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Mitä tehdään?

Saunarakennuksen tilojen pintamateriaalien 

sekä kalustuksen suunnittelutyö

Kenelle tehdään? 
Nelhenkinen perhe, jonka lapset ovat teini-ia-

ässä

Perhe asuu Turun seudulla suuressa mo-

dernissa omakotitalossa, joka on rakennettu 

merenrantatontille. 

Miksi tehdään?

Perhe haluaa rantalaitureiden lähelle toiset 

sauna-, ruokailu- ja oleskelutilat omaan ja 

vieraskäyttöön.

Missä?

Merenrantatontilla sijaitseva rakennus

Rakennus oli yleisilmeeltään hyvin moderni ja teknisen näköinen. 
Asiakkaat toivoivat sisustukseen kuitenkin ”mökkimäistä” tunnel-
maa

Projektikuvaus
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Asiakaat otti minuun yhteyttä keväällä 2014. He halusivat suun-

nittelijan apua valmistuvan saunarakennuksen sisustukseen ko-

skien pintamateriaaleja sekä kalustusta. Rakennus oli jo lähes 

valmis rakenteiltaan.

Rakennus tuli nelihenkisen perheen käyttöön. Perheeseen kuu-

luu keski-ikäinen pariskunta sekä teini-iässä olevat kaksostytöt. 

Perheellä on samalla tontilla iso ja moderni omakotitalo, joten 

nämä tilat ovat  pääasiassa ”ei arkisessa käytössä”.

Perheen isä käyttää tiloja myös kokous- ja illanviettopaikkana 

lentopallojoukkueelle sekä bisnesvieraille.

Perheen lapset kutsuvat ystäviään myös ”rantasaunalle”.

Perheen isä teki käytännön rakennustyöt, hän oli projektin ai-

kaan ”sapattivapaalla”. Varsinaista aikataulua ei projektille ase-

tettu, vaan edettiin isännän ajankäytön tahtiin.

Rakennus oli yleisilmeeltään hyvin moderni ja teknisen näköi-

nen. Asiakkaat toivoivat sisustukseen kuitenkin ”mökkimäistä” 

tunnelmaa. Tilat toimivat myös vierasmajana, joten mahdollisuus 

kahden hengen yöpymiselle piti järjestää. Ruokailutilan haluttiin 

olevan tilavassa keskiosassa, eikä terasilla, koska tilaa haluttiin 

käyttää myös talvisin. Pieni keittiö sijoitettiin vierashuoneeseen.

Taustaa

Rakenneratkaisut olivat 
teknisen näköisiä ja mod-
erneja
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Ensitapaamisen jälkeen istuin alas miettimään, millaisia tunnelmia 

tehtävä minussa herätti. Mitä minulta suunnittelijana odottivat asiak-

kaat, siis mihin he minun apuani tarvitsivat. Asiakkailla on jo kaunis 

koti samalla tontilla, jonka he ilmeisesti ovat itse sisustaneet.

Nyt oli tullut tiettyä väsymistä tai yhteistä ideaa ei vaan löydetty. Ilmei-

sesti he halusivat minut johdattavan heidät yhteiseen näkemykseen.

Ensin aloin ”fiilistelemään” tätä tilaa ja sen sijaintia. Ajatuksissani is-

tahdin heidän jo rakenteellisesti valmistuneen terassinsa rappusille ja 

aistin meren tuoksun ja kuuntelin aaltojen ääntä. Hieno iltavalo osuu 

patiolle. 

Tästä tilasta pitäisi saada esiin tietty mökkifiilis ja samalla upea edus-

tustila. Puitteet ovat komeat ja modernit, tästä lähdetään. Mökki-

mäisyys syntyy materiaaleilla, tekstiileillä ja väreillä. Heti aluksi ajattelin 

jotakin sinistä, olimmehan meren äärellä. 

Päätin seuraavaan tapaamiseen rakentaa kansion omista ehdotel-

mistani. Ehdotelmani koostui kaikenlaisesta merellisestä. Samalla 

halusin löytää jotakin kevyttä ja naisellistakin, olihan talossa kolme 

naista.

Naisylivoimasta huolimatta en missään tapauksessa halunnut luo-

da mitään perinteistä romanttista sisustusta. Tehtävä oli haastavan 

ihana…

Suunnittelun lähtökohdat

Rakennus sijaitsee meren 
rannalla etuseinä länteen 
päin

Näkymä päärakennukses-
ta sauna- vierashuoneti-
loihin



Minna Marianne Heikkilä4

Päätin ensin valikoida saunan ja pesutian ja wc:n materiaalit 

ja kalusteet. Ajattelin, että näissä laatoitus ja rakentaminen vie 

eniten aikaa. Nähtyäni rakenteilla olevan saunatilan ajattelin heti 

mustaa komeaa tilaa, miehille sopivan ympäristön rentoutumi-

seen …Katseltuani kotona mieheni ottamaa kuvaa lokeista: 

”Hei näitten lintujen on päästävä tähän ympäristöön.” Otin ku-

van siis ehdotelmaani mukaan, aika isoonkin osaan, vierashuo-

neen isoinpaan seinään. Kuvan värimaailma oli juuri sitä mitä 

olin etsinyt tänne luonnon keskelle. Harmaata, valkoista, kiveä, 

sinistä, keveyttä ja pehmeyttä.

Toisessa tapaamisessa esittelin ideaani ja samalla tunnustelin 

asiakkaitteni mieltymyksiä. Tätä lintukuvaa ei voi kukaan vas-

tustaa sen nähtyään. Vierashuoneen tausta on valmis. Mökki-

mäisen tunnelman virittämiseen ehdotin tuvan lattiaan tummaa 

leveää tammea. Seinät näin ehdottomasti valkoisena, olihan tila 

melko pieni. Lintukuvan alle löysin hienon harmaan kalkkimaa-

lin antamaan tiettyä rouheutta ja luonnonmukaisuutta – hieno 

löytö.

Vierashuoneen sängyksi ehdotin ensin Ratian ikityylikästä mök-

kisänkyä pellavatyynyineen. Lisäksi yksinkertaiset ja tyylipuhtaat 

sohvapöytä ja tv-pöytä löytyivät Ratian mallistosta. Vierashuone 

tarvisi myös pienen keittiön.

Ehdotin harmaata ja valkoista. Toiminnoista piti löytyä astianpe-

sukone, mikro, vesihana ja allas lisäksi tietty määrä kaappitilaa. 

Huoneen katon näin heti valkoisena lautakattona. Se antaa 

lämpöista puun tunnelmaa.

Ensimmäiset esitykset

Lyhdyt tiikkipöydällä

Duo-Liv ing:istä  löytyi lamp-
pu ruokapöydän päälle
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Toisen tapaamisen aikana tuntui heti, että puhumme samaa 

kieltä.  Tunnustelin heidän mieltymyksiään käydessämme kan-

siotani lävitse… Keskusteltuani emännän kanssa sininen väri 

vaihtoi heti sävyään enemmän turkoosiin.

Heti tavattuani perheen äidin oletin näkeväni, mistä hän piti ja 

mistä ei. Uskon, että on hyvä rakentaa sisustus heidän kotiinsa 

väreistä, jotka miellyttävät. 

Projektin kulku jatkui tästä niin, että ehdotin heille tietyt materiaa-

lit, värit ja kalusteet. Etsin tuotteita netistä ja sisustuskaupoista. 

Itselläni oli nyt hyvin selkeä visio paikan tulevasta sisustuksesta. 

Kävimme ahkeraa ajatustenvaihtoa Isännän kanssa sähköpos-

titse ja puhelimitse.

Projektin aikana vierailin kymmenissä sisustuskaupoissa ja 

vietin eräänkin tunnin netissä etsien sopivia tuotteita. Meillä oli 

myös useita palavereita kohteessa, jossa samalla näin isännän 

työn tulokset. Päätimme yhdessä lähteä liikkeelle saunatilasta. 

Nähtyäni rakenteilla olevan sauna- ja suihkutilan visioin heti tilan 

mustana, joka tukee modernia yleisilmettä. Vierailin emännän ja 

isännän kanssa myymälöissä, kun olin etukäteen kartoittanut 

vaihtoehtoja.

Projektin kulku

Alun tunnelmaa

Työmaalla vallitsi hyvä 
järjestys
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Vierashuoneeseen valittiin valkoinen lauta kattoon ja keittiön 

kaapiston taakse, seinät maalattiin yleisesti valkoisella (väri: 

lumi), paitsi takaseinä harmaalla kalkkimaalilla. Lattia päällys-

tettiin tummalla vanhennettulla tammiparkettilla, joka tuo tilaan 

lämpöä.

Pintamateriaalit

Vierashuone

Vilpolan lattiassa käytettiin Nilsiän harmaata kiveä, jota on myös 

käytetty päärakennuksessa. Seinät maalattiin valkoiseksi (väri: 

talvi). Kattoon jätettiin näkyviin näyttävät rakennepalkit, jotka luo-

vat  loft-tunnelmaa korkeaan tilaan.

Vilpola

Wc, suihkuhuone, sauna

Lattiat laatoitettiin Scandi Terra Bianca Hexagon 20x20. Seinä laat-

toina ja kiukaan takana käytettiin isoja 30x60 Ec Silver Antrac Ret.

Vanhennettu, tumma tam-
miparketti

Näkyma suiikuhuoneen 
lattialta
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Vuodesohva Bianca, Ratian saaristokirstut 3 kpl. Seinälle asen-

nettiin iso valokuva lokinpoikasista (valokuvaaja: Kari Heikkilä). 

Valokuva on painettu kankaalle ja on pingoitettu alumiinikehyk-

seen. Taulu toimii samalla akustisena elementtinä. 

Valmistaja mallinsi keittiön tilaan. Keittiön kippiovet toimivat hy-

vin pienessä tilassa. Korkea kaappi piilottaa teknisiä laitteita ja 

johtoja. Minikeittön on valmistanu Temal.  Seinällä on Swedish 

Designin nuolet vaatekoukkuina.

Kalusteet
Vierashuone

Vilpola ruokapöytä 160x80 Italfalo. Tuolit 6 kpl Caneline Core 

Chair, 2 kpl Core Armchair. Seinälle asennettiin alueen meri-

kartta, joka kehystettiin tammiparketin jäännöspaloilla. Takkaa 

ei tässä vaiheessa haluttu asentaa, mutta ensimmäisen talven 

jälkeen siihen päädyttiin. Ehdotukseni takaksi on Jotul musta.

Muhkean tiikkipöydän päällä on Factory valaisin.

Vilpola
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Sauna

Tämä sauna rakennettiin todella hienosta materiaalista upealle 

paikalle. Saunan puutyöt ovat todellinen käsityön mestarinäy-

te. Saunan tärkein kaluste on tietysti tämä iso Harvian puilla 

lämmitettävä kiuas. Lauteet rakennettin hienoimmasta tuppeen 

sahatusta  haapapuusta ja petsattiin mustalla. Seinät peitettiin 

leppäpuisella paneelilla. Seinät jätettiin puun värisiksi. Saunasta 

tuli iso ja komea tila, josta voi seinan levyisestä ikkunasta katsel-

la upeaa merimaisemaa. 
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Värikartta
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• 2 sohvaa Cane-line, 2 tuolia Traveller,

• pöytä Coffee TablePenthouse ,

• 3 kpl on-the -move side tables, 

• 2 kpl lepotuoleja Edge Lounge, 

• 2 kpl raheja Divine Footstool värit turkoosi

Koko upea kalusto on Cane-linen mallistoa. Ne ovat ekologi-

sesti valmistettuja ja sään kestäviä. Cane-line on ajatonta skan-

dinaavista designia.

Investointi oli huomattavan kallis, mutta kun esitin kalustoa yh-

deksi vaihtoedoksi, eivät emäntä ja isäntä nähneet enää muita 

vaihtoehtoja.

Terassi

Kalusteet ovat helposti 
siirrettäviä. Terassi elää.

Pöytien tasot ovat irroitettavia 
tarjottimia.
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• Vierashuoneen kattoon upotetut led-valaisimet him-

mentimellä Deltalight tyyppi 3033s1

• Lisäksi Industri matta harmaa lattiavalaisin

• Kettiön kaapiston päälle ja työtasoja valaisemaan 

epäsuora valaistus led-nauhalla.

• Villpolan katossa on upotetut led-valot (Carree ST L 

himmentimellä 4 kpl

• Ruokapöydän päällä iso Factory-valaisin

• Wc:n peilissä valaistus sivuissa, lisäksi Harri Koskis-

en block-valaisin. Suihkuhuoneessa myös katossa 

upotetut ledit 

• Saunassa lauteiden alla  Legend-valot        

• Kaksi tiettyä kohdetta erikoisvalaistaan. Harmaa seinä 

lintujen kuvalla ja merikartta pöydä takana.

• Terassin pylväsvalot Scandinavian wood Halmstad. 

koodi: 1411B, grafiitinharmaa ja raaka puu

Valaistus

WC.n kaunis valo on Block

Laskeva aurinko tuo kau-
neimman valon terassille
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Vierashuoneessa on paksut vaaleat pellavaverhot 4 kpl, ne voi 

vetää yöksi  ison ikkunan eteen. Muutoin verhot kootaan köydellä 

yhteen keskelle ikkunoita. Köysi-idean sain Ikean kankaasta, jos-

sa kulki paksu oikean näköinen köysi.

Tästä Linda ompeli muutaman tyynyn, muut tyynyt hankittiin 

Cane-Line mallistosta. Värit luonnonvalkoista ja turkoosia.

Matoksi ehdotan vielä isohkoa lampaantaljaa antamaan peh-

meää ja lämpöistä ilmettä.

Vieraslakanoiksi ostettiin Ikeasta harmaa valkoraidalliset 

pussikakanat ja valkoiset aluslakanat.

Saunaan hankittiin turkoosit ja harmaat pyyhkeet.

Tekstiilit

Turkoosi toistuu...

Luonto on lähellä
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Minna löydettiin projektiin hyvän ystävämme suosituksesta. 

Olimme tehneet saunaprojektiamme itsenäisesti siihen asti. 

Meillä oli joitain toivottuja pintamateriaaleja jo mietittynä, mutta 

kokonaisuudesta vallitsi suuri epätietoisuus.

Minna loi heti alussa luotettavan kuvan kyvyistään aidosti kuun-

telemalla omia toiveitamme ja kuitenkin tuomalla aktiivisesti uu-

sia ideoita. Hänellä on laaja tuntemus alan tarjoamista mah-

dollisuuksista ja hyvät kontaktit löytää kokonaisuuteen sopivia 

tuotteita. Ja mikä tärkeintä, hyvä silmä ja maku värien, materi-

aalien ja pintojen valinnoissa.

Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä ja myös siihen, mi-

ten sujuvasti ja hyvässä hengessä projekti eteni.

Saimme perheellemme toiveidemme mukaisen saunaraken-

nuksen, joka on käytännöllinen, kaunis ja harmoninen kokonai-

suus. Tila toimii hienosti saunailloissa omalla porukalla, ystävien 

kesken tai vierasmajana. Emme tiedä rentouttavampaa paik-

kaa niin silmälle kuin mielellekin.

Voimme edelleen suositella Minnaa vastaaviin hankkeisiin

Projektin asiakkaat

Asiakkaan palaute
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”Saunaprojekti oli onnistunut, 
koska asiakas oli tyytyväinen.”

Suunnittelijan yhteenveto
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Liitteet
1. Pohjapiirrosluonnos
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2. Terassi
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3. Vierashuone
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4. Vilpola
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5. Rakennus edestä
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