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Kui paljud meist on käi-
nud suitsusaunas? Ega 
vist mitte väga paljud. 
Kui just siis mõned oma 
lapsepõlves. 

Tänapäeval on suitsusaunad 
taas ausse tõusmas. Samas tea-
takse nendest aga liiga vähe. 
Kardetakse, et seal käimine 
määrib ära – teeb tahmaseks. 
Kui seal aga õigesti käituda, pi-
davat tegelikult aga saunamõnu 
palju suurem olema kui tavali-
ses saunas.

Et asjast rohkem teada saa-
da tuleb küsida. Küsimustele 
vastab Külli Eichenbaum, kes 
on Suitsusauna koostöökogu 
liige ja Võru Instituudi projek-
tijuht.

Kas on teada, millal suit-
susaunasid kasutama hakati?

– Saun on kuulunud inimes-
te elamise juurde juba mäleta-
matutest aegadest. Põhjamaa-
des on suitsusaun ilmselt sama 
vana nähtus kui ristpalkidest 
ehitised üldse. 

– Nii et tegelikult on täna-
seni püsinud suitsusaun kui 
üks tunnismärk väga vanadest 
aegadest. Kõik teised hooned on 
aja jooksul kiiremini moderni-
seerunud, kuid suitsusaun on 
oma olemuselt vana traditsiooni 
kandmas. 

– Vanemal ajal olid kõik ta-
lusaunad suitsusaunad. Umbes 
sada aastat tagasi hakati Põh-
ja-Eestis suitsusaunu ümber 
“puhasteks” saunadeks ehita-
ma. Lõuna-Eestisse jõudis see 
mood 1960-70 aastatel. Eesti 
kaguosas ja ka läänesaartel on 
suitsusaunad paljudes taludes 
tänaseni olemas ja kasutusel. 

Milles peitub suitsusauna 
võlu?

– Suitsusauna erilisust võr-
reldes muude saunadega peab 
omal nahal tundma – seda on 
pea võimatu sõnades edasi 
anda. Hästi köetud suitsusau-
nas on isemoodi õhk, see saun ei 
ole põletavalt kuum, ka leil on 
suitsusaunas ühtlasem, hästi 
niiske ja ei lahtu ruttu. Suitsu-
saun ei ole kiire pesemise saun, 
siin on põhiline pikalt leili võtta, 
korralikult higistada ja vihelda 
– ühesõnaga tervist parandada. 

Milline on üks korralik 
suitsusaun?

– Eks suitsusauna ehitades 
tehaksegi korralik saun, kus ahi 
vastab saunaruumi suurusele, 
seinad-laed peavad sooja, lava 
on paraja kõrguse peal ning ke-
ris õigetest kividest. Kui korra-
likult ja õigete puudega kütta, 
siis ongi saun hea. 

– Ajapikku saun väsib ja siis 
tuleb teda kohendada. Kõige 
olulisem on keris korras hoida 
– kive vahetada ja tuleohutust 
silmas pidada. Ka saja aasta 
vanune saun võib väga korralik 
olla hoolsa peremehe käe all. 

Kui kaua võtab aega sau-
na kütmine?

– Sauna kütmiseks kuluv 
aeg võib olla üsna erinev. Suu-
remat sauna tuleb kauem kütta, 
väiksemat lühemat aega. Talvel 
on kütmise aeg muidugi pikem, 

sest sauna seinad tuleb korrali-
kult soojaks saada, muidu jääb 
saun “mõruks”. 

– Sauna õige soojuse saami-
seks tuleb ikka kolm-neli ah-
jutäit kütta, see võtab neli-viis 
tundi aega. Peale kütmise lõppu 
peab saun veel umbes tunnike-
se seisma, enne kui sauna saab 
minna.

Kas pärast kütmise lõpe-
tamist sauna ka puhastatak-
se?

– Siin võib olla peredes eri-
nevaid tavasid, aga üldiselt 
pühitakse enne saunaminekut 
üle lava ja põrand, sest mujale 
ju saunalisel suurt asja ei ole. 
Kui sauna on köetud korralike 
kuivade puudega, ei ole saunas 
palju nõge ega tahma. 

– Teine asi on siis, kui sau-
nas on liha suitsutatud – siis 
näeb saun üsna tahmane välja ja 
vajab põhjalikumat kraamimist. 

– Mõnedes peredes pestakse 
aeg-ajalt sauna seinu ja lagesid, 
sest ka tuleohutuse mõttes on 
see mõistlik. Enamasti pühitak-
se kord aastas luuaga seinad-
laed üle.

Kas vastab tõele, et suit-
susaunas käimine on tervis-
likum kui mõni teine sauna-
liik?

– See arusaam on kindlasti 
levinud nende hulgas, kel on 
olnud võimalus võrrelda üht ja 
teist sauna. Kuna suitsusaun 
on “aeglane” saun, siis on tema 
mõju tervisele kindlasti parem. 
Soomes on ka teaduslikult uuri-
tud suitsusauna mõju tervisele, 
aga esmatähtis on ikka inimese 
oma kogemus. Pinges ja väsi-
nud keha tervendab just selline 
aegalane ja rahulik, mitte väga 
kuumas saunas käimine. Suit-
susauna peetakse traditsioonis 
keha ja hinge tervendamisko-
haks. Näiteks Võrumaal on õige 
mitmes talus korraga kasutu-
sel kaks sauna – suitsusaunas 
käiakse tervist taastamas ja 
korstnaga saunas pesemas.

Mida peaks kindlasti 
meeles pidama saunas käies, 
et ei lahkuks sealt halva mä-
lestuse ja üleni nõgisena?

– Kes varem pole suitsusau-
nas käinud, peab õige mitmeid 
asju silmas pidama. Mõistlik on 
sauna minna koos pererahvaga 
ja vaadata, kuidas ja mida te-

hakse. Päris kindlasti ei maksa 
mööda seinu nühkida, samuti 
vihaga arutult vehkida. Leili 
visaku oskajad, sest ka seal on 
omad nipid. Kui saun on kor-
ralik ja hästi köetud, ei ole seal 
vingu. Ja leili tuleb võtta sise-
tunde järgi, sest saunas käiakse 
ju ikka enda jaoks. 

Miks soovitakse suitsu-
sauna lisada UNESCO kul-
tuuripärandi nimekirja?

– Üleilmastumisel ja piiride-
ta kommunikatsioonil on omad 
varjuküljed – maailma kirevus 
on ohus – nii looduse liigiline 
mitmekesisus kui ka inimkon-
na kultuuriline mitmekesisus. 
Kiire ühtlustumine ja tasandu-
mine ohustab just väiksemate 
kultuurikildude omapära. Mõ-
ningat vastukaalu ühtlustu-
misele pakuvad üleilmsed kul-
tuuripärandi kaitse meetmed, 
sealhulgas vaimse kultuuripä-
randi hoidmise võimalused. 

– Suitsusaunatava on üks 
väga sügavate juurtega, paraku 
tänapäeva oludes kiiresti kaduv 
nähtus. Kui sellele eraldi tähele-
panu ei pöörata ning teadlikult 
ei tegutseta, on suitsusaun ühel 
hetkel ainult muuseumi teema. 

– Võrokeste ja setode kogu-
kondades on paljud vanad tavad 
elujõulised, sest põlised inime-
sed hoolivad nendest. Siiski 
jõuavad “moed” ka siinkandis 
kanda kinnitada. Viimasel 
kolmekümnel aastal on vanal 
Võromaal hulga suitsusaunu 
kas lammutatud või ümber ehi-
tatud “puhtaks saunaks”. Küm-
me aastat tagasi pildistatud ja 
ülesjoonistatud suitsusauna-
dest on üksjagu tänaseks kadu-
nud. Koos saunadega kaovad ka 
teadmised nii nende ehitamise 
kui saunaskäimise kohta. 

– Suitsusaunakombestik on 
maailmas unikaalne, nii et ta 
võiks olla küll UNESCO esin-
dusnimekirjas. See aitaks suit-
susauna taas väärtustada, laie-
malt tutvustada ja sedakaudu 
taval edasi elada. 

Kui kaugele ollakse mo-
mendil selle pürgimisega 
jõutud?

– Sügisel saab kaks aas-
tat, kui mõte esimest korda 
kogukonnas liikvele läks. Asja 
on mitmeid kordi kaalutud ja 
leitud, et tähtsasse nimekirja 
püüdlemisel saame täita oma 

eesmärgi – väärtustada suitsu-
saunatava nii kogukonnas kui 
ka laiemalt. Esimesed märgid 
mõtlemise muutumisest kogu-
konnas olid näha juba eelmisel 
suvel – saunade uurimise väli-
töödel teatasid mitmed inime-
sed, et neil on vana suitsusaun 
seismas, aga plaanivad selle 
korda teha ja uuesti kasutama 
hakata. 

– Inimesed on suurt huvi 
hakanud tundma kogu suitsu-
saunateema vastu ja nõnda on 
aktiivsematest inimestest moo-
dustunud suitsusauna koostöö-
kogu, kus arutatakse edasisi 
plaane ja tegevuskava. Koosta-
misel on raamat vana Võromaa 
suitsusaunadest, sügiseks saab 
valmis rändnäitus, alustatud 
on suitsusauna tutvustava lühi-
filmi tegemist. Käimas on mit-
med uurimistööd nii kaasaeg-
se saunapärimuse osas kui ka 
suitsusaunade olukorra kohta. 
Tore on, et paljud paikkonna or-
ganisatsioonid on kaasa tulnud 
ning koostöö on ka muuseumide 
ja uurimisasutustega. Loodame 
mõne aasta jooksul oma tege-
vuste ja plaanidega sinnamaale 
jõuda, et võiks UNESCO nimis-
tusse pääsuks taotluse esitada. 

Kui kellegil endal ega ka 
ühelgi tuttaval suitsusauna 
pole, siis kuidas oleks või-
malik ikkagi sellest kogemu-
sest osa saada?

– Lõuna-Eestis on päris pal-
ju turismitalusid, kes pakuvad 
oma külastajatele muu hulgas 
ka suitsusaunas käimist. Kui 
varasemat kogemust pole, tu-
leks valida talu, kus keegi pere-
rahvast kindlasti sauna kaasa 
tuleb ja seletusi jagab. 

– Aga selleks, et päris talu-
pere suitsusaunas saaks käia, 
algatasime sel aastal ettevõtmi-
se “suitsusaun teeb uksed val-
la”. Kokkulepitud kuupäevadel 
on erinevad pered valmis oma 
suitsusaunu kütma ja võtavad 
huvilisi enda perega koos sau-
nas käima.

– Esimesena avas oma 
sauna kevadel Karilatsi talu-
rahvamuuseum, juulis olid ka-
hel laupäeval Haanjamaa talu-
de saunades külalised, augusti 
viimasel laupäeval on üle vana 
Võromaa kümmekond sauna, 
kes võtavad külalisi vastu. Saab 
koos peremehega sauna kütta, 

mõne talutöö koos teha ja õhtul 
sauna minna. 

Juba olnud saunapäevade 
põhjal võib öelda, et ettevõtmine 
on hästi korda läinud – rahul on 
olnud pered ja saunalised. Oma 
kogemus on ikka enam väärt 
kui jutu lugemine või pildi vaa-
tamine. 

Kui palju on praegu tea-
daolevalt Eestis suitsusau-
nasid?

– Raske on öelda isegi umb-
kaudset arvu, kõnelemata täp-
sest arvust. Nimetatud on 5000 
ja 10 000, aga need on sellised 
sisetunde põhjal arvatud numb-
rid. Arvan, et tõde on seal kuskil 
vahepeal. Viimati uuriti sauna-
tavasid ja nii saunu kui hooneid 
üle Eesti 40 aastat tagasi, aga 
praeguseks on olukord tublisti 
muutunud. Ega varasemalgi ajal 
polnud suitsusaunad kogu Ees-
tis tuntud. Kesk- ja Lääne-Eesti 
aladel viheldi ja pesti end rehe-
tares. Saunad ja ka kombestik 
on eri paigus olnud pisut erine-
vad, aga selge on see, et suitsu-
saunu jääb kogu aeg vähemaks.

– Eks püüame meiegi sauna-
hoonete kohta ülevaadet saada 
– tõsi küll, keskendume esmalt 
vana Võromaa kihelkondade 
olukorrale. Tegelikult ei pruugi 
hoonete arv anda tõest pilti ta-
vade elujõulisuse kohta. Tähtis 
on ikka see, et suitsusaun on 
peredes kasutusel ja saunas 
käivad ka perede nooremad – 
ainult nõnda elab tava edasi. 

Kas meenub Teile ka 
mõni põnev lugu saunas käi-
misega seoses?

– Rahvajutuna liigub rin-
gi mitmeid lõbusaid lugusid, 
kuidas turismitalude suitsu-
saunades on saunalised kõvad 
“asjatundjad” olnud – küll on 
saunaahjule uuesti tuli alla pan-
dud, et kõvemat leili saada ja on 
poole kütmise pealt suitsuses-
se sauna mindud, seal vapralt 
vastu peetud ning siis sellega 
kiideldud. Aga hoopis huvita-
vamad on lood, mis kõnelevad 
vanade rahvajuttude võtmes. 
Ka praegusajal kuuldakse või 
nähakse saunas märke hingede 
kohalolust, usutakse vanakurja 
saunatulekut peale südaööd ja 
täidetakse vanu kombeid, mille 
aluseks on teadmine, et on saun 
püha koht. 
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Unustatud ja uuesti leitud suitsusaun

Vihtade tegemine Urvaste kihelkonnas, tasatsõ talus. hoolikalt hoitud vana suitsusaun on küdemas.
(Foto: Külli eichenbaum)

Olemas on ka veebileht suitsu-
sauna kohta www.savvusann.ee 
See leht on küll veel valmimis-
järgus, aga esmast infot saab 
sealt vaadata. See lehekülg on 
sündinud koostöös ning vaba-
tahtlike osalusel, seetõttu ei ole 
kõik nii ruttu ja kohe valmis. 
Savvusann on vana võrukeelne 
sõna suitsusauna kohta, mida 
tänapäeval enam kuigi palju ei 
pruugita ega teata. Keel ja ta-
vad on alati muutumises.

Veel saab suitsusauna koh-
ta lugeda kannet Eesti vaim-
se kultuuripärandi nimistust 
http://www.rahvakultuur.ee/
vkpnimistu. Seal on suitsu-
sauna kande juures ka mõned 
videolõigud vaatamiseks. Eral-
di kanne on suitsusaunas liha-
suitsutamise kohta.


