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Saunomisaika klo 17-23 

KULKU SAUNAAN 
• Saunan avaimen voit noutaa ravintola Hima 

& Salista klo 19 mennessä tai erikseen 
sovitusti arkisin Kaapelitoimistosta C-
portaan 2. kerroksesta tai Kaapelitehtaan 
Konttorista/Infosta. 

• Sauna sijaitsee 8. kerroksessa C-portaassa. 
Pääset sinne C-portaan ulko-oven 
puoleisella hissillä. Avaa hississä 8. kerros 
saunan avaimella. Kerros on ainoastaan 
saunavieraiden käytössä. Hissin 8. 
kerroksen lukituksen saa avattua myös 
saunatilassa sijaitsevasta aikakytkimestä. 

• Vaihtoehtoisesti voit nousta C-portaan 
sisäoven puoleisella hissillä 7. kerrokseen, 
josta pääset portaita pitkin tilaan. Välioveen 
käy sama avain kuin saunatilaan. 

SAUNAN VALOT JA TOIMINNOT 
• Saunatilojen valaistusta, ilmanvaihtoa ja 

muita toimintoja ohjataan sisään 
astuttaessa oven vasemmalla puolella, 
pienen seinäkkeen takana olevista 
kytkimistä. 

MASTERKYTKIN = tilan kaikki toiminnot 
päälle ja pois kytkevä kytkin sijaitsee heti 
sisään astuttaessa vasemmalla  
 
LUKOT = aikakytkin avaa lukot kerroksen ja 
saunan sisätilan oviin. Se ilmaisee 
äänimerkillä, kun ajastettu aika on 
loppumassa. 
 
HISSI = aikakytkin avaa hissin kulun 8. 
kerrokseen 
 
KIUAS = kiukaan aikakytkin 
 
ILMASTOINTI = tehostetun ilmanvaihdon 
aikakytkin 
 
PALJU = paljun tyhjennyksen ja täytön 
kytkin 
 
TERASSIN LÄMMITIN = terassin 
lämpölamppujen kytkin 
 
VALAISTUS = tilan valaistuksen kytkimet 

 
Kun saavut tilaan, Masterkytkin on päällä, 
sauna lämmin, ja palju tilauksesta 
käyttövalmiina.  
 
TILAISUUDEN PÄÄTYTTYÄ 
 

• Sulje terassiovi 
• Tarkista että vesihanat on suljettu 
• Laita roskat mustiin jäteastioihin 
• Laita pullot ja tölkit punaiseen 

jäteastiaan tyhjennettyinä 
• Kun lähdet sammuta Masterkytkin, 

jolloin terassin valot syttyvät 
automaattisesti 

• Tarkista ettei lukon aikakytkimeen jää 
aikaa 

• Palauta saunan avain Kaapelin 
sisäpihalla C-portaan edustalla 
olevaan postilaatikkoon, jossa lukee 
Suomen Punomotehdas 

 



 
 

 

 

TILASTA LÖYTYY 
• Pieni jääkaappi, omat juomat sallittu  
• Saunatilan puolelta löytyy 

kertakäyttöpeflettejä  
• Suihkutilassa on suihkusaippuaannostelijat   
• Hiustenkuivaaja   
• Avoin WLAN yhteys “Sauna”   
• Tila on esteetön  

 

TILASSA EI OLE  
• Astioita ja ruokailuvälineitä  
• Kahvinkeitintä tms. keittiövälineitä  
• Pyyhkeitä - Voit vuokrata niitä halutessasi 

ravintola Hima & Salista 
 

TEKNIIKKA 
• Tilassa on flat screen -näyttö, jossa on hdmi / 

vga / Chromecast -liitännät 
• TV:n kaukosäätimen ylimmästä 

oikeanpuoleisesta napista voit valita liitännän 
mukaisen kuvalähteen 

• Sähköpistokkeita löydät mm. penkin sekä 
pöydän alta 

• Saunan termostaatti on testattu ja säädetty 
takaamaan saunaan parhaat mahdolliset 
löylyt. Termostaatin säätö omatoimisesti on 
kielletty. 

 

HUOMIOITHAN: 
• Saunatilat sekä kattoterassi ovat savuttomia 

tiloja, sillä terassi on puuta, ja sen alla on 
helposti syttyvä huopakatto  

• Kattoterassin aitojen yli ei saa mennä  
• Tilassa ei saa polttaa kynttilöitä  
• Kiukaalle saa heittää vain vettä  
• Ethän käytä löylytilassa löylytuoksuja tai 

muita hajusteita tai lauteita likaavia 
kauneudenhoitotuotteita  

• Ethän heitä vettä saunan seinille  
• Paljussa on käytettävä uimapukua  
• Paljun veteen ei saa laittaa kylpyvaahtoa tai 

muita aineita  
 

 

 
 
 

 
 

LISÄTILAUKSET 

Voit tilata saunailtaasi varten pyyhkeet, ruoat ja 
alkoholittomat juomat ravintola Hima & Salista, mieluiten 
viikkoa etukäteen:  

Ravintola Hima & Sali  
puh. 09 694 1701 
myynti@himasali.com 
www.himasali.com 

 

 


