
2006 - 2012 

Veskirahva sauna taastamine 



Sauna ehituslugu 
 Sauna ehitamise täpne aasta ei ole teada. Isa kõneles, et sauna 

ehitamine oli tema lapsepõlve üks esimesi mälestusi. Sellel ajal võis ta 
olla ca 4 – 5 aastane. Sauna ehituse aastaks võime siis lugeda 1930 – 
1931 .a. 

 Sauna ehitas Hermann Rätsep ja ilmselt rajati saun kohta kuhu 
pikemat aega oli põllukive kuhjatud. Niimoodi täideti kaevu 
veesilmast tekkinud mäda kohta. Samasse maeti ka vana sauna 
kerise- ahju- ja muud kivid. Vana saun asus pisut allpool allika kohas, 
kus samas hoones oli ka vana – vanaisa Juhani sepikoda. Seda kohta 
tähistab lapik kivi, millelt Juhan allikas sepiseid olla jahutanud ja 
karastanud. Kas vana saun uue ehitamise ajal olemas oli või ei, pole 
teada. 

 Korra olla sauna ahi ka ümber laotud ning 1970-ndatel aastatel lakkas 
saun toimimast. Peagi ümbritses teda võsa ning pajutüved. Ligi viis 
aastat kulus selleks, et saun ja teda ümbritsev võsa maha võtta ning 
saun ilmale taas avada. Siis, aastal 2005 sai hakata mõtlema sauna 
taastamisele. 

 2006 – 2012 sai see teoks ning sellest ka järgnev kiire pildiline 
ülevaade. 



Selline oli saun 2005.a. sügisel, mil 
vundamendi kivid juba kohale said 

AD 2005 



Korstnapitsi lahtiharutamise ja ruumide 
tühjakstõstmisega algas tõsisem tegevus. 

AD 2006 



Üks ots on maast lahti ja pakud vahel. 

AD 2006 



Nüüd on kogu saun maast lahti ja pakkudel. 
Vundamendi uuendamine võib alata. 

AD 2006 



Kuus posti peavad tulevikus sauna kandma 
hakkama. Augud kaevatud ja saalungid valmis. 

AD 2006 



Sellesse  saalungisse valatakse ahju 
vundament. 

AD 2006 



Saun uutel postidel tagasi nii kuis ta 
edaspidi seisma hakkab. 

AD 2006 



Ahju alusplaat. 

AD 2006 



Vanad vundamendi kivid said omadele kohtadele 
tagasi ja neile betoonist lint postide vahele peale 
valatud. 

AD 2007 



Rida plokke ja saun saigi oma uuele 
vundamendile paigale.  

AD 2007 



Uus korsten sai minema ja saunaahi, 
kus ca 300 kg kerisekive, paika. 

AD 2007 



Uus korsten läheneb harjale. 

AD 2008 



Ja ongi korsten katusest väljas. 

AD 2008 



Uuel korstnal kõrgus käes. 

AD 2008 



Plekk korstnale otsa ja …. 

AD 2008 



… suits välja. 

AD 2008 



Lakaluugi asemele sai aken, et 
valgust enam oleks. 

AD 2008 



Lakapealne sai tühjaks ja siia tulevad 
magamiskohad. 

AD 2008 



Vanad aknad tuli maha kanda. 

AD 2009 



Uued aknad said tegumoelt vanade 
sarnased. 

AD 2009 



Leiliruumi põrand hakkab kuju 
võtma. 

AD 2010 



Vana välisuks sai restaureeritud ning 
ette tagasi. 

AD 2010 



Ka sisemine uks sai uue välimuse. 

AD 2010 



Veesüsteem 160 liitrise boileriga sai 
paika. 

AD 2010 



Vundament kruusaga soojustatud 
ning kiviparkett katteks peale. 

AD 2011 



Terrass istub neljal võimsal palgil. 

AD 2010 



Terrassilauad aga omakorda seitsmel 
laagil. 

AD 2011 



Terrass ise tundub selline nagu oleks sauna 
juurde algusest peale kuulunud. 

AD 2011 



Sauna veevärk sai ühendatud kaevuga ning saun 
esmakordselt tema ajaloos ka elektrifitseeritud 

AD 2011 



Saunalava karkass. 

AD 2011 



Ja selline on valmis lava, kuhu vabalt 
viis suurt meest leilitama mahub. 

AD 2011 



Eestoa põrand võtab ilmet. 

AD 2011 



Põrand all, mis ise maast eemal ja 
korraliku tuulutusega. 

AD 2011 



Varasem üks leili- ja pesuruum sai 
jagatud vaheseinaga kaheks. 

AD 2011 



Kui leiliruumi uks paika sai, siis oli 
tulemus selline. 

AD 2011 



Valmis! 2012.a. saab Veskirahva 
saunas taaskord leili nautida. 

AD 2012 


