
S a a g a
”Lyö löyly, lähätä lämmin,
Läpi kiukahan kivien,
Läpi seinän sauman sammalien!”

-Elias Lönnrot, 
vanha suomalainen loitsuruno

Vuonna 2020 suomalainen saunaperinne nimettiin 
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. 
Tähän aineettomaan kulttuuriperintöön kuuluvat 
saunomiseen liittyvät tavat, laulut, uskomukset ja tarina-
perinteet. Kirkasvetisenä ja luonnonkauniina paikkana 
Vahermajärvi sopii mainiosti suomalaisen sauna- ja 
kylpykulttuurin tunnetuksi tekemiseen. 

Konsepti keskittyy saunaperinteen esiintuomiseen ja 
saunomisen elämyksellisyyteen matkailun kannalta. 
Kohderyhmää ovat urbaaneissa keskustoissa asuvat 
elämysmatkailusta kiinnostuneet nuoret aikuiset sekä 
suomalaisesta saunakulttuurista kiinnostuneet turistit. 
Haluamme tuoda viileään järviveteen pulahtamisen, 
saunomisen ja yöpymisen luonnonkauniissa paikassa 
helposti niin kotimaisen kuin ulkomaisen matkailijan 
kokemuspiiriin. 

Konseptin ytimen muodostavat viisi erilaista kokemuk-
sellista saunaa sekä kirkasvetinen kaunis Vahermajärvi. 
Erilaiset saunat tarjoavat näkökulman ja kokemuksen 
saunomiseen erilasten äänien, tuoksujen ja tunnelmien 
kautta. Lisäpalveluina alueella on mahdollisuus ruokai-
luun, mökkimäiseen yöpymiseen sekä spa-hoitoihin.
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Laskeutusaltaat 2kpl. Altaiden 
koko on yhteensä 230 m2. 
Koko on arvioitu 45 hehtaa-
rin valuma-alueen mukaan.
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Alueen palvelut koostuvat vastaanot-
toaulasta, puku- ja pesutiloista sekä 
kahdesta elämyssaunasta. Alueella 
sijaitsee 6 kpl mökin omaisia majoi-
tustiloja, joissa voi yöpyä yhteensä n. 
20 henkeä.

Rakennusmäärä alueella: 590 k-m2

Hirsirakenteisen päärakennuk-
sen ja saunojen välillä liikutaan 
terassoitua tasannetta pitkin. 
Päärakennuksen keskellä on 
puolilämmin tila ja pieni lasitettu 
sisäpiha.

Terassoitu polku suojaa eroosioherkkää 
maanpintaa
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Rakennusmäärä alueella: 770 k-m2



�����������

�����������

L i i k e t o i m i n t a m a l l i

1.

2.3.

1. Asiakas haluaa lähteä saunomaan ”päähänpistos-
ta” nopealla aikataululla 2. Asiakas tekee varauksen 
sähköisestä varauskalenterista. Varauskalenterin avulla 
hallitaan ruuhkaa, jolloin elämyksellisyys säilyy myös 
ruuhka-aikoina 3. Asiakas saapuu käyttämään sauna/
spa palveluja ja palaa illaksi kotiin

1. Asiakas suunnittelee erityistä elämyspäivää ja saattaa 
saapua kohteeseen pitkän matkan takaa. 2. Asiakas te-
kee varauksen haluamalleen palvelulle varauskalenteris-
ta. 3. Asiakas saa käyttää alueen saunapalveluja vapaas-
ti koko päivän 4. Asiakas jää yöksi ja ostaa enemmän 
palveluja (ruokailu + spa hoidot)

1.

2.

3.

4.

V i i s i  e l ä m y k s e l l i s t ä  s a u -
n a a

Klassikkosauna Auteretar 
Auteretar- usvan ja sumun haltiatar on läsnä lempeissä si-
hahduksissa ja löylyn hengessä. Nauti klassisessa aitokiuas 
saunassa pehmeästä löylyhenkäyksestä yksinkertaisimmil-
laan hiljaisuudessa.

Runosauna Väinämöinen
Vanhan kansantarun mukaan terva on Väinämöisen 
hikeä, josta saatiin parantava löyly. Tässä saunassa on 
tervattuja tuoksuvia puuelementtejä. Ota saunatyyny pään 
alle ja nauti kuunnellen Kalevalan kaskuja. 

Savusauna Auterinen
Auterinen on saunalöylyn isä ja haltia. Tässä savusaunassa 
on lempeät mutta kovat löylyt ja historiaa henkivä tumma 
tunnelma. Menneisyydessä tämä kaikkein yleisin sauna-
tyyppi on nykyään katoavaa kulttuuriperinnettä.

Infrapunasauna Lieto
Tämä sauna on suomalaisen saunaperinteen uusin kek-
sintö. Tässä miedossa saunassa ei sihise löylynhenki vaan 
lämpö tulee infrapunavalosta.

Yrttisauna Mielikki
Muinaissuomalaisen metsänhengetär Mielikin uskottiin 
kiertelevän metsässä keräämässä kasveja ja parantaen 
kaikki ruhjeet rohdoksillaan. Tässä saunassa tuoksuu met-
sä ja sen erilaiset kasvit. 

M a j o i t u s

Lomakylässä majoitutaan mökkimäisessä ympäristössä 
pienissä erillisasunnoissa. Mökkien sisutuksessa on prio-
risoitu nukkumista ja oleilua. Vesipisteet ja WC tilat ovat 
molemmilla alueilla päärakennuksen yhteydessä. Näin 
mökit on helppo perustaa paikalleen ilman maanalle teh-
täviä viemäröintejä.

Konseptin ytimen muodostavat kokemukselliset saunat. 
Mukaan asiakas saa saunakorin, pienen juoman, pefletin 
ja saunojen esittelyvihkosen.


