunatalo annettiin viikoksi
olympiatoimikunnan käyttöön ja siellä
vieraili runsaasti olympialaisiin saapuneita urheilijoita, joukkueiden johtajia ja
diplomaatteja. Näin Saunatalo pääsi esittelemään suomalaista saunakulttuuria
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rajojemme ulkopuolelle heti valmistumisensa jälkeen.
Tarinan mukaan seuran johtokunta
ensilöylyissään keksi kutsua myös olympialaisissa mukana olevat lehtimiehet ja
-naiset kokeilemaan Vaskiniemen löylyjä.
Kutsu lähetettiin Olympialehtipalvelun
ja STT:n välityksellä. Eipä tainneet kutsujat arvata, kuinka paljon sauna kiinnosti!

Sauna-lehden mukaan kutsua noudatti
1 200 toimittajaa, joista 800 oli ulkomaalaisia. Kertomatta kuitenkin jäi, kuinka
tämä valtaisa ryntäys käytännössä
toteutettiin.
Matti Viherjuuri arvioi kuitenkin Sauna-lehden artikkelissaan
Vaskiniemen Saunatalosta tulleen kerralla maailman kuuluisin sauna.

Erittäin hyväkuntoinen
70-vuotias – mutta hoivaa tarvitaan

S

aunatalo on mielestäni erittäin
hyvässä kunnossa, määrittelee
ytimekkäästi Risto Pitkänen, seuran
johtokunnan jäsen ja kunnossapitotoimikunnan puheenjohtaja.
– Mutta mikään ei ole ikuista ja
olemmekin korjaushaasteiden edessä.
Saunatalon LVISA-hankesuunnitelma
valmistui 2021. Tiedämme talon korjaustarpeet ja kustannukset.

– Keittiötilat vaativat päivityksen
hygieniasyistä sekä tilojen epäkäytännöllisyydestä johtuen. Tällä hetkellä
jääkaapit ja jäähdytyslaitteet ovat eteisen puolella. Jotta lisätilaa saadaan on
eteisen osuutta hiukan muutettava ja
samalla tuloaulan viihtyvyyttä parannetaan. Johtokunnan ohjeiden mukaisesti rakennuksen ulkoseinät säilyvät
entisellään.

– Keittiön uudistamisesta on käyty
keskusteluja muun muassa kahvilapäällikkö Mervi Iivosen kanssa ja seuramme jäsen, arkkitehti Gina Sundgrén on tehnyt jo alustavia piirroksia.
Pitkänen painottaa, että LVISA- ja
keittiöremontti ovat vasta suunnitelma-asteella.
– Toteutukseen on vielä matkaa.
Jäsenistöä tullaan informoimaan ja
sauna
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Saunaseuran Vaskiniemen saunatalo 70 vuotta

Saunatalon saunat
Aino eli Ykkönen: mietolämpöinen lekottelusauna, jossa mahtuu
olemaan jopa pitkänään. Ei vihdota eikä puhuta kovalla äänellä,
ns. hiljainen sauna
Väinö eli Kakkonen: melko kuuma vihtasauna
Louhi eli Kolmonen: kuuma savusauna, voi vihtoa
Harald eli Nelonen: keskilämmin savusauna, ei vihdota
Sampo eli Viitonen: keskilämmin parvisavusauna, voi vihtoa
Ilmatar eli Kuutonen: keskilämmin ulospäin lämpenevä parvisauna,
ei vihdota
Koesauna eli Citysauna: nollasaunaksikin kutsuttu: pehmeälöylyinen
sähkösauna, ei vihdota
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Saunatalo on pitkästä elinkaarestaan
huolimatta hyvässä kunnossa.
Rakennusta on huollettu ja korjattu
suunnitelmallisesti ja säännöllisesti,
millä myös ennalta ehkäistään
mahdollisia vaurioita.

hyvä lopputulos vaatiikin keskustelua
sekä yhteisiä päätöksiä.
– Saunatalon korjauksissa on aina
pyritty pitämään tila mahdollisimman
alkuperäisen näköisenä, jotta tunnelma olisi aito ja harmoninen.

Jatkuvaa kunnossapitoa
Risto Pitkänen korostaa, että rakennusten korjaussuunnitelmat lyhyellä ja

pitkällä tähtäimellä ovat taloudellista
ajattelua. Saunatalomme ei siinä poikkea normaalista kiinteistöstä.
–Huoltotoimet kuten lauteiden tai
kiukaankivien vaihto ovat osa saunaviihtyvyyttä. Saunatalon päivittäiset
kunnossapidot eivät välttämättä näy
jäsenistölle saunomisen yhteydessä,
mutta niiden korjaamattomuus kyllä.
Normaalit korjaustoiminnot hoidetaan usein meidän sopimustoimijoiden kanssa ja lämmittäjämestari AP
Paavolalla on tämä hyvin hanskassa.
Tänä vuonna Saunatalon työlistalla on muun muassa viemäreiden
sukitukset, taloautomaation uusinta,
laiturin uusinta sekä roskakatos.

Saunatalo
pyritään pitämään
mahdollisimman
alkuperäisen näköisenä
korjauksissa.
– Laituria korjattaessa osa takapihaa joudutaan eristämään työmaaalueeksi. Väliaikainen uimapaikka
koetetaan ratkaista tulevan laituriurakoitsijan kanssa.
– Sukituksen yhteydessä ei Saunatalossa voida käyttää vettä ja tämä
aiheuttaa lyhyen katkoksen toimintaan. Tavoitteena on aloittaa sukitus
juhannuksen jälkeisellä viikolla ja kestää puolisentoista viikkoa.
Pitkäsen mukaan Saunatalon hyvän kunnon perustana ovat johdonmukainen kunnossapito ja ennakoiva
huoltotoiminta.
– Se vaatii suunnitelmallisuutta ja
asiantuntemusta. Siksi seuran kunnossapitoimikunta on muodostunut
rakentamisen eri alojen ammattilaisista, joiden erikoisosaaminen on hyvä
lähtökohta talon kunnossapidolle.
Tämä varmistaa sen, että talo voi hyvin ja sen myötä myös saunojat sekä
henkilökunta.

Saunatalon viimeisin lisä on kesäisin pihalla oleva mobiilisauna, joka on joidenkin
mukaan jopa seuran paras sauna. Sen on suunnitellut kunniajäsen, arkkitehti
Juhani Katainen kuten myös kaksi uusinta savusaunaa.

Sauna-talo lukuina
• Valmistunut 1952
• Kolmikerroksinen
• Ensimmäisen ja kellarikerroksen bruttopinta-ala 983 m
• Viisi vakituista palkattua työntekijää ja noin neljä tarvittaessa töihin
2

kutsuttavaa kahviotyöntekijää sekä tarvittaessa töihin kutsuttavat
kaksi varalämmittäjää
 Sopimussuhteessa yksi pesijä ja neljä hierojaa
 Kävijämäärät: Vuonna 2019 ns. normaalivuosi: 46 899 kävijää ja
256 saunapäivää, luvussa ei ole mukana heinäkuun kesäsaunan
kävijäkertoja. Vuonna 2021 koronasta johtuen 25 635 kävijää ja 242
saunapäivää

•
•

Lähteet:
Aatteita ilman vaatteita, Suomen Saunaseuran kuusi vuosikymmentä
1937–1997, Suomen Saunaseura / Laura Junnila
Kiukaan kutsu ja löylyn lumo, Tuomo Särkikoski, Gummerus Kustannus
Oy, 2012
Sauna-lehden vuosikerrat

sauna
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Saunatalon päivä

Ei kahta samanlaista päivää
Saunatalo on monen ihmisen työpaikka. Päivissä toistuvat tietyt rutiinit, mutta
jokainen päivä on omanlaisensa. Seurasimme kahvion työntekijöiden päivää
eräänä helmikuisena keskiviikkona.
Teksti: Karoliina Saarnikko | Kuvat: Reetta Virtanen

Klo 9

Vuorovastaava Essi Hänninen saapuu Saunatalolle. Saunoista
tupruaa jo paksua savua ja Vaskiniemessä on aavistus kevättä ilmassa.
Essi huikkaa moikat lämmittäjämestari Ari-Pekka Paavolalle ja vie
tavaransa alakerran pukuhuoneeseen.
Seuraavaksi hän suuntaa keittiöön,
laittaa keittiön laitteet päälle ja napsauttaa auki myös radion. Siellä soi
aina hänen vuorollaan YleX.
Ensimmäiseksi Hänninen laittaa
kalaliemen kiehumaan, tänäänkin tarjolla on lohikeittoa. Kun kalaliemi on
liedellä, hän ottaa pakkasesta pullat
sulamaan, voitelee ne pellin päällä ja
ripottaa raesokerit päälle. Kalakeiton
ja pullien lisäksi tänään on tarjolla
ainakin paria suolaista piirakkaa, voileipiä ja makeaa piirakkaa, inkiväärisitruuna -shotteja ja salaatteja.

Klo 10

Päivän hommat on
saatu käyntiin. Seuraavaksi Essi
valmistelee kokoustarjoiluja. Vuoden Saunojat tulevat päätoimittajan
haastateltavaksi olohuoneeseen klo
10. Hänninen laittaa heille kahvia ja
porkkanakakkua. Sitten hän tarkastaa kassajärjestelmästä, ketkä hierojat ovat tänään paikalla ja kirjoittaa
hierojien nimet kylttiin, joka laitetaan esille kassalle. Lämmittäjämestari Paavola istuu pikkuhuoneeseen ja
ottaa lehden ja kupin teetä. Ikkunasta
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Essi Hänninen valmistelee päivän tarjottavia Saunatalon kahviossa.

aukeava merimaisema on harmaa,
mutta tänäänkin kaunis.

Klo 10.30 Kahvilapäällikkö

Mervi Iivonen saapuu töihin. Mervillä on tiedossa ns. toimistopäivä ja työlistalla ovat muun muassa uusien osaaikaisten ja uuden vuorovastaavan
työhaastattelut. Iivonen pyrkii pitämään toimistopäiviä kerran viikossa,
tosin aina ei ehdi. Juoksevia asioita on
paljon ja laidasta laitaan. Joskus Iivonen tekee toimistopäivän kotoa käsin.
Koska Essilllä on keittiössä hommat
hallinnassa, Mervi osallistuu hetkeksi Vuoden saunojien haastatteluun ja
kertoo, millä perusteella kahvion väki
Vuoden saunojat tänä vuonna valitsi.

Klo 11.25 Essi istuutuu pikkuhuoneeseen välipalalle. Melkein kaikki päivän valmistelut on tehty. Vitriini
on täytetty ja lohikeittokin melkein
valmis. Enää on keitettävänä kahvit.
Essi Hänninen on ollut Saunatalon
kahviossa töissä vajaat kaksi vuotta. Hän aloitti Saunaseuralla muutettuaan Turusta Helsinkiin. Essillä
on pitkä ja monipuolinen kokemus

Kaikki alkaa olla valmiina miesten vuoroa varten.

ravintola-alalta; vuosia on kertynyt jo
kaksitoista. – Täällä asiakkaat tulevat
paljon läheisemmiksi, melkein kuin
kavereiksi. Täällä on lämmin tunnelma, koska tämä on yhteisö, Essi kertoo.

Klo 12.15 Kahvilapäällikkö

Mervi lähtee käymään parin sadan
metrin päässä kaupassa hakemassa
päivän lehdet. Olohuoneeseen tarvitaan päivän lehtiä kaksin kappalein.
– Tulee sanomista, jos lehdet puuttuvat, Iivonen nauraa ja kertoo, että

1x2-tietovisa kuuluu monen jäsenen
saunomisrutiiniin.
Kauppareissun jälkeen Iivonen
aikoo tehdä viikoittaisen Hartwallin
tilauksen ja tilata samalla uusia Jaffa
Juicy -limonadeja testattavaksi Saunatalolle. – Laitetaan tuohon kahvioon
pieni tasting ja jäsenistö saa maistella,
josko löytyisi uusi tuote kahvion valikoimaan, Iivonen kertoo.
Tastingit, myyntituotteet ja muut
pienet piristykset tulevat Iivoselta
kuin luonnostaan. Edellinen työ edustustarjoilijana opetti miettimään luontevasti yhteistöitä ja uusien tuotteiden
esittelyjä.
Mervi on toiminut Saunatalon
kahvilapäällikkönä lähes neljä vuotta. Hän, kuten Essikin, ovat Saunatalon palkkalistoilla, eivät siis itsenäisinä yrittäjinä. Myös Mervi kokee, että
Saunatalon kahvio on paikkana aivan
erityinen. – Täällä ihmiset haluavat
olla ja viihtyä. On rauhallista ja ympäristö on seesteinen ja kaunis.

Klo 12.50 Mervi on palannut

Hyvä henki töissä on kaikille tärkeä asia.

kaupasta. Hän on ostanut Eurojackpotin kimppaveikkauksia ja myy niistä
muutamat osuudet kahden euron hintaan päätoimittajalle ja AP:lle.
Toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi tulee keittiöön kädessään
sauna
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opiskelut hän on toiminut työhön
kutsuttavana apuna. Saunojia saapuu
tasaisena virtana ja osa on jo siirtynyt
kahvion puolelle. Sujuvasti ja iloisella
mielellä Savu palvelee sekä kassan että
kahvion asiakkaat.
Toisen koronasulun jälkeen kävijöitä saunalla on ollut päivittäin noin
130–190. Se on ollut kahviolle varsin
sopiva määrä, sillä työntekijöissä on
tällä hetkellä vajaamiehitystä. Tarvittaisiin yksi vuorovastaavaa lisää.

luonnos tänään lähtevästä uutiskirjeestä. Hän haluaa Iivosen lukevan sen
läpi, ennen kuin laittaa sen jäsenistölle.
Essi järjestelee vielä kassapisteen
ja sitten on valmista. Päivän tarjottavat ovat valmiina, kahvi tippuu ja
radio on hiljennyt. Kaikkialla tuoksuu
mukavasti saunalle ja saunojat ovat
tervetulleita.

Klo 13 Miesten vuoro alkaa.

Essi avaa ovet ja oven takana jonottaa
jo kymmenkunta innokasta saunojaa.
Ulkona on alkanut sataa vettä. Sisääntulo sujuu jouhevasti. Saunojat jättävät
päällysvaatteensa eteiseen ja siirtyvät
saunatilojen puolelle kirjautumaan
sisään ja maksamaan. Pian miehiä
vilahtelee pukuhuoneesta pesuhuoneeseen.
Nyt kun kahvion puolella on vielä
tyhjää, Essi voi keskittyä valmistelemaan seuraavaa päivää. Välissä hän
kirjaa asiakkaita sisään. – Ensimmäiset kaksi tuntia avaamisen jälkeen on
melko hiljaista, mutta sitten saunojat
siirtyvät syömään ja sitten vilkastuu.
Neljän jälkeen kiire jatkuu, kun töistätulijat saapuvat saunalle. Illalla ei
hiljaista hetkeä oikeastaan ole, Hänninen kertoo.

Klo 13.30 Mervi on syö-

nyt lounaan ja on valmis siirtymään
toimistohuoneeseensa. Tiedossa on

Klo 17 Essin työvuoro on ohi.
Essi Hänninen on tänään aloitusvuorossa.

webinaari jätelain uudistuksesta. Toinen iltavuorolainen, Savu, soittaa ja
sanoo olevansa vähän myöhässä. – Ei
hätää, Mervi vakuuttaa ja lähtee selvittämään kassalle, miksi erään jäsenen
tietoja ei löydy järjestelmästä. Myös
pyyhkeiden kanssa on pientä ongelmaa, joka pitää ratkaista ennen webinaaria.

Klo 14.36 Essi on lounaalla

ja työhön kutsuttava Savu on saapunut töihin. Savu on kahvion työntekijöistä pitkäaikaisin ja aloittanut jo
kuusi vuotta sitten. Hän työskenteli
ensin osa-aikaisena, ja aloitettuaan

Loppuvuoro on ollut täynnä erilaisia
tehtäviä. Essi on tehnyt muun muassa
ns. omavalvontakirjauksia eli ottanut
lämpötiloja kylmälaitteista ja astianpesukoneesta sekä järjestänyt alakerran pakkaset. Sen lisäksi hän valmisti
lisää kalaleipiä ja kalasalaatteja vitriiniin, ne kun myydään aina nopeasti.

– Päivä oli vilkas
ja työntäyteinen.
Fiilis on väsynyt,
mutta onnellinen,
Essi toteaa.
Seuraavaksi hän lähtee kaverin kanssa
kahville Lauttasaaren uuteen kahvilaan.
Seuraavana päivänä Essillä on tiedossa ns. sulkuvuoro, johon taas kuuluu erilaiset rutiinit. Tehdään tilitykset, viedään roskat, kiikutetaan pullot

Taukohetki pikkuhuoneessa.
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Kahvilapäällikkö Mervi Iivosella on tänään toimistopäivä.

ja tölkit alas ja tietenkin käydään
tarkistamassa saunat ja sulkemassa
paikat.
Myös Mervi ilmestyy paikalle.
Hänellä on vielä pari tuntia työvuoroa jäljellä ja tarkoitus olisi seuraavaksi purkaa sähköposteja. Tänään
Mervi ei ole lopetusvuorossa, vaan

Tarjolla on tänäänkin suolaista ja makeaa.

paikat sulkee Elena, joka on tullut
Savun kaveriksi iltavuoroon neljän
aikoihin.
– Mulle on muodostunut sellainen
oma rutiini lopetusvuoroon, Mervi
nauraa. – Laitan puhelimen rintaliiveihin, siltä varalta jos vaikka liukastun saunatiloissa ja otan fikkarin

käteen. Käyn jokaisessa saunassa ja
valaisen lauteet, jokaisen pimeimmän nurkankin. Täytyy varmistaa,
ettei kukaan ole esimerkiksi nukahtanut saunaan. Tarkistan, että kiukaan
luukku on kiinni ja suljen räppänät.
Sitten vielä suljetaan ovet ja laitetaan
hälyt päälle. Se on siinä.

sauna
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Teksti: Janne Koskenniemi & Karoliina Saarnikko | Kuvat: Janne Koskenniemi

Rakas muistojen Saunatalo
Risto Salminen asui nuoruudessaan perheensä kanssa Saunatalossa ja teki nuorena
miehenä koulun ohella talonmiehen hommia talolla ja lämmitti saunoja. Lähes 45
vuotta Saunaseuran jäsenenä ollut Salminen tuotiin eräänä sunnuntaina yllätysvierailulle nuoruutensa pihapiiriin 70-vuotispäivien kunniaksi, ja päivä oli muistoja täynnä.

M

uutimme tänne perheeni
kanssa vuonna 1959, kun vanhempani alkoivat toimia talonmiehinä Saunatalolla. Asuimme lämmittäjän asunnossa. Muistan, että auttelin
vanhempiani talonmiehen hommissa
jo silloin, Salminen muistelee.
Salmisen perhe asui 1960-luvun
taitteessa hetken muualla, mutta he
palasivat takaisin Saunatalolle. Samalla Salminen aloitti Lauttasaaren
yhteiskoulun.
– Lukioaikana tein sopimuksen
Saunaseuran kanssa, että autan sivutoimisesti Saunatalolla, sen mitä
opiskeluilta ehdin. Äitini siirtyi auttelemaan kassassa ja minä leikkasin
nurmikot, hoidin pihoja ja tein kaikenlaista pikkuhommaa. Joskus talvisin kävin välitunneilla luomassa lumia
pihasta ja tarkistamassa, että avannon
pumppu toimii eikä avantoon muodostuu jäätä. Lauantaisin ja muina
vapaapäivinä ja tietenkin kesälomalla hoidin sitten kokoaikaisesti saunan
lämmitystä, Salminen kertoo.
– Oli hyvä, että pystyin auttamaan
perhettäni ja täyttämään tämän tehtävän.
Salmisen mukaan perhe viihtyi
Saunatalolla hyvin.
– Olihan tämä upea ympäristö asua, ei ollut meillä kyllä mitään
valittamista. Kaikki koulukaverini
olivat Lauttasaaresta ja Vaskiniemessä
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Kierros Saunatalolla. Aikoinaan alakerran varastossa säilytettiin halkoja ja
siellä oli kaksi vihtojen pakastusallasta.

pystyi tekemään vaikka mitä kesäisin.
Piha oli vapaana aina sunnuntaisin ja
maanantaisin, ja meillä oli oma vene
tuossa rannassa. Tämä oli kuin huvila
meille! Salminen nauraa.

Savupaloja, murtovarkauksia
ja Spede
Millaisia sattumuksia noista ajoista on
jäänyt Salmisen mieleen?
– No toki muutamia nokipaloja
sattui ja sen myötä tuli joskus aikamoisia äkkilähtöjä, Salminen muistelee. Savupalojen lisäksi Salminen sai

todistaa murtovarkauksia. – Muutaman kerran meidän täällä asuessa
tapahtui murtoja. Varkaat tulivat aina
tuolta saunan päästä, terassin oven
kautta, koska me asuimme pohjoispäässä. En tiedä, kuinka he osasivat,
mutta kassan tiloihin he tietenkin heti
suunnistivat. Ei siellä säilytetty niinkään rahaa, jota varkaat olisivat voineet viedä, mutta muistaakseni he varastivat sitten tupakkaa ja sen sellaista,
Salminen kertoo.
Muistellessa muistoja alkaa palautumaan lisää mieleen.

– Ne kerrat muistan todella hyvin,
kun Saunaseuralla kuvattiin Speden
filmejä parina kesänä, Salminen lisää.
– Saunalla myös tehtiin erilaisia lehtijuttuja ja pääsimme lapsena
sisareni ja koulukaverini kanssa jopa
amerikkalaisen Life-lehden sivuille.
Meidät kuvattiin kakkossaunassa, Salminen kertoo.
– Niin ja kerran olin sahaamassa
avannon reunoja, kun jonkun koira
juoksi haukkuen kohti ja putosi tietysti suoraan avantoon. Onneksi pystyin
pelastamaan sen.
Salmisen äidillä tarinoita olisi riittänyt varmasti vaikka kuinka. Pirkko Salminen työskenteli Saunatalon
saunaemäntänä eläkkeelle jäämiseensä asti. Hän tunsi hyvin asiakkaansa ja
asiakkaat hänet.
– Äitini tapasi saunalla monia
kuuluisuuksia ja emännöi lukuisia tilaussaunatilaisuuksia niin kotimaisille
kuin ulkolaisille ryhmille.

Tilanpuute ennen ja nyt
Mikä Saunatalolla on eniten muuttunut sinun ajoistasi?
– Onhan tämä muuttunut kovasti ja muuttui jo tietenkin sinä aikana,
kun olin itse täällä. Kun asiakasmäärät
kasvoivat, syntyi muutostarpeita. Samantyyppisiä asioita pohdittiin silloin
kuin nykyäänkin, että mistä saadaan
lisää kaappitilaa, ja tilaa yleensäkin,
Salminen pohtii.
Salminen huomaa, että kahvio on
nykyään kovasti erinäköinen.
– Aikoinaan pukuhuoneessa oli
vain sellainen pieni luukku, jossa
asiakkaat kirjattiin sisään ja toinen vähän leveämpi luukku olohuoneeseen
päin, takkaa kohti, josta tilattiin ruoat
ja juomat. Nythän tämä on ihan oikea
kahvio, Salminen naurahtaa.
Saunojen lämmittäminen puolestaan oli aikoinaan melko samanlaista
kuin nykyäänkin.

Salmiset sekä heidän kolme lastaan jälkikasvuineen. Lapsista Nora (toinen oikealla)
kastettiin Saunatalolla.

– Aina piti olla tarkkana, että saunat olivat ajoissa valmiina. Laskin aina
taaksepäin eli jos saunat aukesivat
lauantaisin klo 12, piti lämmittäminen
aloittaa 7–7.30 aikoihin. Savusaunoja syötettiin sitä mukaan, kun halot
paloivat. Yhdentoista aikoihin piti olla
pesät alhaalla eli ei saanut olla enää
kekäleitä tai mitään palavaa. Tunnin
verran kiukaiden piti antaa tasaantua
ja sitten ne olivat valmiina klo 12, kun
saunojat aloittivat löylyttelyn, Salminen kertoo.
Saunatalo on saman ikäinen kuin
Salminen ja täyttää tänä vuonna 70
vuotta. Mitä Salminen ajattelee Saunatalon tulevaisuudesta?
– Aina ajattelin, että lisää kylpypäiviä pitäisi saada ja nythän teillä
niitä on niin paljon kuin mahdollista.
Lisäksi naisten saunavuoroja on tullut
enemmän, mikä on hyvä, Salminen
toteaa tyytyväisenä.
– Saunojen tilanne on myös parantunut ja niitä on enemmän kuin
aikoinaan. Mutta riittävätkö puitteet
ruuhka-aikoina, Salminen pohtii.

– Kesäisin toki pihallakin voi oleskella, mutta talvisin olohuonetila saattaa käydä liian pieneksi, hän puntaroi.
Salminen heittäytyy miettimään, miten oleskelutilaa voitaisiin kasvattaa.
Antaisivatko rakennusluvat periksi
siten, että tiloja laajennettaisiin joko
ulospäin tai yläkertaan?
– Oleskelutilahan on yhtä tärkeä
kuin hyvä sauna, hän muistuttaa.
Salmisen pohtimia asioita tullaan
miettimään, kun Saunatalolla tehdään
isoja saneerauksia vuoteen 2030 mennessä. Lämpö-, vesi-, ilma- ja sähköautomatiikka tullaan uusimaan ja
samalla arvioidaan, miten tilankäyttö
saataisiin maksimoitua ja otettua talosta irti kaikki hyöty, vanhaa henkeä
kuitenkaan muuttamatta.
Olohuoneesta ja kahviosta puheen
ollen näin vielä lopuksi: mikä oli lempiruokasi tai -juomasi, mikä maistui
kahviossa? – Kyllä se oli se sima, jota
aina juotiin saunan jälkeen, Salminen
toteaa hetkeäkään miettimättä. Muita
sen ajan suosikkeja olivat puolukkapore ja keitetyt nakit.
sauna
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Vuoden saunojat

Sauna suurella sydämellä
Sari Parviainen ja Ville Seppänen ovat Saunaseuran
vuoden saunojat. Tunnustus annettiin hyvästä
sauna-asenteesta, positiivisuudesta ja toiset
huomioivasta käytöksestä Saunatalolla. Valinnan
teki tuttuun tapaan Saunatalon henkilökunta.
Teksti: Karoliina Saarnikko | Kuvat: Reetta Virtanen

A

ivan käsittämättömän hieno kunnianosoitus. Olen
aivan mykistynyt, vuoden saunoja Sari Parviainen
toteaa ensi käteen.
– Todellakin. Kyllä tämä menee CV:ssäni aivan varmasti
ylimmälle riville, lisää Ville Seppänen samaan hengen vetoon.
Vuoden saunojat ovat silminnähden otettuja saamastaan kunniasta ja hieman hämmentyneitäkin. Positiivisuus
ja kunnioitus Saunataloa ja toisia saunojia kohtaan paistaa
kuitenkin välittömästi läpi molempien puheista.
– Kyllä tämän talon merkitys on erityisesti nyt koronaaikana korostunut, Sari toteaa.
– Saunatalolla käyminen on tuonut vastapainoa kaikelle tälle etätyölle tässä korona-ajassa. Saunominen on ollut
henkireikä ainakin minulle, hän huokaa.
– Sama. Nyt covidin aikaan en ole oikeastaan muualla
käynytkään kuin työhuoneella ja täällä, Ville vahvistaa.
Pakolliset sulutkaan eivät ole saaneet tunnelmaa latistumaan. – Olen niin kiitollinen tästä paikasta. Olen niin
kiitollinen myös siitä, että saatiin viime keväänä kiinnioloaikana tehtyä huoltotöitä ja pystyttiin pitämään Saunataloa
kesällä auki. Se oli niin ihanaa. Mobiilisaunassa kun saunoi, oli olo kuin olisi kesämökillä, hän hehkuttaa.
– Salvoksen mobiilisauna on kyllä paras liikuteltava
sauna, missä olen ikinä käynyt! toteaa myös Ville.

Ensin vieraana, sitten jäsenenä
Sari Parviainen, 58, on ollut Saunaseuran jäsen 12 vuotta.
– Liityin jäseneksi 2.2.2010 ja samana päivänä 12 vuotta
myöhemmin sain toiminnanjohtajalta soiton, että minut
on valittu vuoden saunojaksi, Sari nauraa iloisesti. – Uskomaton sattuma!
Aivan ensimmäisen kerran hän kävi Saunatalolla jo
2001 erään ystävänsä vieraana, mutta ei tuolloin osannut
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edes haaveilla jäsenyydestä. Vasta kun hän tutustui saunasisko Marja-Leenaan ja tuli hänen vieraakseen Saunatalolle
vuonna 2009, unelmasta alkoi tulla totta.
– Muistan, että oli joulukuu ja kävelimme Marja-Leenan kanssa mäkeä alas tänne Vaskiniemeen. Pakkasta oli
–10 astetta, ja mietin, että hitsi, kohta minun pitäisi mennä
avantoon, Sari muistelee. Samalla kerralla emäntänä toiminut Marja-Leena hankki hänelle suosittelijat ja helmikuussa, Sarista tuli jäsen.
Nyt Sari käy Saunatalolla kaksi kertaa viikossa ja saunominen tuo hyvää vastapainoa työlle, joka vaatii keskittymistä ja tarkkuutta. Hän työskentelee asiakkuuskoordinaattorina Yrjö ja Hanna Kodeissa, joka tarjoaa yhteisöllistä asumista eri ikäisille sekä hoivapalveluja ikääntyneille ja
muille erityisryhmille eri puolilla Suomea.

Isältä pojalle
Ville Seppänen, 39, pitää itseään melko noviisina saunaseuralaisuudessa, sillä hän on ollut jäsenenä noin neljä vuotta.
– Tulin ensimmäisen kerran Saunaseuralle faijan kanssa, joka oli jäsen, Ville muistelee.
– Molemmat suhtaudumme intohimoisesti saunomiseen ja kotisaunassa Käpylässä saunomisen lisäksi kävimme ahkerasti Saunaseuralla.

Saunassa rauhoitan olkapäilläni
kiikkuvan mehiläispesän.
Vuonna 2017 isä ja poika kuitenkin huomasivat, että
heidän elämänrytminsä olivat sen verran erilaiset, että
alkoi olla vaikea löytää yhteistä aikaa lähteä Saunatalolle. – Silloin faija ehdotti, että nyt voisit poika itsenäistyä ja
hankki minulle suosittelijat, Ville nauraa.
Nyt Ville käy Saunatalolla niin usein kun ehtii. – Reissaan työprojektien takia paljon, mutta tulen tänne aina
kun olen kaupungissa. Yritän käydä noin 2–3 kertaa viikossa, hän kertoo.
Ville on luovan alan toimija ja tekee muun muassa lavastuksia, valo- ja videosuunnittelua teatteriin, oopperaan
ja tanssiin. Hän myös opettaa Teatterikorkeakoulussa ja
viimeiset kaksi vuotta hän on opiskellut dokumenttielokuvaa Tallinnan yliopistossa.

Saunarutiinit vaihtelevat
Entä mitkä ovat vuoden saunojien saunarutiinit?
– Itse käyn ensimmäiseksi meressä ja menen vasta
sitten saunaan, Sari kertoo. – Tapa muodostui saunasulun aikaan, kun kävimme avannossa aamupulahduksella
sauna
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lähirannassa Lauttasaaressa mieheni
kanssa pitkälle syksyyn.
Avannon jälkeen Sari suuntaa kolmossaunaan, jonka hän nimeää suosikikseen.
– Tosin kaikki saunat ovat hyviä
omalla tavallaan. Kirkossa eli vitosessa
on hyvät löylyt ja kakkosen puusaunasta
tykkään myös. Näköalaltaan nelonen on
ehdoton ykkönen. Siellä voi istua pitkään
ja vaikkapa jutella saunasiskojen kanssa,
Sari kertoo.
Kahvion antimista Saria miellyttää
eniten juomista kombutcha ja ruoista siikaleivät, lohikeitto ja äyriäissalaatti.
Sarin saunakerta kestää 2,5–3 tuntia.
– Tunnelma täällä Saunatalolla on sellainen, että aika pysähtyy, hän huokaisee.
Villen saunarutiinit vaihtelevat. – Saunomiseni voi jakaa karkeasti kahteen eri versioon: alle puolentoistatunnin
lounassaunaan ja yli kahden tunnin täyssaunaan, hän kertoo. – Joskus harvoin kun aikaa on enemmän, saatan olla
täällä kuusikin tuntia, Ville kertoo.

Tietyt rutiinit kuitenkin pysyvät.
– Aloitan aina vitosesta ja menen mereen. Sitten riippuen siitä, onko pitkä vai
lyhyt kerta, saunominen kulkee erilaisia
reittejä.
Villelle sauna on ennen kaikkea hiljentymisen ja rauhoittumisen paikka.
– Puhe on mun yksi keskeisimpiä työvälineitä, mutta täällä olen yleensä aivan
hiljaa. Rauhoitan olkapäilläni kiikkuvan
mehiläispesän.
– Kun käyn lounassaunassa, ehdin
siivoamaan häiritsevät ajatukset mielestä. Mutta kun saunon pidempään, ei jää
mitään ajatuksia, mieli tyhjenee kokonaan, Ville kertoo.
Pitkän saunomiskerran aikana Ville ehtii istuskella takkahuoneessa, lukea Suomen Kuvalehden ja nauttia kahvion antimista. – Pitkällä saunomiskerrallahan minä syön
koko menun läpi, hän nauraa. – Joskus lounassaunassa
käydessäni en ehdi syömään mitään ja se harmittaa. Kahvion anti on mielestäni niin juhlavaa.
Entä Villlen lempisaunat?
– Rakastan vitosta ja kolmosta. Päivävuorossa kolmonen voi olla liian tiukka, mutta noin neljän jälkeen se on
mulle optimi, Ville pohtii. – Ykkösestä käyn nukkumassa,
jos on aikaa. Nelonen on ollut viime aikoina tosi luonteikas
myös, hän luettelee suosikkejaan.

Vuoden saunojien suhde
Saunatalon saunoihin on
selkeästi henkilökohtainen.

www.tallberg.fi
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– Todella! Ihan älyttömän henkilökohtainen suhde tulee saunoihin, Ville vahvistaa. – Kun ei ole pitkään aikaan
käynyt vitosessa ja sitten menee sinne ja joku luo oikein
rauhassa löylyt, niin se fiilis on aivan mieletön.
Sari tarttuu saman tien löylyn luomiseen.
– Miten se löylyn luominen onkin niin taitolaji. Ihan
eri asia heitätkö löylyn vai luotko sen rauhallisesti, hän
hehkuttaa.
– Se on kiinnostava juttu se löylyn luominen. Sitä tarkkailee, miten vanhemmat tekevät sen ja yrittää itse toistaa
sen, mutta se ei ole niin helppoja. Se on luonnin taitoa, Ville on samaa mieltä.
– Ja se mikä se oikea paikka on. Onko se kello yhdeksässä vai kahdessatoista? Pyörittääkö veden kaikkialle vai
laittaako vain yhteen paikkaan, Sari innostuu.

Kaikki mahtuvat
lauteille
Ajoittain Saunatalon lauteilta kantautuu
negatiivista palautetta joidenkin käytöksestä. Mitä vuoden saunojat ajattelevat
tästä?
– Saunatalolla on todella erilaisia
merkityksiä ihmisille. Itselleni tämä on
hiljentymisen paikka, mutta monille se
on tärkeä nimenomaan sosiaalisen puolen takia. Jotkut tykkää saunoa itsensä
ihan ravun punaiseksi ja toiset ei juuri
heitä löylyä. Kun kuuntelee vanhempien
jäsenten suullista perimätietoa kaikista
kirjoittamattomista säännöistä, tajuaa,
että ne ovat toki toisiaan täydentäviä,
mutta joistain jutuista on myös moni eri versioita, Ville
pohtii. – On otettava huomioon, että Saunatalo toteuttaa
eri funktioita eri ihmisille ja kaikkien pitää saada saunoa
niin kuin haluaa. Kaikki erilaiset saunojat mahtuvat lauteille, hän muistuttaa.
Villen omat kokemukset ovat pelkästään hyviä ja hän
kiittää Saunatalon tunnelmaa.

Sari on samoilla linjoilla.
– Pitäisi muistaa, että olemme ihan
järjettömän etuoikeutettuja, kun saamme käydä täällä saunomassa. Ja mielestäni sellainen kunnioitus tätä taloa, sen
henkilökuntaa ja kanssasaunojia kohtaan
pitäisi aina muistaa, Ville toteaa.
Lopuksi Ville haluaa vielä nostaa
esiin yhden ehdotuksen.
– Nyt kun koronan vuoksi on ollut vieraskielto, täällä on ollut paljon
vähemmän ruuhkaa ja rauhallisempi
tunnelma. Työpalaverien puuttuminen
lauteilta on vaikuttanut positiivisesti saunomisen rytmiin ja tunnelmaan. Mietin,
että voisiko jatkossakin olla näin. Että
jos vaikka vieraita saisi tuoda vaikkapa kaksi kertaa kuukaudessa eikä joka kerta? Ville ehdottaa ja Sari nyökkää
vieressä.
– En tarkoita, etteikö vieraiden tuominen olisi tärkeää
ja mekin molemmat olemme tulleet tänne jonkun toisen
kautta ja tuoneet myös itse vieraita, mutta kuitenkin tämä
tunnelma ja rauha on tärkeää yhtä lailla.

Muutamme tiedon
taidoksi ja toiminnaksi.
Kiinkon ratkaisukeskeiset ajankohtaiskoulutukset
sekä tutkinto- ja pätevyyskoulutukset ovat alan
huippua. Tarjontaamme ohjaa vahvasti
työelämälähtöisyys ja kouluttajamme edustavat
alan parasta asiantuntemusta.
Kiinko on kiinteistö- ja rakennusalan johtava kouluttaja.
Järjestämme vuosittain yli 130 julkista ja yrityskohtaista
tutkinto-, ajankohtaiskoulutus- ja valmennustilaisuutta,
joihin osallistuu yhteensä yli 6 000 henkilöä.
Olemme kouluttaneet alaa vuodesta 1978,
lähes 40 vuotta.

Tutustu koulutuksiimme www.kiinko.fi
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Sauna &
Ympäristö

Teksti: Karoliina Saarnikko | Kuvat: Reetta Virtanen & Grano

Lehti on ympäristöteko
Keskustelu ilmastonmuutoksesta kiihtyy ja yritykset, organisaatiot ja ihmiset etsivät
kestävämpää tapaa toimia. Tulevaisuudessa joudumme tarkastelemaan monia
toimiamme ja niiden kestävyyttä ympäristömme kannalta. Myös Sauna-lehdessä
haluamme kantaa kortemme kekoon ja kiinnittää huomiota niin omiin kuin
yhteistyökumppaneidemme vastuullisuuteen.

S

auna-lehden painotalona on toiminut jo useita vuosia suomalainen painotalo Grano. Ajan hengen
mukaisesti otimme etäyhteyden Granon tuotantojohtajaan Markus JensenErikseniin, laatu- ja vastuullisjohtaja
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Tytti Liveniin sekä avainasiakaspäällikköön Sointu Slavoviin. Keskustelumme aiheena oli niin Sauna-lehden
ekologisuus kuin Granon ympäristöja vastuullisuusohjelma, jossa yritys
on alan pioneereja.

Markus Jensen-Eriksen, kerro lehtemme lukijoille, onko Sauna-lehti
epäekologinen tai aiheuttaako se ympäristölle turhaa kuormitusta?
– Vastaus on ei, Jensen-Eriksen toteaa ykskantaan. – Ihmisillä on usein

väärä käsitys siitä, että sähköisen lehden lukeminen olisi ympäristöystävällisempää kuin printtilehden. Usein ei
osata ajatella asiaa siltä kannalta, mitkä ovat sen ympäristölliset vaikutukset, että jokaisella on oma kannettava
tietokone, tabletti tai kännykkä, jotka
on koottu Kiinasta tuotavista komponenteista ja jotka käyttävät palvelinfarmeja, joita rakennetaan maailmalla
yhä kiihtyvämpään tahtiin, JensenEriksen selittää.
– Se on todellakin näin, vahvistaa
myös Granon laatu- ja vastuullisuusjohtaja Tytti Liven.

– Lehden lukeminen
printtinä on hiilipäästöjen kannalta paljon
ympäristöystävällisempää kuin sähköisesti.
Kaikella on toki ympäristövaikutuksensa ja näiden vertailuissa tulisikin
huomioida aina tuotteen koko elinkaari.
– Printtilehdet tehdään pääsääntöisesti paperista ja usein metsä-, sellu- ja paperiteollisuutta pidetään ympäristöä kuormittavana. Mutta todellisuudessa teollisuudenalana sellu- ja
paperituotanto on yksi vähiten päästöjä aiheuttavista teollisuuden aloista,
Liven toteaa. – Lisäksi paperi valmistetaan uusiutuvasta ja kierrätetystä
materiaalista ja se onkin yksi maailman kierrätetyimmistä tuotteista.
– Väärät käsitykset johtunevat
siitä, että kun internetin käyttö alkoi
yleistyä 2000-luvun alussa, meidän
alamme oli valitettavan hiljaa ja pikkuhiljaa muodostui käsitys, että kaikki
mitä kannetaan puhelimessa tai tabletissa on ympäristöystävällisempää,
Jensen-Eriksen toteaa.
– Jos ajatellaan tätä meidän alaamme ympäristön ja uusiutuvuuden
kannalta, viimeisimpien tutkimusten

mukaan paperi kiertää Suomessa vähintään seitsemän kertaa ja kartonki voidaan kierrättää jopa 25 kertaa.
Myöskään muovipohjaiset materiaalit eivät ole rasite luonnolle, jos ne
kierrätetään oikein, Jensen-Eriksen
kertoo. – Kunpa myös kaikki kannettavat laitteet voitaisiin kierrättää tulevaisuudessa vastaavalla tavalla, hän
toteaa.

Sauna-lehden paperilaatu on
ekologinen
Sauna-lehti sai Saunaseuran viimeisimmässä jäsenkyselyssä paljon
kommentteja lehden paperilaatuun
liittyen.
Miten arvioisit lehtemme paperilaadun ympäristöystävällisyyttä, tuotantojohtaja Jensen-Eriksen?
– Sauna-lehti on painettu FSCsertifioidulle silkkipaperille. Molemmat sertifikaatit takaavat, että metsää,
josta paperi on peräisin, hoidetaan
kestävän kehityksen mukaan. Kriteerit tällaisille sertifikaateille ovat aina

hyvin tiukat, Jensen-Eriksen kertoo
Sauna-lehden paperilaadusta. – Haluan myös samalla oikaista sen väärän
käsityksen, että päällystämätön paperi
olisi ympäristöystävällisempää kuin
päällystetty. Näin kun useasti luullaan.
Paperin valmistus- ja tuotantomenetelmän suhteen asia ei eroa mitenkään, Jensen-Eriksen vakuuttaa.
Olisiko mahdollista laskea lehden
hiilijalanjälki?
– Kyllä se on mahdollista yksittäisen painotuotteen osalta. Mutta
haluamme helpottaa asiakkaidemme
tilaamista ja siksi meiltä voi tilata täysin hiilineutraaleja tuotteita ja palveluita. Tällöin tuotteen hiilijalanjälki
on nolla, eikä laskentaa tarvitse tehdä.
Hiilineutraalien tuotteiden osalta sen
aiheuttamat päästöt on kompensoitu
ulkopuolisen tahon kautta, laatu- ja
vastuullisuusjohtaja Liven kertoo.
Granon yhteistyökumppanina
kompensoinnissa toimii Reforest
Finland Oy. Reforest Finland Oy on
suomalainen yhtiö, joka kompensoi
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hiilipäästöjä luomalla uutta metsää
Suomeen.
– Koska puu on meillä monen
raaka-aineen lähde, on metsitys meille looginen kompensointivaihtoehto,
avainasiakaspäällikkö Sointu Slavov kertoo. – Metsitys on tutkitusti
tehokkain tapa poistaa hiilidioksidia
ilmakehästä ja Reforest Finland Oy:n
metsitys Suomessa tapahtuu todennetusti, hän lisää.
Onko lehden painoprosessissa vielä jotain parannettavaa, jolla olisimme
vielä ympäristöystävällisempiä?
– Kyllä kaikki lähtee painotalosta. On järkevää kokonaisuudessaan
toimia ympäristöystävällisesti eikä
vain silloin kun asiakkaalle halutaan
käyttöön joku sertifiointi yksittäisen tuotteen suhteen, Jensen-Eriksen
toteaa. – Uusi teknologia on ympäristöystävällisempää, sillä modernit
koneet kuluttavat vähemmän energiaa kuin vanhat painokoneet. Granon painokoneet ovat myös tehtaalta asti CO2-neutraaleja eli meillä

ympäristöystävällisyys huomioidaan
myös investoinneissa, hän kertoo.
Grano on noudattanut ISO 14001
-ympäristöstandardin periaatteita toiminnassaan jo vuosia.
ISO 14001 on maailman tunnetuin
ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli. Sen avulla organisaatio voi
kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti

parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä.

Tulevaisuuden
tehdastoimintaa
Vastuullisuus ja erityisesti ympäristöasiat ovat olleet Granon toiminnassa
mukana yrityksen perustamisesta asti.
Granon vastuullisuusohjelma uusitaan

FSC-sertifikaattti, Avainlippu ja Joutsenmerkki
käyttöön Sauna-lehdessä

FSC® metsänhoidon standardia käytetään ympäri maailman ja FSC sertifioitua
metsäpinta-alaa on maailmassa jo yli 185
miljoonaa hehtaaria. Suomen metsistä
on FSC-sertifioitu yli miljoona hehtaaria. FSC-sertifikaatin myöntää kansainvälinen järjestö Forest Stewardship Council (FSC). Suomessa
FSC-yhdistyksen jäsenjärjestöjä ovat muun muassa Fiskars,
Stora Enso, UPM, Metsä Group, Metsäteollisuus ry, Greenpeace,
Luontoliitto, Suomen Luonnonsuojeluliitto, WWF, Kuluttajaliitto
ja Puuliitto.
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Joutsenmerkki on yksi Suomen tunnetuimpia brändejä. Tutkimuksen mukaan
Joutsenmerkin tunnistaa yhdeksän suomalaista kymmenestä. Joutsenmerkillä merM
T
IL J
ÖMÄRK
kitty paperiteollisuuden tuote kertoo muun
Painotuote
muassa,
että
tuotannon
kemikaaleissa on rajoitettu vaarallisten
4041 0955
aineiden käyttöä, tuotannon energiankulutusta on rajoitettu
sekä sen päästöjä ilmaan ja veteen on rajoitettu.
I
KK

Sauna-lehden vuoden teeman, Sauna & Ympäristö,
mukaisesti lehti ottaa käyttöön vastuullisista materiaaleista ja työstä kertovat sertifikaatit.

Avainlippu on rekisteröity yhteisömerkki,
joka kertoo, että tuotteesta vähintään 50 prosenttia on valmistettu tai tuotettu Suomessa.
Avainlipun käyttöoikeuden myöntää kolmeksi
vuodeksi kerrallaan Suomalaisen Työn Liiton
merkkitoimikunta.

parhaillaan ja lisäksi yrityksellä on tekeillä ns. supertehdas-hanke.
Grano avaa tänä vuonna Vantaan
Koivuhakaan modernin tehtaan, johon keskitetään yrityksen pakkaus- ja
etikettituotanto, offset- ja digipainaminen, suurkuvatuotanto, pakkaus- ja
rakennesuunnittelu sekä logistiikka.
Sen lisäksi, että keskittämisellä haetaan taloudellista tehokkuutta,
uusi tehdas tukee myös Granon tavoitetta olla oman alansa ympäristövastuullisin toimija. Uuden tekniikan
myötä toiminta tehostuu ja kierrätysmahdollisuudet sekä materiaalivalinnat paranevat entisestään.
– Tehdasrakennus on suunniteltu
energiatehokkaaksi. Tehtaan katolle
asennetaan aurinkopaneelit ja toimintaa pyöritetään 100 % aurinkoenergialla. Tämän lisäksi rakennuksessa
on käytössä lämmöntalteenoton-keräysyksikkö, jotta kaikista laitteista ja

parista sadasta rakennuksessa työskentelevästä ihmisestä saadaan kaikki
heidän tuottamansa lämpö ja energia
käyttöön, Jensen-Eriksen kertoo.
Entä kuinka paljon Granon ympäristövastuullisuus vaikuttaa asiakkaiden päätöksiin, valitsevatko he Granon yhteistyökumppaneiksi nimenomaan vastuullisuuden vuoksi?
– Enenevässä määrin
kyllä. Asiakkaat kysyvät
ympäristö- ja vastuullisuusasioista
nykyään paljon.
Etenkin suuret yritykset edellyttävät sitä, että nämä
asiat ovat kunnossa, Liven toteaa.
– Asiakaskunnassamme on paljon Suomen suurimpia yrityksiä,
joilla on omat ympäristötavoitteet ja
he valitsevat yhteistyökumppaneiksi myös tahoja, joissa on ympäristöasiat kunnossa. Emme voisi toimia

menestyksekkäästi tällä alalla, jos
emme olisi ottaneet näitä asioita huomioon jo vuosia, Liven toteaa.
Isoissa yrityksissä ollaan valmiita
maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä painotuotteesta, mutta tämä
ei kuitenkaan ole aina mahdollista
pienille ja keskisuurille yrityksille.
– Asiasta ollaan valveutuneita
ja kiinnostuneita, mutta monesti myös talous
määrittelee valintoja. Jos
ympäristöystävällinen tuote
on merkittävästi kalliimpi, sen
valitseminen on mahdotonta
pienille ja keskisuurille yrityksille,
avainasiakaspäällikkö Slavov kertoo.
– Ympäristöasiat kyllä kiinnostavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Toivotaan, että trendi on menossa
siihen suuntaan, että myös he pystyvät
jatkossa valitsemaan ympäristöystävällisen tuotteen, hän toteaa.
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Teksti: Lassi A. Liikkanen

Saunan lämmityksen

kestävä tulevaisuus

Millaisia saunan lämmitysratkaisuja on tarjolla vuonna 2022 ja millaisia mahdollisuuksia yksittäisellä saunan omistajalla on tehdä ympäristötietoisia valintoja?
Entä miten perusteltuja mielikuvat kiukaiden ympäristövaikutuksista ovat ja
mitä vaihtoehtoja saunan varustajalla on?

S

uomen parin miljoonan saunan
lämmittämiseen käytetään vuosittain huomattava määrä energiaa.
Kotitalouksien puun ja sähkönkulutuksesta on kansallisesti arvioitu
tuntuvan osan, 20 % ja 5 % kuluvan
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saunoissa. Kestävästä kehityksestä ja
ilmastonmuutoksesta huolehtiva ei
voi olla pohtimatta miten nykyinen ja
tuleva saunateknologia vaikuttaa saunomisen ekologiseen jalanjälkeen ja
hiilidioksidipäästöihin.

Puun polttaminen vapauttaa ilmakehään puiden kasvun aikana sitomaa
hiilidioksidia. Ilmastonäkökulmasta
puulämmityksen kestävyyden perusta on kuitenkin vahva, niin pitkään kun esimerkiksi suomalainen

metsätalouspolitiikka on hyväksyttävää. Kun talousmetsä uusiutuu optimoidusti, niin hiilidioksidia kaapataan takaisin biomassaan. Globaalisti
tilanne ei valitettavasti sama.
Suomessa puukiukaiden ei pitäisi
siis noeta saunanlämmittäjän ilmastoomatuntoa, mutta hiilidioksidipäästöt ovat vain osa tarinaa. Muut huolet
liittyvät kiukaiden muihin päästöihin,
erityisesti pienhiukkasiin sekä kiukaiden huonoihin hyötysuhteisiin.

Itä-Suomen yliopistossa (ISY) työskentelevä Jarkko Tissari aloitti erilaisten ”puun pienpolttolaitteiden” tutkimukset Kuopiossa jo edellisen vuosituhannen puolella. Vuonna 2008 julkaistussa väitöskirjassa Tissari osoitti,
että kiukaiden päästöt olivat kaikilta
osin moninkertaisesti suurempia kuin
muiden puuta polttavien lämmittimien esimerkiksi pienhiukkasten ja
PAH-yhdisteiden kannalta.

hake.fi

Hiukkaset huolettavat

Easy Auvo 2.0 on etäohjattava suuritehoinen pellettikiuas, jota valmistaa Kojonkulma
hake. Soveltuu sekä kertalämmitteisiin ja savusaunoihin. Easy Auvon saa myös
muurattuna vaikka luonnonkivestä.

sekä pakollinen käyttöohje. Moni valmistaja päivitti mallejaan teknisillä
ratkaisuilla, jotka paransivat kiukaan
toimintaa.
Tissari on nyt usean vuoden ajan
johtanut kiukaiden päästöjä kartoittavaa tutkimusta ja Kiuas-hankkeista on
nähty useita tuloksia nykytilasta. Kuva
päästöjen hallinnan haastavuudesta

Savu kiukaiden ympärillä alkoi hälvenemään 2010-luvun alussa, kun EU:n rakennustuoteasetus
305/2011 määräsi kiukaat CE-merkinnän piiriin. Tavallisille puukiukaille
määriteltiin ”harmonisoidut” tuotevaatimukset koko EU:n alueelle. Viranomaiset ja alan yritysten edustajat
yhdessä sopivat mittausmenetelmät
ja suoritustasovaatimukset kiukaille.
Kun määräys astui voimaan kesällä 2013, seuraus oli se, että puukiukaisiin saatiin ensimmäistä kertaa jotakin yhteismitallista tietoa päästöistä
(häkäpäästö eli CO) ja höytysuhteesta

IKI

Polttamalla vain ja
ainoastaan kuivaa
puuta olet jo tehnyt
lähes kaiken voitavasi.

on tarkentunut. Lisäksi on käynyt ilmi
esimerkiksi, että uudesta kiukaasta
tulee hiukkaspäästöjä myös suoraan
löylyhuoneen ilmaan ensimmäisten
käyttökertojen aikana.
Nyt lähes 10 vuotta ensimmäisen
tuotestandardin jälkeen samat puukiukaiden tuotevaatimukset ovat edelleen voimassa. Tällä välin sekä yleinen

IKI tuli tunnetuksi aloittamalla ns. verkkokiukaiden valmistuksen. Alkuperäinen malli
on myös poikkeuksellisen matala.
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Narvi

Narvi NC16 on pieni kotimainen puukiuas, jossa on erittäin matala hiilimonoksidipäästö.

tietoisuus ympäristöasioista että tutkimustulokset kiukaiden päästöistä ovat
lisääntynyt.
Nykyisen tiedon valossa CE-merkinnän suoritustasoilmoitus on riittämätön indikaattori kertomaan kiukaan päästövaikutuksista. Ongelmia
on sekä siinä mitä mitataan että miten
mitataan. Tarvittaisiin vääjäämättä
uusia mittasuureita kertomaan kiukaan todellisesta potentiaalista.
ISY:n laboratoriossa on kehitetty
menetelmiä päästömittauksiin ja esitetty myös, miten parempia päästötietoja voitaisiin tuoda kuluttajien näkyville. Kuopiolaisilla on jo vuosia ollut
myös tiedossaan mitkä (tutkituista)
kiukaista ovat suhteellisesti pienempipäästöisiä, mutta valitettavasti mitään
keinoa tämän tiedon jakamiseen ei
ollut.
Yleishyödyllisen tutkimuksen jatkuminen Kuopiossa on kiinni osittain samojen yritysten rahoituksesta,
joiden tuotteiden mainetta tulosten
julkistaminen uhkaisi. Samaan aikaan
puukiukaiden markkinoinnissa viherpesu on lisääntynyt.
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Tilanne on kuitenkin muuttamassa, sillä vuonna 2024 odotetaan
tulevan voimaan uusien, ns. ekosuunnitteluvaatimusten. Tällöin nykyisiä
kiuasvaatimuksia kiristetään ja uusia
lisätään. Vaatimusten tasosta ei ole
vielä päätöstä, alustavassa ehdotuksessa kiukaiden vaatimukset olisivat
olleet samat kuin kamiinoiden ja varaavien tulisijojen.
Tissarin mukaan yksikään nyt
myynnissä oleva kiuas ei läpäisisi näitä vaatimuksia.
Viimeinen lenkki puukiukaan
päästöasioissa ovat tietenkin saunojat. Puukiukaiden käyttötavoilla voi
vaikuttaa paljon niiden ympäristövaikutuksiin. Polttamalla vain ja ainoastaan kuivaa puuta olet jo tehnyt lähes
kaiken voitavasi.

Sähkökiukaan
simppelimpi sielunelämä

vuosikymmenet. Kuluttajilla on muutenkin jo yli kymmenen vuotta ollut
varaa valita, mistä ostaa uusiutuvan
vesi- tai tuulisähkönsä, joten sähkökiukaan käyttäminen on kestävyysnäkökulmasta ongelmatonta. Paikallisia
päästöjä ei synny.
Sähkökiukaaseen liittyy toki ympäristönäkökulmia, jotka ovat yhteisiä puukiukaiden kanssa. Itse tuotteen
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Puukiukaisiin nähden sähkökiukaan omistajan mieli on rauhallinen. Kun Olkiluoto-3 on nyt käytössä, niin edullista ydinvihreää energiaa tulee kiukaisiinkin riittämään

Joillakin kiuasmalleilelinkaari ja valmistala ja valmistajilla on
jan yhteiskunnallinen
käytössään Avainlipvastuu voivat pohpu-merkki, joka tadituttaa. Toisin kuin
kaa suomalaisen työn
autoista, kiukaista ei
osuuden. Sen sijaan teole tarjolla kolmanräksen tai muiden manen osapuolen kestoteriaalin alkuperästä ei
testejä. Valmistajien javoi mennä takuuseen.
kama näkemys on, että
Vuonna 2021 aloittanut
kiukaita vaihdetaan
Juup kertoi halunneenkymmenen vuoden
sa
käyttää puukiukaasvälein, mutta vaihtelua
saan kierrätysmateriaariittää. Sähkökiukaissa
lia, mutta törmänneensä
on vähän kuluvia osia
välittömästi materiaalin
ja näistä tärkeimmät, eli
saatavuusongelmiin.
vastukset, ovat vaihRiippumatta enerdettavissa. Sekä puugialähteestä, kiukaiden
että sähkökiukaat ovat
yhteinen ongelma on
useimmiten pelkkää mesaunomisen kokonaistallia ja ne voidaan näin
energiankulutus. Tämän
ollen kätevästi kierrätsuhteen pari jo käytössä
tää, kun aika on tullut.
olevaa teknistä ratkaisua
Kiukaan valmistamivoivat parantaa tilannetsen ja logistiikan ekota. Puukiukaan hukkaloginen painoarvo on
lämpöä voidaan varastuntematon. Suomessa
toida lämmöntalteenon runsaasti kotimaisottopiipulla (LTO),
ta kiuasteollisuutta,
löylyhuoneen ilmanjoten kiuasta ei tarMagnum Cenik on näyttävä
vaihdon mukana
vitse tilata Aasiasta.
kotimainen pilarisähkökiuas.

karkaavaa lämpöä poistoilmalämpöpumpulla tai LTO-koneella. Vaikutus
on huomattava.

Saunomiseen kuluva
energia saadaan näin
käytettyä esimerkiksi
käyttöveden
lämmityksessä.
Vihreämpi tulevaisuus
Haluan itse uskoa, että puukiuasteknologian kehittyminen tulee tulevaisuudessa takaamaan kaikille sähköverkosta riippumattomille saunoille
suloista saunomista ja puhdasta omatuntoa. Kehitys on vain tuskallisen
hidasta ongelmien nopeasti kasvavan tietoisuuden edessä eikä varmoja
ratkaisuja puukiukaiden ongelmiin
ole. Vai olisiko moderni savusauna,
jonka reilusti mitoitetusta räppänästä
tupruttaa noin sata-asteinen huomaamaton savukaasuvirtaus, kuitenkin
yksi ekologisimpia saunakonsepteja?
Siinähän höytysuhde on erinomainen
ja pienhiukkasetkin oikein käytettynä
Pentti Tuohimaan mukaan hallinnassa. Sitä ei myöskään EU-viranomainen ole tulossa valvomaan.

Saunan energian lähteet

Elina Sirparanta

2

020-luvulla lähes kaikki Suomen saunat lämpiävät joko sähköllä tai
puulla. Puujalosteena uudeksi vaihtoehdoksi on noussut pelletti.
Vaikka pellettilämmitin tarvitsee sähköä toimintaansa, on esimerkiksi
Helsingin Saunasaaressa Perinnesavun pellettilämmitteinen kiuas saatu
toimimaan hyvin sähköverkon ulkopuolella. Varsinaisia hybridikiukaita,
jossa sama kiuas lämpiäisi sähköllä tai klapeilla on myynnissä vain yksi.
Kaasua käytetään kiukaiden lämmitykseen erittäin harvoin
Suomessa. Keski-Euroopassa tilanne on erilainen. Polttoöljy, nestekaasu ja briketit saunan saunan lämmikkeinä ovat sen sijaan jääneet
historiaan. Erityisesti veneisiin suunniteltuja nestekaasukiukaita ei kirjoitushetkellä enää löydy yhdestäkään verkkokaupasta, vaikka niitä on
tälläkin vuosituhannella valmistettu.
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Esteetön sauna,
lähivuosien trendi?

Esteettömistä saunoista puhuttiin jo 1970-luvulla, mutta jostain syystä niitä on
edelleen hyvin vähän. Tilanne saattaa kuitenkin lähivuosina muuttua.
Markkinoille on tullut uudenlaisia ideoita ja tuotteita, joiden avulla sauna voidaan
rakentaa tai muuttaa esteettömäksi.
Teksti: Hannu Virtanen

S

vaivattomasti saunan ylemmille lauteille tai löylyt ovat kunnolliset lattiatasolla.
Suomen ensimmäisissä esteettömissä saunoissa ratkaisuna oli tyypillisesti se, että kiuasta laskettiin alas
ja pääsy ylemmille lauteille turvattiin

uomessa olennainen osa saunomista on löylyjen heitto ja kovistakin löylyistä nauttiminen. Jos liikuntarajoitteinen henkilö jää tästä kokemuksesta paitsi, ei saunominen ole
hänelle oikein mistään kotoisin.
Hyvien löylyjen muodostumisessa tärkeä tekijä on saunan ilmanvaihto. Huonosti suunnitellussa saunassa
lämpötilat eri laudetasoilla vaihtelevat
paljon. Jos pään korkeudella on 90
astetta, ylälauteella voi olla 70, jalkalauteella 40 ja lattialla jo suorastaan
kylmä. Erityisesti tällainen tilanne on
usein sähkölämmiteisissä saunoissa,
puulämmitteisissä lämpö jakaantuu
tasaisemmin.

Esteetön sauna Invalidiliiton tiloissa Helsingin Ruskeasuolla.
Perinteiset lauteet puuttuvat, sillä kiertoilmasaunassa
lämmin ilma tuodaan katosta saunan alaosaan.

Kaksi vaihtoehtoa
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Liikuntarajoitteisen henkilön laadukkaaseen saunomiseen on tarjolla
kaksi vaihtoehtoa. Joko hän pääsee

Paras esteetön sauna
on siis sellainen, johon
mennään vain ovesta
sisään, heitetään
löylyä ja sitten
istutaan lauteella,
penkillä tai suihku- tai
suihkupyörätuolissa.

erilaisilla luiskaratkaisuilla. Tällainen
sauna oli mm. Lehtimäen erityskansanopistossa jo 1970-luvulla.
Nyt markkinoilla on niin sanottuja
laudehissejä, jossa saunoja nousee lauteella istuen haluamaansa korkeuteen.
Laudehissien yleistymisen esteenä on

niiden korkea hinta (useita tuhansia euroja) ja se, että ne eivät sovellu
kaikille. Vaikeasti vammaisen voi olla
vaikea siirtyä pyörätuolista hissilauteelle, ja myös lauteella istuma-asennossa pysyminen voi tuottaa kylpijälle
vaikeuksia tai on mahdotonta.
Löylyjen nauttiminen lattiatasolla
sopii taas kaikille, jos vain löylyt ovat
kunnolliset.

Esteettömän saunan rakentaminen
alkaa siitä, että liikuntarajoitteinen
saunoja pääsee saunaan eli löylyihin
johtavien kulkuväylien, pukutilojen ja
vessojen on oltava esteettömiä. Myös
kynnysten on oltava poissa.
Pyörätuolilla liikkuva Tuomas
Tuure käy usein uimahalleissa, mutta
niissä hän pääsee saunaan itsenäisesti
hyvin harvoin.
– Uimahalleissa on jo usein esteetön pääsy altaaseen, mutta ei saunaan.

Saunum

Uimaan pääsee, saunaan ei

Saunum Base -laite voidaan asentaa
seinän sisään tai jättää näkyville.

Saunumin pienin Prenium-kiuas ja
Base-laite asennettuna saunaan.

Pääkaupunkisedulla eräs minulle
sopiva sauna on Espoon Leppävaaran uimahallissa. Siellä on laudehissi,
johon pystyy itsenäisesti siirtymään
suihkupyörätuolista.
Tuomas Tuure korostaa, että esteettömyyden pitää olla vaivatonta ja
turvallista:
– Jos saunaan saapuminen ja sieltä
poistuminen aiheuttaa erilaisia hankalia tilanteita, saunomisen kokemus on
niin epämiellyttävä, että jätän sen seuraavalla kerralla väliin. Paras esteetön
sauna on siis sellainen, johon mennään vain ovesta sisään, heitetään löylyä ja sitten istutaan lauteella, penkillä
tai suihku- tai suihkupyörätuolissa.

myös tarkkaa tietoa esteettömistä
saunoista:
– Koen asian tärkeäksi, ja olen yrittänyt levittää asiasta tietoa esimerkiksi
arkkitehtien keskuuteen. On kuitenkin kova homma saada rakentajat
muuttamaan suunnitelmiaan, tarvitaan vielä paljon tiedottamista ja kouluttamista.
Kiinnostavin uusi innovaatio, johon Lassi on viime vuosina törmännyt, liittyy ilman kierrättämiseen saunatilassa. Siinä kuumaa ilmaa imetään
katonrajasta ja johdetaan putkiston
avulla takaisin saunan lattiatasolle.
– Paras laite, johon minä olen tutustunut, on virolainen Saunum Base.
Sen on kehittänyt virolainen yrittäjä
Andrus Vare. Siinä kuuman ja viileän
ilman sekoitussuhdetta voidaan säätää,
samoin puhalluksen voimakkuutta,
jotta saunatilaan palaavan ilman lämpötila olisi sopiva, sanoo Liikkanen.
Saunum-kiertoilmasaunan voi
toteuttaa myös jälkiasennuksena ilman suuria investointeja, lisälaitteen
hinta on jonkin verran yli 1000 euroa.

Kiertoilmasaunojen suosio kasvaa
Kuinka sitten saadaan rakennettua
hyvä esteetön sauna? Aihetta on pohtinut mm. Lassi A. Liikkanen, jolle
Suomen Saunaseura myönsi viime
vuonna vuoden Löylynhenki-palkinnon. Saunatietoa Liikkanen jakaa
Saunologia.fi -verkkosivustolla ja kirjoissaan. Saunologia-sivuilta löytyy

sauna
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Saunumilla on lisäksi myynnissä neljä
kiuasmallia, joihin Base-ilmankiertolaite on integroitu.
Liikkasen mukaan laite ei vaikuta
mitenkään saunomineen, kun se on
pois päältä:
– Saunum Base toimii hiljaisesti, jakaen höyryn ja lämpötilan tasaisesti
koko saunatilaan. Järjestelmä toimii
erinomaisesti, kun sauna on jo lämmin. Laitteen voi asentaa myös puukiukaan kaveriksi, ja laitteisto vie sen
verran vähän sähköä, että se toimii
myös aurinkosähköjärjestelmällä.
Saunum-laitteilla on Suomessa
oma maahantuoja, ja niitä on käytössä
meilläkin jo jonkin verran.
– Jos tällaiset kevyet kiertoilmasaunat yleistyvät, tarvitaan pian muita
yrittäjiä Saunumin rinnalle. Harvialla oli vastaava esillä Asuntomessuilla
2020, mutta siitä en ole viime aikoina
kuullut mitään. Heidän tuotteessaan

Saunumin tuotteiden kehittämisessä oli
mukana Tallinnan tekninen yliopisto, ja
tuotteiden tehoja mitataan myös omissa
tiloissa.

oli alkuvaiheessa ongelmana kova humina, Liikkanen sanoo.

Saunumin lauteilla
Saunumin keinot entistä tasalämpöisemän saunan luomiseksi tuntuivat
niin kiinnostavilta, että päätimme testata sovelluksen Tallinnassa. Yrityksen

markkinointipäällikkö Valdo Vimmsaar toimi isäntänä, ja testasimme
saunan sekä yrityksen järjestämässä
saunassa että Hotel Lembutissa Tallinnan keskustassa. Lembutin Saunumsauna on spa-osaston yhteydessä, ja
sinne voi mennä kylpemään, vaikka ei
ole hotellin asukas.
Kolmen hengen testiryhmällä vaikutelma Saunum-saunoista oli varsin
myönteinen. Base-laite todella tasapainottaa saunan ylä- ja alalauteitten
lämpötiloja merkittävästi. Laitteen
ehkä yllättävin piirre on sen koneen
hiljainen ääni – hurinaa tuskin erottaa
lauteilla.
Ongelmaksi koettiin se, että kovempien löylyjen ottaminen vaatii
laitteen säätöä. Hotellin spa-osaston
saunassa lämpötila oli säädetty perheille sopivaksi, ja siksi löylyt jäivät
siellä aika miedoiksi. Huomionarvoista oli se, että kaikki ko. aikana

Sauna &
Ympäristö

Kiinteistöpäättäjä
huomio!

Toteutamme sähköautojen
latausjärjestelmät
Kysy lisää,
me autamme!

Saunum

• Talo- ja kiinteistöyhtiöt
• Yritykset
• Pientalot

Saunumin kiuas Professional C ja Base-laite asennettuna paikoilleen. Kiertoilman vuoksi tavallisia lauteita ei tarvita.
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www.terawatt.fi

hotellin saunassa käyneet saunojat
viipyivät saunassa tavallista pitempään
– löylyt koettiin siis miellyttäviksi.

Erilaisia ratkaisuja
Kiertoilmasauna voidaan tietenkin
myös suunnitella ja rakentaa tapauskohtaisesti. Niitä on helpompi toteuttaa uudiskohteisiin, koska ilman
kierrätys edellyttää erikoissuunnittelua ja rakenteita. Esimerkiksi Tuusulan asuntomessuilla 2020 esiteltiin
esteetöntä saunakonseptia, joka oli

kehitetty yhteistyössä Harvian kanssa. Saunassa ei ollut lauteita vaan tilan
kiertävä penkki 50 cm korkeudella.
Kiuas oli tavallista tehokkaampi, ja
siihen oli kytketty ilmankierrätin. Lisäksi saunan lattia voitiin lämmittää
40 asteiseksi.
Harvialla on myös myynnissä
Harvia SmartFold -kylpyhuonesauna. Kyseessä on kokoon taittuva pieni
sauna. Kun lauteet jätetään yläasentoon, saunaan pääsee pyörätuolilla.
Ja jos saunan lauteille kiipeäminen

tuottaa vaikeuksia, saunan ylälauteen
voi jättää ylös ja nauttia lämmöstä alalauteella, sillä tuote-esittelyn mukaan
kiukaan pitäisi lämmittää saunojia
lattiatasolle asti. Se, minkälaiset löylyt
tällaisessa saunassa todella saa, vaatisi
kuitenkin testaamista.
Lisäksi ainakin HEHKU-Saunat tarjoaa esteettömiä saunoja. Valittavana on
matalat askelmat ja ulosvedettävä pyörätuoliramppi. Löylyhetkeä voi viettää
yhdellä laudetasolla, jolle voidaan sijoittaa saunatuoleja ja penkkejä.

Missä viipyvät esteettömät saunat?

Y

llättävää kyllä, niissä niitä on vielä vähän. Otin yhteyttä Invalidiliiton omistamaan Validiaan, joka ylläpitää lukuisia vammaisten asumisyksikköä eri puolilla
Suomea. Keskustoimistosta neuvottiin ottamaan yhteyttä Helsingin Pitäjänmäen asumisyksiköön, joka on otettu
käyttöön vuonna 2020. Siellä on kuulemma Validian paras
esteetön sauna.
Pääsin kuvaamaan saunaa ja esittelijänä oli yksikön
päällikkö Outi Kivelä.
– Saunominen on meillä kovassa suosiossa. Osa asukkaista pääsee itse lauteille, osa nauttii löylyistä suihkupyörätuolissa lattiatasolla. Myös alempana saunovat ovat olleet
tyytyväisiä. He voivat itse lisätä löylyä painamalla seinässä
olevaa nappia, Kivelä kertoo.
Laudehissiä Pitäjänmäen saunassa ei ole, ei myöskään
muissa Validian talojen saunoissa. Pitäjänmäen saunassa lattiatasolla saa kuitenkin ilmeisesti kohtalaiset löylyt,
koska asiaan on pyritty vaikuttamaan kiukaan valinnalla ja
ilmanvaihdolla. On kuitenkin aika yllättävää, että Invalidiliiton omistamissa asumisyksiköissä saunojen esteettömyyteen on kiinnitetty näin vähän huomiota. Kunnon löylyistä
nauttivat usein vain ne asukkaat, jotka pystyvät nousemaan lauteille.
Toinen paikka, joihin esteettömiä saunoja pitäisi saada nopeasti, ovat kuntien uimahallit. Nehän ovat jo valtaosin esteettömiä uima-altaiden osalta. Tiennäyttäjä saattaa

olla uusi Espoon Matinkylän uimahalli, johon avataan pian
liikuntarajoitteisille suunnitellut omat saunatilat. Ennakkotietojen mukaan ne on tarkoitettu ainoastaan liikuntarajoitteisten käyttöön. Siitä, minkälaiset löylyt saunassa saa, jää
vielä arvoitukseksi, sillä halli avautuu vasta huhtikuussa.
Mutta jos tavoite on tarjota liikuntarajoitteisille suomalaisille mahdollisuus kunnon löylyihin, töitä riittää.
Toivottavasti vammais- ja vanhusjärjestöt sekä kuntien
vammais- ja vanhusneuvostot aktivoituvat ja alkavat vaatia
esteettömiä saunoja palvelutaloihin ja uimahalleihin. Onhan väistämätön tosiasia, että esteettömyyden tarve kasvaa
yhteiskunnassa tasaisesti vuosikymmeniä eteenpäin.

Validia

Mihin esteettömiä saunoja tarvitaan?
Vastaus on helppo; vammaisten ja vanhusten
palvelutaloihin.

Validian saunassa voi saunoa joko lauteilla tai suihkutuolissa
lattialla. Alimman askelman voi työntää lauteen alle, jolloin
lattialle tulee enemmän tilaa.
sauna
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Teksti: Lasse Viinikka | Kuva: Maija Astikainen

Kasvattaako sauna kuntoa
ja muita saunatutkimuksia

Maailmalla tutkitaan saunan terveysvaikutuksia yhä enemmän.
Tutkijoita kiinnostavat saunan perinteiset terveysvaikutukset, mutta
myös saunan vaikutukset fyysiseen kuntoon.

S

aunan terveysvaikutusten tutkimus on lisääntynyt viime vuosina. Perinteiset lämpöfysiologiset
ja saunomisen vaikutuksia sairauksiin koskevat tutkimukset ovat nyt
saaneet rinnalleen muun muassa
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erilaisten lämpöaltistusten tehojen
vertailuja sekä kuntoharjoittelun ja
saunomisen välisiä yhteyksiä selvitteleviä töitä. Kokeellinen saunatutkimus on kuitenkin edelleen melko
hajanaista.

Yhdysvaltain kansallinen lääketieteen kirjasto pitää yllä tietokantaa, joka sisältää kuta kuinkin
kaikki vähänkin merkittävät lääketieteen tutkimusjulkaisut. Vuonna 2021 sinne kertyi 43 saunan

terveysvaikutuksia koskevaa tutkimusraporttia.
Määrä on viime vuosina kasvanut,
pitkään tällaisia julkaisuja oli vuosittain kymmenkunta. Syynä lienee
maailmalla virinnyt yleinen kiinnostus saunan merkitykseen hyvinvoinnin lähteenä.
Alla on kolme mielenkiintoisinta
esimerkkiä viime vuoden saunatutkimustarjonnasta.

Välttyykö hyväkuntoinen
ja ahkera saunoja
keuhkokuumeelta?
Professori Jari Laukkasen Itä-Suomen
yliopistossa toimiva tutkimusryhmä on viime vuosina tehnyt huikean
nousun saunan lääketieteellisen tutkimuksen maailman kärkeen. He selvittivät viime vuonna hyvän fyysisen
kunnon ja saunomisen yhteisvaikutusta keuhkokuumeen vaaraan.
Tutkittavana oli 1980-luvulla tutkimukseen kerätty 2275 keski-ikäisen
miehen joukko. Heidät oli jaettu ryhmiin sen mukaan, oliko fyysinen kunto huono vai hyvä ja saunoivatko he
vähän (korkeintaan kerran viikossa)
vai paljon (2–7 kertaa viikossa).
Seuranta kesti yli 25 vuotta, jona
aikana tutkimusjoukolla ilmeni kaikkiaan 529 keuhkokuumejaksoa. Huonokuntoiset saivat useammin keuhkokuumeen kuin hyväkuntoiset ja vähän
saunovat useammin kuin paljon saunovat.
Mielenkiintoisin tulos löytyi, kun
miehet jaettiin neljään ryhmään: huonokuntoisiin vähän saunoviin, hyväkuntoisiin vähän saunoviin, huonokuntoisiin paljon saunoviin ja hyväkuntoisiin paljon saunoviin. Keuhkokuumeet olivat hyväkuntoisilla paljon
saunovilla selvästi harvinaisempia
kuin muiden ryhmien jäsenillä. Hyvä

fyysinen kunto ja runsas saunominen
näyttivät siis synergistisesti eli toinen
toisensa vaikutusta lisäävällä tavalla
suojaavan keuhkokuumetta vastaan.
On kuitenkin hyvä muistaa, että tilastollinen yhteys ei välttämättä osoita
syy-yhteyttä.

Tutkimuksen mukaan
sauna voi vähentää
painoindeksiä ja rasvan
määrää kehossa.
Lisäksi saunominen
laskee verenpainetta.
Saunominen
kuntoharjoitteluna
Espanjalaiset tutkijat selvittivät saunomisen vaikutusta fyysisen kunnon
kehitykseen 36:lla nuorella jalkapalloilijalla. Joukko jaetiin kahteen
osaan. Toinen saunoi noin sadassa
asteessa kolme kertaa viikossa kolmen viikon ajan. Toinen ei saunonut
lainkaan.
Saunakuurilla olleiden paino, painoindeksi, rasvan määrä ja verenpaine pienivät, kun taas maksimaalinen
hapenottokyky, hengitystiheys sekä
hengityksen minuuttitilavuus suurenivat. Saunomattomien mittaustulokset
pysyivät ennallaan.
Havaitut muutokset olivat terveyden kannalta hyviä ja viittasivat fyysisen kunnon paranemiseen. Hyvältä
näytti, mutta voisiko vain yhdeksästä
saunakerrasta oikeasti aiheutua noin
paljon hyvää? Tekijät totesivatkin, että
ennen lopullisia johtopäätöksiä tarvitaan lisätutkimuksia. Siitä on helppo
olla samaa mieltä.

Lämpöaltistus ja
aivojen verenkierto
Kanadalaiset ja uusiseelantilaiset tutkijat olivat puolestaan kiinnostuneita

lämpöaltistusten vaikutuksesta aivojen verenkiertoon.
Neljätoista hyväkuntoista vapaaehtoista saunoi, oli kuumassa kylvyssä tai polki kuntopyörää lämpimässä
niin pitkään kuin he jaksoivat tai ainakin siihen saakka, kunnes elimistön
sisäosien lämpötila nousi neljäänkymmeneen asteeseen.
Ilmeni, että aivojen verenkierto ei
muuttunut fyysisessä rasituksessa tai
kuumassa kylvyssä, mutta väheni miltei kolmanneksen saunassa. Aivojen
verensaannin väheneminen on luonnollisesti epäedullinen ilmiö, mutta
suomalaisten saunojien ei pidä tätä
säikähtää. Koehenkilöihin kohdistunut lämpökuorma oli selvästi suurempi kuin mille me tavanomaisesti
saunoessamme altistumme.

Parantamisen varaa on
Vaikka saunan terveysvaikutusten
tutkimus on lisääntynyt, se on tuskin
rahtuakaan lääketieteellisen tutkimuksen kokonaisuudesta. Tietokantaan, josta nuo 43 saunatutkimusta
löytyivät, kertyi viime vuoden aikana
kaikkiaan lähes kaksi miljoonaa uutta
tutkimusraporttia.
Erityisesti kokeellisiin saunatutkimuksiin liittyy usein heikkouksia.
Tutkimusraporteissa ei aina ilmoiteta
edes käytetyn saunomistavan perusasioita (kiukaan laatu, saunan lämpötila ja kosteus, saunomisaika, vilvoittelun yksityiskohdat).
Tulosten vertailua vaikeuttaa myös
se, että jokaisella tutkimusryhmällä
on yleensä ihan omanlaisensa koejärjestely. Toivotaan, että nykyinen kansainvälinen saunakorkeasuhdanne tuo
tähänkin asiaan parannusta.

•

Lasse Viinikka on lääkäri ja Suomen
Saunaseuran kunniapuheenjohtaja
sauna
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Kun
sauna
sattuu
poskiin
Teksti: Karoliina Saarnikko | Kuva: Adobe Stock

kiinteistotahkola.fi

Palvelemme paikallisesti jo yhdeksällä toimipisteellä:

Pyydä tarjous: kiinteistotahkola.fi
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Punaisena rusottavat
posket kuuluvat saunan
jälkeiseen olotilaan, mutta
mitä jos punotus jatkuu
tuntikausia ja tuntuu
ikävältä?

O

n normaalia, että posket punoittavat saunan jälkeen, koska
saunan korkea lämpötila lisää ihon
verenkiertoa ja erityisesti ihon pinnalliset hiussuonet laajentuvat, kertoo
ihotautilääkäri Laura Bouchard Lääkärikeskus Aavasta.
Joskus kuitenkin punoitus saattaa
jatkua tuntikausia ja tuntua ikävältä.
Tällöin kyse voi olla couperosasta tai
ruusufinnistä eli rosaceasta. – Couperosa ja ruusufinni ovat samaa ihon

tautikokonaisuutta. Couperosassa
iho punoittaa ja lehahtelee helposti ja
iholla näkyy laajentuneita hiussuonia.
Couperosa-iho voi kehittyä ruusufinniksi, jolloin iholla näkyy selkeä
tulehdusreaktio finneineen, Bouchard
selventää.
Molempia ihon tiloja, couperosaa
sekä rosaceaa ilmenee sekä miehillä
että naisilla. Molempia voidaan myös
hoitaa erilaisia lääkevoitein.

Täytyykö saunominen
jättää väliin?
Voiko couperosta tai ruusufinnistä
kärsivä sitten saunoa lainkaan?
– Kannattaa seurata, miten oma
iho reagoi saunomiseen. On selvää,
että etenkin hyvin kuuma sauna ja
pitkä saunominen voivat pahentaa

oireita, mutta moni ei halua kuitenkaan saunomisesta luopua, Bouchard
kertoo.
–Yksi vaihtoehto on pitää kylmää
pyyhettä kasvoilla kun saunoo ja jollekin auttaa kasvojen huuhteleminen
kylmällä tai haalealla vedellä saunan
jälkeen.

Omat toimivat konstit
löytyvät oikeastaan
vain kokeilemalla.
Joskus kuitenkin sauna vain on
iholle liikaa. – Joillakin saunominen
valitettavasti pahentaa oireita niin paljon että se jää automaattisesti väliin,
Bouchard toteaa.

sauna
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Sauna Brothers seikkailee

Matka Norjaan

Jäämerelle saunomaan

Tänä vuonna seuraamme Sauna-lehdessä Sauna
Brothersin saunaseikkailuja ympäri maailman.
Sauna Brothers koostuu Suomen Saunaseuran
jäsenistä, jotka ovat innokkaita saunojia ja
tekevät vierailuja uusiin ja erilaisiin
saunakohteisiin säännöllisesti.

S

Teksti ja kuvat: Sauna Brothers

Saunan terassilta aukeaa huikeat maisemat.

suomalaistaustainen Elsa Haldorsen. Elsa otti seurueemme
vastaan ystävällisesti ja puhuen hieman murtaen suomea.
Puulämmitteinen ja ulospäinlämmitettävä sauna seisoi
Jäämeren rannassa. Sauna tarjosi hyvän löylynautinnon,
pienen lisälämmityksen jälkeen. Maisemat jäämeren lahdella olivat päätä huimaavat ja matkaa 0-asteiseen mereen
oli noin 100 metriä.
Saunan yhteydessä on myös vuokrattavia mökkejä ja
kylästä löytyy paikkoja asuntoautoille. Me yövyimme kuitenkin Norjan puolella Kirknesin
Scandic-hotellissa, jolle erityismaininta laadukkaasta aamiaistarjoilusta.
Takaisintulomatkalla seurueemme piipahti Kiilopään savusaunalle, mutta ikävä kyllä kohteessa
oli remontti menossa emmekä päässeet tutustumaan paikkaan tarkemmin. Tutustumme Kiilopäähän siis
toiste.

auna Brothersiksi nimetty aktiivinen ryhmä on vieraillut vuosien varrella useissa saunakohteissa Suomessa,
Euroopassa ja Pietarin monissa banjoissa.
Monivuotinen unelma saunomisesta jäämeren rannalla Norjan Pykeijassa toteutettiin lokakuun lopussa 2021. Pikku-Suomenakin tunnettu
pieni Pykeijan kylä sijaitsee Norjassa
Varangin vuonon rannalla. Suurin osa
kylän asukkaista on suomalaisten jälkeläisiä. Suomalaiset asuttivat kylää jo
1700-luvulla ja pääelinkeinona heillä
on tänä päivänä matkailu ja kuningasravun kalastus.
Pykeijassa sijaitsevaa JäämeRantasauna muistuttaa perinteistä
ren Saunaa pitää viidennenpolven
suomalaista mökkisaunaa.
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• Sauna Brothers seikkailee jälleen
seuraavassa numerossa!

Niin se vaan on. Yksinkertaiset asiat ovat niitä kauneimpia.
Kuten saunan jälkeinen vilvoittelutuokio, kevään saapumista tarkkaillen. Kahvia hörpäten ja Keskin Alkuperäistä
rinkeliä haukaten.
V IE K IELEN, T UO H Y MYN .

keski.com

Resorts World Las Vegas

Kansainvälinen Saunaliitto ISA
Show Aufguss -sauna, Awana Spa Las Vegasissa.

ISA:n kongressivuosi alkaa koronan varjossa, mutta

tulevaisuuteen luottaen

Kaikkialla saunamaailmassa odotettiin, että koronatilanne helpottaisi vuoden
vaihteen jälkeen ja suljetut yleiset saunat eri puolilla maailmaa saataisiin auki.
Valitettavasti tilanne ei ole juurikaan parantunut ja tätä kirjoitettaessa tammikuun
lopulla ennusteet ovat edelleen kohtalaisen epäselviä.

S

uomessa saunasulkemus on jatkunut tällä kertaa viikkoja, Saksassa ja muutamassa Keski-Euroopan
maassa kuukausia. Sen sijaan esimeriksi Puolassa yleiset saunat ovat olleet
koko ajan avoinna, mutta Puolassa
koronataudin ilmaantuvuuslukukin on
alhaisempi. Saunamaa Japani on ollut
koko ajan löyhässä sulkutilassa eikä Japanin saunan päivänä 7.3. voida järjestää tapahtumia entiseen tapaan.

Saunateollisuus jatkaa
voittokulkuaan
Saunojen, kiukaiden ja muiden saunatuotteiden toimittajat elävät edelleen
korkeasuhdannetta. Kysynnän vuoksi
toimitusajat ovat pidentyneet ja puute
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tuotteista on mahdollistanut myös
kopiotuotteiden tulon markkinoille,
erityisesti Kiinasta.
Kiinalaisissa verkkokaupoissa on
myynnissä runsaasti kiukaita ja saunatarvikkeita ja usein niiden nimet ja logot ovat hyvin lähellä tunnettua kiuasmerkkiä. Kiinalaiset tuovat markkinoille nyt myös infrapunahikikoppeja.
Suurimpien yritysten tulokset
eivät ole vielä tätä kirjoittaessa tiedossa, mutta on jälleen mielenkiintoista
nähdä, minkälaisia kasvuprosentteja
yritysten tulokset näyttävät.
Veikkaukseni on, että globaalisti toimivista yrityksistä Harvia on
varmasti säilyttänyt ykköspaikkansa
liikevaihdolla mitattuna, saksalainen

Klafs on toisena ja TyloHelo, vai pitäisikö sanoa Sauna360, on kolmantena.
Mielenkiintoista on nähdä erityisesti suomalaisomisteisen, Filippiineillä
kiukaita valmistavan SAWO:n asema.

Aufguss kiinnostaa
Yleisten saunojen rakennusbuumi on
rauhoittunut koronan varjossa, mutta
Show Aufguss -saunoja rakennetaan
edelleen eri puolilla maailmaa. Eräs
viimeisimmistä, Awana Spa, valmistui
Las Vegasiin marraskuussa. Saunan
suunnitteli Blu Spas Inc. ja ISA:n jäsen Design for Leisure (DFL) ja sen
rakentamisesta vastasi saksalainen
Klafs , joka perusti oman tytäryhtiönsä USA:aan vuonna 2021.

Awana Spa on kohtalaisen pieni,
vain 40 istuinpaikkaa, mutta kyseessä
on kuitenkin ensimmäinen Aufgusssauna USA:ssa. Saunan vihkimiseen
ja ensimmäisten Aufguss-mestareiden koulutukseen osallistui ISA:n
hallituksesta jäsen Lasse Eriksen,
jonka vetämä Farris Bad on laajalti
tunnettu Norjassa. Suunnittelijat ja
rakentaja toivovat, että Awana Spa:n
saunan myötä saunojen taso USA:ssa
parantuisi. Sillä sitä USA:ssa kaivataan.
Myös Japanissa on rakennettu
Aufguss-saunoja ja Japani on tulossa
mukaan Aufguss-kilpailemiseen ja perustanut sitä varten yhdistyksen, joka
hakenee tänä vuonna kilpailulisenssiä. Yokohamassa oleva Sky Spa ja sen
CEO Kenseki Kim rakensivat ensimmäisen Aufguss-tarkoitukseen suunnitellun saunan, jota käytetään myös
koulutuspaikkana.

Vuoden 2022 Aufgussin MM-kisat
järjestetään, jos korona suo, Saksassa Satama-kylpylässä lähellä Berliiniä. Maakohtaiset mestaruuskilpailut
alkavat alkukeväästä, mutta korona
voi tosiaan peruuttaa koko kisan tänä
vuonna. Tilannetta voi seurata ISA:n
kotisivuilta www.saunainternational.
net.

Saunatapahtumien tilanne on
epäselvä
Ensimmäisen vuosipuoliskon tapahtumista ainakin osa on jo siirretty myöhempään ajankohtaan ja osa
on siirtymässä verkkotapahtumaksi.
ISA:n kotisivuille pyritään päivittämään tapahtumien tilannetta sitä mukaan, kun ne varmistuvat.
Toukokuun lopulle suunniteltu
kolmas vihdontakongressi Liettuassa on myös tätä kirjoitettaessa edelleen epävarma. Saunan päivää 11.6.

päästään toivottavasti viettämään niin
Suomessa kuin entiseen tapaan naapurimaissamme.
Webinaareja on järjestetty korona-aikana runsaasti ja muun muassa
British Sauna Society sekä Liettuan
saunaseura ovat olleet aktiivisia sekä
webinaarien ja saunakoulutuksen järjestämisessä verkossa.
Myös Saksan SaunaBundin Saunaakatemian koulutus on toiminut hyvin
verkossa. Saksassa vaaditaan nykyään
saunakoulutustutkinto päästäkseen
työskentelemään saunamestarina.
Toivon, että koulutusasioita mietittäisiin Suomessakin ja yhtenäistettäisiin erilaisten kurssien ohjelmia ja
vaatimuksia. Näin saisimme lisää koulutettuja saunaemäntiä ja -isäntiä.
Mukavaa saunakevättä!
Risto Elomaa
Kansainväisen Saunaliiton
(ISA) puheenjohtaja

ÄLYKKÄITÄ
VALAISTUSRATKAISUJA
AVAIMET KÄTEEN
-TOIMITUKSENA
www.greenled.fi

KARTOITUS

SUUNNITTELU

ASENNUS

YLLÄPITO

Ota yhteyttä!
Puhelin 020 125 5800
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Saunasta hyvää mieltä
Asensin lauteiden keskituentoihin myös säätöjalat, jolloin lattia pääsee helpommin kuivumaan. Tein lauteiden
alimman askelman, jakkaran, shampootelineen ja niskatuen vanhojen lauteiden puista ja ylijäämätervalepästä.
Pintakäsittelin vielä lauteet, lattian ja askartelemani saunavarusteet. Puutavaran hankin Karjaan Puupörssistä. Kiitos
heille miellyttävästä palvelusta.
Saunan uudistaminen sai innostuneen vastaanoton.
Aulis oli ollut jo pitkään Suomen Saunaseuran jäsen ja
ehti saavuttaa kunnioitettavan 96 vuoden iän. Hän nukkui
pois itsenäisyyspäivänä 2021.
Siinä lauteilla hänen kanssaan istuessani huomasin, että
vaikka ikäeromme oli 42 vuotta, puhe luisti yhteisten mielenkiinnon kohteiden merkeissä ja tunnelma oli leppoisa.
Nuorruimme siinä jutellessamme molemmat muutaman
vuosikymmenen.
Kiitos Aulikselle saunahetkistä!
Hannu Pesso
Suomen Saunaseuran jäsen
Hannu ja Aulis.

V

iime kesän juhannuksena minulla oli ilo saunoa appiukkoni professori Aulis Ukkosen kanssa hänen
rakentamassaan saunassa Lohjanjärven rannalla. Tämä jäi
viimeiseksi yhteiseksi saunakerraksemme, sillä Aulis nukkui pois joulukuussa itsenäisyyspäivänä.
Auliksen rakentama sauna valmistui vuonna 1953. Kiukaana saunassa oli Aitokiuas.
Olin viikkoa ennen saunakertaamme kääntänyt saunan lauteiden pinnat toisin päin ja tehnyt ylälauteisiin seinänojan. Lauteet oli aikoinaan tehty ylijäämä-hirsipaneelista ja asennettu laudan pyöreä puoli ylöspäin. Nyt olivat
lauteiden pinnat tasaiset ja vastahiotut. Aulis oli tyytyväinen työn jälkeen. Remontista saamani kehut ilahduttivat.
Päätin tarjota työpanostani uusiakseni myös saunan jo
osittain lahosta pehmeän lattian. Aulis innostui ehdotuksestani ja toivoi lisäksi vielä uusia lauteita tervalepästä. Ei
muuta kuin tuumasta toimeen ja ennen kymmenettä työpäivää oli remontti valmis.
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Lauteet tehtiin tervalepästä.

Haluatko kirjoittaa Sauna-lehteen?
Lähetä juttusi tai juttuideasi päätoimittajalle osoitteeseen
lehti@sauna.fi Toivomme, että lähetät kuvasi mahdollisimman isokokoisina (painoresoluutioisina). Toimitus julkaisee
ja editoi tekstiä tarpeen mukaan.

Kenelle Löylynhenki-palkinto vuonna 2022?

S

Hukka Design Oy

Mikä on viime vuoden merkittävin saunailmiö, -henkilö tai -yhteisö? Kuka tai ketkä
ovat tehneet mielestäsi kunniaa suomalaiselle saunalle ja edistäneet esimerkillisesti
suomalaista saunakulttuuria?

uomen Saunaseura myöntää vuosittain Löylynhenkipalkinnon ansiokkaasti suomalaisen saunakulttuurin
hyväksi tehdystä työstä henkilölle tai yhteisölle. Seuran
johtokunta valitsee palkinnon saajan seuran jäseniltä tulleiden ehdokkaiden joukosta.
Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1988.
Aluksi palkinto kulki nimellä ”vuoden saunoja”. Vuonna
1991 nimi vaihtui Samuli-palkinnoksi ja vuonna 2010 nimeksi vaihdettiin Löylynhenki-palkinto.
Palkinto luovutetaan suomalaisen Saunan päivän viikolla ja sen aineellisena ilmentymänä on kivitaitelija Jukka
Tommilan suunnittelema ja Hukka Design Oy:n valmistama Löylynhenki-veistos.
Tee ehdotuksesi palkinnon saajaksi ja lähetä ehdokkaasi perusteluineen 15.4. otsikolla Löylynhenki 2022 toiminnanjohtaja Janne Koskenniemelle osoitteeseen janne.
koskenniemi@sauna.fi tai kirjeitse osoitteeseen Suomen
Saunaseura, Vaskiniemen tie 10, 00200, Helsinki.
Voittaneen ehdotuksen lähettäjä palkitaan 10 ilmaisella
saunakerralla, jos hän on Saunaseuran jäsen, muutoin laadukkailla saunatuotteilla.

Viimeisimmät Löylynhenki-palkitut
2021: Lassi A. Liikkanen on saunologi, dosentti ja suunnittelualan moniosaaja. Löylynhenki-palkinnon perusteluissa
painotettiin Liikkasen pitkäjänteistä ja perusteellista työtä
suomalaisen saunakulttuurin edistäjänä.
2020: Professori, kardiologi Jari Laukkanen, Itä-Suomen
yliopiston sisätautiopin professori ja Keski-Suomen keskussairaalan kardiologian erikoislääkäri. Hän on työryhmänsä
kanssa tutkinut saunan terveysvaikutuksia jo pitkään.
2019: Prosessori (emer.) Pentti Tuohimaa, joka on vuosikymmenten ajan ollut edistämässä suomalaisen saunakulttuurin kehitystä.
2018: Dosentti, yliopistotutkija Jarkko Tissari, joka on ansioitunut Itä-Suomen yliopistossa jo parinkymmenen vuoden ajan tehdyissä puun polton tutkimuksissa, joissa on
nyt otettu tarkasteluun kiukaat omana ryhmänään.

2017: Suomen Saunakulttuuri ry, joka on vapaaehtoisvoimin siirtänyt Muuramen saunakylän Jämsän Juokslahteen.
Se on sinänsä kulttuuriteko ja kylän toiminnan kehittäminen sekä ylläpitäminen on saunakulttuurin vaalimista
parhaimmillaan.
2016: Helsinki Sauna Day, jonka ideana on, että kuka
tahansa saa ilmoittaa oman saunansa mukaan tapahtumaan ja saunavuoroja varataan verkossa.
2015: Yrittäjä Kimmo Helistö tunnustuksena hänen ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstään yleisen saunakulttuurin
ylläpitämisessä sekä suomalaisen saunakulttuurin tunnetuksi tekemisessä.
2014: silloinen Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce
Oreck, suomalaisen saunan puolestapuhuja ja aktiivinen
sauna-aatteen levittäjä.
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Tuntemattomia saunojia
armaa olkapäille ulottuva tukka, hieman jo kumara
käynti, ystävällinen hymy.
Olin nähnyt vanhan rouvan Saunatalolla useita kertoja.
Hän oli yksi niistä tuntemattomista, mutta tutunoloisista
saunojista, joita pesuhuoneessa, terassilla tai laiturilla tervehdin.
Yhtenä iltana, kun seisoskelin kahvilan vitriinin edessä
arpomassa lohi- ja siikaleivän välillä, hän kertoi olevansa
entisen luokkatoverini äiti. Nimeksi selvisi Liisa. Ilahduin
ja kyselin tyttären kuulumiset.
Pian tutustumisemme jälkeen alkoi korona-aika. Näin
rouvaa enää muutaman kerran, jos sitäkään.
Tammikuussa hänen tyttärensä Facebook-seinälle ilmestyi suru-uutinen. Hänen äitinsä, minun saunassa kohtaamani Liisa-rouva, oli kuollut. Uutisen myötä sain liitettyä nimeen elämäntarinan.
Hän oli pianotaiteilija Liisa Pohjola, musiikin valtionpalkinnolla kunnioitettu ja suomalaisen pianon legendaksi
kutsuttu Sibelius-Akatemian entinen pianonsoiton professori.
Avasin netin musiikkipalvelun. Laitoin hakusanaksi
Liisa Pohjola ja painoin play-nappia. Saunasiskon uskomaton osaaminen täytti olohuoneen.
Musiikin jatkuessa mietin kaikkia niitä nuoria, keskiikäisiä ja vanhempia naisia, joita olen vuosien varrella
Saunatalolla kohdannut. Useasta on tullut tuttava,
joistakin jopa ystävä. Kaikkien kanssa tunnen jonkinlaista yhteenkuuluvuutta, jaammehan rakkauden saunaan. Suurinta osaa en kuitenkaan tunne.
Kun tulemme saunaan ja riisuudumme, riisumme samalla arkiset roolimme.
Yksi lempipaikoistani on talon etuterassi. Asettaudun mieluusti istumaan etummaisille penkeille
katse merelle päin. Selkäni takana toiset naiset pulisevat keskenään. Seuraan puheensorinaa sivukorvalla
ja olen onnellinen. Vedenlämpötilan voivottelu, hierojien vertailu, menneen kesän muistelot, lapsenlapsen
vierailut. En osallistu, mutta olen silti osallinen.
Siitä on jo yli kaksi vuotta, kun Liisa tuli
kahvilassa juttelemaan. Suuren osan
sen jälkeisestä ajasta on sauna ollut
kiinni.
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V

ihdoin helmikuun alussa alkoi savu taas nousta
piipuista ja kiukaat lämmetä. Heti ensimmäinen
lauantai oli jaettu, naisetkin pääsivät viikonloppulöylyyn.
Samana päivänä julkaistiin Helsingin Sanomissa muistokirjoitus. Sen kuvasta hymyili tuttu rouva. Tekstistä kertautui nyt jo tuntemani hieno elämäntyö ja saunominenkin
mainittiin. Ahkera saunominen oli ollut, maailmankirjallisuuden ohella, vastapainoa työlle.
Ylihuomenna avaan Saunatalon oven pitkän korontauon jälkeen. Jätän kengät ja takin eteiseen, menen kassan
kautta alakertaan, riisun vaatteet ja roolit pukukaappiin ja
lähden löylyyn. Matkalla tervehdin ensin yhtä, sitten toista, pian jo kolmatta saunojaa.
En tiedä heidän elämäntarinoitaan, en välttämättä
nimiäkään. Ovat hekin niitä tuntemattomia, mutta tutunoloisia. Tiedän silti tärkeimmän – saunasisko on heistä
jokainen.
Katri Makkonen
Kirjoittaja on Saunaseuran jäsen,
toimittaja ja viestinnän ammattilainen

Meeri Utti

H

SUOMEN SAUNASEURA
FINSKA BASTUSÄLLSKAPET
THE FINNISH SAUNA SOCIETY
Yhteystiedot
Suomen Saunaseura ry
Vaskiniementie 10, 00200 Helsinki, www.sauna.fi
Toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi
janne.koskenniemi@sauna.fi, 050 371 8178 (puhelinaika ti–to klo 10–13)
Kahvio/kassa 050 372 4167 (saunojen aukioloaikana)
Kahvilapäällikkö Mervi Iivonen, mervi.iivonen@sauna.fi
Lämmittäjämestari/kiinteistöhuolto
Ari-Pekka Paavola, lammittaja@sauna.fi, 050 372 7648
Sauna-lehti, lehti@sauna.fi
Päätoimittaja Karoliina Saarnikko, karoliina.saarnikko@sauna.fi
Saunaseuran johtokunta 2022
Hannu Saintula, pj, Sauna-lehden toimitusneuvoston pj
hannu.saintula@pp.inet.fi, 050 559 9557
Heikki Hirvonen, tutkimus- ja kulttuuritoimikunnan pj
heikki.hirvonen@outlook.com, 040 549 7853
Antti Hermunen, antti@hermunen.fi
Hannu Laine, tietojärjestelmäryhmän pj
hannu@hannulaine.com, 045 118 5255
Raine Laurikainen, laurikainenraine@gmail.com, 050 041 7215
Raine Luomanen, raine.luomanen@raineluomanen.fi, 040 774 0021

Risto Pitkänen, kunnossapitotoimikunnan pj
risto.pitkanen@sauna.fi, 040 7590 825
Ritva Ohmeroluoma, taloustoimikunnan pj
ritvaohmeroluoma@gmail.com, 040 010 9021
Pilvi Takala, pilvi.takala@ptcs.fi, 040 524 0522
Helena Tammi, helena.tammi@gmail.com 050 387 6229
Tomi Tuovinen, tomi.tuovinen@gmail.com, 0400 181 282
Saunojen aukioloajat
Ajankohtaiset aukioloajat löytyvät Saunaseuran kotisivuilta ja
uutiskirjeestä.
Miehet
Tiistai klo 13–21, keskiviikko ja perjantai klo 13–22
Jaetut lauantait klo 12–16.30, viimeinen sisäänpääsy klo 15.45
Muut lauantait klo 12–21
Naiset
Maanantai, paitsi kuukauden ensimmäinen klo 13–21
Torstai klo 13–22
Jaetut lauantait klo 17–21, jaetut lauantait kuukauden ensimmäiset
sekä kesäkuun, elokuun ja joulukuun lauantait.
Suomen Saunaseura seuraa Aluehallintoviraston
rajoitussuosituksia ja tiedottaa mahdollisista muutoksista.
Ajankohtaiset aukioloajat löytyvät Saunaseuran kotisivuilta
www.sauna.fi ja uutiskirjeestä.
Seuraa Sauna-lehteä sosiaalisessa mediassa:
@saunalehti  

@sauna_lehti
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MAAILMA TARVITSEE ESIKUVIA.
MYÖS SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA.
Ajat muuttuvat, mutta yksi asia pysyy – Mercedes kulkee kehityksen kärjessä. Täyssähköinen,
vauhdilla kasvava Mercedes-EQ-mallisto on vastaus paitsi tämän päivän, myös tulevaisuuden tarpeisiin.
Valittavana on kompakti katumaasturi EQA, ennakkomyynnissä oleva katumaasturi EQB, ylellinen ja
nelivetoinen EQC, pian ennakkomyyntiin tuleva sedanmalli EQE sekä malliston lippulaiva EQS,
joka tarjoaa jopa 738 km toimintamatkan.
Lue lisää mercedes-benz.fi/mercedes-eq

Mercedes-EQ-mallisto kokonaishinta alk. 50 250 € (EQA 250)–108 550 € (EQS 350) (sis. alv:n ja toim. kulut 600 €). Malliston CO2-päästöt uusi mittaustapa –
WLTP 0 g/km, EU-keskikulutus 16,7 kWh/100 km (EQS 450+)–21,6 kWh/100 km (EQC 400 4MATIC Business). Lämpötila, ajo-olosuhteet, auton kuormaus sekä
kuljettajan ajotapa voivat vaikuttaa auton toimintamatkaan, akun kapasiteettiin ja suorituskykyyn. Huolenpitosopimus 3 vuodeksi kiinteällä kk-maksulla alk. 19 €/kk.
Ajotietokoneen kieli: suomi. Kuvan autot lisävarustein.

