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Muuntuvat lauteet
Juhani Latoniemi

Saunomiseen liittyy monia lähes pyhinä pidettyjä
mielleyhtymiä. Yksi tykkää
saunomisesta vain puilla
lämmitettävän kiukaan
löylyissä, kun toinen taas
kelpuuttaa tavallisen sähkökiukaan jokaviikkoisen
puhdistamisrituaalinsa
lämmön antajaksi. Sitten
löytyy vakaumuksellinen
porukka, joka saa kelvollisen nautinnon vasta savusaunan löylyissä.Yhtä kaikki, sillä jokainen saunojarotu halua virkistäytymisensä lisäksi viihtyä saunassaan.

– Tykkään nauttia saunan
lämmöstä ja rauhasta kohtuullisen pitkään. Liian
usein saunominen on kuitenkin pitänyt lopettaa
paikkojen puutumisen takia. Siksi aloin miettimään
olisiko lauteet mahdollista
tehdä pehmeämmiksi ja
mukavammiksi.
– Hauduteltuani laudeasiaa mielessäni joitain
viikkoja sain ajatuksen
kankaisesta lauteesta. Kankaan tuli olla helposti irrotettavissa pesua varten ja
lauteen tuli soveltua eri levyisiin saunoihin. Puu on
siitä mukava materiaali, että sitä pystyy helposti
työstämään itse. Niinpä
lähdin tekemään lautees-
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Hyvässä saunassa voi
rentouttavan löylyn lämmössä viihtyä pitkäänkin,
varsinkin jos paikka on
miellyttävä. Tuotekehittelijä DI Mika Hautamäki on
kehitellyt mielenkiintoisen
muunneltavan
version
saunanlauteiksi. Hänen
keksintönsä on muunneltava kangaslaude. Näin
Paappasenniemessä kesälomiaan viettävä Hautamäki kertoo ideansa syntyvaiheista:
ta erilaisia prototyyppejä.
Ehkä viidennen proton jälkeen olin tuotokseen suhteellisen tyytyväinen, joten päätin näyttää sitä
muillekin. Sauna on kuitenkin rentoutumista varten, joten uskoin monen
muunkin haluavan mukavat lauteet. Esittelin ratkaisun ELY-keskuksen asiantuntijoille ja hain keksinnölle hyödyllisyysmallisuojan.
ELY-keskuksen Tuoteväylä -ohjelman kautta
Hautamäki sai rahoitusta
lisätutkimuksille ja tuotteen jatkokehittelylle. Rahoituksen turvin keksinnöstä rakennettiin esitte-

lykelpoinen protopenkki
alustavaa markkinatutkimusta varten. Siinä oli vierekkäin kolme erilaista istuinta: perinteinen suora
lautaistuin, keksinnön mukainen puinen riippuistuin
ja kankainen riippuistuin.
Penkki vietiin yleisön arvosteltavaksi Savonia-ammattikorkeakoulun järjestämään
Tulevaisuuden
Tuotteet -näyttelyyn Kuopion Kolmisopen Citymarketissa. Siellä kaupan asiakkaat saivat koeistua erilaiset istuimet ja antaa palautetta. He täyttivät myös
kyselylomakkeita tarkemman analyysin tueksi. Palaute oli tuotteen erilaisuudesta ja varhaisesta ke-
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Peukaloinen valitsi Niemikyläntien varrella sijaitsevassa pihassa varsin erikoisen pesäpaikan. Se teki nimittäin pesänsä aivan ikkunan edessä ulko-oven
vieressä roikkuvaan kukkaamppeliin.
Nyt pikkupeukaloiset
ovat jo melko isoja ja kurkistelevat rohkeasti ulos
pesästä, kun emo tuo ruokaa. Tämän maamme toiseksi pienimmän linnun
poikaset valmistautuvat
pian jättämään karjalanneidon suojissa olevan pesänsä. Edessä on valmistautuminen muuttomatkaan, joka alkaa keskimäärin lokakuussa.

lokset olivat jälleen kannustavia. Tulosten avulla
mukaan on puhuttu sijoittajia ja jälleenmyyjiä. Tuotetta on viimeistelty koekäytöstä saatujen kokemusten pohjalta ja tuotannossa on nyt ensimmäinen myyntisarja.

Syksyllä 2010 yksi esittelykäyttöön tehdyistä mallilauteista oli esillä Oulunkylän K-raudassa Helsingissä. Siellä Parametra Oy
teki tuotteesta laajan
markkinatutkimuksen.Tutkimuksen avulla saatiin
tarkkaa tietoa kuluttajien
suhtautumisesta tuotteeseen ja tilastollisesti laadittu arvio sen menestymismahdollisuuksista. Tu-

Syntyneessä lauteessa
istuin riippuu kahden palkin varassa. Kankainen istuin muotoutuu mukavasti istujan alla ja tarjoaa siten rentouttavan lepopaikan. Istuin on helposti irrotettavissa ja sen voi pestä
pesukoneessa. Kangas on
tarkkaan valittu pellavajäljitelmä. Pellavasta poiketen se ei kuitenkaan kutis-

tu pesussa. Se kuivuu nopeasti ja siliää hyvin pesun
jälkeen. Materiaali on hengittävä ja päästää kosteuden lävitseen.
Kangasistuimia tullaan
tekemään useilla erilaisilla
kuoseilla, joilla saunaa voi
uudistaa helposti ilman remonttia. Kangasistuimen
tilalle voi halutessaan
hankkia myös puisen istuimen. Siinä puurimat on
kiinnitetty kahteen hihnaan. Hihnojen varassa
olevat rimat pääsevät liikkumaan toistensa suhteen,
minkä ansiosta myös tämä
puuistuin muotoutuu istujan mukaan ja tarjoaa
miellyttävän tuen.

Kissa etsii kotia - vanhaa tai uutta
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Peukaloisen pesä

hitysvaiheesta huolimatta
positiivista, ja mikä tärkeintä - huomattava enemmistö halusi keksinnön
mukaiset lauteet omaan
saunaansa! Niinpä päätös
projektin jatkamisesta oli
helppo.

Kurun Lehti

Kuvassa oleva hieno kissa
etsii kotia, joko entistä
omaansa tai sitten kokonaan uutta. Kissa tuli Poikeluksen
Petäjäjärvellä
mökin pihaan juhannuspäivänä. Laihasta, takkuuntuneesta olemuksesta päätellen se oli kierrellyt luonnonvaraisena vähintään
yhden talven. Sopuisa, sylissä jopa kehräämään alkanut kissa alkoi käydä päivittäin ruokailemassa.
Kissa on sisäsiisti ja pelkää koiria. Se ei lyhyen kokeilun aikana sopeutunut
kaupunkioloihin eikä valjaissa ulkoiluun eli uusi koti
pitäisi löytyä muualta kuin

Löytyisikö komealle kissamiehelle koti?
kaupunkiympäristöstä.
Eläinlääkäri on todennut
poikakissan täysin terveeksi ja arvion mukaan se on
2-5 -vuotias.

Jos tiedät jotain kissan
entisestä kodista tai olet
halukas ottamaan sen itsellesi, ota yhteyttä puh. (03)
261 6076 tai 050 329 6161.

