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Katosta roikkuva Harvian pallokiuas, puiset riippulauteet ja väriään vaihtavat tehostevalot.

Puusepän tekemät, penkkimäiset
ylälauteet. Mustiin seiniin tuo eloa
tehosteosio ja valoa sivuikkuna.

Tuntun kankaisissa riippulauteissa oleva fossiilikuvio jäljentää kiukaan takana olevan kiviseinäosion aitoja fossiileja. Kiukaan päällä on trendikkäitä valkoisia kiviä. Sauna oli Lappeenrannan loma-asuntomessujen Villa Graniitti -kohteessa.

Modernin
saunan kutsu
Kangaslauteet, pallokiuas ja
tehosteosiot tulivat saunaan.

Kevytrakenteinen Olokolo-sauna sai muotonsa kotilolta.

Hurmaava Olokolo
Mia Rouvinen

Mia Rouvinen
Suomalainen sauna on muuttunut
vuosien varrella kovin vähän, vaikka sävymaailma onkin vaihtunut
lämpökäsiteltyjen puumateriaalien ja pintakäsittelyjen myötä ja
laudemallit ja kiukaat ovat monipuolistuneet.
Lappeenrannan Loma-asuntomessuilla kävi ilmi, että ilmassa on
nyt radikaalimpaa muutosta. Sisäsaunat päivittyvät spa-hengessä vauhdilla osaksi modernia kotia. Uutta saunarakentamista ehtii katsastaa 12. elokuuta saakka
myös Tampereen asuntomessuilla.
Lauteet.
Perinteinen ylälaude voi puuttua kokonaan tai se voi olla
saunojaa myötäilevä, kankainen tai puinen riippulaude.
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Ylälauteen tilalla voi olla myös
penkki tai tuolit. Uusien ratkaisujen takia keskilauteet ovat isoja, lähes koko saunan pohjan kokoisia. Lauteissa suosituimpia ovat
lämpimät puunsävyt.
Kiukaat.
Näyttävät tornimaiset kiukaat ovat erittäin suosittuja. Ulkokuori niissä voi
olla metalliverkon sijaan
myös vuolukiveä. Uusinta uutta on
pallonmuotoinen kiuas, jonka voi
ripustaa roikkumaan katosta. Perinteisten kiuaskivien sekaan tai
päälle pannaan nyt valkoisia kiviä.
Seinät.
Seinäpaneelit ovat
useimmiten lauteiden
kanssa samaa sävyä,
vaikka mustaakin näkee
yhä. Kokomustien seinien sijaan
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trendikäs valitsee nyt saunaansa tehosteseinän tai tehosteosion.
Useimmiten kiukaan taakse tulevat tehosteosiot tai -seinät ovat
tummaa kiveä.
Valaistus.
Kohde- ja tunnelmavalot ovat saunassakin nykyaikaa. Valaistuksella voidaan korostaa esimerkiksi tehosteseinää tai kiuasta. Lauteisiin sijoitetuilla led-valoilla saadaan aikaan myös spatunnelmaa.
Ovet ja ikkunat.
Saunan ovet ovat lasia,
mikä luo lisätilan tuntua
ja valoa. Ikkuna ei ole välttämättä vain pieni tuuletusräppänä, vaan ikkunoita voi olla
useampikin ja ne voivat olla melko isojakin.
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Muotoilultaan retrohenkistä asuntovaunua muistuttava Olokolo on
uudenlainen, kevytrakenteinen rakennuskonsepti. Sarjasta oli Lappeenrannan Loma-asuntomessuilla
esillä saunaksi sisustettu versio. Sen
seinät ovat osaksi vaneria ja osaksi
polykarbonaattia, josta kattokin on.
– Lähtökohtana muotoa hakiessa
oli kotilo. Muoto on orgaaninen, se
ei taistele luonnon muotojen kanssa. Vaikka siinä on jotakin modernia, se on myös luonnonläheinen,
Olokolon suunnitellut säveltäjä Ilmari Mäenpää kertoo.
Hieman alle kahdeksan neliömetrin rakennus vaatii allensa harkot tai
hirsipaalut. Mäenpäällä se on ollut
reenkin päällä. Ponttonien avulla rakennuksesta saa myös lauttasaunan.
Osittaisen läpinäkyvyytensä takia
ultrakevyen näköinen rakennus kestää saunomista jopa 25 asteen pak-

kasilla. Puita pesään voi lisätä huoletta, sillä testausten mukaan 130
asteen lämpötilakaan ei vielä haittaa rakenteita. Tosin pienessä tilassa sellaista kuumuutta harva sietää.
– Tuotantoon tämä tulee elokuun
puolivälissä. Saunan korituolit ovat
osa sisustusta, joka tulee jäämään
myös tuotantoon tuleviin versioihin, Mäenpää kertoo.
Leppäkerttukuosinen Olokolosauna luovutettiin jo kesäkuussa
kapellimestari Leif Segerstamille.
Olokolo-sarjan osat valmistetaan
Lempäälässä ja Oulussa, jossa ne
myös kootaan. Rakennuksen voi
muuttaa vierashuoneeksi tai takkatuvaksi, sillä sen sisään mahtuvat 80-senttiset sängyt, ja kiukaan
tilalle voi vaihtaa takan.
– Siinä on yhtä aikaa sisällä mutta
ulkona. Viime talvena katselimme
katon läpi revontulia ja lämmittelimme takkaa, saunan sisustustöihin
osallistunut Eine Mäenpää kertoo.

