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Remontoiden 
rennompi

uusia tuulia ja
muodonmuutos
Vaalea väri ja sama katto-
paneeli yhdistää pesu- ja 
pukeutumishuoneita.  
Pesuhuoneen lattian  
kuivattava lattialämmitys.

ornamentit
Vaakasuoraassa
seinän alaosassa kaakeli-
keskuksen ruskea aPr 
liberty moka -laatta,  
61,44 e/m2, ja  yläosas-
sa Piemme defile Beige 
-laatta, 76,80 e/m2.

Rivitalokodin saunaosasto kaipasi  
uutta ilmettä tummuneiden paneelien  
tilalle. uudistus teki tutusta tilasta  

valoisan ja toimivan.
teksti jaana mertama | kuvat ulla-maija Hänninen

sisustus | Kylpyhuoneen uusi ilme
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Valkoinen
aVartaa
Pukeutumis-
huoneen sivusei-
nä pinnoitettiin 
sormipaneelilla, 
joka käsiteltiin 
valkoisella osmo 
color -maalilla. 
lattiaan valittiin 
laattapisteen 
ttC art Flat 
1100 -laatta, 
joka on kooltaan 
45 x 45 mm. 
timor-penkki 
askosta.

 K
un kaakeleiden vihreä 
väri ei enää miellyt-
tänyt 1970-luvulla ra-
kennetun rivitalokodin 

asukkaita, oli aika ryhtyä remon-
toimaan sen kylpy- ja takkahuo-
neen tiloja. Samalla tilojen toimi-
vuutta parannettiin, sillä kolmen 
oven aukeamissuunnat hankaloit-
tivat kalustamista ja tekivät tilasta 
rauhattoman. Ainoastaan puku-
huoneen vesipiste ja takka jäivät 
ennalleen, kaikki muu purettiin 
pois uuden tieltä.

lisää tilaa uusilla ovilla
Takapihan ulko-ovi uusittiin ja  
tilalle valittiin ikkunallinen ovi, 
jotta pukuhuoneeseen saatiin lisää 
luonnonvaloa. Talon eteisestä  
pukuhuoneeseen aukeava män-
ty-ovi korvattiin liukuovella. 
Näin saatiin lisää työskentelyti-
laa vesi-pisteellä, sillä ovi ei aukea 
enää hankalasti sen eteen. Puku-
huoneen ovi suihkuhuoneeseen 
korvattiin liukuvalla lasiovella. 
Uudistus antoi tilaa seinälle asen-
nettavalle kaapistolle.

Pesuhuoneen kaakeleiden värit 
valittiin kestämään aikaa. Laatto-
jen eri sävyillä tilasta saatiin myös 

Saunan sisustuksessa puun väri on keskeinen tun-
nelmantekijä. Luonnollisten laude puiden väri-
skaala yltää lähes valkoisesta ruskeaan. Sävytet-
tävien saunavahojen avulla vaihtoehdot kasvavat. 
Värin valinnassa on hyvä huomioida saunan koko, 
valon määrä ja puhtaanapito. Vaaleat värit tuovat 
avaruutta mutta ovat arempia. Tumma väri luo 
intiimiä tunnelmaa.

Puumateriaalin lämpökäsittely vähentää  
pihkaisuutta, tekee pinnasta vettähylkivän sekä 
parantaa sen lahosuojaa. Usein lämpökäsittely  
tummentaa puun väriä. Myös itse levitettävät 
pintakäsittelyaineet suojaavat puuta kosteudelta 
ja likaantumiselta sekä pidentävät sen käyttöikää.

Saunasuoja on tarkoitettu seinien ja katon suo-
jaamiseen. Parafiiniöljy ja saunavaha taas sopivat 
kaikkien saunan puuosien hoitoon. Parafiiniöljy 
syventää puun luontaista väriä, kun taas väritön 
saunavaha ei vaikuta puun väriin. | ULLa RanTakaRi

LöyLyn Lumoissa

4 x laudepuu 
1. kuusi on vaalea ja edullinen laudemateriaali.
2. Vaalea HaaPa pysyy vanhetessaankin 
vaaleana eikä kuumene helposti.
3. terValePPä on uutena punaruskeaa, mutta 
tummenee ja harmaantuu ajan myötä.
4. aBaCHi on vaalean kellertävä, se säilyttää 
värinsä hyvin eikä kuumene polttavaksi.

todellista korkeamman tuntuinen. 
Seinän alaosaan valittiin ruskean 
sävyinen raidallinen kaakeli. Ylä-
osan kaakelissa on hento orna-
menttikuvio, joka antaa valkoista 
kaakelia enemmän ilmettä.

Pesuhuoneen ilmeestä halut-
tiin rauhallinen, ja lattiakaakeliksi 
valittiin ruskean sävyinen laatta, 
joka sointuu seinän sävyihin. 
Luksusta tilankäyttöön tuo suih-
ku, jossa on ylellinen sadesuihku-
toiminto.

avaruutta ja säilytystilaa
Uudistuneessa pukuhuoneessa 
väriskaala pidettiin vaaleana, jotta 
kapea huone vaikuttaisi mahdol-
lisimman isolta. Materiaalivalin-
noilla tilasta saatiin kiinnostava, 
valoisa ja moderni. Kattoon asen-
nettiin samanlainen paneeli kuin 
pesuhuoneessa. Osa seinistä maa-
lattiin sävytetyllä valkoisella maa-
lilla. Sivuseinä pinnoitettiin.

Uudistuksen myötä seinäkaa-
pin korvasivat Askon Timor-pen-
kit. Seinälle asennettiin valkoinen 
vitriinikaappi, jossa on lasiliuku-
ovet. Nyt huone on avara, sillä  
kalusteet on sijoitettu lattialle ja 
seinälle. ◾

näyttäVää 
HaaPaa
saunaan luotiin 
tunnelmavaloa 
ledeillä. lauteet 
toimitti lumi- 
laude. löyly- 
huoneen puu-
materiaalit 
ovat haapaa ja 
lämpökäsiteltyä 
haapaa. 
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teksti ulla rantakari | kuvat Valmistajat

Ketterät kylpyhuonesaunat
Mini- ja infrapunasaunat mahdollistavat rentouttavasta 
lämmöstä nauttimisen niukemmissakin neliöissä, ilman 
laajoja remontteja. Suihkukaappeihin verrattavien valmis-
pakettien asennus ei tarvitse erillistä rakennuslupaa.
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Höyryä ja lämPöä
Costellan maestro regal 
27B -malli sisältää höyry-
saunan, hierovan suihku-
toiminnon sekä infrapuna-
saunan varusteet. tila on 
kooltaan 90 x 90 x 215 cm  
ja siihen on rakennettu  
monipuolinen äänentoisto-
järjestelmä. infrapunasaunan 
teho on 1 350 W ja höyry-
generaattorin teho on 3 kW. 
Hinta alkaen 2 490 e.

 K
eraamisten laattojen vali-
koimat ja eri tehtaiden 
käyttämä monimutkai-
nen termistö hämmentä-

vät helposti laattaostoksilla kävijää. 
Nyrkkisääntö on, että laatat jaetaan 
seinä- ja lattialaattoihin. Seinälaatat 
on tarkoitettu vain seinille, kun taas 
lattialaataksi ilmoitettu malli sopii 
sekä lattiaan että seinäpintaan.

Pinnan mukaan laatat jaetaan kar-
heisiin, mattapintaisiin, puolikiiltä-
viin eli satiinipintaisiin ja kiiltäviin. 
Mitä karheampi laatta on, sitä työ-
läämpi se on puhdistaa. Kiiltävä-
pintaisissa laatoissa taas pöly, lika ja 
roiskeet näkyvät helpommin. Kiil-
tävät laatat ovat aina myös liukkai-
ta ja siksi kylpyhuoneiden lattioihin 
sopivat parhaiten matta- tai karhea-
pintaiset laatat. Mosaiikkilattiassa ti-
heät saumat toimivat liukuesteenä.◾
asiantuntijana kirsi satosalmi kaakelikeskusesta.

Minkä laatan 
valitsen?

teksti ulla rantakari | kuva jorma marstio

ennen kuin uppoutuu kuvioiden  
ja väRikaRttojen valikoimiin, 
kannattaa laatoista selvittää 
täRkeät peRusasiat.

5 x trendi

 1 kookkaat laa-
tat, jopa MaX 

LEVEYS? 

 2 Printtitekniikan 
avulla luodut 

marmori- tai puu-
pinnat

 3 nostalgiset 
paneelilaatat

 4 kuviollinen 
Marokko-tyyli

 5 kohotekstilliset 
Soap-, Hot- tai 

Cold-koristelaatat.

Laattatyypit tutuKsi
a. kaakeliksi tai klinkkeriksi kutsuttu keraaminen 
laatta muodostuu pohjamassasta, joka on lasitettu tai 
pinnoitettu.
B. PorCellanato on massasta puristettu laatta. 
Materiaali on kovaa ja kestää hyvin kulutusta eikä se ime 
itseensä likaa.
C. terraCotta eli tiililaatta, on valmistettu käsi-
työnä savesta. Materiaali on huokoista ja imee itseensä 
helposti vettä ja likaa.
d. mosaiikeiksi kutsutaan 10 x 10 senttiä pienempiä 
laattoja. Materiaali voi olla luonnonkiveä, posliinia, metallia, 
lasia tai näiden yhdistelmä. Mosaiikki soveltuu hyvin kaare-
viin pintoihin sekä jyrkkiin kaatoihin.

muodikas  uutuus
infrapunasaunojen aineen-
vaihduntaa lisäävä vaikutus  
perustuu infrapunasäteisiin,  
jotka lämmittävät kehoa  
tavallisen saunan lämpöä  
syvemmältä. Helo Hsi 20  
-malli on kooltaan  
122 x 111 x 193 cm. siinä  
on mukavuuksina ledvalo-  
ja äänentoistojärjestelmät.  
infra puna saunan reho on  
1 250 W. Hinta alkaen 
2 300 e.

siro minisauna
Perinteisiä Harvian  
sirius-minisaunoja on
saatavilla kuudessa koossa 
ja erilaisilla sisustuksilla.  
Harvian sC1212-sauna on 
kooltaan 120 x 124 x 208 cm. 
Harvia Vega Compact -kiuas 
on 3,5 kW. sirius-sauna  
alkaen 3 800 e.
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isot laatat vaativat pohjakseen huolellisesti tasoitetun 
pinnan. iso laatta käy myös kylpyhuoneen lattiaan,  
jos suihkukaivo on sijoitettu seinän viereen. ylhäällä 
vasemmalla puoli kiiltävä eC1 Holborn taupe -laatta 
(60 x 120 cm) 82,60 e/m2, oikealla täyskiiltävä up 
to date kirsikka -laatta (20 x 50 cm) 46,40 e/m2,
karhea puujäljitelmä Xilema Wengè -porcellanato 
(20 x 80 cm) 73,30 e/m2 ja rubiininpunainen struk-
tuuripintainen koodi-laatta (9,6 x 19,6 cm) 36,30 e/
m2, kiiltävä mosaiikki Color line red mix (2,5 x 2,5 
cm) 90,90 e/m2, Pukkila. Vasemmalla alhaalla 
murale terra antiqua -luonnonkivilaatta (XxX cm) 
121,70 e/m2, laattapiste. keskellä mittaan leikatut 
Green urban -laatat ovat  80 prosenttisesti kierrätys-
materiaalia, sävy mist (30 x 60 cm) 69 e/m2, Väri-
silmä. kukat in Bloom.

Vinkki!  

Jos laatoituksen saumat 

halutaan mahdollisimman 

pieniksi, harkitse mittaan 

leikattuja rettificato- 

laattoja.


