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Aja poolt räsitud uste-akende 

asemele võib panna uued, kuid 

mõningatel juhtudel pole see 

võimalik. Ajaloohõnguliste 

hoonete renoveerimisel on tähtis, 

et aknad ja uksed sobiksid hoone 

ajaloolise väljanägemisega.

Mis juhtudel võib tellida uued aknad-

uksed ning mis juhtudel peab taas-

tama vanad?  Nendele ja teistele uste 

ja akende renoveerimist puudutavatele 

küsimustele oskab vastata pikalt turul 

olnud ettevõte Pumeko juhataja Kaz-

mar Läns.

“Mõttekam on alati uus teha – uued 

uksed ja aknad mängivad ilmastikutin-

gimustes vähem ning on odavamad kui 

seda oleks vanade taastamine. Vanad 

uksed ja aknad on juba aega näinud 

ning käituvad sellele vastavalt. Uusi 

saab paremini reguleerida, sinna tihen-

deid panna, aga ajaloolisel asjal tuleb 

kõiki neid asju kombineerida, kuigi 

tulemus ei ole kehvem. Uue ukse või 

aknaga on vähem tööd, seepärast tuleb 

see kliendile ka soodsamalt kätte,” teab 

hr. Läns rääkida. “Me teeme täpselt 

analoogsed uksed ja aknad, kui võima-

lik”. Uute uste-akende kasutamine ei 

ole aga võimalik juhul, kui Muinsus-

kaitse ei luba vanu uute vastu välja 

vahetada, vaid nõuab miljöövärtuslike 

või Muinsuskaitsealuste hoonete puhul 

vanade uste ja akende taastamist.

Taastamine on töömahukam ja selles 

tuleb täpselt lähtuda Muinsuskaitse 

ettekirjutatud värvipassist ning reeg-

lina tuleb kasutada linaõlivärve. “Taas-

tamisprotsessi käigus võetakse vana 

värv sentimeeter-haaval kuumafööniga 

maha, mädanenud ja pehkinud kohad 

stoperdatakse ning asendatakse uue 

liimpuiduga. Liimpuit väldib pingete 

tekkimist ning ei lase puidul hilisema 

ekspluatatsiooni käigus kõverduda. 

Seejärel uks pahteldatakse, kruntvär-

vitakse ning lõpuks värvitakse sobiliku 

põhivärviga,” tutvustab Pumeko juha-

taja tööprotsessi. “Tihti kasutatakse 

taastavatel ustel värvipassi järgi kahe 

või kolme värviga lahendusi, harvem 

ka nelja värviga lahendusi. Need tee-

vad ukse erinäoliseks ja kordumatuks. 

Juhul, kui klient soovib ukse taasta-

mist, aga hoonel puudub värvipass, 

lähtutakse sageli ka kõrvalmaja ustest, 

sest kogu tänav on omanäoline, motii-

vid korduvad.”

Akende tööprotsess on uste taas-

tamisega sarnane. Peale värvimist 

paigaldatakse uued klaasid: välimine 

klaas, ja sisemine klaaspakett. Taas-

tatud ustele-akendele aidatakse leida 

ka sobivad lukud, lingid, käepidemed ja 

sulgurmehhanismid. “Selgitame klien-

dile ka erinevate lahenduste tugevaid 

ja nõrku külgi, milleks üks või teine 

sobiks meie arvates talle paremini,“ 

selgitab Kazmar Läns. Klient saab 

rahulikult enda jaoks õige otsuse teha 

ja toote valida ning ettevõte valmistab 

ja paigaldab selle. „Kindlasti toimub 

meie paigaldus, sest 2-aastase garantii 

eelduseks on see, et uks või aken on 

õigesti paigaldatud.“ Töömehed on oma 

ala spetsialistid ning ettevõte täidab 

alati endale võetud kohustuseid. See 

teebki Pumekost usaldusväärse fi rma.

„Just kliendi usaldusväärsust 

püüame alati hoida ja kui kliendil on 

mure, siis leiame alati koos lahen-

duse,“ lubab Läns.
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