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Rantasaunan terassilta
avautuu upea näkymä
merelle. Uimaan pääsee
turvallisesti loivasti
laskevia puuportaita
pitkin.

Punavalkoinen sauna on
aikoinaan sijoitettu sopivasti
kallion laelle, tuulen
tuivertamien mäntyjen suojaan.
Porrasnousujen kohdalle
asennetut valaisimet helpottavat
pimeällä kulkemista.

Saunapolkua
meren rantaan

▼

80-vuotiaan merenrantasaunan ikä on yllätys – niin vanhaksi
hyväkuntoista rakennusta ei heti uskoisi. Tammisaaren
Bromarvissa sijaitsevan saunan onni on ollut isäntäpariskunta,
joka paitsi huoltaa myös käyttää saunaa ahkerasti.
60

mökille!

Teksti Liisa Hellemaa-Hautamäki Kuvat Marjo Koivumäki/JMG Studio

mökille!

61

Saunapolkua
meren rantaan

H

irsirakenteinen
sauna on seisonut Orvlaxin lahden
rantakallion laella
ikiajat, noin 80 vuotta. Nykyasussaan se
näyttää miltei uudelta, kiitos Åsa Finnen
ja hänen avomiehensä Raimo Arolan, jotka ovat remontoineet
saunan nykyasuunsa. Sauna kuuluu kalastus- ja merenrantatilaan, joka on ollut Åsan suvulla 1840-luvulta asti.
30 vuotta tila oli lähinnä perheen kesämökkikäytössä,
kunnes Åsa ja Raimo muuttivat Bromarviin vakituisesti vuonna 1992.
Raimo on ammatiltaan maalari ja kirvesmies. Oli siis
luonnollista, että hän ryhtyi kunnostamaan paikkoja.
Kunnostaminen olikin niin perusteellista ja jälki erinomaista, että kunnan rakennustarkastajat kannustivat
häntä perustamaan oman korjausrakentamiseen erikoistuneen yrityksen. Oma yritys työllistääkin Raimon nykyään kokonaan ja Åsa puolestaan hoitaa eri puolilla
Suomea olevien asiakkaidensa kirjanpidon kotoa käsin sähköisesti.

1.

Valurautatakka
pitää saunakamarin
lämpimänä. Kamiinan
yläpuolelle on
kerätty talon vanhoja
kalastusvälineitä.
Pääosa 250 vuotta
vanhan kalastustilan
esineistä on koottu
piharakennuksen
”kotimuseoon”.
2.

LISÄÄ LÄMPÖÄ JA MUKAVUUKSIA

3.

Saunarakennus koki todellisen muodonmuutoksen Raimon käsissä. Vanha betonilattia, joka mädännytti hirsiseinien alaosaa, poistettiin. Vaurioituneet hirsikerrat Raimo korvasi uusilla. Ennen yksihuoneinen sauna jaettiin
remontissa löylyhuoneeseen ja erilliseen pesuhuoneeseen. Saunaan asennettiin samalla nykymukavuuksia,
kuten lattialämmitys ja talvivesi. Takkahuone-pukuhuone oli ennen remonttia kylmä, lähes maalattiainen huone, ja senkin Raimo remontoi kokonaan.
Rakennuksen ulkopuoli maalattiin iloisen punaiseksi,
vuorilaudat ja ikkunanpuitteet ovat puolestaan hohtavan valkoiset. Katteena on tumma pelti. Meren puolella on terassi, jossa voi grillata makkaraa ja nauttia auringonlaskun kauneudesta.
Saunanautinnon kruunaa rantaan kulkeva puuportaikko, joka kiemurtelee kallioiden välissä ja päättyy reilun
kokoiseen laituriin. Sieltä on helppo pulahtaa uimaan.
Uintimatka onnistuu myös pimeällä, sillä portaissa on
hyvä valaistus. Se on tärkeää, sillä Raimo ja Åsa saunovat rantasaunassaan lähes päivittäin, myös pimeänä aikana. Saunan lisäksi rantakallioilla on pieni kesämökki,
jota vuokrataan halukkaille. Myös mökkiläiset saavat
nauttia saunavanhuksen lempeistä löylyistä. ■

1. Åsa ideoi ja Raimo
toteutti hauskat hyllyt
pesuaineille. Materiaalina
on kaksi Ikeasta
ostettua x:n muotoista
astiankuivaustelinettä, jotka
Raimo muokkasi hyllyiksi.
2. Laudeliinoina käytetään
vanhoja, kauniisti
nimikoituja pellavapyyhkeitä.
Lauteilla istujalle avautuu
ikkunasta näkymä Orvlaxin
lahdelle.
3. Raimo kiinnitti
pesuhuoneen nurkkaan
90 asteen kulmaan pyöreitä
rimoja, joiden avulla saatiin
ilmava säilytyspaikka
pesuvadeille.
4. Kuusikulmaisen peilin
ympärille on kiinnitetty
köysi, jonka lenkkeihin
voi ripustaa kaikenlaista
hyödyllistä, esimerkiksi
vesikauhat.

4.
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Entinen pukuhuone
remontoitiin
lämpimäksi
saunakamariksi, jossa
on mukava vaihtaa
vaatteita kylmälläkin.

