
OHJEITA PYHÄRANNAN  SAUNAMÖKIN  KÄYTTÄJILLE 

1. Tuvan lämmitys ja yöpyminen 

 tuvalle tultaessa käyttäjät voivat lämmittää tuvan sopivaan lämpöön sähköllä ja/tai tuvan takalla 

 takan käyttöohje; 

 polta ensimmäinen pesällinen puuta (5-6 klapia) hyvällä vedolla 

 toinen, kolmas ja mahd. neljäs pesällinen (3-4 klapia) pienellä vedolla 

 kun lämmitystarve päättyy ja tuli hiipuu niin lopuksi sulje vedot  

 sähköpatterien ohjaustermostaatti on tuvan keittiön puoleisessa nurkassa, säädä termostaatti haluamaasi 

lämpötilaan esim +20C.  

 termostaatti ei ohjaa makuuhuoneen sähköpatteria, säädä mh:n lämpötila sähköpatterin termostaatista. 

 makuuhuoneessa on kahden hengen sänky ja tuvan sohvassa on alta vedettävä kahden hengen sänky 

 sänkyihin on varattu tarvittavat makuuvaatteet ja tyynyt 

 yöpyjät tuovat mukanaan muut liinavaatteet, kuten tyynyliinat ja lakanat 

 sängyissä ei saa yöpyä ilman liinavaatteita  

 kun lähdet pois palauta termostaatit niihin asetuksiin missä ne olivat tullessasi, tuvan termostaatti 

symbolin * kohtaan ja mh:n termostaatti kohtaan +10C ja 

 täytä halkolaatikko klapeilla sekä sytykkeillä, liiterin oveen käy nylkyhallin avain 

 

2. Käyttövesi 

 pääsulku ja  saunan vesilinjan, sekä vesijohtoverkoston tyhjennyssulku sijaitsevat jääkaapin alla olevassa 

kaapissa, kaapin perällä olevassa aukossa. Kuva kämppäkansiossa ja ilmoitustaululla sekä sulkukaapissa. 

 pääsulku on kiinni kun kääntövipu osoittaa putken poikkisuuntaan.  

 pääsulku on auki kun kääntövipu osoittaa putkeen suuntaan.  

 pakkaskaudella vesijohdon saattokaapeli (lämmitys) pidetään päällä aina.  

 tuvan vesijohtolinjat tyhjennetään tuvan/veden käytön päätyttyä siten, että; 

 pääsulku suljetaan ja  

 tuvan sekä saunan hanat avataan ja lasketaan tyhjiksi altaaseen ja saunalla esim. sankoon.  

 lopuksi linjat lasketaan tyhjäksi viemäriin kääntämällä tyhjennyssulku auki asentoon (putken 

suuntaan). Kun veden valuminen loppuu, niin tyhjennyssulku käännetään kiinni asentoon. 

3. WC:n käyttö 

 kaikilla tuvan käyttäjillä on mahdollisuus käyttää nylkyhallin sosiaalitilassa olevaa wc:tä. 

 nylkyhallin sosiaalitilan wc:n avain on tuvan avainnipussa, 

  lisäksi tuvan seinältä löytyy WC-merkattu avain 

 miehet voivat halutessaan  käyttää myös ”kusipuuta”, ”kusipuu” on ulkoportailta oikealla oleva selvästi 

merkattu paikka. 

 wc:n siivoaminen käytön jälkeen kuuluu tuvan käytön lopetustoimiin 

 sosiaalitilasta löytyy myös pieni pintahaavojen hoitamiseen tarkoitettu EA-kaappi 

  

4. Saunan lämmittäminen ja saunominen 

 puut haetaan liiteristä, liiterin oveen käy nylkyhallin WC:n avain  

 saunan pata tulee laskea täyteen vettä 

 vesi lämpiää kiehuvaksi 1-2 pesällisellä puita 

 lämmitettyä vettä voi käyttää myöhemmin myös siivoamiseen ja tiskaamiseen  

 sauna lämpiää sopivaksi 2-3 täydellä pesällisellä klapeja 

 sauna on löylykunnossa kun lämpömittari osoittaa n. +80C ja löylyt säilyy hyvin kun saunomisen alkaessa 

lisätään vielä n. puolipesällistä puita kiukaan alle 



 saunassa on lämpötilan ja ilmanpaineen vaihteluun perustuva ilmanvaihto, joka toimii tarkoitetulla vain 

silloin kun saunottaessa ovi ja ikkuna pidetään täysin suljettuna 

 lauteilla istuttaessa alustana tulee käyttää peflettiä tai laudeliinaa 

 Saunomisen päätyttyä  

 sauna siivotaan roskista ja lattia kuivataan lastalla 

 saunomisvälineet tyhjennetään vedestä ja asetellaan kuivatusasentoon 

 vesipata tyhjennetään kokonaan vedestä 

 laita viemärin hajulukkoon 3-4 dl jäänestoainetta, jäänestoainetta on terassilla 

 kesällä saunaa voi tuulettaa kuivumisen nopeuttamiseksi avaamalla ikkuna ja/tai  ovi  

5. Kodinkoneet ja siivoaminen 

 tv:n kuvan saa näkymään laittamalla pöytäantennin virran päälle, antenni tulee suunnata Sallatunturin 

suuntaan 

 wifi tv:n avulla voi katsella myös nettiä, edellyttää, että käyttäjällä on wifi yhteyden mahdollistava 

mobiililaite (esim. älypuhelin) wifi reititin, 4G-modeemi tms. 

 tasoliesi kiertoilmauunilla, lue käyttöohje ennen käyttöä, ohjeet tv-tason hyllyllä 

 kahvinkeitin, kahvinkeittimen sisään jäänyt vesi pitää kaataa pois mikäli tupa jätetään kylmilleen.   

 vedenkeitin, pitää tyhjentää tuvan käytön päättyessä 

 liesituuletin aktiivihiilisuodattimella, suodatin on vaihdettava kerran vuodessa 

 tiskaamisen tarvittavan veden voi lämmittää vedenkeittimellä ja/tai tiskaamiseen sekä siivoamiseen voi 

käyttää saunan padassa olevaa kuumaa vettä, tai kuumaa vettä voi hakea nylkyhallin sosiaalitilan 

hanoista. 

 imuria säilytetään tuvan makuuhuoneessa, muita siivousvälineitä ja aineita löytyy nylkyhallin sosiaalitilan 

wc:stä. 

 JOKAINEN tuvan käyttäjä käyttöajasta ja tarkoituksesta riippumatta on velvollinen siivoamaan 

jälkensä kaikissa käyttämissään tiloissa. 

 JOKAINEN tuvan käyttäjä käyttöajasta ja tarkoituksesta riippumatta on velvollinen merkkaaman käyn 

tinsä ja käyttötarkoituksensa sekä käyttäjien nimet mökkikirjaan 

 

6. Valaistus ja muut sähkö asiat 

 tuvassa sisällä on kaikki rakennuksen valaistukseen liittyvät katkaisimet 

 katkaisimen kohde on merkitty tarrateipillä 

 tuvan, terassin ja saunan katkaisimet toimivat langattomasti 

 tuvan (pl. keittiö), terassin ja saunan valistustehoa voi säätää katkaisimesta 

 säätö tapahtuu pitämällä katkaisimen päälle painiketta pohjassa ja kun haluttu valoteho on saavutettu 

niin se hyväksytään painamalla kerran katkaisimen päälle painiketta 

 porrasvalo toimii liiketunnistimella, joka on suunnattu terassin oikean puoleiselle kulkupuolelle 

 ulkoseinällä olevan ryhmäkeskuksen vieressä on kaksi pistorasiaa esim. auton lämmitystä varten 

 tuvan ryhmäkeskukseen syötetään sähköä Pyhärannan kiinteistön sähköpääkeskukselta, joka on 

nylkyhallin länsipuolen pitkällä seinällä, tämä on huomioitava mahdollisessa tuvan puolen sähköviassa. 

Isännöitsijä: Varaukset: Huolto- ja ylläpito; Hankinnat ja maksut; 

Arto Soppela Juhani Aaltonen Klaus Loisa  Sointu Räsänen 

0400-396679 050-3073372 040-5689795  0400-242321 

 Mikael Vaarala Teemu Koponen 

 040-4143308 044-9729646 

Saunamökin hinnasto; 

 päiväkäyttö klo 09-15, maks  6 h 15€  

 yhdistyskäyttö maks 6 h 15 € 

 päivävuokra 35 €, 24 h 


