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akennusalan ammattilainen Miili Jauhiainen tiesi heti kuviollisen
mosaiikkilaatan nähdessään, että siitä tehdään heille kylpyhuoneen lattia.
Jouni ja Miili Jauhiaisen oman talon rakentaminen oli juuri käynnistynyt, ja kylpyhuoneen suhteen kaikki oli mahdollista. He aikoivat tehdä persoonallisen, oman maun
mukaisen kylpyhuoneen ja kokeilla alan uusimpia
tuotteita tosielämässä, kun oli kerran tilaisuus.
– Pidämme italialaisesta tyylistä, koska siinä on
dramatiikkaa ja aitoa kiveä, Miili määrittelee.
Jauhiaiset saivat ammattitaitoista apua Helo
Decon saunasuunnittelijoilta, jotka tekivät tarkat
piirustukset toiveiden perusteella.
Sitten he rakensivat kylpyhuoneensa itse. LVIyrittäjinä heillä on siihen tarvittavat tiedot ja pätevyydet. Laattatöissä saatiin apua taitavalta ystävältä.
VIIMEISINTÄ TEKNIIKKAA

MIKÄ:
Vastavalmistunut
omakotitalo Villa
Storgård
MISSÄ: Espoossa
TÄÄLLÄ ASUVAT: Miili
ja Jouni Jauhiainen
lapsineen

TUMMA HURMURI

LVI-alalla työskentelevä pariskunta halusi kokeilla uusimpia
kylpyhienouksia omassa kodissaan. He varustivat saunan ja
kylpytilat huipputekniikalla ja hioivat yksityiskohdat loppuun asti.

Kylpytilat on valaistu sähköä säästävillä ledivalaisimilla. Kaikki johdot tuotiin takkahuoneen puolelta, joten pesutilojen mustassa katossa ei ole
huoltoluukkuja, ainoastaan pakolliset tuuletusventtiilit. Niitä ei saanut mustina, joten ne maalattiin mustiksi.
Italialaisen Appianin keraaminen lattiamosaiikki on Laattapisteen tilaustuote. Lattia on saumattu epoksilla, joka ei päästä lainkaan vettä läpi
eikä kulu kuten perinteinen saumalaasti. Mosaiikkilattia ei ole liukas edes märkänä.
KAKSI NURKKAA

Saunan yhteen nurkkaan jouduttiin putkivetojen
vuoksi tekemään viisto kotelointi. Sen epäsymmetria näytti häiritsevältä, joten Jauhiaiset tuumivat: Jos et pysty piilottamaan, korosta. Kun viereiseen nurkkaan tehtiin samanlainen viistokulma,
löylyhuoneesta tuli tarkoituksella muotoillun näköinen. Pisteeksi i:n päälle kulmiin asennettiin
Cariitin valaistut kosteus- ja lämpömittarit. Saunan valaistus on toteutettu kuituoptiikalla.
Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä on osittain lasia.
– Emme halunneet seinästä toiseen ylettyvää
isoa lasiseinää. Isot lasit hukkaavat lämpöä. Ja on
parempi, ettei lauteilta näe suoraan suihkuun.

 Appianin IA Anthologia -mosaiikkilattia jatkuu yhtenäisenä pesuhuoneesta
pukuhuoneeseen. Tulvakynnys on vasta pukuhuoneen ja takkahuoneen välillä.
Kapeaan pukeutumistilaan saatiin paljon kaappitilaa asentamalla erilliset ylä- ja
alakaapit. Alakaappi toimii penkkinä. Luonnonvaloa tulee huurrelasisesta ulkoovesta. Pyyhkeet ovat Stockmannilta.

TEA HONKASALO • KUVAT KIRSI-MARJA SAVOLA

 Saunan lasiovi heijastaa pesutilan katon
kuituvalot. Valaisimet ovat Cariitin. Suihkun putket
kulkevat seinän sisällä. Kattosuihkun asennukseen
varauduttiin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa,
jotta vesijohdot saatiin kattorakenteisiin. Isot
keraamiset seinälaatat hohtavat kuin marmori.
Lasipintaiset, piiloasennetut Hansgrohen
ShowerSelect-termostaatit kätkevät suihkun
tekniikan seinän sisään. Suihku toimii napinpainalluksella.
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 Cariitin löyly- ja kosteusmittarit
on valaistu kuituoptiikalla.

 Alalauteeseen asennetusta Axorhanasta on helppo laskea löylyvettä.
Teräskiulu K-raudasta. Helo Decon
Tulipuu-lauteet on käsitelty parafiiniöljyllä.
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LATTIAMOSAIIKKI MÄÄRITTI
KYLPYTILOJEN TYYLIN
PEHMEÄT LÖYLYT

Miili ja Jouni halusivat saunaan vesihanan, jotta
ei tarvitse poistua löylyvettä hakemaan. Saunan
löylyihin tuo miellyttävää kosteutta myös Helon
Himalaya -kiukaan vastuksien välissä oleva haihduttava vesisäiliö. Kiukaan ritilän päälle voi laittaa vaikka koivun lehtiä, joista saa vihdan tuoksua.
Kiukaan kaksilitrainen säiliö riittää pienen perheen saunomiseen.
– Joskus kaadan pussin merisuolaa kiuasveden
joukkoon, se tekee hyvää iholle ja hengitysteille.
Saunominen on meille suomalaisille tärkeää, joten miksemme hakisi nautintoa. Nyt voin järjestää
kotona tyttöjen iltoja, ei tarvitse lähteä kylpylään
hoidettavaksi, Miili Jauhiainen riemuitsee.
Talon rakentamisessa ja sisustamisessa on miljoona yksityiskohtaa. Saunaa oli haastava tehdä,
koska mustat seinät imivät kaiken työvalon.
Jouni ja Miili tekivät harkittuja valintoja ja yrittivät tehdä itselleen täydelliset kylpytilat. Yksi asia
kuitenkin unohtui.
– Äänentoistojärjestelmä. Sitä ei saanut jälkikäteen vedettyä saunaan asti, vaan se jäi pukuhuoneen puolelle, Miili Jauhiainen tunnustaa. □
 Saunan seinäpaneelit ovat pontattua Taikakoivuvaneria, jotka on käsitelty mustalla Pikisaunasuojalla. Lauteeseen upotettu kiuas on
Helo Himalaya 1051 DE. Soikeat valaisimet
ovat luonnonkiveä.
 Suihkutilassa on
ulkokalusteeksi tarkoitettu
lepotuoli, joka kestää
kosteutta. Muratti
viihtyy kosteassa ja saa
luonnonvaloa ikkunasta.
Keraamiset seinälaatat
ja lattiamosaiikki
Laattapisteestä.
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PESUHUONE

PUKUHUONE
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