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SISSEJUHATUS 

Antud teema valisin isiklikust uudishimust ja austusest rahvusliku ehituse vastu. Minus on kaua 

küsimusi tekitanud nö traditsioonilise suitsusauna propageerimine, mis tihtipeale on 

traditsiooniga seotud ainult väga üldises mõttes: sageli ei lähtuta mitte tegelikust tavast, vaid 

mõne muu piirkonna (nt Võrumaa, Saaremaa või isegi Soome suitsusauna) põhiplaanist, 

arhitektuursest lahendusest, tapitüübist, kerise ehitusest jms. 

Suitsusaun on tuhandeid aastaid vana traditsiooniga hoonetüüp, mida võib ka lugeda meie 

esivanemate esimeseks hoonetüübiks siinsetel aladel ning, mille kujundus ja kasutus on säilinud 

peaaegu muutumatul kujul läbi sajandite. See on põhjus, miks tuleks antud teemat uurida ja 

propageerida, et osake esivanemate pärandi põhituumast kestaks edasi.  

Lõputöö rakenduslik eesmärk oli püstitada traditsiooniline mulgi suitsusaun ning  testida ja 

arendada selle töö käigus oma teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja oskusi palkehituse ja eriti 

suitsusaunade valdkonnas, sealjuures kasutada palkkehandi ehitamisel traditsioonilisi 

tööriistasid.  

Lõputöö akadeemiline eesmärk on propageerida ehedalt traditsioonilist piirkondlikest eripäradest 

lähtuvat, kuid kaasaegsete vajaduste ja teadmistega kooskõlas suitsusaunaehitust. Selle eesmärgi 

täitmiseks töötan uurimuslikule eeltööle ja dokumenteeritud praktilisele kogemusele tuginedes  

välja metoodilise juhendi traditsioonilise suitsusauna kavandamiseks, ehitamiseks ja 

kasutamiseks. 

Lõputöö praktilise osa lähteülesandeks oli projekteerida ja ehitada Männiku metsatallu 

pärandehitusmeistri Vello Truu vahetul juhendamisel keskmiselt kümnele kasutajale, arvestades 

turismitalu olmelisi erivajadusi (traditsioonilisest suurem kasutusintensiivsus, pesemisvõimalus, 

hoolduse hõlpsus, kerise puhastatavus, tuleohutust, potentsiaalselt asjatundmatu kasutajaskond), 

kahjustamata traditsioonilist ilmet ning suitsusauna toimeprintsiipe.  

Lõputöö teoreetiline osa koosneb kuuest peatükist. Esimeses kirjutan eesti traditsioonilise 

suitsusauna levikust, ajaloost, ehitamisest ja selle kommetest. Teises peatükis annan ülevaate 

nõuetest, mis on suitsusaunaga seotud. Kolmandas peatükis annan nõuandeid traditsioonilise 

suitsusauna kavandamiseks. Neljandas peatükis analüüsin lõputöö kalenderplaani teostumist ja 
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ehitusprotsessi tootlikust. Viiendas peatükis põhjendan Männiku Metsatalu suitsusauna 

ehituslikke lahendusi. Kuuendas peatükis anna ülevaate enam levinud traditsioonilistest 

palkehitusriistadest. Töö lõppu on lisadena lisatud Männiku Metsatalu suitsusauna eskiisprojekt 

ja ehituse fotoajalugu. 

Oma lõputöö valmimises soovin tänu avaldada suurepärasele ehitusmeistrile ja pärandoskajale 

Vello Truule ainulaadse praktilise juhendamise eest, TÜ VKA rahvusliku ehituse õppekava 

hoidjale Priit-Kalev Partsile, ehituspartnerile Taavi Tammekivile ning Raimo Tikkanenile 

Hirspek OYst, kelle juures praktiseerides saingi esimese tõuke hakata uurima suitsusaunu. Ja 

muidugi Männiku Metsatalu pererahvale huvitava tellimuse ning toetava suhtumise eest! 
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1. EESTI TRADITSIOONILISE SUITSUSAUNA …  

1.1… levik ja ajalugu 

 

Saun on igipõline kõigil läänemeresoome rahvail – eestlastel, soomlastel, karjalastel, ingerlastel, 

vepslastel, vadjalastel, liivlastel. Ka kaugemad soomeugrilased (mordvalased, marid, udmurdid, 

komid) tunnevad vihusaunu. Seda tõestab ka samatüveline sõna saun, mis on ühine mitmele 

läänemeresoome keelt kõnelevale rahvale ning mis oletatavasti pärineb 3. aastatuhandest e. m. a. 

Tamara Habichti raamatus „Eesti saun“, on välja toodud veelgi vanem sõna - leil. Raamatu autor 

leiab, et antud sõna pärineb veelgi vanemast ajaloolisest traditsioonist, mis on arvatavasti  

soome-ugri rahvastele juba kaua ühine olnud. (Habicht 1972, lk 8-9) 

Raamatus „Eesti saun“ on Tamara Habicht kirjeldanud sauna kui eesti rahvapärast ehitist, mis 

säilitanud vanu traditsioone, olgu siis arhitektuuris või saunaga seotud eluolus ja kommetes. 

Sauna ja vihtlemist peetakse Eestis igipõliseks ja omaaegse läänemeresoomlaste ühise 

kultuuripärandi säilmeks (Habicht 1972, lk 1). 

Lõuna-Eesti, saared, põhjarannik ja Loode-Eesti saunadeta ala – need on neli suitsusauna ja 

saunakultuuri piirkonda Eestis, mis on ajaloolist arengut jälgides välja kujunenud. Niihästi 

saunade ehitustehnikas, plaani kui ka ahjutüüpide ja veesoojendusviiside ajaloolises arengus on 

märgata erinevusi kolmes piirkonnas (Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti ja saared). Küllalt selgesti 

eraldub veel kaks piirkonda (Kagu-Eesti ja mulgi alad) Lõuna-Eestis. (Habicht 1972, lk 132) 

Sõna saun leiame esmakordselt kirjalikes allikais Jõelähtme kihelkonna Saunja küla kohanimes 

13. sajandi algul. Saksakeelsest riimkroonikast pärineb Karksist (Viljandimaal) sauna kohta 

teade, kus kirjeldatakse, kuidas Karksi lähedal eestlasest peremees öömajalisele – rändavale 

nõelkaupmehele – sauna (die Stube) küttis. Kagu-Eestist on saunade kohta andmeid 18. ja 19. 

sajandist. Näiteks 18. sajandi keskpaigast on Urvaste kihelkonnast teade, mille kohaselt on seal 

igal talul oma saun. 18. sajandi lõpust on pärimuslikke andmeid saunade kohta ka Kihnust. Sama 

sajandi lõpul ja järgmise algul peatuvad baltisaksa autorid Hupel ja Petri juba mõnevõrra 
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üksikasjalikumalt eesti talupojasaunade ja saunaskäimise kirjeldamise juures. (Habicht 1972,  lk 

9) 

1.2… ehitamine 
Mitmed muistendid pajatavad sellest, kuidas saare ja hiiu vägilased sauna ehitavad või saunas 

käivad, mis näitab, et eestlastele oli sauna ehitamine väga südamelähedane. Sama arvab oma 

teoses ka Tamara Habicht, kus ta kirjutab, kuidas rahva mõttekujutus muistseid vägilasi saunu 

ehitama ja kerisekive kandma pannud (Habicht 1972, lk 10). 

Palkehitusmeistrid oskavad rääkida, et esimese hoonena uue hoonekompleksi rajamisel ehitati 

ikka saun, kuhu asuti ka elama, et järgmisena ehitada rehielamu ja teisi kõrvalhooneid. Tuleohu 

kartusest tingituna ehitati saun teistest hoonetest eemale. Vana kombe kohaselt tuli sauna 

ehitamist alustada selge ilmaga. Sompus ilmaga saunaehitus pidi põhjustama vinguse sauna. 

(Habicht 1972, lk 12) 

Suitsusaun on traditsiooniliselt ristpalkehitis. Ristpalkehituse ajalugu arvatakse ulatuvat tagasi 

esimese aastatuhande lõppu e. m. a. On küllaltki tõenäoline, et vanemad ristpalkehitused on 

olnud üheruumilised  saunad. Ühest ruumist koosnevad eesruumita saunad on tänasel päeval 

väga haruldased. (Habicht 1972,  lk 16) Saunaruumi tähtsamateks osadeks olid kerisahi ja 

vihtlemislava ning nende paigutus saunaruumis on piirkonniti erinev. 19. sajandi teisel poolel, 

peamiselt aga viimasel veerandil, levis laiemalt kaheruumiline saun, mis praegugi Eestis kõige 

tavalisem. (Habicht 1972, lk 16) 

Sauna ehituseks on enim kasutatud männi- või kuusepalki. Piirkonniti on suhtumine mändi ja 

kuuske erinev. Erinevatel juhtudel kiidetakse üht teisele ja vastupidi. Kasutatavad 

ehitusmaterjalid sauna ehitamiseks peaksid olema kuivad. Raamatu „Saun ja saunaleil“ autori H. 

Jänese põhjal ei saa toorest puidust ehitatud saunas tekkida õiget saunaatmosfääri, sest märg puit 

ei ima niiskust. Niisugusel juhul kulub ligikaudu aasta, enne kui saun on nii-öelda „sisse 

suitsutatud“, ning seinad ja lagi küllalt kuivanud. 

Saunadel ei olnud kindlaid mõõte, sest sauna suurus olenes paljuski talupoja rikkusest. 

Suuremates taludes olid saunad avaramad, väikemajapidamistel väiksemad. Tamara Habichti 

kirjutatu põhjal olid talusaunad oma kaks sülda (1 süld = ligikaudu 1,7 m) pikad. 
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1.3 … kombed 

Saunaga seotud kommetes ja rahvaluules on kolmes piirkonnas (Lõuna-Eesti, Põhja-Eesti ja 

saared) näha erinevusi. Eriti eredalt eraldub ülejäänud Eestist selle lõunaosa, kus sauna ja 

saunaskäimisega seotud kombeid on rohkem kui mujal. Siin paistab mõnel määral tegu olevat 

isegi omaaegse erilise saunakultusega. Ka on siin rohkem säilinud uskumusi, mis on seotud 

imettegeva jõuga. Lõuna-Eestis eraldub alapiirkonnana Kagu-Eesti, kus on omapära sauna 

tervitus- ja tänusõnades ning kus on kinni peetud mõnest mujal Eestis mitte esinenud kombest. 

(Habicht 1972, lk 132- 133)  

Saunal on olnud oma osa mõnedes perekondlikes ja kalendritähtpäevade kommetes (pulmasaun, 

nn. jõuluhane saunaskäimine). Mitmes saunaga seotud uskumuses leidub jälgi muistsetest 

rahvausundilistest kujutelmadest. On arvatud, et saunas elavad haldjad ja vaimud, et pärast 

saunalisi tulevad vihtlema surnute hinged. Saunalised on tänusõnadega pöördunud 

loodushaldjate (maaemake, maaisake, vee-emake, veeisake)  poole. Kaugest minevikust pärinev 

mõtteviis kajastub ka sauna pühakspidamises, usus saunas saadud imepärasesse jõusse ja 

mitmesugustes vihtlemistes. Saunal on olnud oluline koht rahvameditsiinis. Seal vihtlemise, 

kupupanemise ja masseerimisega ravitud paljusid haigusi. (Habicht 1972, lk 161)  
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2. SUITSUSAUNAGA SEOTUD ÕIGUSAKTID 

2.1 Ehitise tuletundlikus, tuleohutus ja tuleohutusnõue 

Ehitise (antud juhul suitsusauna) tuletundlikkuse all mõistetakse selle osa omadusi tulega kokku 

puutudes: süttida; eraldada soojust; levitada tuld; eraldada mürgiseid gaase; eraldada põlevaid 

(kuumi) tilku (Sieger 2007, lk 104-105). 

Ehitise tuleohutuse määramisel jaotatakse ehitised 3 klassi: 

− tulekindlad (TP1);  

− tuldtakistavad (TP2);  

− tuldkartvad (TP3).  

Ehitise (antud juhul suitsusauna) tulepüsivusklass määratakse tema tarindite tulepüsivusklassi 

alusel. Ehitise nõutava tulepüsivusklassi määravad ehitise kasutamisviis, st ehitises toimuva 

tegevuse tuleohtlikkus. Ehitise või selle osa tuleohutuse näitajaks on tuletundlikkus ja 

tulepüsivus. (Sieger 2007, lk 97) 

Ehitise (antud juhul suitsusauna) olulisteks tuleohutusnõueteks tulekahju puhkemise korral on: 

− ettenähtud aja jooksul säiliks ehitise kandevõime; 

− ehitises tule tekkimine ja leviku takistatus; 

− tule levik naaberehitistele takistatud. 

Olulised tuleohutusnõuded peavad olema täidetud kogu ehitise kasutusaja vältel. (Sieger  2007, 

lk 89) 

Hr Argo Siegeri koostatud raamatus „Tuleohutus. Korraldus. Nõuded. Seadusandlus“ on 

tuleohutusnõuet defineeritud tehnilise ja korraldusliku nõudena, mille eesmärk on tagada objekti 
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ning selles toimuva tegevuse või protsessi ja seadme töö tuleohutus. Antud nõude kohaselt lasub 

vastutus tuleohutusenõuete täitmise eest objektil selle valdajal või omanikul. 

 

2.2 Puidu tuleohtlikkus 

Puit on aeglasti süttiv, kuid süttinult tuld kiirelt edasilevitav materjal! Tuleohutuse ja 

tuletõrjejärelvalve õigus- ning normatiivdokumentide kommenteeritud väljaandes on kirjutatud, 

et pikaajalise kuumutamise korral, temperatuuril üle 130˚C võib viia puidu pürofoorse 

(pürofoorne aine on õhu käes iseenesest süttiv, hõõrumisel kergesti süttiv või sädemeid andev 

aine) söestumiseni ja muuta ta kergesti tuldvõtvaks isegi juba 150˚C juures. Süttimise 

temperatuuri mõjutab lisaks kestva kuumutamise ajale ka puu liik ja niiskus. 110˚C – 

puidukuumutamisel hakkab eralduma niiskus. 130˚C ja üle selle hakkavad puidus 

lagunemisprotsessid, millega kaasneb soojuse eraldumine. Soojuse akumuleerumise tingimustes 

võib juba 130 ̊ juures alata iseeneslik puidu kuumenemine, mis võib teatud tingimustes lõppeda 

isesüttimisega (näiteks niiske saepuru isesüttimine). 

 

2.3 Tuleohutusnõuded 

Hr Argo Siegri kirjutatu põhjal tuleb välissein ehitada nii, et tuli ei leviks: 

− piki välisseina välispinda, välisseina konstruktsioonis;  

− välisseina ja tuletõkke konstruktsiooni ühenduskohtade kaudu. 

On küllaltki selge, et tule levik ühelt ehitiselt teisele, ei tohi ohustada inimeste turvalisust ega 

põhjustada olulist majanduslikku või ühiskondlikku kahju. Et seda tingimust täita, peab hoonete 

vaheline distants takistama tule levikut teistele hoonetele, kusjuures ,hr Argo Siegeri 

kirjandusallika põhjal, juhul kui hoonete vaheline vahemaa on alla 8 m, tuleb tule leviku 

piiramine tagada ehituslike või muude abinõudega. Nimetatud hoonetevahelise distantsi 

arvestamisel võib lugeda üheks hooneks tuletõkkesektsiooni nõuetele vastavat hoonekompleksi, 

kusjuures sellised hooned peavad olema tuleohutusest lähtuvalt samases klassis, vastavalt kas 

TP1, TP2 või TP3. (Sieger 200t, lk 118) 

Esmastele tulekustutitele peab olema vaba juurdepääs. Tuleohutusnõue näeb ette, et tulekustuti 

asukoht peab olema selgesti märgatav ja tähistatud suunamärkidega. Tulekustuti kohale, mis 

asub hoonest väljas, ehitatakse varikate või paigaldatakse tulekusuti ilmastikukindlasse kappi. 
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Tulekustuti, mis asub hoonest väljas või kütmata ruumis ning ei ole ettenähtud kasutamiseks 

miinustemperatuuril või, mille puutumatus väljaspool hoonet ei ole tehniliste vahendite abil 

tagatav, paigutatakse kokkuleppel päästeasutusega lähimasse köetavasse personali ruumi. Teave 

tulekustuti uuest asukohast koos seda tähistava tuleohutusmärgiga paigutatakse kohta, kus 

tulekustuti  vastavalt peab olema. (Sieger 2007, lk 138) 

 

2.4 Looduskaitseseadus. Veeseadus. Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise 

kord 

Suitsusaun on igati ehitis (väikeehitis) vastavalt ehitusseaduses (§ 15) ja planeerimisseaduses (§ 

3) sätestatule st. tema kohta käivad täpselt samasugused seadused kui teiste hoonete kohta. 

Väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni viiemeetrise 

kõrgusega ühel kinnistul asuv ehitis (Ehitusseadus  § 15). Väikeehitise ehitamiseks ei ole 

ehitusprojekt nõutav, välja arvatud juhul, kui §-s 16 nimetatud kirjaliku nõusoleku andmisele 

eelneb ehitusprojekti esitamise nõue või taotletakse kasutusluba (Ehitusseadus § 15 lõige 2). 

Loomulikult kehtivad ka teised seadused. Olulisematest looduskaitseseadus ja veeseadus. 

Looduskaitseseadus näiteks määratleb veekogude ehituskeelualad (Looduskaitseseadus § 38), 

kuhu ei tohi ka suitsusaunu ehitada (Viljandi järvel nt. 50 m).  

Suuremat rolli mängib traditsioonilise suitsusauna olemasolule heitvee veekogusse või 

pinnasesse juhtimise kord. §1. Määruse reguleerimisala ja eesmärgi teine lõik sätestab, et heitvee 

veekogusse või pinnasesse juhtimise nõuete täitmisel tuleb tagada, et vee ning veega seotud vee- 

ja maismaaökosüsteemide ning märgalade seisund ei halveneks. Heitvee veekogusse või 

pinnasesse juhtimise korra 3. peatüki § 9 on sätestatud, et pinnasesse juhitava heitvee pH 

või ohtlike ainete sisaldus ei tohi ületada  tabelis 1 esitatud piirväärtusi.  
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Tabel 1. 

 

 

Tulevane suitsusauna omanik peab tutvuma tähelepanelikult eelmainitud seaduste ja 

normatiividega. Pesemisel tuleb kasutada biolagunevaid pesuvahendeid, et tekitada 

võimalikult vähe kahju ümbritsevale keskkonnale! 

 

 

Reostusnäitaja Mõõtühik Piirväärtus 

Vesinikioonide minimaalne sisaldus vees (pHmin )  pH-ühik  6,0  

Vesinikioonide maksimaalne sisaldus vees (pHmax )  pH-ühik  9,0  

Hõbeda sisaldus  mg/l  0,2  

Üldkroomi sisaldus  mg/l  0,5  

Kroomiühendite sisaldus Cr (VI)  mg/l  0,1  

Vase sisaldus  mg/l  2,0  

Plii sisaldus  mg/l  0,5  

Nikli sisaldus  mg/l  1,0  

Tsingi sisaldus  mg/l  2,0  

Tina sisaldus  mg/l  0,5  

Antimoni sisaldus  mg/l  0,5  

Fluori sisaldus  mg/l  3,0  

Arseeni sisaldus  mg/l  0,2  

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) sisaldus kokku  µg/l  0,1  
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3. SOOVITUSED SUITSUSAUNA … 

3.1. … kavandamiseks 

Enne suitsusauna ehitust tuleb teha tõsist eeltööd, et ennast kurssi viia suitsusauna ehitusega 

seonduvate seadustega, piirkondlike eripäradega ja tuleohutusnõuetega. Siinkohal soovitangi 

julgelt soome arhitekti Risto Vuolle-Apiala traditsiooniliste suitsusaunade kavandamise ja 

ehituse põhimõtteid, mis sobivad ka eesti traditsioonilise suitsusaunale. Suitsusauna 

kavandaja/ehitaja peab: 

− üritama ehitada oma piirkonnale tüüpiline saun, et säiliks piirkonlik eripära; 

− uurima oma piirkonnas allesolevaid suitsusaunu ja küsitlema eakaid inimesi; 

− otsima teemakohaseid uurimusi kohalikust muuseumist, riigiarhiivist ja raamatukogudest; 

− ehitama vajadusele vastava sauna (nt saunamaht); 

− peab selgitama välja suitsusaunaga seotud üksikasjad, mis nõuavad tegijalt teadmisi ja 

oskusi; 

− vältima kõiges liialdamist ja võõraid stiilijooni; 

− kavandama/ehitama stiilselt, sest keegi ei küsi, kaua seda sauna ehitati vaid hoopis, kes 

selle tegi ja kas see on ka hea? (Vuolle-Apiala 2005, lk 8–9 ) 

 

3.2. … ohutuks kütmiseks  

Suitsukerise kütmises mittekogenud inimene võib tahtmatult tekitada olukorra, kus kiirustades 

köetakse ahju ohtliku süttimispiiri lähedale. Suitsusauna kütmiseks tuleb varuda aega, sest liigne 

rahmeldamine võib kurjalt kätte maksta. Kütmist tuleks alustada tasasel leegil ja seda järjest 

suurendades. Suitsukerise kütmiseks piisab üldjuhul kuni kahest ahjutäiest, kuid kui ahjusuu 

asub eesruumis nagu seda on traditsioonilisel Viljandimaa suitsusaunal, siis tuleks arvestada 

küttekulu suurenemisega.  

Vaigurohked küttepuud suurendavad süttimisriske, sest neile on omane „pritsida“ sädemeid, mis 

võib seada ohtu tuleohu eest kaitsmata suitsusauna puitkonstruktsioone (Majamaa 2005, lk 6) . 



13 

 

Eriti tähelepanelik tuleks olla vaigurohkete küttepuude ladustamisega  ahjusuu lähedusse, sest 

need võivad kergesti süttida, sest suitsukerise temperatuur kütmisperioodil võib tõusta üle 200˚C, 

mis tähendab, et sellisel temperatuuril on puidu, eriti kuiva vaigurohke puidu, süttimine täiesti 

loomulik. Suitsusauna kütmisel tuleb eelistada lehtpuid okaspuudele! 

Tähelepanelik tuleks olla ka kütmisperioodi lõppedes, sest suitsusauna ahi on veel piisavalt 

kuum, ohustamaks suitsukerise ümbruses olevaid puitkonstruktsioone.  

Suitsusaun on tulekartlik hoone! Iga endast lugupidav suitsusauna omanik/kütja peab 

suitsukerise kütteperioodil viibima selle vahetus läheduses ja olema tähelepanelik, et vältida 

tulekahju teket ning varustama suitsusauna esmaste tulekustutus vahenditega. 

 

3.4. … hoolduseks 

Suitsusaun on, vastupidiselt laialt levinud negatiivsele arvamusele, puhas koht. See oli endisajal 

kõige hügieenilisem koht, mis tulenes suitsust ja kütmisaegsest kuumusest ( +200˚C). Need 

asjaolud on ka põhjuseks, miks sünnitati lapsi, raviti haigeid ja säilitati surnuid saunalaval. 

Raamatu „Saun“ autor Pekka E. Tommila on kirjutanud, et õige hooldamise korral on 

traditsiooniline suitsusaun alati olnud väga puhas koht. Saunahügieenile avaldab olulist mõju 

leiliruumis ka õhuvahetus: kui niiskus õigeaegselt välja tuulutatakse, ei ole mikroorganismidel 

kasvuvõimalusi. Tänapäeva saun on mikroorganismidele  soodne. Praegusaja suitsuvabades 

saunades ei ole enam suitsu puhastavat mõju ja liiati  kasutatakse seal palju vett. Kui veel ka 

sauna temperatuur hoitakse kütmiskordade vahel mitmeid päevi aastaringselt normaalse 

toatemperatuurina,  on tingimused bakteritele  tihtipeale soodsad. Seepärast tuleb 

saunahügieenile õigel kombel tähelepanu pöörata. (Tommila 2005, lk 102) 

 

3.5. … heaks leiliks 

Leili kvaliteeti mõjutab saunaõhk oma osateguritega: õhutemperatuuri ja –niiskuse,  kerise ja 

sauna sisepindade soojuskiirguse, õhuvahetuse ning õhu puhtuse ja ioonidesisaldusega. Leili 

kvaliteeti mõjutab ka kerisekivide liik, nende koostis, seisund ja temperatuur. (Tommila 2005, lk 

40) 

Ühtlane leil sõltub küllaltki palju suitsukerise kütmisest. Suitsukerise juures on oluline, et seal 

olevad kerisekivid kuumeneksid kütmisperioodil  ühtlaselt ja seda eriti Männiku Metsatalu 
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suitsukerisetüübi korral. Risto-Vuolle Apiala sõnul on oluline, et kerisekivid oleksid asetatud nii, 

et kütmise ajal tekkiv kuumus jaotuks ühtlaselt kogu kerise ulatuses (eravestlus 2009 märts).  

Joonisel nr 1 on üles joonistatud Risto-Vuolle Apiala poolt Männiku Metsatalu suitsusauna 

suitsukerise läbilõige koos kerisekivide paiknemisega. Tumedalt viirutatud osa märgib 

kerisekive, mille diameeter ja tihedus on ülejäänud kerisekividest suurem. Seda sel põhjusel, et 

aeglustada põlemisel tekkiva kuumuse liikumist kerise ülemistesse kihtidesse ning suunate see 

kerise tagumise osa kividele – tulemuseks on ühtlaselt kuumenenud suitsukeris. 

 

Joonis nr 1. Männiku Metsatalu suitsusauna suitsukerisetüübi läbilõige (joonistanud Risto-Vuolle Apiala) 

Vanade eestlaste elukommete lahutamatuks osaks oli juba kauges minevikus palavas leilis 

vihtlemine ja pesemine - kõik see tegevus toimus leiliruumis (Tihase 1974, lk 260). 

Leiliruum on suitsusauna keskne osa, kus toimub läbi leiliviskamise kõrge temperatuuri 

toimetamine organismi. Selle ruumi mikrokliimas on erilise tähtsusega õhuniiskus, 

õhutemperatuur, õhu liikumiskiirus ja õhus leiduvat laetud osakeste laad. (Laane ja Suija 1984, 

lk 116) Iga saunaline peaks teadma, et õige leil on niiske, kuid kõrge temperatuuri mõju ja selle 

tunnetamine on alati isikupärane. 

Nagu eespool mainitud, on hea sauna/leiliruumi võtmeks õhuvahetus. Raamatu „Saun“ autori 

Pekka E. Tommila sõnul traditsioonilistes suitsusaunades ei olnud õhuvahetusprobleeme, sest 

puidust palkkonstruktsioon on „hingav“. Lisaks sellele olid katusepiiril räpnaaugud või 

suitsutoru, mis võimaldasid ka muidu hästi toimivat õhuvahetust reguleerida. Asendusõhk tuli 

põrandaservast ja alumiste palkide pragudest. (Tommila 2005, lk18) Õhuvahetus ehk tuulutus 

saunas on tähtis nii kümblemise kui ka sauna vastupidavuse seisukohast.  
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 E. Tommila on toonud välja õhuvahetuse neli ülesannet, milleks on: 

1. Hoida saunas ruumid värsked ja kuivad.  

2. Tuua kütmise ajal hapnikku puude põlemiseks.  

3. Tuua kümblusajal hapnikku sisaldavat õhku saunalisteni laval ja eemaldada higist õhku.  

4. Viia pärast saunaskäimist ära liigne niiskus ja kuivatada konstruktsioonid.  

Saunatamise mõnu sõltub väga palju õhuvahetuse tõhususest leiliviskamisel. Värskes ehk puhtas 

ja hapnikku sisaldavas leilis on meeldiv ja virgutav olla. Kui õhuvahetus on halb, ei jaksa pikalt 

leili võtta, sest hapnikupuudus ja kõrge süsihappegaasi sisaldus hakkavad kiiresti väsitama. 

Värske leil virgutab! (Tommila 2005, lk 18-19)  

                                                  

3.6. … kerise ehituseks 

Suitsusauna möödapääsmatuks osaks oli kerisahi, mis tehti maa- või paekividest (hilisemal ajal 

hakati ehitama keriseid tellistest). Keris on  suitsusauna tähtsaimaks osaks, millel on kaks 

ülesannet: eelkõige on see sauna kütte ja teiseks leili reguleerimise seade. Kerise ülesanne on 

soojendada sauna ja toota kuuma veeauru ehk leili. Kerise leiliandmisvõime sõltub kerisekivide 

hulgast. (Tommila 2005, lk 40) 

Mõnes vanemas saunas oli suitsukeris üsna primitiivse ehitusega: nurgas asetseva tulepesa 

ümber oli laotud suuremad raud- või paekivid, mis moodustasid ahju müüri. Sellele algelisele 

müürile asetati võlviks katusekujuliselt üksteise vastu toetuvad lamedad kivid. Viimaste peale 

laoti keris, mis kujutas endast kivikuhelikku, suuremad kivid all, väiksemad peal. Kerisekivideks 

valiti paari rusika suurused raudkivid, mis ei pudenenud leili visates. Niisugune algeline kerisahi 

oli puitseinte läheduses väga ohtlik. Seepärast asendati saunades nagu kodadeski 

keriseselähedased puitseinad kiviseintega või ehitati ahi seinast veidi eemale. Lahtise kerisega 

ahju puhul võisid läbi kerise üleslendavad tulesädemed sauna kuumenenud puitlae kergesti 

põlema süüdata. Selle vältimiseks hakati hiljem keristele kivist lagesid peale ehitama. 

Paerikastes kohtades tehti see lagi laiast paeplaadist, mis asetati rõhtsalt kerise kohale. (Tihase 

1974, lk 260) 

Nagu eespool mainitud, oleneb sauna headus sauna kütmisest, ka sauna kerisest ja küttekolde 

käigust. Suur tähtsus on kividel kerisel. Sauna keris peab vastama sauna mahule. Kõrge lagi 
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saunas on kibeduse tekitaja. Üleval on kuuma külluses, aga all on kuuma ja külma vahetus, mis 

tekitab kibeda vinguse tunde. (Habicht 1972, lk 66) 

Suitsusauna kerise ehitusel tuleb silmas pidada piirkondlikke iseärasusi ning kindlasti kasutada 

suitsukerise ehituseks kõrgeid põlemiskoormusi taluvaid materjale (nt šamott-tellised). 

Kärgtelliseid pole soovitatav kasutada kerise (üldse küttekeha) ehituseks, sest tule mõjul võivad 

need termiliste pingete tõttu puruneda (Hartšuk, V. Mägi, R. Neidre, L. Rohusaar, J 2002, lk 

130).  

Palkehitus ettevõtja Raimo Tikkaneni, ühe suitsusauna alal Soome pädevama inimese sõnul peab 

suitsusauna lagi olema kerise kohal kaitstud. Laekatte materjaliks peab olema materjal, mis ei 

akumuleeri keriselt kiirgavat kuumust. Soome päästeamet soovitab sel juhul kasutada tuletõkke 

plaati ja tulekindlat mineraalvilla (eravestlus Raimo Tikkaneniga 2006 juulis) . Kerise võimsus 

tuleb valida sauna suurusele vastav. On selge, et suur saun vajab võimsamat kerist kui väike. 

Alamõõduline keris võib kaasa tuua palju ebameeldivusi: 

− see soojendab sauna aeglaselt; 

− see ei anna piisavalt leili ja piirab nii sauna kasutamist; 

− ülekoormatud alamõõduline keris kulub kiiresti ehk „põleb ära“. 

Nagu eespool mainitud, on suitsukerisele raske mõõtejuhendeid anda. (Tommila 2005, lk108) 

Raamatus „Eesti saun“ (Habicht 1972, lk 34) leiame suitsusaunaahju valmistamise kirjelduse 

Kodaverest, kus kirjutatakse, et ahju kere pikkus ja laius oli ligikaudu kahe, kõrgus aga ühe 

meetri ümber. 

 

3.7. … tulepüsivuse tõstmiseks 

Projekteerimisnormid ei näe ette kaitsmata puittarindi korral mingit tulepüsivusaega, kuid 

üldiselt võib väita, et massiivne puittarind kannatab visalt tulekahju mõju (Leisson 1997, lk 327). 

Tuleohutuse ja tuletõrjejärelvalve õigus-ning normatiivdokumentide kommenteeritud 

käsiraamatu järgi (lk 322) oleneb puittarindi tulepüsivuse piir  

− ristlõikepindalast 

− kaitsekihi paksusest 
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− materjali süttivusest 

− võimest säilitada mehaanilised omadused kõrge temperatuuri tingimustes (konstruktiivne 

lahendus, koormused jne). 

Tulepüsivuse tõstmise eesmärgiks on pikendada puittarindi tulepüsivusaega. Tulepüsivusaeg on 

aeg minutites, mille jooksul tarind täidab tulekahju olukorras oma funktsioone. (Leisson 1997, lk 

322)  

Suitsusauna korral pole võimalik kasutada tulepüsivuse tõstmiseks keemilisi lahendusi nagu 

näiteks spetsiaalseid puidu tulekaitse värve ning-lakke. Lahendusteks oleks antud olukorras palgi 

ristlõikepindala suurendamine, võimalikult suure lülipuidu sisaldusega ehitispalgi valimine ning 

suitsukerise ümbruskorra kaitsmine tulekindla müüri ja kaitsekihiga. 

Kaitsekihiga saab suurendada igasuguste tarindite tulepüsivust. Parimateks tulepüsivuse tõstmise 

kaitsekihi materjalideks on mineraalvill, jäigad tsement- või silikaatplaadid või profiilelemendid.  

Mineraalvill (kivi- ja klassvillaplaadid) tagab suitsukerise kohal oleva laeosa hea kaitse ka kõrgel 

temperatuuril, kui katte paksus on 20 … 100mm (paksus määratakse arvutusega). Kaitsekiht  

kinnitatakse pinnale metallelementidega või mittepõleva silikaatliimiga. Kaitsekihi välispinna 

võib katta plekiga või muu sobiva ( ka tuleohutuse seisukohalt) viimistlusmaterjaliga (nt 

tuletõkkeplaat). (Hartšuk, V. Mägi, R. Neidre, L. Rohusaar, J 2002, lk 137)  

Tuletõkkemüür peab olema ehitatud mittepõlevast materjalist. Ka avatäited peavad olema 

mittepõlevatest materjalidest ja tulemüüriga samast tulepüsivusklassist. Tuletõkkemüür peab 

toetuma mittepõlevale vundamendile või vundamenditalale ning olema staatiliselt püsiv ka 

hoone varisemise korral nii ühel kui ka mõlemal pool tuletõkkemüüri. Tuletõkkemüür peab 

suitsusaunas katkematult läbima suitsukerise ümbruskonda kogu kõrguses ja laiuses (soovitav 

oleks veel lisada laiuses 400 mm juurde) ning taluma ka tulekahju korral tekkivaid termopingeid. 

(Hartšuk, V jt 2002, lk 125) 

Vaheseina tegemisel tuleks eelistada seinasiseseid tappe mitte seina läbivaid tappe. Kui tapp on 

läbiv, võimaldab see tulel tungida läbi seina (lisaks sein on palju soojem). (Leisson 1997, lk 328) 
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4. MÄNNIKU METSATALU SUITSUSAUNA KIRJELDUS 

Lõputöö praktilise osa lähteülesandeks oli projekteerida ja ehitada suitsusaun keskmiselt 

kümnele kasutajale, arvestades turismitalu olmelisi erivajadusi (traditsiooniliselt suurem 

kasutamisintensiivsus, pesemisvõimalus, hoolduse hõlpsus, kerise puhastatavus, tuleohutus, 

potentsiaalselt asjatundmatu kasutajaskond jms), kahjustamata lõpptulemuse traditsioonilist 

ilmet ning suitsusauna toimeprintsiipe. 

Objekti kavandamisel tuginesin seminaritöö koostamise käigus kogutud teadmistele. Ülesandeks 

oli luua saun, mille ilu peitub just selle vanamoelises olemuses, kus esteetika ja otstarve on 

kooskõlas hoone tehnilise toimimisega.  

 

4.1. Objekti valiku, põhiplaani ja palgivaliku põhjendus 

Objekti valikul lähtusin isiklikust soovist propageerida ja kogeda, kuidas ehitada ning arendada 

töö käigus oma teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ja oskusi palkehituses (kasutades palkkeha 

ehitamisel traditsioonilisi peakehitus käsitööriistasid), seda eriti suitsusauna valdkonnas.  

Männiku Metsatalu suitsusauna ehitus oli ideaalseks võimaluseks õppida käsitlema erinevaid 

palkehituse käsitööriistasid mitmesugustes tööoperatsioonides. 

Minu juhendaja on Vello Truu, pärandehitusmeister, kes on oma oskused pärinud isalt ja isaisalt. 

Tema kogemused ja teadmised palkehitusvaldkonnas on eeskujuks kõigile, kes on huvitatud eesti 

traditsioonilisest ehitusest. Hr Vello Truu valdab ehitusprotsessi materjali hankimisest kuni 

esteetilise viimistluseni. (Pärandoskajate andmebaas) Truu eelistab kategooriliselt traditsioonilisi 

käsitööriistasid poolmehhaniseeritud käsitööriistadele. 

Männiku Metsatalu suitsusaunatüüp on põhiplaanilt lava ja ahju asendit silmas pidades levinum 

peamiselt Lõuna-Viljandimaal ja Pärnumaal enne 1890. aastat ehitatud saunades seas (Habicht 

1972, lk 56). Sellest ajendatult püüdsin võimalikult loomutruult lahendada, hr Vello Truuga 
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eelnevalt läbi arutades, erinevaid ehituslahendusi, mis ei kahjustaks suitsusauna traditsioonilist 

ilmet ning suitsusauna toimeprintsiipe.  

Materjali valiku puhul oli eesmärgiks samasugune lihtsus ja praktilisus, mis on omane 

traditsioonilistele palkehitistele üle Eesti ja seda eriti suitsusaunade seas. Vältisin tänapäevaseid 

arusaamasid, nt „valge“ palgipinna mõistet, mille puhul omaette eesmärgiks on anda palgile 

„steriilne“ välimus, mis tihtipeale päädib sellega, et tuleb kasutada keemilisi ja energiakulukaid 

mehhaanilisi abivahendeid, pikendamaks „valge“ palkkeha eluiga. 

Läbi aegade on enim sauna ehitamisel kasutatud kahte okaspuuliiki – mändi (Pinus sylvestris) ja 

kuuske (Picea abies). Kuid piirkonniti eelistati üht teisele. Näiteks saarlased eelistasid mändi 

kuusele. „Kui ikka vähegi sai ja oli tehti saun ikka männipuust. Männi järge oli ikka kuusk. Need 

olid vaigused puud ja andsid  saunale kena aisu, kütmise järge oli saunas kõle kena vaigu ais.“  

Ida-Eestis on mõnel pool eelistatud männipuule kuuske. „Kõneldi, et männipalgid priganeväd 

palju rohkem ja sügavamalt kui kuusepalgid ja kui märjaks saavad, siis võtavad vee sügavamale 

sisse ega kuiva naljalt enam ära. Toonesepp-seinakoi peab niiskest männipalgist palju enam 

lugu kui kuusepalgist ja puurib selle auke täis nagu sõelapõhja. Männipalk kõduneb ja pehkib 

seinas ikka ennem ära kui kuusepalk.“. (Habicht 1972, lk 26–27) 

Männiku Metsatalu suitsusauna palgivalikul otsustasin metsakuiva kuusepalgi kasuks, mis oli 

visuaalselt  nii mulle kui ka lõputöö praktilise poole juhendajale vastuvõetav.  

 

4.2. Konstruktsioonide kirjeldus.  

Männiku Metsatalu maakividele toetuv rõhtpalkehitis, nurgatapiks pikk järsknurk. Hoonel on 

sarikkonstruktsiooniga viilkatus. Palkkehand toetub maakividest laotud vundamendile. 

Sauna ehitamisel kasutatud nurgaseotis on Vello Truu kogemuste põhjal parim lahendus 

palkhoone soojapidavuse saavutamiseks. Antud tappi (joonis nr 2 ja 3) kiidab ka Tiit Masso oma 

raamatus „Palkmajad“. Ta kirjeldab seda kui sae ja peitli abil hõlpsasti tehtavat. Hoolikalt 

tehtuna ja tihendatuna on see piisavalt soojapidav ja tuuletihe, ühtlasi tugev ja nägus (Masso 

1991, lk 43). 
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Joonis nr 2. Männiku Metsatalu suitsusauna nurgaseotis (joonistanud Tarmo Tammekivi) 

 

Joonis nr 3. Männiku Metsatalu suitsusauna nurgaseotis pealtvaates. Ringiga on tähistatud kaldristi kujuline uure      

( joonistanud Tarmo Tammekivi) 

Lähtuvalt Vello Truu õpetustest raiusin parema tuulepidavuse nimel tapi põhja kaldristi kujulise 

uurde (vt joonist 3). Rist raiutakse peitliga alumisse tapipõhja. Truu sõnul toimib rist tuule 

tõkestajana juhul, kui soojustusmaterjalina kasutada sammalt – soovitavalt pruuni turbasammalt. 

Vello Truu põhjendab, et tasaste tapipõhjade vahel kokku surutuna sammal ajapikku kõveneb 

kogu tapi ulatuses, seega tuult tõkestavaks. Kaldristi kujulisse uurde surutud sammal tekitab 

tuulele läbimatu seina. 
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Joonis nr 4. Joonis Männiku Metsatalu suitsusauna vahelduva laiusega pähikutest (joonistanud Tarmo Tammekivi) 

Rakendatud nurgaseotises on esmatähtis vältida kindlama soojapidavuse eesmärgil poomkandi 

teket, sellest tingituna tuleb käsitleda igat palki eraldi.  Vello Truu sõnul on oluline joondada 

palgikorrad tsenterjoone järgi, mis lõpptulemusena toob esile vahelduva laiusega pähikute efekti.  

Männiku Metsatalu suitsusauna kerise tüüp on lahtise kerisega tellisahi, kus kolde suu asub 

esikus. Mandril on esikus asuva ahjusuuga saunu ehitatud peamiselt Lõuna-Eestis, eriti Pärnu- ja 

Viljandimaal. Viljandimaal on koldesuu ehitamist sauna esikusse tulnud ette juba 19. sajandi 

lõpul. (Habicht 1972, lk 50)  

Esialgse kava kohaselt soovinuks ma suitsukerise laduda esivanemate kombe kohaselt 

maakividest, kuid paraku puudus vastavatel asjatundjatel huvi oma teadmisi jagada. Sellest 

tulenevalt tuli asendada maakivi tellisega, mis 19. sajandi viimasel veerandil Lõuna- ja Ida-

Eestis kasutusele võeti (Habicht 1972, lk 48).  

Kerise kesta siduva ainena kasutasin savimörti: nn ahjusavi, mis koosneb rammusast savist ja 

liivast. Olenevalt savi rammususest – tuleb ühele savi mahuosale  juurde segada 1–2 mahuosa 
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liiva. Õiges vahekorras ja hästi segatud savimört sarnaneb paksu hapukoorega, mis ei kleepu 

kellu ega käte külge; käega katsudes tundub ta mitte libeda, vaid koredana. Kui ladumiseks 

kasutada liialt rammusat savimörti, siis see kuivades praguneb ja pudeneb aja jooksul vuukide 

vahelt välja. (Veski 1971, lk 155)  

Suitsukeris on rajatud tugevale meetri paksusele maakivist vundamendile, millele omakorda on 

valatud u 10 cm paksune, tasasema ja stabiilsema aluse saavutamiseks, raudbetooni kiht. 

Ehitusmaterjalidena on kasutatud kõrget põlemiskoormust taluvaid materjale: šamott- ja 

põletatud savist tellised.  

Enim arutelu kogu ehitusperioodi vältel pakkus laastukatus. Seda sel põhjusel, et rakendatud 

laastulöömisviis erineb üldlevinud arusaamadest. Rahvusliku ehituse seisukohalt on Vello Truu 

kolmekordne ladu unikaalne leid, mis lükkab ümber üldlevinud arusaamad ühest kindlast 

laastulöömisviisist.  

Männiku Metsatalu suitsusaunalaole on eriomane tihe külgkattuvus (vt joonist 5) – järgnev laast 

katab eelmise laastu 2/3 ulatuses. Kui tavaliselt kulub keskmiselt katuse 1m2-le 80–100 laastu, 

siis Truu kolmekordse lao korral suureneb laastukulu 110-le (laastu pikkus 53 cm ja laius 10-13 

cm). Antud lao korral soovitab hr Vello Truu vältida liialt kitsaid laaste ( < 8 cm), et soomuse 

tihedus ei hakkaks kuivamist takistama. 

 

 

Joonis nr 5. Männiku Metsatalu suitsusauna laastukatuse külgkattuvus (joonistanud Tarmo Tammekivi) 
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Joonis nr 6. Truu kolmekordne ladu (joonistanud Tarmo Tammekivi) 

Vastakaid arvamusi Truu kolmekordse lao kohta pakkus selle kordsus – kahe- või kolmekordne? 

Kui lähtuda üldlevinud arusaamadest, siis kordsust loetakse selle järgi, kui mitme kordne on 

katuse kõige õhem koht. Selle käsitluse kohaselt võiks Truu ladu pidada kahekordseks (vt joonist 

nt 6; kordsust tähistab ring). Aga kui arvestada Truu lao erakordselt tihedat külgkattuvust, siis 

võiks seda pidada ka kolmekordseks laoks.  

 

Levinud tava järgi on roovitise esimene rida pool tolli paksemast materjalist kui järgmised, 

eesmärgiga vältida räästa ära vajumist tehakse kahe alumise roovlati vahe teistest 3 tolli võrra 

väiksem, sest laastu alumine äär pannakse roovitisest 3 tolli üle (Kingsepp jt  2002/2003, lk 194). 

Männiku Metsatalu suitsusauna roovitis erineb eelpool kirjeldatust – teise roovi paksust on 

kahandatud 1,5 cm võrra ning selle kaugus esimesest roovist võrdub ülejäänud roovlattide 

vahekaugustega (joonis nr 6). Räästa ära vajumist takistab laastulao tihedus (joonis nr 7).  
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Joonis nr 7. Männiku Metsatalu suitsusauna räästa tihe soomusjas struktuur (joonistanud Tarmo Tammekivi) 

Männiku  Metsatalu suitsusauna laes otsustasin kasutada 5 cm paksuseid servamata haavaplanke, 

millele omakorda puistasin Vello Truu soovitusel peale u 15–20 cm paksuselt savi-liiva segu 

tuleohutuse ja soojapidavuse suurendamiseks (joonis nr 8). Haavaplank koostöös savi-liiva 

seguga vähendab kerise kuumusest tingitud tuletekke ohtu ja ega lase tulel laekonstruktsioonilt 

katusekonstruktsiooni levida.  

Lisaks savi-liiva segule võib veel kasutada saepuru ja kipsi või lubja segu, nagu seda on 

kasutatud täidisena sõrestikseintes, kivistunult on see segu võrdlemisi tulekindel (Veski 1948, lk 

260).  Ka põlevkiviräbu võib kasutada samasugustes laekonstruktsioonides. Samuti pesemata 

tavaline põlevkivituhk on küllalt tulekindel, kuid rikub puitu ega anna küllaldast soojapidavust. 

(Veski 1948, lk 261) 

 

 

 



25 

 

 

Joonis nr 8. Männiku Metsatalu suitsusauna laekonstruktsioon  (joonistanud Tarmo Tammekivi) 
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5. KASUTATUD KÄSITÖÖRIISTADE KIRJELDUS 

Antud peatükis kirjeldan traditsioonilisi palkehituse käsitööriistasid, mille abil ehitasin lõputöö 

raames Männiku Metsatallu Mulgimaa traditsioonilise suitsusauna. 

Tööriistast oleneb tööle kulutatud aeg, töö tulemus ja töötaja tervis. Tööriist peab olema 

otstarbekalt valitud, töökorras ja käepärane. Tuleb arvestada, et igale tööriistale on omased 

seadistamise, käsitsemise ja korraldamise töövõtted. Meistrit tuntakse tööriistadest! (Kõrbe 1979, 

lk 12) 

 

5.1 Vukssaed 

Saag on lõikeriist, mille tööosa koosneb elementaarsetest lõiketeradest – hammastest. Pikikiudu 

saagimiseks ette nähtud saage nimetatakse – pikisaagimise saagideks ja ristikiudu saagimiseks 

ette nähtud saage – ristisaagimisesaagideks. (Ardanski 1956, lk 78) Saed hammastatakse ridamisi 

paiknevate kiilukujuliste hammastega, mis lõikavad puitu lükkel, tõmbel või mõlemas suunas 

(Kõrbe 1979, lk 83). 

 

 

Joonis nr 9. a – laudsepasae lõikeservad ja nurgad: 1 – 2 ja 7 – 8 – lühikesed lõikeservad; 1 – 4; 2 – 3; 7 – 6 ja 8 – 5 

– külgmised lõikeservad; 9 – teritusnurk; 10 – lõikenurk; 11 – seadenurk; 12 – hamba kõrgus; 13 – hamba samm; b 

– pikisaagimise sae hambad; c – pikisaagimise sae räsamine ja täisnurkne teritamine; d – ristisaagimise sae hambad; 

e – ristisaagimise sae räsamine ja kaldnurkne teritamine; f – laudsepa raamsae hambad segasaagimiseks. (Ardanski 

1956,lk 79) 
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5.2 Peitlid 

Peitleid kasutatakse peamiselt tappimisel, kuid neid vajatakse ka õõnestamiseks, puidu puidu 

kirjamiseks lõikeornamendiga, faasimiseks jm. Vaatamata erinevatele mõõtmetele ja lõikeserva 

kujule jagunevad kõik peitlid tapi- ja lõikepeitliteks. (Ardanski 1956, lk 119) 

Tapipeitel lõikab tavaliselt vasaralöögi mõjul, lõikepeitel aga surutakse puitu käega. Seda tuleb 

arvestatud ka peitlipeade valmistamisel. Lõikepeitlid jagunevad lõikeserva kuju järgi lapik-, 

kumer- ja nurkpeitliteks. Peitli terakeha võib nii lapik-, kumer- kui ka nurkpeitlitel olla sirge või 

painutatud. (Ardanski 1956, lk 119) 

Peitel sarnaneb  üldjoontes höövli lihtrauaga. Peiteldamisel nagu lihthööveldamiselgi tuleb 

arvestada puidukiudude suunaga lõikepinnas ja seda suunda vajaduse korral ka muuta. Erandiks 

on tappide peiteldamine, kus peiteldamise suund on määratud. (Kõrbe 1979, lk 119) 

 

Joonis nr 10. a – sissepandava peaga tapipeitel ehk nn puraskpeitel (puusepapeitel); b – pealepandud peaga 

tapipeitel (laudsepapeitel); c – pealepandud peaga lapikpeitel (Ardanski 1956, lk 114). 

5.3 Puurid 

Puurimise lõikeriistadeks on erineva kuju ja läbimõõduga puurid. Puidu puurimiseks kasutatakse 

tsenterpuure, käsipuurimisel ka lusikpuure (Kõrbe 1979, lk 136). 

Tsenterpuuri lõiketera koosneb eellõikurist ja laastuterast. Eellõikur lõikab puidukiud läbi, 

laastutera aga eraldab laastu ava põhjast. Spiraalpuuridel võib olla kaks laastutera ja eellõikurit. 

Eellõikuri raadius on laastutera raadiusest veidi suurem, seetõttu saadakse puhas ava sisepind. 
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Puuri tsentrid on naaskli- ja kruvikujulised. Kruvitsentriga on käsipuurid ja need tungivad puitu 

ilma pealesurveta. Kruvitsenterpuuriga saab hästi puurida piki- ja külgpuitu. (Kõrbe 1979, lk 

136) 

 

Joonis nr 11. Juhtteravikuga puuri töötamise skeem (Ardanski 1956, lk 115). 

       

 

Joonis nr 12. Kruvitsentriga seinapuur ehk oherd (Ardanski 1956, lk 115). 

 

5.4 Kirves 

Puusepa töödel on kõige tähtsamaks tööriistaks kirves. Kirves koosneb kirve metallosast ja 

varrest. Metallosa omakorda koosneb silmast ja lehest. Silma väliskülgi nimetatakse silma 

külgedeks ja lehe külgmisi osi paledeks. (Veski 1948, lk 112)  

Üldiselt jagunevad kirved raiumis-, laasimise ehk tahumis- ja lõhkumiskirvesteks. Tegelikult on 

aga tarvitusel peamiselt kaks kirvetüüpi – üks raiumiseks, laasimiseks ja tahumiseks ja teine 
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lõhkumiseks. Tahumiskirved nimetatakse puusepakirvesteks. Puunottide pikisuunas lõhestamise 

kirveid nimetatakse lõhkumiskirvesteks. Puusepatöödel kasutatakse peamiselt tahumiskirveid. 

(Veski 1948, lk 112) 

Männiku Metsatalu suitsusauna ehitamisel kasutatud tahumiskirvest on näha lõputöö lisas 2 fotol 

nr 57. 

 

5.5 Vaaderpass 

Traditsioonilistel puidutöödel tarvitatavad vaaderpassid on valmistatud puidust ja varustatud 

kahe loodklaasiga. Paku küljel asetsev loodklaas näitab, kas looditav ese on vesiloodis, ja paku 

otsas asetsev loodklaas, mis on risti küljel oleva loodklaasiga, kas ese on püstloodis.  

Puuseppadele vajaliku vaaderpassi sobiv pikkus on 60-70 cm. Laudseppadele võib vaaderpass 

tunduvalt lühem olla, sest neil on vaja loodida ainult väiksemaid esemeid. (Veski 1948, lk 102– 

103) 

Männiku Metsatalu suitsusauna ehitamisel kasutatud vaaderpassi on näha lõputöö lisas 2 fotodel 

59 ja 60. 
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6. TÖÖ KÄIK 

Stabiilsema tööprotsessi tagamise eesmärgil oli lõputööd ette valmistavatel üliõpilastel kohustus 

koostada kalenderplaan, mis hõlmaks kõiki ehitustegevusega seonduvaid tööoperatsioone ja 

asjaajamisi. Ehitustegevuse käigus oli õliõpilasel lubatud muuta/kohendada esialgset 

kalenderplaani tingimusel, et järgneb üliõpilase poolne üksikasjalik analüüs ja arupidamine 

lõputöö praktilise poole juhendajaga. Korralikult läbi töötatud kalenderplaan oli aluseks eduka 

lõputöö valmimiseks. 

 

6.1. Kalenderplaan – plaan ja teostumine  

Antud lõputöö kalenderplaani järgimine kujunes arvatust keerukamaks ja seda eriti töö 

praktilises osas. Peamiseks põhjuseks oli oskamatus arvestada kalenderplaani koostamisel 

traditsioonilise käsitöö füüsilise ja vaimse raskusastmega ning töömahuga, mis tulenes eelneva 

traditsioonilise käsitöö kogemuse puudumisest. Kalenderplaani koostamisel tuginesin eelkõige 

kogemusest, millega olin varem kokku puutunud ainult poolmehhaniseeritud palkehituses 

(poolemehhaniseeritud palkehitus – palkehitus, kus kasutatakse ehituskäigus erinevaid 

mehhaniseerituid käsitööriistasid nagu näiteks mootorsaag, elektriline drell või varafrees jne). 

Esialgse kalenderplaani kohaselt kulunuks suitsusauna täielikuks valmimiseks kolm kuud. Kuid 

reaalses ehituskeskkonnas tuli tõdeda, et koostatud kalenderplaan osutus liiga optimistlikuks 

ning lõppkokkuvõttes pikenes suitsusauna ehitusperiood kolmelt kuult viiele. Sellest tulenevalt 

olin sunnitud esialgset kalenderplaani muutma kahel korral, et tellijale öelda objekti valmimise 

ligikaudne tähtaeg. 

Esialgse töökava kohaselt planeerisin kalenderplaani töönädala pikkuseks viis tööpäeva ja 

tööpäeva pikkuseks 8 astronoomilist tundi. Tootlikkus palkkehandi ülesraiumisel (palgi 

ettevalmistamistööd – palgi otste tahumine/põsimine, tapi ja vara raiumine, tenderpostide 

tahumine jne) osutus arvatust väiksemaks, nii ilmnes, et reaalselt kulub aega kuu võrra rohkem. 

Palkkehandi valmistamisele järgnevad operatsioonide (sarikate valmistamine, otsaviilude 

tegemine, laastukatuse löömine, suitsukerise ladumine) ajakulu oli plaanitud varasemale 



31 

 

poolmehhaniseeritud tööd puudutavate teadmiste valguses, edaspidised tööoperatsioonid nõudsid 

aga traditsioonilisi ehitusteadmisi, millega mul puudus varasem kokkupuude, mistõttu olin 

sunnitud kalenderplaani lisama veel neli nädalat, nii et olenemata kalenderplaani jäetud ajavarust 

lükkus sauna valmimine 2008. aasta novembri keskpaika.   

Tulevastel saunaehitajatel, kelle eesmärgiks on kogeda esmakordselt rahvusliku suitsusauna 

ehitust traditsioonilisi palkehitusvõtteid kasutades, soovitan kalenderplaani koostamisel 

tunnetada iseenda tegelikke piire, vältimaks ajapuudusest tulenevat ehitusstressi.  

 

6.2. Tootlikus Männiku Metstalu suitsusauna ehitusel 

Iga palkehitusettevõtja eesmärgiks on toota võimalikult odavalt, kiirelt ja ilma, et kannataks 

valmistava toote kvaliteet. Odavus ja kiirus sõltub tihtipeale ehitustehnoloogiast ja 

informatsioonist, mida ettevõte kasutab. 

On ilmselge, et esimesi aastaid praktiseeriv palkehitaja, kes omandab traditsioonilise käsitöö 

tehnoloogiat (antud juhul mina), ei ole suuteline konkureerima poolmehhaniseeritud 

palkehitustehnoloogiaga juba sel põhjusel, et traditsiooniline käsitöö nõuab head füüsilist ja 

vaimset vormi ning informatsiooni kasutatava ehitustehnoloogia kohta. 

Et tootlikus ja kvaliteet oleks maksimaalne, on oluline, et inimesed, kes valdavad  erinevaid 

palkehitustehnoloogiaid, oleksid oma ala spetsialistid, kes aastate jooksul kogutud inforatsioonile 

tuginedes suudavad adekvaatselt lahendada erineva raskusastmega tööülesandeid olenemata 

objekti asukohast ja keerukusest. 

Männiku Metsatalu suitsusauna tootlikkuse tuleb suhtuda kriitiliselt, seda sel põhjusel, et antud 

suitsusauna ehitamisel puudus tootlikkust hõlmav mõõtmismeetod, mille põhjal oleks saanud 

koguda usaldusväärseid andmeid. Mõõtmine aitab aru saada, milline olukord  ning millised 

valdkonnad vajavad kõige enam tähelepanu (Paju 2008, lk 2-3).  

Lõputöö praktilise poole puhul ei olnud  eesmärk tootlikus ise, vaid pigem koguda 

informatsiooni rahvusliku palkehituse kohta läbi praktilise kogemuse. Ning näidata ühiskonnale, 

et tootlikkusest hoolimata on endiselt võimalik traditsioonilist käsitööd rakendades valmistada 

kvaliteetseid palkhooneid.  
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö lähteülesandeks oli projekteerida ja ehitada saun keskmiselt kümnele kasutajale, 

arvestades Männiku Metsatalu turismitalu olmelisi erivajadusi (traditsiooniliselt suurem 

kasutamisintensiivsus, pesemisvõimalus, hoolduse hõlpsus, kerise puhastatavus, tuleohutus, 

potentsiaalselt asjatundmatu kasutajaskond), kahjustamata traditsioonilist ilmet ning suitsusauna 

toimeprintsiipe.  

Lõputöö saavutas oma eesmärgi. Töö raames ehitatud suitsusaun on sobivaks eeskujuks 

traditsioonilise suitsusauna projekteerimiseks ja tarvitamiseks tulevastele ehitajatele, 

kavandajatele ja omanikele. 

Antud valdkonnas tuleks üksikasjalikumalt uurida ja jäädvustada erinevaid traditsioonilisi 

palkehitusega seonduvaid tööoperatsioone ( nt laastukatuse tegemine, sambla kogumine, palgi 

ettevalmistamine jne). 

Lõputöö on oma olemuselt propageeriv, see tähendab seda, et selle uurimustööga soovisin teada 

anda, et suitsusauna pärandkultuuri säilitamine ja kasutamine on ka tänapäeva tingimustes ja 

keskkonnas võimalik. 
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LISA 2. Männiku Metsatalu suitsusauna ehituse fotoajalugu 

 

 

Foto nr 1. Männiku Metsatalu suitsusauna nurgakivid. Tarmo Tammekivi foto (2008). 

 

  Foto nr 2. Suitsukerise vundamendi ladumine. Tarmo Tammekivi foto (2008). 



         

Foto nr 3. Palgi otste märgistamine põsimiseks/tahumiseks. Tarmo Tammekivi foto (2008). 

 

 

 

 

Foto nr 4. Palgi otste tahumine/põsimine. Tarmo Tammekivi foto (2008). 

 



 

Foto nr 5. Taavi Tammekivi vara raiumas. Tarmo Tammekivi foto (2008). 

 

Foto nr 6. Kirvega raiutud vara. Tarmo Tammekivi foto (2008). 



 

 

Foto nr 7. Puuritud auk tenderposti sisselõike jaoks. Tarmo Tammekivi foto (2008). 

 

 

 

 

Foto nr 8. Akna avasuse välja saagimine vukssaega. Tarmo Tammekivi foto (2008) 



 

        Foto nr 9. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

     Foto nr 10. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

                         Foto nr 11. Ehitusjärgus suitsukeris. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

                    Foto nr 12. Tarmo Tammekivi suitsukerist ladumas. Taavi Tammekivi foto (2008). 



 

Foto nr 13. Suitsukerise leiliruumi osa. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

Foto nr 14. Suitsukerise eesruumi osa. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

                Foto nr 15. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

           Foto nr 16. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

 Foto nr 17. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

 

 

  Foto nr 18. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

            Foto nr 19. Kübarpaku tahumine. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

  Foto nr 20. Taavi Tammkivi foto (2008) 



 

            Foto nr 21. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

   Foto nr 22. Kübarpaku soone ettevalmistav soone puurimine. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

           Foto nr 23. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

      Foto nr 24. Valminud ukseava konstruktsioon. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

Foto nr 25. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

   Foto nr 26. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

    Foto nr 27. Suitsusauna ehitamisel kasutatud tõstemehhanism. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

 

 

 

    Foto nr 28. Taavi Tammekivi pähikuid saagimas. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

   Foto nr 29. Tarmo Tammekivi nurgatappi saagimas. Taavi Tammkivi foto (2008) 

 

 

Foto nr 30. Taavi Tammekivi oherdiga salapunni auku puurimas. Toivo Tammkivi foto (2008) 

 



 

  Foto nr 31. Tarmo Tammekivi peitliga vara märkimas/tõmbamas. Taavi Tammkivi foto (2008) 

 

 

 

  Foto nr 32. Taavi Tammkivi foto (2008) 



 

  Foto nr 33. Tõmmatud varajooned. Taavi Tammkivi foto (2008) 

 

 

Foto nr 34. Tarmo Tammekivi vara raiumas. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 



  

Foto nr 35. Pärandehitusmeister Vello Truu sarika ehitust ette valmistamas. Tarmo Tammkivi foto 

(2008) 

 

 

Foto nr 36. Vello Truu sarika pesasid mõõtmas. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 



 

Foto nr 37. Vello Truu. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

Foto nr 38. Puupunn (saarepuu) sarika ühendamiseks. Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

Foto nr 39. Vello Truu sarika penni tahumas. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

 

Foto nr 40. Vello Truu penni pesa saagimas.  Tarmo Tammkivi foto (2008) 



 

Foto nr 41. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

Foto nr 42. Valminud sarikas. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 



 

Foto nr 43. Taavi Tammekivi sarika titse tahumas. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

Foto nr 44. Sarika titsi kinnitamine. Taavi Tammkivi foto (2008) 



 

Foto nr 45. Tarmo Tammkivi foto (2008) 

 

 

 

Foto nr 46. Katuse viilu tegemine. Toivo Tammkivi foto (2008) 



 

Foto nr 47. Viilu saagimine. Taavi Tammkivi foto (2008) 

 

 

 

Foto nr 48. Taavi Tammkivi foto (2008) 

 



 

Foto nr 49. Tarmo Tammkivi foto (2008) 
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SUMMARY 

 

 

Tarmo Tammekivi 

The curriculum of Estonian Traditional Construction 

 

 

Smoke sauna in Männiku Metsatalu  

Interest of Estonian sauna builders/ sauna lovers in smoke sauna has shown signs of increasing in 

recent years. Smoke sauna is a folk building, which has preserved old traditions, both in the 

architecture and in customs and habits related with the sauna. Smoke sauna is the basis and the 

starting point of Estonian sauna culture. Compared with modern saunas (sauna with a chimney 

and electric sauna), the development of smoke sauna has taken place over millennia.  

The material aim of this final paper is to erect a traditional smoke sauna, typical to the southern 

part of Viljandi County, and in the course of this work to test and develop theoretical knowledge 

and practical skills in the area of log construction (using traditional log construction tools for 

building the main body of logs) and especially in the area of smoke saunas.  

The academic aim of this final paper is to promote authentic, traditional smoke sauna 

construction, which proceeds from traditional and regional specifics, but also modern needs and 

knowledge. In order to achieve this aim, and based on research work and documented practical 

experience, I prepare a methodological instruction for planning and building a traditional smoke 

sauna.  

The theoretical part of the final paper consists of six chapters. In the first chapter I deal with the 

distribution, history and building of and customs related with the traditional Estonian smoke 

sauna. In the second chapter an overview of legislation pertaining to smoke sauna is provided. In 



 

 

the third chapter advice is given for planning a traditional smoke sauna. In the fourth chapter 

detailed explanations of the constructional solutions for the smoke sauna in Männiku Metsatalu 

are provided. In the fifth chapter an overview is given of hand tools most frequently used in 

construction. In the sixth chapter the author analyses the schedule of the final paper and the 

efficiency of the building. Annexes attached to the end of the paper include the draft design of 

the smoke sauna of Männiku Metsatalu and the photo history of its construction.   

This final paper achieved its aim. The smoke sauna built in the course of this work is a good 

example for designing and using a traditional smoke sauna for future builders, designers and 

owners.  
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