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Kirami FinVision -sauna 
– visio suomalaisesta saunasta
Saunan perusidea on säilynyt läpi vuosisatojen, jopa vuosituhansien samanlaisena. 

Tulisijalla kuumennettujen kivien päälle vettä heittämällä oleskelutilan ilma saadaan 

miellyttävän lämpimäksi ja kosteaksi. Kaikki hyvät ideat ovat yksinkertaisia, niin 

tämäkin, mutta sen lisäksi saunassa on jotain muutakin, jotain taianomaista, minkä 

ansiosta saunominen perinteenä on säilynyt elinvoimaisena näihin päiviin asti. 

Suomessa saunalla onkin aina ollut poikkeuksellinen asema. Pitkään sauna oli 

ensimmäinen pystytetty rakennus, jossa asuttiin, kunnes varsinainen pirtti 

saatiin valmiiksi. Saunaa on myös pidetty kodin puhtaimpana paikkana ja siellä on 

peseytymisen lisäksi synnytetty ja sitä on käytetty myös lääkinnässä, esimerkiksi 

kuppaamiseen. Saunominen on liittynyt kiinteästi myös pyhien viettoon, ja näistä 

tavoista joulusauna ja juhannussauna elävät perinteinä edelleen. Vuonna 2020 

suomalainen sauna kirjattiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. 

Kirami FinVision -saunat kunnioittavat vanhoja, suomalaisia perinteitä. Niissä 

ovat kaikki ne elementit, jotka tekevät saunasta ja saunomisesta rentouttavaa 

ja taianomaista, mutta vielä paljon enemmän. Kirami FinVision -saunat tarjoavat 

sananmukaisesti uusia näköaloja saunomiseen.

Tässä kuvastossa esittelemme paitsi laajentuneen saunavalikoimamme, myös 

uuden Kirami FinVision Annex -konseptimme nautintoa ja viihtymistä lisäävät 

elementit, jotka tekevät saunomisesta entistä kokonaisvaltaisemman elämyksen. 

Mukavia lukuhetkiä kuvastomme parissa!

Kirami

Kirami Oy on vuonna 2001 perustettu perheyritys, joka on 28.5.2021 alkaen 
myös osa Harvia-konsernia. Kirami on maailman suurin paljuvalmistaja, joka 
tunnetaan korkealaatuisista kylpytynnyreistä ja -altaista. Kylpytynnyrien lisäksi 
myös yrityksen valmistamat Kirami FinVision -saunat ovat saavuttaneet suuren 
suosion. Saunan kanssa yhteensopivat moduulit, kuten pukukoppi, lounge ja 
terassi, muodostavat saunaelämystä entisestään laajentavan Kirami FinVision 
Annex -konseptin. Outstanding by Kirami -tuoteperheeseen kuuluu grillejä, 
ulkotulia ja pihasisustustuotteita. Yrityksen palveluksessa on sesongista riippuen 
30–90 henkilöä. www.kirami.fi
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Suomalaisen saunaperinteen ytimessä

Miksi saunotaan?

Käytännöllisin saunan käyttötarkoitus on varmasti ollut peseytyminen, mutta sauna tarjoaa 

paljon muutakin kuin puhtautta. Saunaan mennään rentoutumaan, viettämään aikaa ystävien 

kanssa tai vain nauttimaan miellyttävästä lämmöstä. 

Lauteilla istuessa voi irrottautua arjesta sekä unohtaa työasiat ja muut kiireet. Saunoa voi 

yhdessä ystävien kanssa, mutta moni nauttii myös siitä, että voi olla vain itsensä ja ajatustensa 

kanssa. Saunan hämärässä on mietitty elämän tarkoitusta ja löydetty vastauksiakin.

Tärkeä osa saunomista on myös vilvoittelu. Käydään suihkussa, piipahdetaan paljussa, pulahdetaan 

mereen tai järveen, tai viivähdetään hetki terassilla.  Löylyjen jälkeen peseydytään ja jatketaan 

kiireetöntä oleskelua, nautitaan mahdollisesti hiukan ruoasta ja juomasta, ja palataan rauhallisesti 

taas normaaliin arkeen virkistyneenä ja rentoutuneena.

Suomalaisia saunatapoja

Saunomiseen varataan yleensä riittävästi aikaa, sillä saunomiseen kuuluu rauhoittuminen ja 

kiireettömyys. Saunaan valmistaudutaan käymällä ensin suihkussa. Ensimmäisten löylyjen kesto 

vaihtelee, suomalaiset viihtyvät kerrallaan saunassa keskimäärin noin 15 minuuttia. Jokainen 

voi kuitenkin aivan itse päättää miten kauan saunassa istuu, sillä tärkeintä on, että saunominen 

tuntuu hyvältä.Löylyjakson jälkeen käydään suihkussa, uimassa tai paljussa, vilvoitellaan hetki 

terassilla ja samalla voidaan nauttia jotain juotavaa. Vilvoittelun jälkeen jatketaan saunomista 

nyt jo kunnolla kostuneessa saunassa. Suomalaisiin saunatapoihin kuuluu myös vihtominen, 

joka vilkastuttaa entisestään pintaverenkiertoa.

Saunomista ja vilvoittelua jatketaan niin kauan kuin tuntuu hyvältä ja lopuksi peseydytään 

perusteellisesti. Peseytymisen jälkeen on tapana jatkaa vielä vilvoittelua ja usein nautitaan jotain 

suolaista, kuten makkaraa ja nautitaan saunajuomista. Kun jälkihikoilu on loppunut, pukeudutaan 

puhtaisiin vaatteisiin. Olo tuntuu puhtaalta ja virkistyneeltä, melkein kuin uudesti syntyneeltä.

Tutkimuksen mukaan saunomisella saattaa olla myös vaikutusta unen laatuun. Tulokset viittaavat 

siihen, että saunominen on osaltaan rentouttanut ja auttanut saavuttamaan henkilökohtaisesti 

koettuna laadukkaamman ja palauttavamman yöunen. *

* Nyyssölä Valtteri (2020). Saunomisen vaikutukset unenlaatuun, palautumiseen ja stressiin. JAMK

Mikä tekee saunomisen perinteestä niin elinvoimaisen, 
ja mitä saunakulttuuriin oikein kuuluu?
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Suomalaisen saunaperinteen ytimessä

Vihdat laitetaan likoamaan 
lämpimään veteen.

Mikä tekee saunomisen perinteestä niin elinvoimaisen, 
ja mitä saunakulttuuriin oikein kuuluu?

Terveyshyötyjä

Saunomisella on suotuisia vaikutuksia sekä fyysiselle elimistölle että 

henkiselle hyvinvoinnille. Saunominen saa lihakset rentoutumaan, 

nostaa sykettä ja saa ääreisverisuonet laajenemaan. Jälkimmäinen 

laskee verenpainetta ja tekee hyvää sydämelle. Saunominen 

toimii kuin liikuntasuoritus. Sauna on myös hyväksi limakalvoille 

ja saunan kostea ilma voi vähentää astmaoireiluakin.

Sauna on monenlaisen hyvinvoinnin lähde, eikä siitä  nauttiakseen 

tarvitse lähteä kalliisiin kylpylöihin, kun kaikki tämä löytyy kotoa.

Kirami on mukana suomalaista sauna-

elämystä maailmalla markkinoivassa Sauna 

from Finland -yritysverkostossa. Sauna from 

Finlandin missiona on rakentaa maailman 

parhaita saunaelämyksiä.

VE

RKOSTOSSA MUKANA

 Sauna from Finland
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Kirami FinVision -saunat 
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Kirami FinVision -saunat 

Kirami FinVision -saunat on tehty perinteitä kunnioittaen, tämän 

päivän helppokäyttöisyydelle ja käyttömukavuudelle asetetut 

vaatimukset huomioiden. Sisätiloista huokuu kodikas tunnelma, 

joka vie jokaisen rentoutujan mukanaan, ja suuren panoraamaikkunan 

ansiosta myös luonto tulee lähelle saunojaa. 

 Sauna itsessään on valmis, paikalle asennettava moduuli ja sähköt 

saunaan yhdistetään kätevästi ”plug and play -periaatteella”. Saunoihin 

on valittavissa kiuas useista eri vaihtoehdoista.  Saunan saa tilattua 

myös ilman kiuasta.

 Käytännöllisiin yksityiskohtiin kuuluvat muiden muassa valmiiksi 

asennetut, tunnelmalliset LED-valot sekä siivoamista helpottavat, 

ylös nostettavat lauteet. 

 Kaikki Kirami FinVision -saunat  ovat eristettyjä, joten sauna on 

energiatehokas ja sopii hyvin kylmemmillekin alueille. Eristys nopeuttaa 

myös lämmittämistä ja vaikuttaa lämmön säilymiseen saunassa. 

Ulkokäyttöön tarkoitetut ja 4–6 hengelle mitoitetut Kirami 

FinVision -saunat edustavat kädentaitajan korkealuokkaista 

viimeistelyä ja ne on suunnitellut hienopuuseppä Mika Pitkänen.



Kirami

Kirami FinVision -sauna Original

Iso, savunharmaata karkaistua lämpölasia oleva ikkuna antaa saunaan tilan tuntua ja ilmavuutta. 

Se myös parantaa saunan energiatehokkuutta. Ikkunan kanssa samaa sävyä olevassa lasiovessa on 

magneettilukko, jonka ansiosta ovi avautuu ja sulkeutuu pehmeästi ja pysyy myös hyvin kiinni. Ovi on 

oletusarvoisesti saunan oikealla puolella ja sen aukeavuus on oikeakätinen. Ovi voidaan vaihtaa myös 

vasemmalle puolelle saunaa ja muuttaa vasenkätiseksi. Nämä erikoistoiveet tulee mainita erikseen 

saunaa tilatessa. Saunaan on saatavana myös pukukoppi, joka voidaan varustaa penkillä, LED-valoilla 

sekä naulakolla. Pukukopin voi tilata saunan yhteydessä tai jälkikäteen.



M
x 4–6
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ORIGINAL

PITUUS 2300 mm

LEVEYS 2250 mm

KORKEUS 2550 mm

TILAVUUS Sisä: 8,6 m3 / Ulko 13,2  m3

TULISIJAT (KIUAS): Harvia Legend 240 / Harvia Legend 240 
Greenflame / Harvia Cilindro XE 9kW 

ULKOPINTA- 
MATERIAALI:

Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. 
Harmaaksi käsiteltyä suomalaista 
havupuuta. Ulkoverhoilun eloisa 

ilme syntyy lomittain asennetuista, 
tuppeensahatuista seinälaudoista. 

SISÄPINTA- 
MATERIAALI: Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu

HENKILÖMÄÄRÄ 4–6

TOIMITUSSISÄLTÖ Toimitetaaan koottuna. 

Tilavan, mutta kooltaan kompaktin Kirami FinVision -sauna 

Originalin pinta-ala on 5,3 neliömetriä ja korkeus noin 2,55 metriä. 

Sauna on mitoitettu 4–6 hengelle. Saunan ulko- ja sisäseinät 

ovat harmaaksi käsiteltyä suomalaista havupuuta. Ulkoverhoilun 

eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, tuppeensahatuista 

seinälaudoista. Sisätilojen tummat seinäpinnat luovat hämyisen 

ilmapiirin, jossa saunojan on helppo rentoutua. Vaaleanharmaat 

lauteet luovat tyylikkään kontrastin saunan tummille sisäpinnoille 

ja tunnelmaa saunomiseen tuo lauteiden alla oleva LED-valaistus. 

Saunan lauteet voidaan helposti nostaa pois puhdistusta ja 

huoltoa varten. Kiramin FinVision -sauna Originalin voi tilata 

joko sähkö- tai puulämmitteisellä kiukaalla tai kokonaan ilman 

kiuasta. 

Sauna voidaan tehdä myös peilikuvana.
Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.



Kirami FinVision -sauna Nordic misty

Kirami FinVision -sauna Nordic misty on saatavana tyylikkään mustalla 

Harvia Virta Combi -höyrystinkiukaalla, josta löytyy löylytuoksuille ja 

-pusseille myös omat paikkansa. Kiuasta voidaan käyttää myös tavallisen 

sähkökiukaan tapaan ilman höyryä. Saatavana on myös lisävarusteena 

infrapunaelementti. Saunan LED-valot on kytketty samaan Xenio Combi 

CX110C -ohjauspaneeliiin, jolla ohjaat myös kiuasta. Saunan yhteyteen 

on saatavissa myös pukukoppi, lounge sekä terassit. Pukukoppi voidaan 

varustaa penkillä, LED-valoilla ja naulakolla. Lisätietoa Annex-osuudessa. 

Nordic misty -saunat ovat aina eristettyjä ja ne toimitetaan valmiiksi 

koottuina.
Kirami



Valmiiksi pintakäsitelty Kirami FinVision -sauna Nordic misty 

on valmistettu ajattomasta, mustasta kuusipaneelista ja 

lämpökäsitellystä lehtipuusta. Selkeälinjainen ja yksinkertainen 

tyyli sopii moneen pihaan. Saunan pinta-ala on 5,2 neliömetriä,

ja korkeus 2,55 m, ja se on mitoitettu 4–6 saunojalle.  Lauteet ja 

saunan sisäpinnat on viimeistelty silmiä hiveleviksi. Lehtipuun 

tumma väri ja tuoksu luovat lempeän ja kutsuvan tunnelman. 

Tunnelmaa saunomiseen tuo myös alalauteen alareunassa sekä 

selkänojan yläreunassa oleva LED-valaistus. Isojen lasipintojen 

ansiosta myös luonto tulee lähelle saunojaa. Kaksinkertainen, 

harmaasta karkaistutusta lämpölasista valmistettu ikkuna 

parantaa saunan energiatehokkuutta ja lasien välissä oleva 

argon-kaasu tehostaa eristystä. 

NORDIC MISTY

SYVYYS 2300 mm

LEVEYS 2250 mm

KORKEUS 2550 mm

TILAVUUS Sisä: 8,7 m3  / Ulko: 13,2 m3

TULISIJAT (KIUAS): Harvia Virta Combi HL110S 11 kW

ULKOPINTA- 
MATERIAALI:

Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-
profiili. Käsitelty mustaksi.

SISÄPINTA- 
MATERIAALI: Lämpökäsitelty lehtipuu

HENKILÖMÄÄRÄ 4–6

TOIMITUSSISÄLTÖ Toimitetaaan koottuna.

M
x 4–6

Kaikki sähkökytkennät kätevästi 

plug and play -periaatteella.

Sauna voidaan tehdä myös peilikuvana.
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Kirami FinVision -sauna Nordic misty 
infrapunalämmittimillä

infrapunalämmittimillä varustettu sauna tarjoaa entistä 
monipuolisemman saunakokemuksen. 

Kirami FinVision -sauna Nordic mistyn takaseinälle on mahdollisuus 

asentaa lisävarusteena neljä infrapunalämmitintä. Tällöin saunan 

takaseinän paneelin profiili eroaa vakiovarustellusta saunasta ja LED-

valaistuksen paikka on siirretty selkänojasta ylälauteen takareunaan, 

koska infrapunasaunassa ei ole erillistä selkänojaa. Toinen valonauha 

löytyy molemmissa vaihtoehdoissa samasta paikasta alalauteen 

etureunasta. Näiden erojen vuoksi infrapunalämmittimiä ei ole 

mahdollista asentaa saunaan jälkeenpäin, joten lisävaruste on 

tilattava saunan tilauksen yhteydessä.

Kirami



Kiuasvaihtoehdot

HARVIA LEGEND 240 HARVIA LEGEND 
240 GREENFLAME

HARVIA CILINDRO 
PC90 XE 9 KW HARVIA VIRTA COMBI

TEHO (MAX. ULOS) 15,9 kW 15,9 kW 9 kW 10,8 kW

VÄRI Musta Musta Black Steel Musta

MATERIAALI Teräs Teräs Teräs Teräs

KÄYTTÖVOIMA Puu Puu Sähkö Sähkö

KORKEUS 835 mm 835 mm 930 mm 810 mm

LEVEYS 600 mm 600 mm 320 mm 415 mm

SYVYYS 600 mm 600 mm 320 mm 485 mm

KIVIEN KOKO 10–15 cm 10–15 cm 5–10 cm 10–15 cm

NETTOPAINO 76,1 kg 76,1 kg 9,5 kg 29,6 kg

KIVIMÄÄRÄ 200 kg 200 kg 90 kg 70 kg

OHJAUSKESKUS - - Harvia Xenio WX380 Harvia Xenio CX110400

SAATAVANA Original Original Original Nordic misty

Harvia Oyj on suomalainen saunankiukaita, saunoja ja saunasisustuksia valmistava yhtiö. Harvian pääkonttori sijaitsee Keski-

Suomen Muuramessa. Harvia valmisti ensimmäiset myyntiin tarkoitetut puulämmitteiset kiukaat 1950-luvun puolivälissä ja 

ennen vuosikymmenen päättymistä, kiukaista oli tullut Harvian pääasiallinen tuote. Sähkölämmitteisiä kiukaita Harvia alkoi 

valmistaa 1980-luvun alkupuolella ja vuonna 1992 markkinoille tuotiin AinaValmis-sähkökiuas. Myöhemmin valikoimaan tulivat 

myös infrapunasaunat. Pörssiin Harvia Oyj listautui vuonna 2018.

 Me Kiramilla olemme valinneet saunoihimme paitsi toimivuudeltaan ja lämmitysteholtaan parhaat, myös niiden tyyliin ja 

tunnelmaan sopivimmat kiuasvaihtoehdot. Maistuvat löylyt eivät jää myöskään kiuaskivistä kiinni, sillä kiukaisiin valitut 

Sauna-Eurox Oy:n kivet edustavat korkeinta laatua. Saunatoimitukseen kuuluu aina riittävä määrä oikeantyyppisiä kiuaskiviä. 
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Annex on latinaa ja tarkoittaa lisärakennusta tai 

lisäosaa, ja sana kertoo mielestämme hyvin, mistä 

Kirami FinVision Annex -konseptissa on kysymys. 

Kiramin saumattomasti yhteen sopivilla moduuleilla 

jokainen voi rakentaa juuri omiin mieltymyksiinsä 

ja käytettävissä olevaan tilaan sopivan ulkokeitaan.

Suomalainen saunakulttuuri on nimittäin paljon enemmän kuin 

saunan rentouttavasta lämmöstä nauttimista, vaikka se toki 

onkin olennaisinta saunomisessa. Saunomiseen kuuluu myös 

viihtymistä ja yhdessäoloa ennen, ja etenkin jälkeen löylyjen. 

Vilvoittelua, rennosta olosta ja tunnelmasta nauttimista, 

hyvää ruokaa ja ulkona olemista.

Me Kiramilla haluamme esitellä maailmalle kokonaisvaltaisen 

saunaelämyksen ja tarjota jokaiselle mahdollisuuden valita 

siitä itselleen parhaiten sopivat elementit. Juuri sen vuoksi 

kehitimme Kirami FinVision Annex -konseptin.

Tällä hetkellä konseptiin kuuluu Kirami FinVision Nordic 

misty -tuoteperhe. Saunan yhteyteen tai kokonaan erillisenä 

moduulina voi valita pukukopin, terassin kastoaltaineen 

vilvoitteluun ja vaikka loungen, jossa voi viettää yhdessä 

aikaa saunomisen jälkeen tai majoittaa vieraita. Tulossa 

on lisäksi Nordic misty -suihkunurkkaus. Kaikki moduulit 

voi liittää toisiinsa tai pitää täysin irrallisina elementteinä.

 Kirami FinVision Annex -kokonaisuutta voi vielä täydentää 

Kiramin kylpytynnyreillä sekä Outstanding-sarjan tulisijoilla, 

grilleillä ja pihasisustustuotteilla. Yhdessä ne luovat täydelliset 

puitteet ulkona viihtymiseen.
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Kirami FinVision -pukukoppi 
Original-saunaan

Kirami FinVision -saunoihin saatava pukukoppi on valmis 

moduuli, jossa kaikki seinät ovat paikoillaan. Saunan ja 

pukukopin moduulit sopivat saumattomasti yhteen. 

Original-saunan pukukopin sisä- ja ulkopinnat ovat 

samasta havuvanerista ja tuppensahatusta havupuusta 

kuin saunakin. 

Pukukoppimoduulissa on kaksi oviaukkoa, joista toiseen on 

paikalleen asennettuna ovi uloskäyntiä varten. Pukukopista 

saunaan johtavana ovena toimii saunarakennuksessa 

valmiina oleva ovi. Kaikkien ovien kätisyydet ovat täysin 

vaihdettavissa.

Pukukopissa oleva ikkuna sekä lasiovi tuovat tilaan valoa. 

Mustalla puukarmilla personoitu, savunharmaa Harvian 

Black Line -lasiovi luo tunnelmaa ja tilan tuntua ja on 

saman kokoinen kuin löylyhuoneeseen johtava ovi. Kaikki 

saunan ja pukukopin lasipinnat ovat samaa sävyä.

Pukukopin voi tilata saunan oston yhteydessä tai jälkikäteen.

Kirami



Kirami FinVision -pukukoppi 
Original-saunaan

Kirami FInVision -sauna Nordic mistyyn saatava pukukoppi on valmis 

moduuli, jossa kaikki seinät ovat paikoillaan. Saunan ja pukukopin 

moduulit sopivat saumattomasti yhteen. 

Pukukoppi on valmistettu samasta kuusipanelista ja lämpökäsitellystä 

lehtipuusta niin ulko- ja sisäpuolelta kuin saunakin. Pukukoppimoduulissa 

on kaksi oviaukkoa, joista toiseen on paikalleen asennettuna ovi 

uloskäyntiä varten. Pukukopista saunaan johtavana ovena toimii 

saunarakennuksessa valmiina oleva ovi.

Pukukopissa oleva ikkuna sekä lasiovi tuovat tilaan valoa. Mustalla 

puukarmilla personoitu, savunharmaa lasiovi luo tunnelmaa ja tilan 

tuntua ja on saman kokoinen kuin löylyhuoneeseen johtava ovi. 

Kaikki saunan ja pukukopin lasipinnat ovat samaa sävyä.

Pukukoppi on mahdollista sisustaa penkin ja naulakon avulla, ja 

naulakon voi vielä somistaa LED-valaistuksella. Pukukopin voi tilata 

saunan oston yhteydessä tai jälkikäteen.

Kirami FinVision 
-pukukoppi 

Nordic misty -saunaan
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Kirami FinVision -terassi Nordic misty 
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Kirami FinVision -terassi Nordic misty -sarjaan on valmis moduuli, 

joka on helppo liittää yhteen muiden Nordic misty -rakennuksien 

kanssa. Terassi voidaan asentaa saunan, pukuhuoneen tai loungen 

väliin, tai sen voi kiinnittää saunan tai pukukopin jatkeeksi, jolloin 

katollinen terassi toimii mukavana vilvoittelutilana. Kolmantena 

vaihtoehtona on hankkia terassi omana moduulinaan vaikkapa 

suojaiseksi aurinkoterassiksi tai kesäkeittiöksi. Terassimoduuleita 

on eri kokoisia ja nekin voidaan liittää toisiinsa, jos terassitilasta 

halutaan isompi. Kun kaikki saunan osat ja lisämoduulit ovat 

liitettävissä toisiinsa halutussa järjestyksessä, saadaan niistä 

koottua juuri itselle sopiva kokonaisuus. Vain mielikuvitus, 

sisustajansielu ja oma piha ovat rajana.

Terassi muodostuu takaseinästä, katosta, lattiasta ja kahdesta 

etuosan kummallakin puolella olevasta tukipalkista. Terassin 

takaseinän ulkovuoripaneeli on samaa kuusipaneelia (STS -profiili) 

kuin Nordic misty -saunassakin. Takaseinän ja katon sisäpuoli on 

rakennettu lämpökäsitellystä 3D- rimapaneelista, mikä elävöittää 

kivasti rakennuksia ja tekee ne kevyemmän näköisiksi. Terassin 

etuosan kaksi palkkia mahdollistavat terassimoduulien liittämisen 

helposti eri tavoin Nordic misty -rakennuksien yhteyteen. Terassin 

lattia on saanut materiaalikseen lämpökäsitellyn männyn, mikä 

pitää terassirakenteen yhtenäisen ja keveän näköisenä. Terassin 

katto on yhtenäisen saumapeltikattomateriaalin ja konstruktionsa 

ansiosta helppo liittää yhteen muiden Nordic misty -moduulien 

kanssa.

S 
M
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Kirami FinVision -lounge Nordic misty
Kirami FinVision -lounge Nordic misty on valmis moduuli, jossa 

seinät ovat valmiina paikallaan. Moduuli sopii saumattomasti 

yhteen Nordic misty -saunan kanssa. Myös loungen ja saunan 

pintamateriaalit ovat samat: ulkovuoraus kuusipaneelia ja 

sisäpinnat lämpökäsiteltyä lehtipuuta.

Loungen moduulissa on kaksi oviaukkoa, mikäli rakennus on 

saunan yhteydessä. Toiseen aukkoon on asennettu ulko-ovi, 

josta on käynti ulos. Saunarakennuksessa valmiina oleva 

ovi toimii saunan ja loungen välisenä ovena, joten lounge-

moduulissa tätä ovea ei erikseen ole.

Vaihtoehtoisesti Saunan ja loungen väliin voi asentaa valmiin 

FinVision -terassimoduulin tai useammankin. Lounge voi 

olla myös täysin omana erillisenä rakennuksena omalla 

paikallaan. Silloin rakennuksessa on vain yksi ulko-ovi.

Kirami



Lounge omana moduulina erikseen tai terassiin yhdistettynä

Loungen voi nostaa omana moduulina paikoilleen valmiille tasaiselle alustalle, 

kuten terassille, kivetykselle tai sorapedille. Rakennuksen ei tarvitse olla 

yhteydessä muihin rakennuksiin, jos niin ei haluta.

Loungen ja saunan väliin voidaan asentaa S- tai M-kokoinen Kirami FinVision 

-terassi tai useampi terassimoduuli yhdessä. Kaikissa moduulivaihtoehdoissa 

Moduulit nostetaan vierekkäin ja kiinnitetään toisiinsa. Pihamaalle tarvitaan 

vain vakaa perustus, esimerkiksi sorapeti tai betonilaatta.

Lounge yhdistettynä saunaan

Loungen katto on samanlainen kuin Nordic misty -saunassa, joten ne on helppo 

liittää toisiinsa. Lounge nostetaan kiinni saunan yhteyteen ja kiinnitetään 

kuljetustukien kohdalta yhteen. Saunan ja loungen väliseen oveen asennetaan 

leveämmät smyygilaudat, jotka peittävät rakennusten liitoskohdan. Katto 

yhdistetään väliseinien kohdalta leveämmällä U-profiilisella pellillä.

Tilattaessa lounge yhdessä saunan kanssa

Jos saunan ja loungen tilaa samanaikaisesti, voidaan saunan oven kätisyys 

vaihtaa valmiiksi. Oikeakätisessä saunassa ovi asennetaan normaalisti 

oikeakätiseksi, mutta jos saunaan liitetään lounge, saunan oven kätisyys 

vaihdetaan vasenkätiseksi.

Lounge jälkikäteen tilattuna

Loungea tilatessa asiakkaan pitää tietää saunan oven kätisyys ja miten 

kätisyys vaihdetaan, kun lounge asennetaan saunan yhteyteen. Olemassa 

olevat saunan smyygilaudat irroitetaan ja vaihdetaan uusiin, loungen mukana 

toimitettaviin, leveämpiin lautoihin. Saunan oven karmien kätisyyden asiakas 

voi itse halutessaan muuttaa. Toimituksen mukana tulee myös yhdyspelti, 

jonka avulla saunarakennus ja pukukoppi kiinnitetään toisiinsa.

Loungessa on samanlainen iso ikkuna ja lasiovi kuin Nordic 

misty -saunassa. Isot lasipinnat tuovat sisälle runsaasti 

valoa. Mustalla puukarmilla personoitu savunharmaa lasiovi 

luo tunnelmaa ja tilan tuntua loungeen, ja se on saman 

kokoinen kuin löylyhuoneeseen johtava ovi. Kaikki saunan 

ja loungen lasipinnat ovat samaa sävyä.

Kirami FinVision -lounge tarjoaa pihasisustajalle monenlaisia 

vaihtoehtoja. Vain mielikuvitus on rajana.

Loungen voi tilata saunan oston yhteydessä tai erikseen 

jälkikäteen.
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Kirami FinVision -sauna Nordic misty, 
pukukoppi, lounge, terassi 

ja suihkunurkkaus (TULOSSA)

Kombinaatio: Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, lounge, terassi  M   suihkunurkkauksella.

Kombinaatio: Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, terassi M suihkunurkkauksella  ja lounge.  

Kirami



SUIHKU-
NURKKAUS

TULOSSA

Kombinaatio: Kirami FinVision -sauna Nordic misty, pukukoppi, terassi M suihkunurkkauksella ja terassi  S.  
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Kirami FinVision -tuotetiedot

SAUNAT
KIRAMI FINVISION -SAUNA ORIGINAL KIRAMI FINVISION -SAUNA 

NORDIC MISTY (ANNEX)

HENKILÖMÄÄRÄ 4–6 4–6

PITUUS/SYVYYS (ulkomitat) 2300 mm 2300 mm

LEVEYS (ulkomitat) 2250 mm 2250 mm

KORKEUS (ulkomitat) 2550 mm 2550 mm

PAINO (sis. pakkauksen) 1400 kg 1200 kg

SISÄTILAVUUS 8,6 m3 8,7 m3

SISÄPINTA-ALA 4,1 m² 4,1 m²

ULKOPINNAN MATERIAALI

Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. 
Saunan ulko- ja sisäseinät ovat tumman harmaaksi 
käsiteltyä, suomalaista havupuuta. Ulkoverhoilun 

eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, 
tuppeensahatuista seinälaudoista.

Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. 
Käsitelty mustaksi.

SISÄPINNAN MATERIAALI Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu Lämpökäsitelty ThermoWood paneeli
tai vastaava 15x120 STS-profiili

VIEMÄRI

Viemäriputken asennus: Lattiakouru on valmistet-
tu 0,6 mm sinkitystä pellistä. Kourussa on 20 mm 
kaato valmiina. Erillinen 50 mm poistoputki lähtee 

saunan pohjan alla reunaa pitkin ja jää sokkeli-
laudan taakse piiloon. Asiakas liittää se haluamal-

laan tavalla viemäröintiin. Viemärilähdön halkaisija 
on 50 mm. Poistoputki kulkee oviseinän puolella 

saunan takaosaan.

Viemäriputken asennus: Lattiakouru on valmistet-
tu 0,6 mm sinkitystä pellistä. Kourussa on 20 mm 
kaato valmiina. Erillinen 50 mm poistoputki lähtee 

saunan pohjan alla reunaa pitkin ja jää sokkeli-
laudan taakse piiloon. Asiakas liittää se haluamal-

laan tavalla viemäröintiin. Viemärilähdön halkaisija 
on 50 mm. Poistoputki kulkee oviseinän puolella 

saunan takaosaan.

KATON MATERIAALI (ulkopuoli) Lukkosaumapelti, musta. 
Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.

Lukkosaumapelti, musta. 
Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.

*KATON LIITTÄMINEN MUIHIN 
RAKENNUKSIIN Onnistuu Onnistuu

LAUTEIDEN MITAT (leveys, pituus) Pituus 1964 mm. Ylälaude 500 mm. 
Alalaude 500 mm.

Pituus 2000 mm. Ylälaude 500 mm. 
Alalaude 1000 mm.

IKKUNAN MATERIAALI
Kaksinkertainen, harmaasta karkaistusta 

lämpölasista valmistettu ikkuna parantaa saunan 
energiatehokkuutta. Lasien välissä on
 argonkaasua, joka tehostaa eristystä.

Kaksinkertainen, harmaasta karkaistusta 
lämpölasista valmistettu ikkuna parantaa saunan 

energiatehokkuutta. Lasien välissä on 
argonkaasua, joka tehostaa eristystä.

KIUASVAIHTOEHDOT
1.Harvia Legend 240 -puukiuas  

2. Harvia Legend 240 Greenflame -puukiuas 
3.Harvia Cilindro Black Steel XE 9 kW -sähkökiuas

Harvian Virta Combi -höyrystinkiuas 10,8 kW 
(Musta)

KÄTISYYS
Standard A/Peilikuva B. 

Oven aukeavuus oikea/vasen 
(tarkemmat vaihtoehdot tilauskaavakkeessa).

Standard A/Peilikuva B. 
Oven aukeavuus oikea/vasen 

(tarkemmat vaihtoehdot tilauskaavakkeessa).

SÄHKÖT “Plug and play” -saunassa kaikki 
sähkökytkennät on tehty.

“Plug and play” -saunassa kaikki 
sähkökytkennät on tehty.

OHJAUSPANEELIN MALLI Harvia Xenio WX380 Harvia Xenio CX110400

JÄNNITE 230 V 230 V

SULAKKEET (sähkökiuas) 3 X 16 A 3 X 16 A

VAIHE (3-vaiheinen stand.) (sähkökiuas) Kyllä Kyllä

INFRAPUNA (lisävaruste) - Kyllä

Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.
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SAUNAAN YHDISTETTÄVÄT / ERIKSEEN  ASENNETTAVAT MUUT RAKENNUKSET
KIRAMI FINVISION -SAUNA ORIGINAL KIRAMI FINVISION -SAUNA 

NORDIC MISTY (ANNEX)

PUKUKOPPI

PITUUS (ulkomitat) 2300 mm 2300 mm

LEVEYS (ulkomitat) 1530 mm 1500 mm

KORKEUS (ulkomitat) 2550 mm 2550 mm

PAINO (sis. pakkauksen) 750 kg 700 kg

SISÄTILAVUUS 5,4 m3 5,6 m3

ULKOPINNAN MATERIAALI

Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. Puku-
kopin ulko- ja sisäseinät ovat tumman harmaaksi 

käsiteltyä, suomalaista havupuuta. Ulkoverhoilun 
eloisa ilme syntyy lomittain asennetuista, 

tuppeensahatuista seinälaudoista.

Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. 
Käsitelty mustaksi.

SISÄPINNAN MATERIAALI Havuvaneri ja tuppeensahattu havupuu. Lämpökäsitelty ThermoWood paneeli 15x120 
STS-profiili

KATON MATERIAALI (ulkopuoli) Lukkosaumapelti, musta. 
Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.

Lukkosaumapelti, musta. 
Pellitys tehdään valmiiksi tehtaalla.

*PUKUKOPIN LIITTÄMINEN MUIHIN 
RAKENNUKSIIN

Osien hankinta ja käyttöönotto on tehty asiak-
kaalle helpoksi: moduulit nostetaan vierekkäin ja 

kiinnitetään toisiinsa. Pihamaalle tarvitaan vain va-
kaa perustus, esimerkiksi sorapeti tai betonilaatta.

Osien hankinta ja käyttöönotto on tehty asiak-
kaalle helpoksi: moduulit nostetaan vierekkäin ja 

kiinnitetään toisiinsa. Pihamaalle tarvitaan vain va-
kaa perustus, esimerkiksi sorapeti tai betonilaatta.

KÄTISYYS
Sauna Standard A/Sauna Peilikuva B.

Oven aukeavuus oikea/vasen (tarkemmat vaihto-
ehdot tilauskaavakkeessa). Kätisyys, oikea/vasen, 

vaihtelee pukuhuoneen kätisyyden mukaan.

Standard A/Peilikuva B. 
Oven aukeavuus oikea/vasen (tarkemmat vaihto-

ehdot tilauskaavakkeessa). Kätisyys, oikea/vasen, 
vaihtelee pukuhuoneen kätisyyden mukaan.

SÄHKÖT Valovirtapistoke Valovirtapistoke

NAULAKKO Lisävaruste Lisävaruste

NAULAKKO LED-VALOILLA Lisävaruste Lisävaruste

PENKKI Lisävaruste Lisävaruste

LOUNGE

PITUUS/SYVYYS (ulkomitat) - 2300 mm

LEVEYS (ulkomitat) - 2250 mm

KORKEUS (ulkomitat) - 2550 mm

PAINO (sis. pakkauksen) - 1000 kg

SISÄTILAVUUS - 8,7 m3

LOUNGEN SISÄPINTA-ALA - 4,1 m2

ULKOPINNAN MATERIAALI - Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. 
Käsitelty mustaksi.

SISÄPINNAN MATERIAALI - Lämpökäsitelty ThermoWood paneeli 15x120 
STS-profiili

ERISTYSMATERIAALI (seinät ja katto) - Alumiinipintainen uretaanilevy. Paksuus  30 mm

KATTOMATERIAALI (ulkopuoli) - Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi 
tehtaalla.

SÄHKÖT - ”Plug and play” -saunassa kaikki 
sähkökytkennät on tehty.

TERASSI - KOOT S / M

PITUUS (ulkomitat) (S/M) - 2300 mm / 2300 mm

LEVEYS (ulkomitat) (S/M) - 1470 mm / 2195 mm

KORKEUS (ulkomitat) (S/M) - 2550 mm / 2550 mm

PAINO (sis. pakkauksen) (S/M) - Painoarvio 200 kg / Painoarvio 300 kg

ULKOPINNAN MATERIAALI - Ulkovuoripaneeli kuusi 22x155 STS-profiili. 
Käsitelty mustaksi.

SISÄPINNAN MATERIAALI - Lämpökäsitelty mänty

KATON MATERIAALI (ulkopuoli) -

Lukkosaumapelti, musta. Pellitys tehdään valmiiksi 
tehtaalla. Katto on rakennettu samalla tavalla kuin 

saunassa, jotta terassimoduuli voidaan helpos-
ti yhdistää muihin Nordic misty moduuleihin. 

Tarkemmat tiedot ohjeissa.

Puumateriaali voi vaihdella saatavuuden mukaan.
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Rakkaudesta saunomiseen ja kylpemiseen loimme oman laadukkaan tuoteperheen korkealuokkaisista tekstiileistä 

ja oheistuotteista, ja annoimme sille nimeksi Kirami FinVision Experience. Kirami FinVision Experience kuvastaa 

mielestämme hyvin kaikkea sitä, mistä Kiramin tuotteissa pohjimmiltaan on kysymys: elämyksistä, nautinnoista, 

kokemuksista. Elämä on tässä ja nyt ja siitä pitää voida nauttia.

KYLPYTAKIT

Ajattoman tyylikkäässä kylpytakissa on leveä huppu 

ja käytännölliset sivutaskut. Kylpytakit on valmistettu 

100 % puuvillasta, ne kestävät käyttöä ja pesua, 

eivätkä kutita tai ärsytä ihoa. Sama malli miehille 

ja naisille.

PYYHKEET

Puoleensavetävät, 100 % puuvillasta valmistetut 

vohvelikuvioiset ja ihanan pehmeät pyyhkeet kuivaavat 

hellävaraisesti nautinnollisen sauna- tai kylpyhetken 

jälkeen. Todellista arjen luksusta.
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SAUNAKASSI

Yhteistyössä Purye Clothingin kanssa 

toteutettu saunakassi on valmistettu 

käsityönä Suomessa kierrätetyistä 

purjekankaista ja ylijäämänahasta. 

Kassissa pidät kaikki saunatarvikkeet 

järjestyksessä ja aina käden ulottuvilla.

KYLPYHATUT

Kylpyhattu lämmittää kylmillä säillä ja kesällä 

se pitää kiusalliset hyönteiset loitolla pään 

alueelta. Iloista tunnelmaa kylpyhetkiin ne 

tuovat kaikkina vuodenaikoina. Saunassa hattu 

suojaa hiuksia ja päänahkaa kuumuudelta.

PEFLETIT

Laadukas ja iholla, miellyttävän tuntuinen, 

45x55 cm pefletti 100 % puuvillasta. 

Säilyttää niin muotonsa kuin värinsäkin 

pesusta pesuun.
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Kirami FinVision -sauna toimitetaan kokonaisena, ja asiakas asentaa 

paikoilleen ainoastaan kiukaan, hormin ja ovenkahvan. Jälleenmyyjä 

auttaa kuljetuksen järjestämisessä.

Saunan ympärillä on kuljetuksen ajan suojalevyt sekä suojakelmua, jotka 

poistetaan vasta, kun sauna on paikoillaan lopullisella sijoituspaikallaan. 

Saunan oma pohja toimii kuljetusalustana, joten saunan voi asettaa 

suoraan asiakkaan valmistaman pohjan päälle.

Sauna tulee sijoittaa tasaiselle alustalle, joka kestää saunan painon. 

Pohjan voi tasata kivimurskeella tai sen voi valaa betonista. Kylmän 

ilmaston alueilla pohja on hyvä eristää.

Suosittelemme soran alle vähintään 5–10 cm routalevyä, joka katkaisee 

tehokkaasti maan alta siirtyvän kylmäsillan. Saunan sijoituspaikkaa 

valittaessa on hyvä huomioida vedenpoisto ja mahdolliset tulevat 

huoltotoimenpiteet.

Jotta sauna tuulettuisi ja kuivuisi hyvin, suosittelemme asettamaan  

saunan alle lisäkorotukseksi yhdeksän betonilaattaa ja niiden päälle 

bitumihuopaa kohtiin, joissa kivi koskettaa puuta. On tärkeää myös  

huolehtia, ettei sauna jää pitkän nurmikon tai heinikon ympäröimäksi.

Toimitusta varten on suositeltavaa tilata Hiab-nostimella varustettu 

jakeluauto, joka nostaa saunan suoraa paikalleen. Joissain tapauksissa 

pitkäpiikkinen trukki tai pumppukärry on myös riittävä. Saunaa 

siirrettäessä tulee nostoliinat, trukin piikit tai pitkät pumppukärryt 

asettaa pakkauslavan alle siten, että lava tukee elementtejä 

mahdollisimman hyvin koko noston ajan ja sauna pysyy suorassa 

sekä kantavuus tasaisena.

Kirami FinVision -saunan 
toimitus ja sijoituspaikka
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Miten saunotaan?

Puukiukaan lämmitys

Puukiukaan lämmitykseen kannattaa käyttää vain kuivia lehti- tai 

havupuita. Hyvä polttopuu on halkaistu puu, jonka halkaisija on  

n. 5 cm, pituus n. 33 cm ja paino n. 0,5 kg. Sytykkeiksi suosittelemme 

tuohta tai sytytyspaloja.

Lado puut pesään väljästi ja sytytä päältä. Rauhallinen liekki on 

merkki sopivasta vedosta. Tuhkalaatikolla voi säätää vedon määrää. 

Tasaisella liekillä kivet lämpiävät paremmin ja hormi ei kuumene 

liikaa. Matalapaineen takia voi olla vaikea sytyttää pesää, tällöin 

saunan ovea voi pitää hetken auki sekä tuhkaluukkua hieman 

enemmän raollaan, kunnes pesä syttyy kunnolla.

Sähkökiukaan lämmitys

Sähkökiuas kytketään päälle kiukaan ohjauspaneelista valmistajan 

ohjeiden mukaisesti. Yleensä valittavissa on tehon ja lämmitysajan 

lisäksi myös esiajastus, jolloin valitaan aika, jonka jälkeen kiuas 

kytkeytyy päälle. 

Harvia Legend 240

Harvia Cilindro XE 9kW
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Miten saunotaan?

Löylynheitto

Saunan lämpöä säädellään heittämällä vettä kiukaalle. Ihmisten 

lämmönsietokyky vaihtelee huomattavasti ja saunomislämpötiloissa 

onkin merkittäviä eroja suomalaisten ja eurooppalaisten kesken. 

Tavoitteena on kuitenkin lämpötila, joka on miellyttävä kaikille 

saunojille, joten huomaavaisuus on paikallaan. Saunassa ylemmillä 

lauteilla on lämpimämpää kuin alemmilla, joten itselleen sopivimman 

paikan voi etsiä myös sen perusteella.  

“Saako saunassa  heittää löylyä?”

Suomalaisille saunominen ja saunomiseen liittyvät asiat ovat 

itsestään selviä, mutta Suomen ulkopuolella kohtaa monia 

harhaluuloja.

– Yksi asiakkaidemme yleisimpiä kysymyksiä ulkomailla on, voiko 

Kirami FinVision -saunassa heittää löylyä. Vastaamme aina, 

että kyllä voi. Ihmetystä on herättänyt myös, voiko saunassa 

ihan oikeasti kylpeä. Kirami FinVision -saunassa voi rohkeasti 

käyttää vettä itsensä pesemiseen sekä  lauteiden huuhteluun 

saunomisen jälkeen, kuten missä tahansa suomalaisessa 

saunassa.

Markkinointipäällikkö Heidi Ola, Kirami 

Lämpömittarin paikka

Saunassa lämpö on järkevintä mitata saunojien pään korkeudelta. 

Saunan lämpömittari kannattaakin sijoittaa noin metrin verran 

ylimmän lauteen yläpuolelle ja mahdollisimman kauas kiukaasta.

Ilmanvaihto ja tuuletus

Kirami FinVision -saunassa tuloilma-aukko sijaitsee kiukaan puoleisella seinällä. Saunomisen aikana ilma poistuu lauteiden alla 

olevasta poistoilma-aukosta sekä saunan oven ylä- ja alapuolen aukoista. Kylpemisen jälkeen kiuasta on syytä pitää päällä vielä 

puolisen tuntia saunan kuivattamiseksi. Sen jälkeen sauna tuuletetaan pitämällä ulko-ovea hetken aikaa auki, jotta myös ilma saunan 

yläosista pääsee vaihtumaan.

KIRAMI FINVISION -SAUNA



Kirami Oy 
Villiläntie 2, 32730 Sastamala

010 574 2170 Myynti
0105742171 Tekninen tuki

info@kirami.fi
www.kirami.fi

Jälleenmyyjä:

VE

RKOSTOSSA MUKANA

 Sauna from Finland


