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Märkmeid Jaan Vali loengust  „Akende kultuuriajaloolisest väärtusest ja akende hooldusest.”

Esimesed klaasaknad tulid Eestisse keskajal, need olid seatinast raamistuses. 18. sajandi alguse mõisade paljudest ruutudest koosnenud klaasaknad on mõnikord isegi tänapäevani säilinud. Tüüpiline on horisontaalse ja vertikaalse imposti kasutamine, nelja raamiga aken. 

19. sajandil läks klaas odavamaks ja aknaklaasid suuremaks. Tuli ette sedagi, et vanal aknaraamil saeti pulgakesed ära ja pandi sisse suuremad klaasid. Tüüpiliseks muutus 6 ruuduga aken – selline aken on Eestis üldse kõige levinum.

19. sajandi lõpus muutusid klaasid veelgi suuremaks. Samas hakkas siis ja 20. sajandi alguses levima historitsism, mis tõi jälle kaasa paljudeks väikesteks ruutudeks liigendatud aknad. Juugendi mõjul läksid moodi liigendatud ülaosaga aknad.

1920ndatel tekkis „lamav klaas“ - klaasipind, mille laius on suurem kui kõrgus. Varem oli klaasipinna kõrgus alati suurem kui laius, või oli klaas ruudukujuline. Uuemal ajal kasutatakse selliseid piklikke aknaruute mõnikord vanaaegse akna imiteerimisel, see on ebaõnnestunud lahendus, sest enne 20ndaid niisugust jaotust ei kasutatud. 

Vanasti tehti aknad väga kvaliteetsest lülipuidust, vaigurikkast puust. Materjali koguti südatalvel, kui puu mahlad ei liikunud. Puu kuivatati korralikult ja valiti hoolega. Sellepärast on vanad aknad enamasti, kuigi mitte alati, suurepärase kvaliteediga, mida tänapäeval on raske saavutada. On olnud juhtumeid, kus kivimaja laguneb ümbert ära, puust aknaraamid on aga alles ja terved.

Akna peal ja all on karniisid ja akna all veeplekid, et kaitsta raame ja seina. Akna profiilid on ajastule vastavad. Algselt aknaraami kooshoidmiseks liimi ei kasutatud, raami hoidsid koos nurgikud, punnid ja klaas. Sageli olid akendel luugid. Nende ülesanne oli kaitsta klaasi ja turvata maja, ka hoida sooja.


Akende hooldamine ja remont

Akendesse on mahutatud suur hulk meie esivanemate ressursse, tegemist on kõrgel tasemel oskuskäsitööga. Sellepärast on korralike vanade akende väljavahetamine uute vastu eelmiste põlvkondade töö maha viskamine. Kui võimalik, tuleb vana aken kindlasti remontida, originaalaken sobib vanale majale alati kõige paremini. 

Tegematajätmised ja ohud:
1) hooldamatus
2) tulekahju
vee läbijooks

Akent remontides peaks kontrollima, kas vana värv vajab säilitamist – võibolla on aken algselt olnud aaderdatud. Kasutada ei tohi sünteetilisi värve, mis ei lase puidul „hingata“. Akendele sobib kõige paremini naturaalne linaõlivärv.

Peamine viga tänapäeva linnamajadel on akna vale materjal ja algsest erinev raamijaotus. Uus aken ja uued nurgikud ei asenda ikkagi ehedat originaalakent. Raamijaotust ei saa asendada klaaspaketile pealekleebitud liistudega. Uus aken on kahjuks sageli robustne ja rohmakas, selline jämedate raamidega aken rikub vana maja välisilme. Uute tihedate akende panekul on vaja ehitada välja maja ventilatsioonisüsteem. 

Soojustamiseks võib ühekordsele aknale panna lisaraami. Sisemine aken peab olema tihe, siis see hoiab sooja ja aken ei lähe uduseks. Kui välimine aken on liiga tihe, läheb aken uduseks ja hakkab „jooksma”. Kui aknaklaas on kinnitatud liistuga, mitte kitiga, jookseb vesi klaasimisliistu vahele ja aken hakkab mädanema. Klaasiliistud tuleks asendada kitiga. 

Vanade akende regulaarse hoolduse korral piisab tavalisest akende remondist. Restaureerimist on vaja siis, kui midagi väärtuslikku on kahjustada saanud.
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