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I LUKU. 

DESINFEKTIOSAUNOJEN KÄYTÖSTÄ 
YLEENSÄ. 

A. DESINFEKTIOSAUNOJEN KÄYTTÖ
PERIAATTEET. 

1. Desinfektiosaunoja käytetään he~ilöstö? 
ja varusteiden puhdistu~s 1een j,a desmrfekti
oon. Niis·s.ä voida:an suorittaa seuraavat puh
distustoimenpiteet : 

- henkilöstön j,a varusteiden puhdistus 
syöpäläJisistä, . . 

- henkilöstön ja varusteiden puhdistus kul
kutautitapauksissa ,sekä tarpeen mukaan 

- tavallinen sa'l.lnominen. 
Disäksi voidaan desinf ektiosaunoissa suo

rittaa pyykinpesua ja kiui vaarrnista. 
2. Erikoista desinfektiosaunoj en ~äy~.öll~ 

taval1iisiin saunoihin verrattuna on, -että n:ussa 
voidaan ·henkilöstön ja varusteiden pu~d~~t~,s 
isuo:rtirtbaa s1amanaika:iisesti j-a keskeytykisi~tä, Ja 
että erilliset riisuutumis- ja pu~~?~~shuo
neet estävät puhdistettuja henkilo1ta Ja va-
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rusieiia joutumasta kosk tuksiin puhdista
mattomien kanssa. 

Kenttäkäyttöön vaikuttavista seikoista on 
erikoisesti huomattava saunojen kokoonpano 
edllisinä kul.i etettavista osista, yksinkertainen 
rakenne sekä nopea ja helppo käyttökuntoon 
saattaminen. 

3. Desinf.ektiO'saunoja on kahta päätyyppiä: 
- pieni dPsinf elchosauna, ja 
- iso desinfektiosauna. 
Kumpaa:kin päätyyppiä on kahta laatua: 
P i e n i d e s i n f e k t i o s a u n a m /T ( - ta

v aillinen) on suunniteltu silmälläpitäen lähinnä 
pataljoonan (vastaavan) puhdiistu-starvetta; 
siinä v0idaan puhdistaa kylpyvuoros a 6 henki
löä varuste•ln1een vuorokautisen p1uihdistustehon 
ollessa n. 100 henkilöä. 

P i •en i d ·e s i n tf e k t i o s a u n a m/S 
( suurennettu) eroaa pienestä <lesinfektio
saunasta m/T vain pitemmän kokona kautta. 
Siinä voidaan puhdistaa kylpyvu,orossa n. 8 
1henkilöä. 

Iso de·sinfektiosauna m/41 on tarkoi
tettu taaempana olevien joukkojen ja muodos
telmien käyttöön sekä käytettäväksi silloin 
kun tarvitaan suur,empaa puhdistustehoa ~ 
siinä voidaan puihdi1staa kylpyvuorossa 10 hen~ 
kilöä varusteineen, vuorokautiS€n puhdistus
tehon ollessa n. 150 henkilöä. 

I s o d e s i n f e k t i o s a u n a m/ 42 on kai
kista desinfektiosa;unoista suurin. Siiinä voi-
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daan puhdistaa kylpyvuorossa 12-15 henkilöä 
varusteid·en määrästä riippuen. 

4. Desinfektiosaunat kuuluvat k a a s u suo
j •e 1 u j o ukko j ,en v ä 1 i n ,ei s t ö ö n. Pieni 
desinfektiosauna voidaian luovuttaa myös muil
le joukoille. 

5. Desinfektiosa:unojen toiminnan järjestää 
ksis. kom,entaja yhteistoimin as1iianomaisen joh
toportaan lääkärin kanssa. 

6. P u h d i s t u s j o u k k u e e n j o h t a j a 
tai asianomai 1sen joukko-osaston k a a ,s u s u o
j ,e 1 u - u p s e eri järj,estää desinfektiosauno
jen pystyttämis,en, valvoo suorittamiensa tar
kastusten avulla saunojen toimintaa, järjestää 
S'aunan käytön va:atiman ki,rjanpidon, tekee 
jatkuvasti havaintoja saunoj,en käyttökelpoi
suudesta ja puhdistustehosta sekä huolehtii 
1mahdolliisten korjausten järj,estämis,estä. 

7. Saunan toiminnasta j-a hoidosta huo
lehtii kss.yksikön puhdistusjoukkueesta tai 
saunaa käyttävän joukko-osaston kss.elimistä 
muodostettu sauna'ryhmä. Saunan ollessa piit
käaikaisessa yhtämittaisessa käytössä on syytä 
määrätä saunan käyttöhenkilöstöksi kaksi 
saunaryhmää, jotka vuorottelevat saunan hoi
tamisessa. 

Saunoj en käytössä tarvitaan lisäksi erilais
ten tehtävien suorituksessa apuihenkiilöstöä, 
joka voidaan m1ääräaj aksi komentaa saunaa 
käyttävästä joukko-osastosta. 

8. Sotatoimiyht~m:än desinfektiosaunoien 
tarkastaian tehtävänä on huolehtia saunoJe:1 
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a ianmukai eid n ja 
saunan o i .rd käytön 
teknilli e tä a i ray ö ä 
aatujen kok kk uo • aa-

rni ja f Hän n 
antamillaan • in-
nan teknilli • iUa 
kä kyillä ja l n uuri merki y . 

9. Kun yöpäläi t n hävi ··mjn n 
ke_i i? ja tä kein tehtä ä d inf k i un j n 
to1mmna a, on joukk j n ··i ilann ta • atku-
vasti euratta a. Tämä )]yt •• •• kHn •••• h-
tei työtä a ianomai n ikunnan lääkärin ja 
k • komentajan k .u rin älillä. 

10. Desinfektio auna on uunnit 1 u ni-
~~n~_maan j~tkuvaa käyttöä ilmälläpi •• n. 
Taman __ vuok 1 on una pyrittä ä ijoitt -
maan mm, että ne eivät joudu i omaan käyt
tämättöminä. Kun unat on kokoonpantu h -
voskuljetuk in iirrettävi tä o • ta, oi at n 
suhteelli n helposti seurata joukkoja 

Saunojen toimintaa ja ijoitu ta ~unnitel
ta~ on kiinnitettä ä huomiota yl Js n tai -
~lublanteeseen, syöpäläisten esiintymi en ri 
JO~~koy~siköi sä, joukkojen vaihtoihin ja iir
t01hm, t1everko toon, kuljetu - ja vedensaanti
mahdollisu uk iin jne. 

11. Kulkutautitapauksissa on de infektio
saunoj en toimintaa tehostettava tilanteen kul
loinkin w.atimilla toimenpiteillä erikoisohjeen 
mukaan. 
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B. DE INFEKTIOSAUNOJE.i. KÄYTöSSÄ 
E Ill TYV ÄT YLEISET DESINFEKTIO

TEK1 ~ILLI ET KYSYMYK ET. 

12. Desinfektiosaunoj en käytössä on pyrit
tävä toteuttamaan samoja yleisiä desinfektio
teknilli iä periaatteita, joita on noudatettava 
kaike ·a desinfektiotoiminnassa. äistä ovat 
tärkeimpiä: 

- amanaikaisuuden periaate, s.o. samaan 
kor ukunta.an, telttakuntaa.n jne. kuuluvien 
yhtäaikainen kä ittely; 

- toiminnan täydelli yys ja perinpohjai
uu , .o. käsittely ulotetaan kaikkiin varustei-
iin; 

• tämi en periaate, s.o. puhdistetut 
h nkilöt ja varu teet eivät a joutua koske
tuk • iin puheli ~tamattomien ans a; 

- tinkimätön hygienisten näkökohtien nou
dattaminen kalu ton käytössä ja käyttöhenki
lö tön toiminnassa. 

13. H e n k i l ö i d e n p u h d i t u s desin
f ektiosaunoi a toimitetaan tavalli een auno
mi n liittyvän peseytymi en avulla. Pe ey
tymistä oidaan tehostaa lisäämällä suopave
teen yöpäläisiä tuhoavia tai bakteereita tap
pavia aineita. aivareiden hävittämisek i voi
daan mänt uopaliuok een lisätä noin 1/4 sen 
määrästä paloölj yä. 

14. V a r u s t e i d e n p u h d i s t u s s Y ö
p ä I ä i s i t ä suoritetaan kuumailmakäsitte
lyDä. 
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Vaatetäin ja sen munien tuhoutumiseen 
tarvittava lä•mpötHa selv,iää seuraavaJsta tau
lukosta: 

Lämpötila 
45° 
50° 
55° 
60° 
80° 

Kuolemisaika 
3 tuntia 

1½ " 
45 m1n. 

20-30 ,, 
5-10 ,, 

Jotta lämpö ehtisi tunkeutua vaatekappa}ei
den sisään ja täit sekä niiden munat varmasti 
tuhoutui•sivat, on vaikutusaj,an oltava 80° :ssa 
puoli tuntia ja 60° :ssa tunti. 

15. Varusteiden d e s i n f i o i n n i s s a k u 1-
k u tauti tapauksissa tulee kuumailma
käsittely niinikään kysymykseen. Useimmat 
taudinaiheuttajat tosin kestävät alle 100° :n 
lämpöä paljon kauemmin kuin syöpä1äiset. 
Kostea lämpö tuhoaa bakteereita helpommin 
k1uin kuiva. 

Kuss,akin kultutautitapaukises,sa on lämpö
tila ja vaikutusaika samoinkuin mahdolliset 
lisätoimenpiteetkin val,ittava sen mukaan, mi
hin bakteeriin toimenpide kohdistuu. Esi
merkkinä mainittakoon, että pilkkukuume,en ai
heuttaja, joka esiintyy m.m. vaatetäin ulos
tuksissa, tuhoutuu 80° :1ssa yfödes-sä tunnissa. 

16. V a r u 1s t ·e i d e n s ä ä 1s t ä m i s e n 
kannalta ei yli 90° :n lämpötiloj1en käyttöä ole 
täipuihdistiuksessa sall'ittava, vaikka se :käsitte-
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lyajan lyhentä1mi,sen kannalta olisikin toivotta
v,aa. Herkimmin piJ.aantuvaa on turkisnaihka, 
joka ei siedä 60° korkeampaa lämpötilaa. Villa-
1kanka31seen on 85°-100° :n lämpötilalla jo 
haitaBinen vaikutus, purrnpulikangas on jossain 
määrin kestävämpää. Liian ·kuuman ilman hai
tallinen va:ikutJus 1ilmenee vähitellen tapahtu
vana kankaan heikkenemisenä. Li,säksi on huo
mattava, että kova kuumuus kiinnittää lian 
kuituilhin, niin että vaatteiden pesu on myö
hemmin hankalaa. 

Jos puihdistustilaisuudes·sa voidaan jakaa 
puhtaat alusvaattJc:1et, on alusvaatteiden puh
di,stus pyrittävä suorittam,aan keittämällä ja 
tava:Hiseen tapaian peS'emäl1lä. 

Korkean lämpötilan haitallisi,sta vaikutuk
sista johtuen on myösk'in naihka- ja turkis
varusteiden puhd,istus pyrittävä suorittamaan 
muilla k,e-inoilla, vrar,s.inkin jos riittävän pit
kää kuum,ennu:skäsittelyä ei voida toteuttaa. 
Tällöin voidaan käyttää kaasumaisia myrkky
aineita; j a1kineet, vyöt y .m. voidaan puhdistaa 
pyyhkimä1lä n. 3 % :is•ella ly,soHHuoks•ella. 
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1f L K U. 

PIENI DESINFEKTIOSAUNA m/T. 

A. PIE E DE~ 1 I Ji,EKTIOSAU A 
UAKE E. 

17. Pienen de ·infektiosaunan osat ovat: 
- aluskehys; 
- 1seinä- ja kattolevyt, harjaparru !autoi-

neen; 
- ritilät, ·permantolevyt ja väli katot; 
- lauteet ja penkit; 
- vaatetangot; 
- vesisäiliön jalusta ja putkenkannattajai • 
- ikkunat· ' 

' - ilmankuumennuskamina kiukaineen · 
- ·kylmä- ja kuumavesisäiliöt; ' 
- tuuletinkone ja kuumaiilmaputki1s•to • 
- irtain käyttövälineistö. ' 
Desinf ektiosaJUna käsittää seuraavat huone-

tilat: 
- riisuutwmishuone, 
- sauna, 
- pukeutumishuone, 
- varusteiden puhdistuskaapit. 
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Riisuutumishuoneena käytetään sitä huone
tilaa, jossa on tuuletinkone. 

Sauna on kokoonpantu mutteripulteilla toi
siinsa yhdisteitävis.tä numeroiduista osista. 
Osjen nimitykset .ia numerointi selviävät liit
teinä 1 ja 2 olevista kokoam1ispiirustuksista. 

Ilmankuumennuslaitteena käytetään vai us
teiden kaasunpuhdistuslaitteeseen/40 kuuluvaa 
ilmankuumennuskaminaa, johon savunkerääjän 
tilalle on asennettu irrallinen kiuas. Kamina 
lämmittää sarrnalla saunan sekä saunaan tarvit
tavan kuuman veden. 

Lilitteessä 3 on esitetty pienen desinfektio
s,aunan käyttövälineistön pakkaus laatikoihin. 

B. PIENEN DESINFEKTIO 1AU A 
PYSTYTTXMINE . 

18. Pi•entä desinf ektiosaunaa pystytettäJessä 
noudatetaan seuraavaa työjärjestystä: 

- perustu, työt, 
- 1aluskehyksen sovitus, ilmankuumennuska-

minan pystyttäminlen ja vesisåiliöiden paikoil
J.een pano, 

- pwhdistuskaappien permantolevyj en so
vitus, 

- seinälevyj•en asennus, 
- välikaitojen ja harjaparrun paikoilleen 

pano, 
- katrtolevyj en ,sovitus, ,harjalaudan ja sau

malistojen kiinnitys ,sekä savutorven paikoil
leen pano, 
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- ritilöiden ovitu , 
Jauteiden ja penkkien paikoilleen 
vaateu k • • pano . -.. . ~ ~ ·oJ_en ontu ' ikkunoiårn kii 

mttänune~ Ja ovien viimei tely n-
- putki ton, tuuletinkoneen Ja ve i äi11·0··1·-

clen a ennu . 
- viimei telytyöt. 

1. Peru tu t.·öt. 
19. Desinfektio aunaa varten tarvittava 

1:1aa-ala on -1,:-x 6,;:-' m. K -ällä on aunaa var
J~lta, a 1;1o~·anai elta auringolta ja valittava 
sille. ~·ar301nen pai~ka huomioonottaen palo
~:\ all1 uude.n. ~~1ka ta, johon de infek-

. au~a ~) tytetäan, on en in raivattava 
P01 p1_~ta_~1~·et r.m. € teet. enjälkeen Iapioi
daan lo~· a irtomaa poi ja näin e ille saatu 
l~?vemp~ maaperä ta ~oitetaan. Peru tuk en ~~:;:n.1 .~? e ~mi ek i on. edulli ta upottaa 

1 aan, n . .:> cm maanpinnasta parruja. 
Ilmankuumennu kaminan alta ' ka,ivetaan 

ro_ut~~tun~t maa poi ja tilalle tehdään k i-
v 1 s ta 1 u J a P ei· u s t u T.. •• k •• t . aman 1 v1pe-
rus uksen yläpinnan tulee olla samalla ta olla 
sa_unan aluskehyksen yläpinnan kanssa. Ka
~inan tulee k~stää jatkuvasti tuke\·asti ja 
lukkumatta paikallaan 3• otta P tki t •h· • 

t · · h · . ' u s 01 m e1 
syn yr1 a1talhsia jännityksiä . 

. Sa~n-~n. keskel? kaivetaan tarpeeksi syvä, 
v1ettava_ Ja r~uno1ltaan kunnollisesti vahvi-tettu 
ved~~p01sto-0Ja ulos riisuutusmishuoneen alit e. 
SenJalkeen kun routa on sulanut, on edullista 
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levittää saunan lattialle soraa tai h :ekkaa, 
jolloin lattia tehdään ke kelle päin viettäväk i. 
etteivät pesuvedet pääse yövyttämään maata 
pois alusparrujen ja puhdi ~tu-kaappien alta. 

Jos sauna tulee rint eseen, on aunan i
nu talle ylärinteen puolelle kaivettava oja sa
deveden poisjohtami eksi. 

2. Aluskehyksen sovitu , ilmankuumennu -
kaminan pystyttäminen ja ve i •• iliöiden 
paikoilleen pano. 

20. Jokaiseen saunaan kuuluu kaksi alu-
kehystä. Saunaa siirrettäessä voidaan näin ol
len suorittaa aikaa eniten vievät peru tlLtyöt 
ja aluskehyk en paikoilleen -o\ittaminen jo 
etukäteen ennen saunan purkamista. 

Aluskehys kootaan 12 alusparru ta kokoa
mispiirustuksen osoittamalla tavalla (liite 1 • 
Alusparrujen listat tulevat ulkokehikon ulko
reunaan ja si äkehikon ( aunan) 1sareunaan. 
Alusparrut kiinnitetään toi iin a ;s''X3½" :n 
pulteilla. Eräissä aluskehyk i sä voidaan alu -
parrut A-4 kiinnittää kehyk en piterrnpien i
vujen alu parruihin myö pulttilaatiko-sa ol-e
villa kulmaraudoilla ja 3;8"X61/:!" :n pulteilla. 
Eräissä alu kBhyksi sä liitetään alu parrut A-2 
ja A-3 toisiinsa ;~"X61/:{' :n pulteilla. Pukeu
tumis- ja riisuutumi huoneiden ritilöiden alu~
puita A-6 ei kiinnitetä muihin alu-parruihin. 
Kokoamispi 1iru tukse sa on esitetty e ·i tehtai
den valmi tei a € iintyvät alu-parruj en kiin-
nity;:,tavat. 
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. Aluskehys on_ koottava erittäin huolefös,e.siti 
J~ tuettav~ ~aso1tetulle maa11e, jotta painumista 
e1 tapahtms1. Ennen seinien pystyttämistä 
aluskehykses..,ä suo1,itettava s1euraavat tark:~ 
tukset: 8 

.. -.... tarkasteta~n, että kaikki alusparrut le
paavat tukeva. ti ja horjumatta alustallaan• 

-. tarkastetaan vesi vaa'an avulla, että' jo
kamen aliusparru on vaakaisuorassa tasossa• 

-. tarkast~taan, että kehyksen kulmat ~vat 
s,~o~?~. kulmia mittaamalla aluskehylrn,en lä
vistä~at nuo1,an avulla; lävistäji,en on ehdotto-
1mastl oltava yihtä pitkät. 

Kun aluskehyis on koottu ja tarkastettu tar
kistetaan ilman~uumennuskaminan kivi~erus
tuksen korkeus Ja nostetaan ilmankuumennus
kaD:,1inia hiukainieen pai1koilleen piirustukrses1sa 
osoitetulle kohdaUe. Vesisäiliöt sijoitetaan ja
lustalleen ritilän R-3 piääDe. 

Kun molemmat saunaan kuuluvat aluskehyk
set o~ ke1·r~n koottu, on syytä merkitä kum
paank~n .. sarJ~an kuuluvat alusparret erilaisilla 
~erke11la (esim. pykälöimällä), koska ,samaan 
a:luiskehykseen kuuluvat alusparrut on aina hel
pompi liittää yhteen. 

3. Puhdistuskaappien pe1·mantolevyt. 

21. . Saunoissa, joissa varusteiden puihdtistus
ka~pp1,en permantolevyt (R-4) eivät ole Iovet
tuJa, on ne sovitettava e n n e n s e i n i e n 
p Y 'S t Y t t ä m i S t ä. 
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Permantolevyt R-4 lepäävät aluskehyksen 
parruj en päällä. Ennen pe1mantolevyj en asen
nus ta on tarkastettava, ettei puhdistuskaappien 
alusparrujen, alle jää rakoja. Tiivi,styksen pa
rantamiseksi on puhdistuskaappien permannon 
alle levitettävä irtomaata. 

4. Seinälevyjen asennus. 
22. Seinälevyj en paikoilleenasennus on aloi

tettava j os,takin desinfektiosaunan kulmasta 
esirmerkiksi seuraavaa järjestystä no'lldattaen. 
Katso o:nyös piir. "Seinäilevyj en sovitus". 

a) Ensin pystytetään levyt U-1 ja U-6; 
b) ,sitten levyt U-2, U-3, U-4, U-5, U-7, U-8 

ja U-9; 
c) 1senjälkeen levyt S-1, S-2, S-3, S-4 ja S-5; 
d) sitten levy,t U-10 :t, U-11, S-10 :t ja 

S-10 P; 
e) näiden jälkeen levyt S-5, S-6, S-7, S-8 

ja S-9; 
f) lopuksi levyt U-8, U-9, U-6, U-7, U-5, 

U-4, U-3, U-2 ja U-1. .. 
Seirrälevyt 'liitetään toisiinsa tolpissa olevnn 

reikiin asetettavilla mutteripulteilla seuraa
vasti: 

- ulkoseinälevyt U-8 ja U-10 (U-9 ja U-10) 
sekä U-8 ja U-11 (U-9 ja U-11), joiden väliin 
tulevat puhdi1stus-kaappien ovilevyt, kiinnite
tään tois'iinsa %"X6½" :n pulrteilla; 

- ~aikki muut seinälevyt kiinnitetään toi
siinsa %"X 4½" :n pulteilla. 
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.. ~uh~!s~usk~~ppien ulkoseinälevyj en tolppien 
vaht tuv1stetäan taq}een mukaan puuvanuUa. 

Katon a entamista voidaan helpottaa ldilaa
malla auki ein:1en liitoskohdat yläpäästään. 

Kun kaikki seinälevyt ja kattolevyt ovat pai
koillaan, kiristetään pulttiliitokset lopunisesti. 

5. Välikatot ja harjapanu. 
23. Seinien pystyttämisen jälkeen nostetaan 

paikoilleen varusteiåen puhdistuskaappien väli
katot (V-1). 

Välikattojen kehyksien ja s inien väli et raot 
tilkitään huolellisesti puuvanulla. Ta11Jeen mu
kaan voidaan tiivi tystä tehostaa asettamalla 
välikaton pääUe hiekkaa tai 11eunojen päälle 
kiviä painoksi. Myös voidaan katto kil•lstää 
kannatirupuiUensa varaan puuruuveilla. 

Välikatoissa oleviin reikiin puj otetaan rau
talanka puhdistuskaappeihin tulevan vaa:te
tangon tukemista varten. 

Harjaparru kootaan kolmesta osasta IIP-1 ja 
HP-2. 

6. Kattolevyjen sovitus, harjalaudan ja sau
malistojen kiinnitys sekä savutorven pai
koilleen pano. 

24. Kattolevyjä paikoiUeen sovitettaessa 
noudatetaan seuraavaa järjestystä: 

K-2, K-4, K-8, K-7, K-6, K-3, K-1, K-2 jne. 
Eräissä saunoi 1ssa voidaan kattolevyt K-5 

K-6 ja K-8 kiinnittää %"X4½" pulteilla siau~ 
nan päätyseinälevyihin. 
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25. 1i,ra.lliset saumalistat kiinnitetään kat
toon ko:1mella 2" :n naulalla. Jos saumalistat 
ovat kiinnitetyt ruuveilla, voidaan ne aunaa 
s,iirrettäes,sä helposti irrottaa. T·ämä on yleen
sä suoritettava myös nauloilla kiinnitettyjen 
listojen suhteen. 

:K!un kattolevyt ovat paikoillaan, asetetaan 
harjan päälle 2- tai 3-osainen harj alauta, joka 
kiinnitetään 3/8"X9" :n pulteilla harjaparruun. 

Katon valmistuttua lasketaan savutorvi pai
koilleen katolta käsin. J o u k o i 11 a o 1 e v i ta 
i 1 m a n k u u m e n n u s k a m i n o i d e n s a
v u t o r v i s t a o n p o i s t e t t a v a e t u l ä m
m i t t ä j ä n u 1 os otto torvi, sillä muuten 
ei savutorvea saada paikoilleen. 

7. Ritilöiden sovitus. 
26. Riisuutumis- ja pukeutumi~huoneisiin 

tulevat ritilät R-1 lepäävät aluske1hyksen par
rujen A-1, A-4 ja A-6 päällä. 

Saunan ritilät R-2 ja R-3 on sopivia alus
puita käyttäen huolellisesti tuettava tasoit~
tulle maalle ja aisietettava vaakasuoraan. Eri
koisesti on tarkattavia, että ritilä R-3, jonka 
päälle viasia•stiat ja pienemmän laute-en jal~a 
sijoitetaan, tulee tukevasti vaakasuoraan Ja 
sen y1äpinta aluskeihyksen yläpinnan tasalle. 

Ritilöiden on levättävä kiinteästi alustallaan, 
niin etteivät ne käveltäessä heilahtele eivätkä 
anna perään. Huolimattomasti asetetut . ritilät 
vääntyvät liitoksistaan ja voivat helposti mur-
tua. 
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Suojusritilät R-5, R-6 ja U-7 a etetaan pai
koilleen vasta kuumailmaputki ton asennuksen 
jälkeen. 

. Lauteiden Ja penkkien paikoilleen pano. 
27. Riisuutumis- ja pukeutumi huoneisiin 

viedään penkit P-1, joiden jalat on merkitty 
J-1 :llä. Penkit tuetaan toi iin a ja seiniien 
kulmalevy,issä penkkien kohdalla oleviin tuki
lautoihin. 

Laude L-2 ja saunan penkki P-3 lepäävät 
sisäseinälevyissä S-2 ja S-6 olevien pulteilla 
kiinnitettyjen lau teen kannattajien päällä. Laude 
L-2 voidaan kääntää pystya entoon ja pudottaa 
lauteenkannattajan ja seinän välissä olevaan 
rakoon, jolloin se lepää lauteenkannattajien 
päällä toisen (takimmaisen) kannatinpuunsa 
varassa. 

Laudetta L-1 ja saunan penkkiä P-2 kannat
tavat kiukaan puoleisessa päässä J-2: lla mer
kitty lauteenjalka ja seinän puoleisessa päässä 
sisäseinälevyyn S-4 pulteilla kiinnitetyt laute€n
kannattaj at. 

Laude L-1 lepää irtonaisena ja pystyasen
toon käännettävänä kannatinpuitt,ensa L-1 A 
ja L-1 B päällä. Eräissä saunoissa on taki
mainen kannatinpuu L-1 B kiinni lauteessa L-1. 

Lauteenjalka J-2 seisoo ritilän R-3 päällä. 
Sitä tukevat lauteen kannatinpuut L-1 A ja 
L-1 B s•ekä lauteen alle sijoitettava vesisäiliöi
den jalusta VJ, joka on tätä varten lovettu tai 
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kiinnitetään pulteima lauteen jalkaan kiinte
äksi rakenteeksi. Lauteenjalan on nojattava 
kiill!teä,sti •seina1evyyn S-10. 

9. Vaatetankojen sovitus, ikkunoiden kiin
nittäminen ja ovien viimeistely. 

28. Vaatetankojen N-1, N-2 ja N-3 sijoitus 
selviää kokoamispiirustuksesita. Ne 11puste
taan kiinnityskoukuistaan seinissä olevim vas
talevyi1hin. Puhdi:stuskaappeihiin t:1Ievat vaa
tetangot N-3 tuetaan lisäksi keskikohdaltaan 
kaapin välikattoon kiinni~etyJlä r~utalangalla. 

Ikkunat säilytetään laatikossaan Ja asetetaan 
paikoilleen saunaa pyst;ytett~~ssä. .. . . 

Puhdistuskaappien ovien kul~vnn ~~~oih~:U 
kiinnitetään pulttilaatikossa sä1lytettavat ka-
densijat. . 

Tarka:stetaan, että lukot ovat ~nnos a Ja 
että ovet sulkeutuvat moitteettomasti. Tarpeen 
vaatiessa voidaan saranatapit var~staa ~?u.~~
langasta tehdyillä renkail!a. . Ovien hoylaa
mistä on vältettävä. J olle1 ow sulkeudu kun
nollisesti, on syynä tavallisesti aluskeh;yksen 
ja seinälevyjen virheellinen asettel~; ovilevyt 
ovat voineet myös kieroutua huohma~oma~ 
kuljetuksen tai varastoinni~ aikana. . ~ierok i 
vääntyneet puhdistuskaapp1en ovet, J01den on 
sulkeuduttava tiiviisti, voidaan tarpeen mukaan 
varustaa pu ulinkuilla. 
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10. Putki ton, tuuletinkoneen ja \e i
säiliöiden a ennu . 

29. Ennen putki ton a ennusta tarka tetaan, 
että ilmankuumentajan ilma-aukot ovat täs
mälleen einälevy ä olevien Ya taavien 
reikien kohdalla ja niiden laipat yhden uun
tai et einän kan a. Kaminan yhdy putkien 
ja S'einän väliin on reikien yläo aan jäätävä 
pienempi väli kuin alaosaan ktaminan painu
mi ta ilmälläpitäen. 

Kuumailmaputki ton "'ovitu ja nimityk et 
elviä ät pifrrok esta (liite 2). 

Tuuletinkoneen paikka riisuutumi huonee sa 
rr:ääräytyy einälevy ä olevan reiän ja put
lnston mukaan. Tuulettimen jalu tan kiinni
ty tä va1·ten on aunan käyttövälineistön mu
kana 4 kpl. 313"X3" :n mutteripultteja ja 4 kpl. 
puuruuveja_ 

Tuuletinkoneen voitelu tapahtuu automaatti
sesti. Ennen laitteen käyttöön ottamista on ko
nei ton rungo~sa oleva öljysäiliö täytettävä 
laatikossa mukana seuraavalla koneöljyllä. öl
jyä kaadetaan niin paljon, että sen pinta nousee 
paluuaukon ala.reunan tasalle. 

Ennen käyntiinpanoa on aina katsottava, 
että öljyn pinta on mainitulla korkeudella 
ellei niin ole, on öljyä lisättävä. ' 

öljysäiliö on yhteydessä öljykammioon, jossa 
oleva ruuviratas käynnin aikana aiutomaatti
sesti vuitelee ,kaulalaakerin ja pQlhja1aakerin. 
Öljy ·ä1iliössä, joka on jaettu kahteen keskenään 
yhtEy~essä olevaan osastoon, eroittuvat öljystä 
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likaisuudet ja vesi, joka ajoittain on poistettaYa 
kie1-tämällä auki poi toruuvia. Kun Ye i on 
poistunut ja 1·eijästä alkaa valua öljyä, ulje
taan poisto1 uuvi. 

Tuletinkoneen ollessa raskas pyörittää, on 
tarkastettava seuraavat seikat: 

- käyttökoneisto on oikein koottu, 
- kävttörattaan akselilla o_evilla o illa on 

tarpeek;i liikkumistilaa (mahdo_l_lin:n vika ~o~·
j ataan irroittamalla kammen ~1mn1tys_~ mvi. Ja 
kiinnittämällä se uudelleen 1ten, etta op1va 
liikkumistila syntyy), 

- käyttökoneistoon ei ole kokoontunut pi
keentynyttä öljyä eikä likaa, 

- käyttökonei ton osat eivät ole rikkoutu-
neet. 

Tuletinkoneen täri te sä käynnin aikana on 
tarkastettava seuraavat eikat: 

- runko on luja ti kiinnitetty, . . 
- kaulalaake1·ij ousi on ehyt (särkynyt J ous1 

vaihdettava), . 
- kara on ehyt ( ärkynyt kara vaihdet-

tava), . 
- siipipyörä ei ole liian korkealla_; ___ Jos ___ ~e 

on liian korkealla hangaten kantta. ~adetaan 
sen ja kannen rako pohjaruuvilla; op1va rako 

1 .., 9 on ,~_,mm. . .. .. 
Putki ton osat liitetään t01 nn a p1~1·u ~u~

sen mukaise ti putkiholkeilla ja lruppo1hm 
l.·.- ·t ttä ··11'· 1, "Xl" :n mutteripulteilla. Puh\.unm e , 1 a .4, l .... ··t 
distuskaappeihin tuleva~. kaappiputk~J -~paava 
puisien putkenkannattaJ1en (Ph.) paalla. i Iu-

23 

Dokumentti on digitoitu 24.3.2022 Kansalliskirjaston kopiosta julkiseen käyttöön. Saunologia.fi, Lassi A Liikkanen, CC-BY-SA lisenssi.



kavinta on menetellä niin, että riisuutmrnis
h uonee een tulevien putkiston osien pituudet 
tarkistetaan, osat yrhdi tetää.n ulkona, johto
putkiin ja kaariputkiin ki1edotaan lasivillapwl
mikosta eristy , minkä jälkeen tämä osa put
kistosta as,etetaan valmiina kokonaisuutena pai
koiHeen. 

Eristyis on kiedottava erittäin huolellis1esti, 
tasaii1sesti ja tiiviisti. LasiviJlan päälle kiedo
taian paperikangassuikale, joka kiinnitetään 
rautalangalla. Paperikangas ei mis
s ä ä n k o h d a s s a s a a k o s k e t t a a m e
t a 11 i o ,s i a, k o s k a s e s i 11 oi n s y t
t y y. 

Kaminan yhdysputlket eristetään seinäle
vystä S-8 lasivillalla läpi1menokohidaltaan. 

Kuumav 1e<Sisäiliön putket ythdistetään ilmian-
kuum 1enn uskaminan vedenkuumennuskiieruk-
kaan yhdysletkuilla. 

11. Viimeistelytyöt. 

30. Ennen saunan käyttöönottoa tiivistetään 
1lmankuurrnentajan ja kiiukaan sekä ihnankuu
mentajan ja tulipesän väl,iset :saumat hiekalla 
savun sa:unaan pääsyn estämiseksi. Kiuk~n 
päälle ,sijoitetaan ohuehko kerro1s löylykiviä. 

Ulko-ovien eteen naiulataan puiset lokaritilät. 
Puhdiistuska:appeilhin ja saunan s,einäUe ri

pustetaan lämpömittarit, pukeutumi1s- ja rii
,suutumisuiuoneisiin ripustetaan myrskylyhdyt 
saunan ilkkunoiden kohdaUe, 'Saunan muu irtain 
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käyttövä:lineistö asetetaan_ paikoilleen, ves_i-
t • t täytetään ja 1suoritetaan sauna~ Ja 

as 1ai • k'· hd tus puhidistuskaappien koelämm1tys se a pui is . 

C PIENEN DESINFEKTIOSAUNAN 
• KÄYTTÖ. 

1. Käyttöhenkilöstön, saunaryhmän 
tehtävät. 

31. Pientä desinfektios,wu~~ ~ar!:n on aiina 
määTäittävä oma käyttöhenikrl~stonsa, s 3: u ~ 3:~ 
r Y h mä (l-f-4) ·s·ekä tarpeel11n:n ap~~l'le.lusto 
puiden piikkomista, veden tuontia seka tuulet
timen ·käyttöä varten. 

32. Tehtävät j,akaant1;1vat saunaryhmässä 
päåpiirteittäin s1euraiarvaist1: . .. .. .. 

S , r h mä n j ,0 h t a J a n tehtavana a u n a Y .kk'' .. 
on -desinf ektiosaunan päälli ona: . .. . . 

_ johtaa deisinfektiosauoon }?_yst?t~m~ne:1:1, 
- johtaa desinf-ektiosaun,an kayttöm11eh1ston 

toimintaa; . • hd' :t ttavat _ huoleihtia siitä, että ka1kk1 pu . 18 e 
1
• 

k" t" tä voimassa o e-ov,at tietoisia 1S1aunan ay os .. .. d t-
vasta järjestyIDsestä ja valvoa tannan nou a 

tamrsta; 111 t 1 1·en nume-
- huolehtia puhdistett~v e u _ev .• n aset-

rolevyj en jakam,is,esta se~~ arvoesmeide 
tam1sesta arvoesinek~ppnn; tt . t . a tar-

- valvoa saunaiku1·1n nouda am1is a 1 ~ .. 
peen mulman aJntaa ohjeita saunan ammon 
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säätämis,e tä, veden käytö .. tä ym. saunomis·een 
kuuluvi ta seikoi ta; 

.. -. va:~?.a .. ~aru~te!den puhdi ·tami ta ja läm
potilan saatoa puhdistu kaapei, a; 

- ~uolehtia iitä, ttä aunojat noudattavat 
k~lle~m saunomi vuorolle määrättyä sauno
m1sa1kaa; 

- ~~kaa aunomisen päätyttyä arvoes'ine
kaappnn t

1
all_etetut_ ~rvoe h~e t omistajilleen; 

- huole ba kaikm puolln de inf. ktio au
nan hoidosta ja sen käytö tä s kä kirjanpi
dosta. 

Erikoisesti on saunan pääl1i (Ön huolehdit
tava siitä, että saunan pukeutumis,huoneessa 
saavat ole kella vaiin puhdi tautuneet henkilöt 
käsiteltyine varu teineen. Tämä koskee myös 
s~una:n __ kärttö~enhlö töä, josta aunan päälli
~on h al{'Sl vain pukeutumi ·huoneen kunnosta 
Ja saunan pesuvälineistö tä huolehtiva mies 
saa oleskella pukeutumishuonee a. 

RY h mä n miehistö 1-y.hmitetään seu
raavasti: 

Saunaryhmän y k k ö n e n toimii saunan 
päällikön apulaisena ja varamiehenä huol1eh
ti_i :r,ii,Stuutumi huoneen puolella toirn'ien puh
d1stettavaksi tulevien mie.sten j,akam1isesta sau
nomisvuoroihin, heidän opastamisestaan varrus
teiden järjestämisestä puhdistuskuntoon' ilman
hajoittajien, sulkupeltien ja räppänöid~n sää
tämisestä, lämpötilojen tarklkailusta, tuuletti
men toiminnasta y.m.s. saunan päällikön mää
räämistä opastus- ja valvontatehtävistä. 
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Saunaryhmän kakkonen huolehtii varus
teiden asettamisesta pu1hdi,stuskaappieihin sekä 
kaappien ja riisuutumishuone-en puhdistaimi-
seSta. 

Saunaryhmän ko 1 monen huolE-thtii saunan 
lämmittämiseistä jia vesi1säiliöiden täyttämisestä 
,sekä tarpeen mukaan auttaa nelosta kylvyn 
järjestelyyn liittyvissä tehtäviissä. 

Saunaryhrrnän n e 1 o n en huolEihtii saunan 
puhdistamisesta ja -sen järjestäm 1isestä kylpy
kuntoon, varusteiden takaisin jalmmisesta pu
foeutumishuoneessa j1a pukeutumishuoneen ja 
arvoesiinelaatikoiden puhdistaim1i,sesta. 

Veden tuonnista saunalle, pwiden pilkkomi
sesta sekä tuuletinkoneen käytöstä huolehtivat 
puhdistettavaista joukosta komennetut apu
m i e h e t. Veden tuonti,a v1arten on tarvitta
essa varattava hevornm, tuu'letinkoneen käyt
töön on määrättävä 2-3 mie13tä. Apum.ie
histöä ei ole otettava puhdistettaviksi tulleista 
mie1hlistä. 

JoUei vaihtoryhmää voida saada puhdistus-
joukkueesta tai kss.ryhmästä, olll puhdistetta
vasta joukosta saatava apumiehistöä niin pal
jon, että riittävä lepo käyttömiEihistölle on 
vuorottain järjestettävissä. 

2. Saunan saattaminen käyttökuntoon. 
33. Desinfektiosa.unan pystyttämisen tapah

duttua suoritetaan saunan käyttökuntoon saat
tam,iseksi seura 1avaa: 
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- Kuumavesisäiliö täytetään vedellä ennen 
ilmankuumennu kaminan lämmittämisen alka
mista. 

- Puita tuodaan kuivumaan saunaan sekä 
tarpeen crnukaain riisuutumi huone•en penkin 
alle. 

- Sauna lämmitetään ilmankuumennusika
minan avulla n. 80° lämpötilaan. 

- Pwhdistuskaappien lämpötila nostetaan 
tuulettimen avulla n. 80° :een (riisuutumis
huoneen puoleisen oven mittarin lukem.ia). 

- Pukeutumu 1shuonetta lämmitetään saunan 
ovea auki pitämällä ja tarpe 1en mukaan kui
vataan puhaltamalla ilmaa puhdistuskaappien 
kautta. 

- Vaateripustimet asetetaan paikoilleen rji
suutumishuoneeseen, samoin arvoesin 1ekaaprit 
sekä ·eri lokeroihin tulevat numerolevyt. Kul-
1'ekin kylpijälle varataan 3--4 vaatieripustinta. 

- Pukeutumislhuoneen seinälle kiinnitetään 
nu~erol 1evyt osoittamaan saunojille heidän 
pa1k.kansia. Numerolevy,t ripus·tetaian seinä'levy
jen tolppiin taJi li1stoihin lyötyihin nauloithin si
ten, ,että j ok1aiS'en istumapaikan kohdalla on 
kolmea ,eri kylpyvuo11oa vastaavat ruum.erot 
(katso kohtaa 39). 

- Pulhdistusk!aapin ·tankoon kiinnitetään 
nuorasrlm.dkat alusvaateripustimia varten Nuo
r,asilmukoiden tulee ulottua seinätankoj e~ kor
keudelle. 

- Kylmävesisäi'liö täytetään. 
- Ä'lllipäreihin ja pesuvateihin varataan viesi. 
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- Vaiateharjat sijoitetaan pukeutumtlshuo
neen penkille. 

Huolehditaan siitä, että eri huone
tilojen puhdistamiseen tarvittavat väline,et ovat 
paikoillaan. 

Y.aateharj oina käytetyistä kynsiharj arista voi
daan osa v·arata pes,uharj oikisi saunaan. 

3. Lämmitys. 
34. Desinfektiosaunan tehokas, jatkuva ja 

tasainen läm•mitys edellyttää: 
- että polttopurut ovat pieniksi p i 1-

k o t t u j a ja kuivia; 
- että tulipesää ei koskaan ahdeta täyteen 

polttopuita, vaan lisätään niitä pesään pienem
mi1ssä erin j•a uiseaimrrnin, niin että palamisen 
synnyttämä 1 i e s k a p y s y y j a t k u v a s t i 
korkeana; 

- että huolehditaan hyvästä vedosta (veto-
luukiku auki). 

Polttopuut sahata:an n. 30 cm :n mittiaiSJiksi 
ja ha:lk,aist•aan aiy;an pi,eniksi "rhellapuiksi". e 
kuivataan riiS1uutum1ishuoneen penkin alla ja 
ilm.ankuumennuskamin-an viere sä. 

Polttopuita liisätään tulipesään säännöllisin 
väliajoin, niin että pesä on jatkuvasti n. puo
lillaan tehokkaasti palavia pilkkeitä. Jos tuli
pesä päästetään hiillok_sille ja sitten ahd_etaan 
puita täyteen, saattaa Jatkuva sa saunom1 es 'a 
ja varusteiden kuuun~ilmakäsittelys ä tapah
tua ,häiriö, koska 1lm.ankuumennuskamman 
lämmity,steho tällöin nopeasti alenee. 
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n_era jan. Kesällä voidaan t·ii uutumincn suo
rittaa ulkona. 

39. _Puhdi_ 'tetta_vat a ttavat arvoesineen ä 
a:,~OE:S~~era _1aan Ja luovuttavat ra. iat saunan 
pa_all1kolle, __ Joka puola taan luki ·ee ne arvo
e mekaappun. 

• umerolcvyt ja taan siten, ttii en. immäi
nen vuoro aa 1-6 ja toinen 11-16, kolmas 
21-26, neljäs taas 1-6 jne. 

40. Puhdistettavat varu tavat kaikki vaa
tekappal en a omalla numerollaan ja asettavat 
vaat~eensa neljälle vaateri1,ustime1lc seuraa
vasti: 

- päällystakki nurin käännettynä 
- asetaikkii ja housut nurin kään1nettyinä 
- paita ja alu ·housut, ' 
- vmapaita (paiclat). 
Jalkarätit ja ukat kiinnitetään kaks,itlain 

num 1erolevyjen hakaneuloja käyttäe·n. 
•!os kylp_~~ö-~IIä on useampia alusvaatekcrtoja, 

v?.1daan. na1tä asettaa puhdi tu kaappien ei
natang(Jlllle myös ilman vaateripusUm1ia. 

J o k a i s e n o n e h d o t t o m a s t i h u o-
1 e h d i t t a v a s i i t ä, e t t ä t a s k u t o v a t 
t Y h j ä t h e 1 p o s t i y t t y v ä . t ä t a v a
r a_s_ta,. kuten kiv.- ja pistoolinpatruunoista, 
tuhbkmsta yms. Varusteita asetettae a vaa
teripu timille on taskut käännettävä nurin. 

Jollei varu teita välittömästi aseteta puhdis
tuskaappiin, ripustaa kukin ne kohdalleen sei
nällä olevaan kannatinpuuhun. 

a2 

Itasvaisiajaöljyi, iä varusteita 
ei saa a ettaa puheli tuskaappiin 
muiden varusteiden kanssa. e voidaan puh
distaa eriks-een käyttämäl1ä alempaa lämpötilaa 
ja va~iaava ti pitempää puhdi ·tusaikaa (fi0° 
n. 1 t.). Samoin voidaan menetellä naihka- ja 
turkisvarusteic}en suhteen . 

.Jalkineet y.m. nahkavarusteeit varustetaan 
myös numerolevyillä. E11ei niitä kä".itellä puh
distuskaapic: a, kerätään ne saunaryhmän toi
mesta laatikkoon, siirretään ulos S"d.Unomisen 
ajaksi ja ,sijoitetaan tarpeen mukaan 'Sum·ite
tun puhdistuksen jälkeen valmiiksi pukcuiu
mishuoneen penkin. alle numeroiden osoitta-
mille paikoille. 

41. V a r u s t c e t s i j o i t e t a a n kaappei
hin seuraavasti: 

a. J>äällystiakit kaapin pukcuiumi:huoneen 
puokti-seen päähän säännöllisin välein n. l m 
alalle. 

b. Asetakit ja housut sekä niiden alapuo; 
lelle nuoran varaan paita ja alushousut n. 1,:> 
m alalle. uorasilmukat, joiden varaan al~s
vaateripustimet sij oitctaan, jäävät a ·ctak~1-
housut-ripustimien väleihin. Alusvaait 1dcn 
on oltava vähintään 20 cm :n etäi yydJlä kaap-
piputkcn yläpinna ta. . 

c. Villapaidat ripustimissaan puh h t~~kaa-
pin seiniin kiinniteityföin kann~_tint_anko1hin: 

d. ,Jalkarätit, -sukat ja kcnttalak1t kaapp1 n 
sivulla oleviin kanna,tin ian koih in. 
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Jos kaappiin on sijoitettava toiset alusvaat
teet, voidaan päällysta.kkeja hieman tihentää 
ja sijoittaa os,a alusvaattei•sta asatakkien väliin 
ja osa :ipustaa seinillä oleviin kannatinpuiihin. 

Puhd1stettavat avustavat antamalla aina ky
symykseen tulevan ripustimen varusteineen 
saunaryhmän kakkoselle. 

Vaatteita ei saa asettaa Jiiian tiheään, vaan 
~n. ne pyrittävä sij ciittamaan kaappiin mahdol
hs~mm~n tasaisesti, niin että ilm,a pääsee ta
sa1sesti sekottumaan ja lämpiämään. 

42. Puhdistuskaapin kuuma,ilmaputken ilman
hajoittajista pidetään päällystakkien puoleisen 
pään ~enttiili kokonaan auki, seuraavat hie
·man pienemmällä siten, että kuumailmakami
nan puoleinen venttiili on n. puoliksi auki. 

43. Puhdistuskaappien 1 ä m m i t t ä m i n e n 
suoritetaan tuulettimen avulla puhaltamalla 
kaappiin kuumaa ilmaa. Lämpötilan nousua 
seurataan oviien mittareista. Mittarin elo
hopeakuula ei saa olla kiiinni ovessa vaan on 
sen riiputtava vapaasti n. 5 cm :n pää~tä ovesta. 
Jotta puhdistuskaapissa käytön aikana tultai~ 
siin toimeen yhdellä lämpömittarilla, on läm
mön tasaisen jakautumisen v~rmistami
seksi kokeiltava ilmanhaj oittaj i,en asentoa 
varusteilla täytetyssä kaapissa käyttämällä 
lämpömittaria myöskin toisessa ovessa. Kun 
ilmanhajoittaj,at ja vaatteet ovat oikein ase
tetut, on kaapissa 70-90° lämpötila, jos 
riisuutumishuoneen puoleinen mittari näyttää 
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go0 • Tässä lämpötilass_~ __ pi~•~~~ -~a~tt~ita 
30-40 min. On vä}tettava k3:~_täm_asta h~a~ 
kuumaa ilmaa, jotta vaatteet e1vat p1laantm~1. 
Puhciistusajan loppupuolella av3:taa::1 _k~pm 
räppänä jia ilmaa pu_hall~taa~ kaa?.m l~p1, Jot_~ 
vaatteista mahdollisesti lahteva haJu eiht!s1 
haihtua •ennen niiden ottamista pukeutU'lills
huoneeseen. 

Kaappeja vuorotellen käytettäies,sä on. puh-
distusajan loppupuolella joihd~tava .. 1lma~ 
myöskin tyhjään puhdistus.kaappnn, mm . että 
siellä ennen va1·usteiden sijoittamista on JO n. 
60° :n lämpötila. äin menetellen voidaan va
rusteina täytetyn kaaplin lämpö~ilan . kohotta
minen suorittaa muutamassa IDinuutissa. 

Jos lämpötilaa jostakin syystä ei ole ~aatu 
kaapeissa kohoamaan tarpeeksi nopeasti,_ o!-1 
varusteita pidettävä kaapeis•S'a vwstaa~~~ti pi
tempi aika, jotta vaadittava teihokas kas1ttely-
aika saavutettaisiin. 

44. On pyrittävä siihen, että varusteet ase-
tetaan pU1hdistuskaappeihin aina ,samalla . ta
valla, jottei ilmanhajoittajien as~~to~. _tarvits€ 
muuttaa, ja lämpötlila muodostuisi nam mah-
dollisimman tasai•seksi. . 

45. Varusteet otetaan puhdistusikaap1s!a 
pois pukeutumisthuoneen puoleise~~ .?yiasta Ja 
asetetaan pukeutumi,shuoneen se1nalla olevalle 
ripustinpuulle asiano 1111;3-'isen. :1umeron_ l~~~dall:· 
Jotta kaappien ilma e1 ehtns1 pa~asti Jaahtya, 
on varusteiden poistaminen suoritettava mah
dollisimman nopeasti. 
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!6. • ~ppaa~ ja muut nahkae ineet puhdis
t. taan _Ja kunat·an 60°:n lämmössä kä
~~tJ~lya,1an oll .. a n. ~ tunti. aappaat voidaan 

_ 1Jo1tt~a ~a~p1n1n 1m. vaat tangoille pantu-
Jen po1kk1pmden varaan varr t ala päin. 

6. .. aunominen. 

il 7. Sauna a on tilaa kuud·elle kylpijälle. 
.. 4 .. l ••• a~n-~n lämpötila on ehdottomasti pidet

tava ruttavan korkeana, niin että .. aunan ilma 
P Y s Y Y kuiva_ n a. Kostea ilma pilaa helposti 
sauna1akenteet Ja on ·itäpaitsi ra ittavaa sau
nassa oleville. 

Sopiva l~mpötila on 75-85° (pukeutumis
huoneen se!när~ällä 50 cm lauteen yläpuolella 
olev3:sta mittarista luettuna). Lämpömittari 
on ripustettava siten, ettei e vahingoJtu lau
detta pystyasentoon käännettäessä. 

49. Pukeutumishuoneen ovea ei saa avata 
en_nen peseytymiS'en suoritusta; jäähdyttäyty
m1nen on suoritettava mieluimmin ulkona r,ii
suutumishuoneen kamtta. Sauna voidaan viilen
tää ra?ttamalla riisuutu.mishuonees,een jothtavaa 
ovea Ja avaamalla riisiuutumishuoneen puolei
nen ikkuna. 

50. Saunominen tapahtuu pääpiirteittäin 
seuraavi1ssa päävaiheissa: 

- hikoilu, 
- peseytyminen, 
- loppuhikoilu, 
- jäähdytys (huuhtelu). 
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Jotta 1hikoilu voisi tapahtua mahdollisimman 
tehoklkaasti ,eikä saun3Jssa olo tuntuisi rasitta
valta, on löylynlyöntiä ( ts. kosteuden lisää
mistä) alkuhikoilun aikana vältettävä. Saunan 
lämpötilan on tämän vuoksi saunomisen alussa 
oltava vähintään 80°. 

Jotta v,eisi ei pääsisi kiehumaan kuumavesi
astias 1sa ja vaikieutfu3iisi pienen lauteen käyttöä, 
on astiaan lisättävä vettä j okiaiista sauna vuo
roa varten kylmä:vesiastiasta. 

Pes•eytymistä var,tien on is,aunaryihmän toi
mesta varattava valmiiksi pesuvesi ämpäreihin 
j,a pesuvatei1hin. Kuuteen pesuvatiin varataan 
kylmää vettä ja kolmeen ämpäriin lämmintä 
vettä ennen k y 1 p i j ö i d e n s a u n a a n t u-
1 o a. Pesuvadit sijoitetaan penkeille, ämpärit 
mukavimmin penkin alle. 

Peseytyminen tapahtuu pesuvatej a käyttäen, 
joihin kyJpijät itse sekoittavat veden ämpä
reissä olevasta vedestä. Suopa ja,etaan n. 
1X2X3 cm :n 'Suuruisina pailoina tai ~iu?tetaan 
veteen erityisissä suopa-astioiss 1a (pieru pe u
vati); peS'eytymiseen on pyrittävä käyttä:Ilään 
suopavettä. Saivareiden poistamiS'ek i v01daan 
suopav,eteen lisätä 1/4 osa paloöljyä. Pe
seytyminen on suoritettava penkeillä, eikä lau
teilla, jotka on peseytymisen ajaksi käänn t
tä vä pystyasentoon. Kuumaa vettä on _käJ tet
tävä vain peseytymiseen. Y.hdy letkuJen pa
lamisen ehkäisemisek i on huolehdittava ~ iitå, 
että kuumave iastia a olevat vedenkuumen-
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nuslderukan aukot j~-ävät mn. ved n pinnan 
alapuolelle. 

J ~ sau~a a tuntuu 1 e·· Y"d) ttäe ä liian kuu
m,ah.a, yo1daan amrna viii -in -:rn pitämällä rii
suutum1shuoneen ovi auki (rii uutumi huo
neessa ulko-ovi auki) . 

Peseytymistä em aa h h. t loppuhikoilu 
jonka aikana voidaan heittää löylyä ta 1-pe,c~ 
mukaan. 

II1:1uhtelu päättää aunomi en. Huuhtelu 
~uor1teta,an. ~:>7lI1:ää vettä käyttä n ämpärei tä, 
~-ott~a kylp1Jat 1t e täyttävät kylmäve i· äili
os a. 
. 51. -~ ~ u n a o ~ p u h d i s te t ta v a ja jär
Jestettäva saunoinuskuntoon jokaisen aunomis
vuoron jälkercn. 

_Puhdist8:minen ja saunomi kuntoon järjc•.stä
m1nen käsittää: 

- lauteiden, penkkien ja ritulöicien pesemi
sen harjalla ja kuumalla vedellä 

- pe~uväli1:_eidien puhd1stam/sen ja niiden 
asettamisen nulle määrätyille paikoille 

-. suopaveden ja suovan rii'ttävyyde~ tarkis
tarmsen 

' - ämpäreiden ja pesuvatien täyttärrnisen 
-. kuumavesisäiliön täyttämisen kylmäv1e;i-

astrasta, 
- kylmä:vesisäiliön täyttämisen 
- lämpötilan tarkistamisen 'lämmityks·en 

siäätämi1sen, ' 
saunan kaikinpuolu1sen siistimi,s•en. 
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7. Pukeutuminen. 

52. Pukeutumi huoneessa on erityis·esti huo
lehdittava siitä, että sen ilma ei pääse tule
m1a:an kosteaksi. 

Pukeutumishuoneen alkulämmity.s tapahtuu 
saunan lämmityksen yhteyd,essä pitämällä 
saunasta pukeutumishuone 1eseen johtava ovi 
aika ajoin auki. Jatkuvan lämmön pukeutu
mishuone saa puhdistuskaapin kautta. Jos ilma 
pukeutumissuojas,sa tuntuu liian kuumalta, saa 
sen jäähtymään pitämällä all!ki ikkunaa. Oven 
aukipitämistä on vältettävä talvisaikrana. Läm
pimällä säällä voidaan ulko-ovi pitää jatkuvasti 
auki. 

Pukeutumishuonetta on aika ajoin syy,tä tuu
lettaa puhaltamalla ilmiaa puhdistusk•a1apin 
kautta. 

Jos pukeutumishuoneessa muodostuu höyryä 
esim. saunasta sinne tultaiess•a, on se merklciniä 
siitä, että ilma .huonees1sia on liian kylmää, 
etenkin \huoneen alaosas•s•a. Tällöin on mahdol
lisuuksien mukaan suoritettava pukeutumis
huoneen ,tuuletus pitämällä hetki 1sen auki p,uh
distuskaapin ov•ea tai puhaltamalila kuum~ 
ilma:a otik,eanp-uoleis,en kaapin kaappiputken 
kautta. 

53. Varusteiden loppukrusittelyn suorittavat 
kylpijät itse harjaama11a etenkin päällysv•aa~
teittensa saumat. Harjaaminen on m•ahdolh
suuksien muka:an suoritettava ulkosalla. 
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.> t. Puken umi en 
nan päällikkö arv 

o in t ekä k rä'" 1u er l 

jakaa au
all etut ar-

:;.>. Pukeutumi huon poi tuttava 
10-lf min. nn n uraavan k rlpf ·uoron inne 
. a, pumi ta. \ äli jall n 1 uk utum: huone 
puheli tetta a ja ii ·ti tä\ ·i n1.m. harjaamall,l 
penkit ja latt'a. 

. Jälkitoirnenpit t. 
:56. aunon1i n J aa ) 1ä uorittaa auna

r hmä aunan kaikki n h u n 'loj n peru te 1-
li en puhdistami n h, rj oj ja 1 uh Ii tu 1i uo ta 
käyttäen. aunan kiua ta on lämmitet "vä 
niin kauan, että auna ja pukuhuon täydel
leen kuivuvat. I uhdi u kiaapit tuuletetaan 
puhaltamalla niiden kaut~1. kuum~a ilmaa. 

57. Jos sauna jää kylmilleen esim. yöksi, 
on vesi talvisaikana tyhjennettävä kuumave i
astiiasta, jotta: vedenlämmity putki to ei jää
tyisi. Poistuttaes a sauna ta on ovet lukittava 
ja pidettävä huolta iitä, että tuli on sammunut 
ja savutorvi jäähtynyt. 

9. Päiväkirjanpito. 
58. Desinf ektiosaunassa on saunaryhmän 

jothtajan toimesta pidettävä jatlruvasti päivä
kirjaa. 

10. Hoito ja kunnossapito. 
59. Desinf ektiosaunan hoidossa on erityistä 

huomiota kiinnitettävä kosteuden puuraken-
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teille aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseen. 
Erikoise ti on huomattava: 

- että talvella saunan katto pidetään ja,tku-
vasti ·lumesta puhtaana; 

- että katto-osien liitosten tiiviyttä jatku-
vasti valvotaan ja havaitut osien tSiirtymiset 
korjataan; 

- että saunan lämpötila pidetään sauno-
misen ajan riittävän korkeana ja löylyä lyödään 
harkitusti; 

- että veden eii anneta kiehua kuumavesi-
säiliössä; 

- että saunan ja pukeutumishuoneen vä-
listä ovea ei pidetä tarpeettomasti auki; . 

- että kesällä urko-ovet pidetään jatkuvasti 
auki kuivalla äällä; 

- että saunomisen päätyttyä ~aikki huone-
tilat lämmitetään ja sarrnalla tuuletetaan kuu
malla ilmalla täysin kuiviksi ; 

- että saunoja varastoitaessa, puuosat suo-
jataan sateelta. 

60. Käytön aikana todetut raot puuraken-
teiden liitoskohdissa voidaan tilkitä puuvanulla. 

61. Tuuletinkoneen hoitoon on kiinnitettävä 
erityistä 1huolta (vrt. varusteiden kaa'.su~puh: 
distuslaite/40 :n käyttöohjetta). Er1_ko1se~ti 
on valvottava että koneiessia jatkuvasti on ol
jyä, ettei se' ole päässyt ruost~aan j~ e~t~ 
kammen kiertäminen aloitetaan 1h1taasti e1ka 
äkkiä riu!h taisemalla. 

62. Dmankuumennuskaminan ilmankuumen-
tajam pohjan eheys on päivittäin tarkastettava, 
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sill~ vain ehyen ilmankuumentajan avulla saa
daan kaa,ppeiihin riittävä lä:mpö k,aikissa olosu1h
teissa. Niinikään on ih.uolElhdittava siitä ettei
vät karrnina, putket j 1a kiuas pääse ruostJ~·maan. 
TUlh.ka on poistettava pä:i vittäin ja noki aina
kin kerran viiko·ssa nuohottava. 

63. Tulipalojen torjumi,se-ksii saunaa ei 
saa lämmityksen aik•ana jättää 
h e t k e 'k s i k ä ä n v a r t i o t t a. Liialliis•elle 
kuumentu1rniselle alttiina ovat etenkin saunan 
katto, kaminan ja kuurnaiilm1aputkiston läihei
set puuo,s,at. Erikoista huomiota -on kiinni
tettävä varusteiden käsittelyyn sillä tavaUi-. ' sumnat huolimattcrrnuudesta johtuvat tulipalon 
syyt ovat: vairusteiden putoaminen ki.aapp1iput
ken päälle, ö1jyi,set varusteet, tyhjentämättä 
j äänE.1et taskut. SammutusV'että on aina ol
ta-va riittävästi varattuna. Käytön aikana 
tar 1kata:an j,atkuvaisti, ,ettei seinä ol,e pääs•syt 
kytemään (,savun ,haju puhdistus 1ka:a;pi'ssa ym.). 

64. Ajoittain on 1s-aunan ritilät poistettava 
ja tarpeen muka•an ·ku.dvattavia, tarkastettava 
ettei aluskEJhyk,sen a!lilie ole sy,öpynyt rakoj•a, 
korjattava pois vedenpoiisto-ojaan kiertynyt 
iikavesien saastuttamia maa, Lakaistava roskat 
ja levrtettävä latti'allle puhdasta täyt•emaata. 

65. Pienehköt korjiaukset lautei,s,sa, ritilöissä 
ja -varusteiden k,annatinpuis·sa y.m. saunan 
osissa voidaan suorittaa saunaryhmän toim1esta. 
Niiden, •samoinkuin käyttöväline 1i,stön kuntoa on 
jatkuvasti valvottava. Suuremmat korjaukset 
suor•ittaa erityinen sa:unojen korjausryhmä. 
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66. Saunan käy,ttövälineistön säilymisestä ja 
asianmukaisesta pakkaamisest,a saunoja varas
toitaes,s:a j,a kuljetettaessa on saunan pääl
likkö vastuussa. Irtainta välinei 1stöä (työka
lut, valai•stusvälineet y.m.) varten varatut laa
tikot on pidettävä iukittuna. Käyttövälineis
tön laatikot on suojattava sateelt•a. 

D. SAUNOJEN VARASTOINTI JA 
KULJETUKSET. 

67. Desinfektiosaunan v•arastoinnissa on 
kiinnitettävä huomiota kosteuidi2n, sääsuhtei~ 
dien vailhtelun ja m•e'kaanisen väkivallian aiiheut
taman pilaantumisen ehkäis,emiise·en. 

Sa:de jia kov•a auri'ITgon ,säteily ailiheuttavat 
pahvilevyjen tuirrnieltumista ja irtoamista; 
kosteus aiheuttaa ,lauidoit.usten turpoamista, 
m1etalliosiien ruo,stumista, käyttövälineistön pi
laantmni 1sta jne. Huolimatt0tmaisti ja ais1~an
tuntemuks,ettamasti suoritettu varastointi voi 
aiheuttaa -a:1usiparruj•en taiprnmisen, _ovien ki~
routumisen, pahvHevyj•en murtum1 e:1 h.e1-
kompien puulistoj,en katkeamisen, la 1en nk-
koutum,i•s•en jne. . . . 

Nämä V!amriot on e1.3tettävä seuraav1La to1-
menpi teillä : . .. . 

- osia ei heitelfä, pudotella e1ka kolluta; 
osat varastoidaan miel'Uimmin katok n 

alle; 
1:3 
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IV LUKU. 

ISO DESINFEKTIOSAUNA m/41. 

70. L on de infektiosaunan rakenteesta, pys
tyttämi e tä ja käytöstä on kss.komppanioilla 
tai k •m mat ohjeet. 

71. I on desinfektiosaunan ol1e,2Uisimmat ra
kenteelliset eroavaisuudet piene•en desinfektio
aunaan verrattuna ovat: 
- i ompi koko (pohjan pinta a~a 4,5X8,5 m), 
- eriUinen, jatkuvalla lämmityksellä toi-

miva kiuas, 
- riisuutumishuoneeseen sijoitettu ilman-

kuumennuskamina, 
- suihkuputki ja pumppu yhdysputkinieen 

ja letkuineen, 
- kiinteät lauteet ja penrkit. 
72. Isoa desinf ektiosaunaa pystytettäiesisä 

voidaan soveltaen noudattaa samoja ohjeita 
kuin pientä desinfektiosaunaa pystytettäes_s.ä. 
Eroavaisuuksina on tällöin huomattava puuos1en 
erilainen numerointi, erot pulttien koossa ja 
lukumäärässä, rautakiJilaliitokset puhdistus
kaappien ulkoseinissä, erot ritilöiden, lauteiden, 
penkkien, vaatetankoj,en, putkistojen ja vesi-
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- aunomi vuoron uuruu on 1 mi tä. 
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LUl U. 

l O DE INFEKTIOSAUNA m/42. 

7 l. 1 o d infektio auna m/42 käsittää vain 
Y1}1d n varu t id npuhdistuskaapin. Varus-
• i n1 uhdi tu kaapin 1ämm1itys tapahtuu 
kc hd lla kan1inalla, joiden savutorvien vaaka-
uorat at kulkevat kaapin alaosa:ssa säteil-

1 n lämp··n ä kaappiin. _Saunan läm~it)'.'s ta
pahtuu amanlai ella kmkaalla kmn isossa 
d inf kti auna "'a rrn/ 41. 

I oon de infektiosaunaan m/42 on sovellet-
tava annoja yleisiä käyttöperiaatteita kuin 
muihinkin desinfektiosaunoihin. Tarkemmat 
käyttöohjeet annetaan eriUisinä. 
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Li i te 2. 
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Liite 3. 

Pienen desinf ektiosaunan käyttövälineistö. 
(Pakkausluettelo). 

Laatikko 1: Kss.välinelaiatikko, kannessa 
merkintä DS 1. 

Sisältää: 
1 kpl. tuuletinkoneita, täyd. 
4 ,, ½ l,tr :n kloorauniinipulloja suoJus

paikkauksiessa. 
1,5 ltr. s·eparaattoriöljyä (l,0+0,5 ltr.). 

4 kpl. ~ / 16 "X13/4/' muttel'lipultteja (jalus
tan ja tuuletinkoneen yhdistyspul
tit). 

50 ,, vaateripustimia. 
tuuletinkoneen varaosat ja 2 kpl. 
kiintoavaimia. 

Huom! Laatikoista, joihin ,ei tule tuuletin
konetta, jää pois 0,5 ltr. separ313.ttoriöljyä, va
raos.at ja kiintoav.aimet 1sekä laatikosta DS 2 
ruuvitaltat. 

Laatikko 2: Kss.vä1ine1'a,atikko, kannessa 
menk.intä DS 2. 

Sisältää: 
1 kpl. tuuletinkoneen jalustoja. 
4 ,, 3/s"X3/I mutteripultteja jalustan 

kiinnitykseen. 
4 ,, puuruuveja jalustan kiiinnitykseen. 
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isältä··: 
5 kpl. ämpär i ... 
6 ,, uvat ja. 
1 ,, uopa- tioita. 
1 ,, v ikauhoja. 
7 ,, juuriharjoja. 
6 ,, kynsih rjoja (vaateharjat). 

1 kg .. 1 a. 
1 kpl. ja. 

1 " 
1 , ja. 
_ an1uu ia . 
1 n iapulaatik ita. 

• k : K ., älin laatikk , kann • a 
~ 

ä ä: 
. myr k l ä. 

_ ,, 10 ltr:n ljykani ita. 
1 puntti tu uja . 
1 kp1. täy ta. 

rj. nu vyjä. 

t i k o ;' : älin aatikko, kanne sa 
m tä 

ältää: 
pl. a ·n kaappeja. 

L t i k ko 6: K .välinelaatikko, kannessa 
m rkintä D 6. 

i ältää: 
Kuumailmaputki ton johtoputkia: 

9 kpl. putkia. 
5 ,, holkkeja. 

La a t i k k o 7: Kanne a merkintä DS 7. 
,i ältää: 
2 kpl. kuumailmaputki ton kaappiputkia. 
2 ,, ,, j ohtoputkia. 
1 ,, ,, holkkej a. 
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1 ,, halko~ahan teriä ~laatikon kannessa). 
1 ,, ,, puuo 1a. 
1 ,, ,, jännity taukoja. 

Laati k ko K s.välinelaatikko, kannessa 
merkintä DS . 

~ isältää: 
10-12 kg la ivillapalmikkoa, kuumailmaput-

kiston eristämi tä varten. 
45 m paperikanga uikaletta, kuumai1-

maputkiston eristämi tä varten. 
Rautalankaa. 

Laatikossa äilytetään putkien eri tämisen 
tapahduttua tiiviistysmateriaalia {puuvanua) 
ja varamateriaalia putkien eristämistä varten. 

Laatikko i h i n DS 2, DS 3, DS 5 ja DS 7 
sijoitetaan lisäksi pukeutumishuoneen lämmi-
tysputkisto. 

Laatikot DS 1, DS 2, DS 3 ja DS 4 varus-
tetaan riippulukoilla. 

T y ö v ä 1 i n e i s t ö n h u k k a a n t u m i-
s e n e s t ä m i s e k s i v o i d a a n o s a s i i
tä antaa s a u no j en ko r j a u s ry h-
m i e n k ä y t t ö ö n. 

De..,inf ektiosaunan puuosia seuraa pulttilaa
tikko, jossa säilytetään: pultit aluslevyineen, 
puuruuvit, kiilaavien lukkojen kahvat, ikkunat 
varalasineen, lämpömittarien ovilasit, kaappi
putkien kannattajat sekä saunan kokoamis
piirustukset ja käyttöopas. 
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