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Pakkanen paukkuu nurkissa, mutta Ur-
polan Kartanon takana on yksi bulevar-
di täynnä höyryä. Savusauna, laivasau-
na, pikkusauna ja kuumakylpy ovat kaik-
ki lämpiminä. Ne tupruttavat siniseen 
pakkasilmaan lämpimän valkoista savua.

Yrittäjillä Mikko ja Leena Kylämarku-
lalla on harvinainen sunnuntai. He ovat 
päässeet itse nauttimaan ison rakennus-
projektinsa tuloksista. He ovat kutsuneet 
ystäviään, naapureitaan ja perheenjäse-
niään saunailtaan.

– Lämmitämme saunat niin usein asi-
akkaille, ettemme yleensä viitsi nähdä 
vaivaa itseämme varten, Viikinkisaunan 
ja Urpolan Kartanon yrittäjä Leena Kylä-
markula sanoo.

Idea kolmen saunan bulevardista ke-
hittyi oikeastaan vähän vahingossa. Kaik-
ki alkoi siitä, kun Urpolan Kartanon juh-
lavieraat alkoivat toivoa iltajuhliinsa sa-
vusaunaa. Kylämarkulat päättivät vasta-
ta asiakkaiden toiveisiin.

SAUNA TUNTUI kuitenkin irralliselta kar-
tanon takana ja vaati jonkin sidoksen tai 
teeman ympärilleen. Kerran yksi virolai-
nen asiakas totesi, että saunarakennus 
muistuttaa viikinkiaikojen taloja. Siitä 
syntyi oivallus.

Yrittäjät rakensivat saunan viereen 
takkatuvan viikinkityylillä, jolloin koko-
naisuudesta tuli täydellisempi. He eivät 
kuitenkaan vielä silloin tienneet, että alu-
eelle nousisi vuosien myötä kaksi muu-
takin saunaa ja yksi kuumakylpy. Tai että 
he ottaisivat asiakkaat vastaan viikinki-
vaatteisiin pukeutuneina ja kokkailisivat 

vieraille viikinkiruokaa. Vielä vähemmän 
he ajattelivat hankkivansa pihaan oikean 
50-luvun puulaivan ja rakentavansa sen 
sisälle saunan. Niin vain tapahtui.

– Kaikki ideat saivat alkunsa aidosta 
tarpeesta. Tarvitsimme lisää saunatilaa 
ryhmien kasvaessa, asiakkaat toivoivat 
ravintolapalveluita ja jossain vaiheessa 
huomasimme, että täydellinen viikin-
kihenkinen kokonaisuus tarvitsi laivan, 
Leena Kylämarkula muistelee. Kuin tila-

uksesta tilan isäntä löysi lehdestä ilmoi-
tuksen, jossa myytiin vanha 12-metri-
nen laiva.

AJATUS TUNTUI aluksi hullunkuriselta. 
Yrittäjät kuitenkin tiesivät, että hölmöistä 
ideoista voi syntyä helmiä. Naapurit kut-
suttiin talkoisiin, ja puulaivasta rakentui 
kahdessa viikossa sauna. Nyt samat naa-
purit istuvat laivan lauteilla ja puhuvat 
Kylämarkuloiden idearikkaudesta.

– Ei tämä tässä vielä 
ole. Leena ja Mikko saa-
vat kaikenlaisia aivoituk-
sia jatkuvasti. En usko, 
että tämä kokonaisuus 
tulee koskaan valmiiksi, 
sanoo Leena Kylämar-
kulan sisko ja arkkitehti 
Päivi Vuori, joka suun-
nitteli saunan ja takka-
tuvan.

Hän tuntee isäntäpa-
rin ajatukset. Kylämar-
kulat paljastavat haavei-
levansa tällä hetkellä tu-
patilojen laajennukses-
ta. Bulevardin saunoihin 
mahtuisi useampi kym-
menen asiakasta, mutta 
tupa vetää vain parikym-
mentä henkeä.

– Meillä on positiivi-
nen ongelma. On pai-
neita laajentaa, mutta ei 
oikein riitä aikaa, Leena 
Kylämarkula sanoo.

Pariskunta työskente-
lee enimmäkseen kaksin 
sekä kartanon että Vii-

kinkisaunan parissa. He 
tekevät myös ruoat ja huolehtivat sau-
nojen lämmittämisestä. Saunat vaativat 
aina kokonaisen päivän lämmetäkseen. 
Puita pitää lisätä puolentunnin välein.

Kylämarkuloista kuitenkin huomaa, 
etteivät he tee työtään vain palvellak-
seen asiakkaitaan. 

He toteuttavat myös unelmaansa: 
pähkähullujen keksintöjen saattamis-
ta vakavasti otettaviksi lopputuloksiksi, 
ehkä jopa taiteeksi.
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Jaakko Kylämarkula, Jaakko Ala-Nissi-
lä ja Miklos Saikkonen hikoilivat sauna-

maratonissa: savusaunasta kuumakyl-
pyyn, kylvystä laivasaunaan ja laivasau-
nasta pyörillä kulkevaan pikkusaunaan.

Yrittäjäpariskunta Leena ja Mikko Kylämarkulalla riittää ideoita. Kaksikko on rakentanut Urpolan kartanon taka-
na sijaitsevan takkatuvan viikinkityyliseksi.

Yleensä vie-
railijat ha-

luavat naut-
tia kartanon 
emännän te-

kemän ate-
rian, vaikka 

juhlapaik-
kaan saisi 

tuoda omat-
kin eväät.

50-luvulla rakennettu puulaiva muuttui 
viikinkisaunaksi.


