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SAUNOJAN OHJEET: 

 

 Käytä laudeliinaa. 

 Heitä vettä vain kiukaalle – älä kastele seiniä. 

 Älä vie mukanasi likaa saunaan. 

 Kuivata sauna aina kylpemisen jälkeen. Jätä kiuas kylpemisen 

jälkeen päälle hetkiseksi, jotta sauna kuivuu nopeammin. Jos 

mahdollista, käännä laudetasot kuivumaan. 

 Tyhjennä vesiastiat ja käännä ne ylösalaisin mielellään saunan 

ulkopuolelle. 

 Huolehdi saunan ilmastoinnista pitämällä venttiilit ohjeiden 

mukaisesti auki. 

 Noudata kiuasvalmistajan ohjeita kiukaan käytöstä. 

 Kuparisista löylyastioista saattaa irrota väriä lauteisiin. 

 Tarkista lauteen alapuolella lauteita seinässä kiinni pitävät 

ruuvit. Kuivuessa ne saattavat alkuvaiheessa löystyä. Varo 

kiristämistä ”yli”. 

 Älä kuivaa pyykkiä saunassa. 

 Jätä turha kiire saunan ulkopuolelle. 

 

 

VIIHTYISIÄ SAUNAHETKIÄ ! 
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Saunan hoito- ja huolto-ohjeet 
 

Saunaa on pestävä ja huollettava säännöllisesti. Saunan lauteet tulee pestä käytöstä johtuen 1-4 

kertaa vuodessa. Paneloitujen seinien tai lauteiden suihkuttaminen vedellä jokaisen saunomiskerran 

jälkeen ei ole suositeltavaa, koska jatkuva kastelu rasittaa puuta ja se halkeaa helpommin. Riskinä 

on myös, että kosteus ei kuivu riittävän nopeasti, mikä mahdollistaa erilaisten mikrobien kasvun 

ihanteellisissa olosuhteissa. 

 

Kiukaan puhdistuksessa noudata kiuasvalmistajan ohjetta. 

 

 

SAUNAN PUUPINTOJEN PESU 

 

Pese lauteet tarpeen mukaan niille soveltuvilla neutraaleilla pesuaineilla esim. mäntysuovalla. Vältä 

klooripohjaisten pesuaineiden käyttöä saunassa, koska jo alhaisissa lämpötiloissa höyrystyvä kloori 

on terveydelle haitallista. Irralliset lauteen osat on helpompi pestä pesuhuoneen puolella ja ne 

kannattaa jättää myös sinne kuivumaan. Lauteiden pesuun käytetään aina pehmeää harjaa. Liian 

kovan harjan käyttö saattaa nostaa puun syyt pystyyn, jolloin puusta tulee karhea.  

 

Saunan pesemiseen voidaan käyttää myös höyrypesuria. Lisäksi markkinoilla on myös 

laudepesureita, jotka mahdollistavat myös lauderakojen puhdistamisen. 

 

Myös saunan seinät voidaan pestä käyttäen kuten lauteisiinkin pehmeää harjaa ja neutraalia 

pesuainetta. Pesun jälkeen huolehditaan saunan kunnollisesta ilmanvaihdosta ja siitä, että sauna 

kuivuu kokonaan. Lauteiden pesun ja kuivumisen jälkeen suosittelemme niiden 

parafiiniöljykäsittelyä. Uudet lauteet EIVÄT OLE PARAFIINIÖLJYKÄSITELTYJÄ. 

 

 

SAUNAN LAUTEIDEN PARAFIINIÖLJYKÄSITTELY 

 

Parafiiniöljy on väritön, hajuton ja myrkytön öljy, jonka tarkoitus on suojata puuta lialta ja helpottaa 

puhtaanapitoa. Öljyä saa rautakaupoista. Parafiiniöljykäsittely saattaa kuitenkin muuttaa puun sävyä 

tummemmaksi ja tuoda puun elävyyden esille. Tummat materiaalit ja puun tummat kohdat 

tummuvat kun taas vaaleisiin sävyihin öljy ei juuri vaikuta. Erityisesti tervaleppä ja haapa saattavat 

käsittelyn jäljiltä näyttää kirjavilta, mutta se on normaalia. Jos olet epävarma, kokeile öljyä 

irralliseen laudanpätkään, jolloin huomaat eron.  

 

Käsittele saunan puhtaat lauteet kerran tai kaksi kertaa vuodessa parafiiniöljyllä. Ennen kuin aloitat 

käsittelyn suojaa lattia esim. muovilla, koska öljyn poistaminen laattasaumoista on vaikeaa. Pieni 

lämpö saunassa edistää öljyn imeytymistä. Öljyn tulee olla imeytynyt puuhun kokonaan, ennen kuin 

sauna otetaan kylpemiskäyttöön. Noudata parafiiniöljypullossa olevia käyttöohjeita. 
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Lauteiden rakenne: 

 

 
 


