
Saunan ylläpito- ja hoito-ohjeet sekä 
takuuehdot



Saunan puupintojen hoito 

Ennen saunan käyttöönottoa

Ennen saunan käyttöönottoa on varmistettava, 
että ilmanvaihto on rakennettu nykykäytännön 
mukaisesti. Katso lisätietoja esim. Harvian asen-
nus- ja käyttöohjeista sekä Internet-sivuilta.

Perhekäytössä olevan saunan seinäpintoja ei tar-
vitse välttämättä käsitellä millään suoja-aineilla. 
Jos puhdistettavuutta halutaan helpottaa, käsitte-
ly tulee suorittaa tutkituilla saunakäyttöön tarkoi-
tetuilla aineilla. Lakan käyttäminen saunan sisäti-
loissa on ehdottomasti kielletty.

Suosittelemme lauteiden käsittelyä esimerkik-
si parafiiniöljyllä, koska se estää likaantumista ja 
pidentää lauteiden käyttöikää. Käsittely on uusit-
tava käytön mukaan 1–3 kertaa vuodessa. Parafii-
niöljyllä voi myös korostaa puupintojen eri sävyjä. 
Harvialta on saatavana saunan puupintojen hoi-
topakkaus, Harvia Sauna Care Set, joka sisältää 
mm. pullon parafiiniöljyä (500 ml).

Oven karmi ja puuvedin voidaan käsitellä kosteut-
ta ja kuumuutta sietävällä saunasuoja-aineella tai 
vesiohenteisella lakalla.

Saunan käyttö

Peseydy ennen löylyyn menoa. Käytä aina laude-
liinaa istuimen suojana. Puupinnat kestävät hy-
vin puhtaalta iholta valuvaa kosteutta, eikä siitä 
yleensä jää jälkiä. Turhaa puupintojen kastelua 
kannattaa välttää, muutoin kuin saunan pesun 
yhteydessä.

Saunatuoksuja, saunahunajaa tai muita hoitoai-
neita käytettäessä on varottava puupintojen tah-
raamista. Myös vastan lehdet pitää poistaa koh-
tuullisen pian puupinnoilta.

Saunomisen jälkeen

Poista laudeliinat sekä vesiastia lauteilta ja kui-
vaa vesipisarat. Käytä kosteaa liinaa puhdistuk-
seen. Pidä kiukaan lämmitysteho hetken aikaa (n. 
10 min.) päällä niin että puuosat kuivuvat. Myös 
kiukaan näkyviltä pinnoilta on hyvä puhdistaa ve-
sijäljet käytön jälkeen. 

Avaa kuivatusventtiili ja jätä löylyhuoneen ovi 
puoliksi auki. Käytä tarvittaessa kiukaan jälkikui-
vaustoimintoa, jos mahdollista.



Peruspuhdistus

Perhekäytössä oleva sauna tulee puhdistaa 1–3 
kertaa vuodessa kohtuullisesti vettä ja pesuainetta 
käyttäen. Pesuaineiksi sopivat heikosti emäksiset 
(pH 8–10) tuotteet, kuten Harvian saunan ja pe-
suhuoneen puhdistusaine. Myös kevyttä hiontaa 
voi tehdä hienolla hiomapaperilla. Puhdistuksen 
jälkeen sauna on kuivatettava kiuasta lämmittä-
mällä ja tuulettamalla.

Harvian saunavinkit

 ✔ Huolehdi, että saunasi ilmanvaihto on 
kunnossa.

 ✔ Perhekäytössä olevan saunan seinäpin-
tojen käsittely ei ole välttämätöntä. Jos 
puupintoja suojaavia aineita halutaan 
käyttää, valitse tutkittuja asiantuntijoi-
den suosittelemia aineita.

 ✔ Suosittelemme lauteiden suoja-ainekä-
sittelyä.

 ✔ Harvia Sauna Care Set -pakkaus sisäl-
tää kaiken tarvittavan saunan puupinto-
jen kunnossapitoon.

 ✔ Peseydy ennen saunaan menoa ja 
suojaa lauteet laudeliinalla. Kuivaa ja 
tuuleta löylyhuone käytön jälkeen.

 ✔ Perhekäytössä riittää, kun sauna sii-
votaan perusteellisemmin 1–3 kertaa 
vuodessa. Käytä saunan puhdistukseen 
tarkoitettuja pesuaineita.

Harvia Sauna Care Set 

Harvia Sauna Care Set -pakkaus on suunnitel-
tu saunan puupintojen hoitoa sekä saunatilojen 
puhdistamista varten. Harvia Sauna Care Set si-
sältää pullon parafiiniöljyä (500 ml), saunan puh-
distusainetta (500 ml), sekä pesu-/levityssienen, 
suojakäsineet ja hiomapaperia. Parafiiniöljypullo 
(500 ml) riittää noin 5 m2 alueen käsittelyyn.

Käyttöohje

Pese saunasi liuoksella, jossa on 30 ml saunan 
puhdistusainetta sekoitettuna 5 litraan lämmintä 
vettä. Pese puupinnat pesusienellä käyttäen suo-
jakäsineitä. Jos lauteissa on pinttynyttä likaa, voit 
hioa sitä puunsyiden suuntaisesti käyttäen pakka-
uksessa olevaa hiomapaperia. Huuhtele puupin-
nat vedellä ja kuivata huolellisesti pesun jälkeen. 
Saunan lämmittäminen nopeuttaa kuivumista.

Suojaamalla puupinnat parafiiniöljyllä, vähennät 
kosteuden ja lian imeytymistä puuhun ja samalla 
korostat kauniisti puupintojen sävyjä. Parafiiniöl-
jy soveltuu kaikille puupinnoille, mutta erityisen 
suotavaa käsittely on  lämpökäsitellylle puulle ja 
tervaleppäpinnoille. Testaa aluksi lauteen alapin-
nalle, miten puunsävy muuttuu ja onko uusi sävy 
haluamasi kaltainen. Parafiiniöljykäsittely tum-
mentaa puun sävyjä, mutta se on normaalia. Puu 
on aina ominaisuuksiltaan yksilöllinen ja lopputu-
lokseen vaikuttaa mm. pinnan ikä, huokoisuus ja 
alkuperäinen sävy. 
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Ennen kuin aloitat käsittelyn, puupintojen täytyy 
olla täysin kuivat. Suojaa kätesi käsineillä, kaada 
parafiiniöljyä sieneen ja levitä se tasaisesti lautei-
den pinnoille. Käsittele erityisen hyvin lauteiden 
päädyt, joista veden imeytyminen on suurinta. 
Anna imeytyä noin ½–1 tuntia ja pyyhi tarvittaessa 
pinta kuivaksi. Saunan lämmittäminen edesauttaa 
kuivumista.

Kiuaskivet

Voimakkaan lämmönvaihtelun vuoksi kiuaskivet 
rapautuvat ja murenevat käytön aikana. Tarkkaile 
erityisesti kivien painumista kivitilassa. Huolehdi, 
ettei vastuksia tule ajan mittaan näkyviin. Kivien 
painuminen on nopeinta noin kahden kuukauden 
aikana käyttöönotosta.

Lado kivet uudelleen vähintään kerran vuodessa, 
kovassa käytössä useammin. Poista samalla kiviti-
laan kertynyt kivijäte ja vaihda rikkoutuneet kivet. 
Näin varmistat, että kiukaan löylyominaisuudet 
säilyvät eikä ylikuumenemisen vaaraa synny.

Puu on elävä materiaali

Puu on elävä materiaali, joka reagoi ympäristön 
lämpötilan ja kosteuden vaihteluihin. Kuivassa il-
massa puu kuivuu ja kutistuu ja ilmankosteuden 
noustessa puu imee kosteutta ja turpoaa. Kuiva 
huoneilma saattaa aiheuttaa puupintoihin pie-
niä halkeamia, mutta ilmankosteuden noustes-
sa halkeamat usein korjautuvat. Tällainen puun 
eläminen on täysin normaalia ja valmistuksessa 
siihen on vaikea vaikuttaa. Siksi puutuotteemme 
on suunniteltu niin, että niiden rakenteet sallisivat 
tällaisen elämisen mahdollisimman hyvin. 

Puun sävyt ja syykuviot vaihtelevat aina puun kas-
vupaikan olosuhteiden mukaan. Jokainen käytet-
tävä puukappale on uniikki eikä näin ollen kahta 

Takuuehdot

Takuu ei kata ohjeiden vastaisen käytön tai 
ylläpidon aiheuttamia vikoja. 

• Lauteiden takuu näkyvillä laudeosilla: 
Tehtaalla öljytyt lauteet kuusi (6) kuu-
kautta. Asiakkaan itse öljyämät lauteet 
kolme (3) kuukautta. Ilman öljykäsitte-
lyä, ei takuuta.

• Julkisissa tiloissa olevien saunojen 
takuu (näkyvät laudeosat) kolme (3) 
kuukautta.

• Lauteiden runko-osilla takuu yksi (1) 
vuosi. 

• Harvia lauteiden värjäys asiakkaan 
omalla vastuulla.

• Takuu ei koske saunan puutteellises-
ta ilmanvaihdosta tai kuivatuksesta 
johtuvaa sinistymistä, hometta tai 
halkeamista.

samanlaista ole. Massiivipuutuotteisiimme pyrim-
me valikoimaan mahdollisimman samaa sävyä 
olevat osat, mutta silti niissä on aina pieniä eroja. 
Massiivipuutuotteissa esiintyy tietyissä puulajeissa 
myös oksankohtia. Nämä terveet ja siistit oksat 
kuuluvat puun perusominaisuuksiin ja näemme 
ne tuotteissamme osana designia. Edellä mainitut 
seikat ovat siis puun ominaisuuksia eivät valmis-
tusvirheitä, joten ne eivät anna aihetta reklamaa-
tioon.

Mahdolliset saunalasitukset ja niiden kiinnikkeet 
tulee tarkistaa ja jälkikiristää myös asennuksen 
jälkeen. Tämä on niiden ominaisuus. Lasituksien 
ja kiinnikkeiden tarkistaminen ja jälkikiristäminen 
kuuluu asiakkaan vastuulle.


