
Aknaplekid 
 

 
Kommentaaridega näiteid ajaloost ja kaasaja ehituspraktikast. 

 
 
 

Valikus  esitatu puudutab muinsuskaitse all olevaid ehitisi. Samad põhimõtted võiksid olla 
rakendatavad ka teiste ajalooliste ehitiste puhul. 
 
 
Kommentaaride ja näidete najal püütakse selgitada, mis on probleemid ja missugused peaksid olema 

lahendused hoonete restaureerimisel.  

 
Aknaplekk on väike detail, mis juhib aknalt valguva vihmavee seina pinnast eemale. Plekita satuks 
vesi seina konstruktsiooni sisse.  
Puht fassaadi esteetika vaatenurgast võib sel lihtsal detailil olla mitmeid lahendusi, ent erinevatel 
ajaperioodidel on olnud erinevad eelistused. 
 
Hoonete restaureerimisel (kui tegu on ikka tõsise restaureerimise ja mitte remondi või 
ümberehitamisega) tuleks seda väikest detaili lahendada suure tähelepanuga. Muidugi, tuleb 
möönda, et kohalik „restaureerimispraktika“ vastab pigem mõistele „rekonstrueerimine“ (pr. k. 
reconstruire –ümber- v. uuesti ehitama). Restaureerimine eeldaks algse substantsi kasutamist. 
Sellele koopiate lisamine peaks toimuma originaaliga samu materjale ja valmistusvõtteid kasutades. 
(Olgem ausad –seda ju tänapäeval peaaegu et ei tehta!) 
 
Tehniline areng on toimunud igal alal ja paljud tänapäevased võimalused ja lahendused ületavad 
oluliselt ammuseid. Nii võibki tunduda vahest põhjendamatu pöörduda lahenduste ja tehnoloogiate 
poole, mis on ammu „ajast ja arust“.  
 
Näiteks aknaplekk. 
  
Pikka aega on seda valtsitud (pööratud, volditud) ainult käsitööriistadega. Peamiselt on selleks 
kasutatud puidust kanti, puithaamrit ning valtsimistange. Iga riist teeb oma töö ja jätab oma jälje.  
 
Kuni 20. saj. keskpaigani on kasutatud valdavalt käsitsi valtsimist ning profiile A, B, C (vt. järgnev 
joonis). Kasutatakse paksemat (>0,7) plekkmaterjali. 
 
Profiili D laiem levik on seotud käsitöö vähenemisega, õhema plekkmaterjali kasutamisega ning 
saadaoleva pleki pikkusmõõtme suurenemisega. Sageli kasutatakse juba tehases viimistletud plekki.  
Laiem levik alates 20. saj. teisest poolest. 
 
Kindlasti esineb ka muid profiile, ent need on enamasti alltoodute variatsioonid.  
Toodud profiile ei ole kasutatud ainult aknaplekkidel vaid ka mitmesugustel muudel katteplekkidel. 
 
Soovides taastada vana hoonet algsel moel, ent teadmata kuidas plekk-katete servad on olnud, võiks 
olla abiks tutvuda järgneva arengulooga. 
Profiili D kasutamisel antiikorderi profiilidel tuleb olla ettevaatlik –katteplekk ei või varjata orderi 
profiili. (Vaata ka Fotod kommentaaridega. Katuse räästakarniisid.) 
 



 



 
Profiil A 

 
Profiilide B ja D variatsioon. Katteplekk ei varja puidust freesprofiili. 



 
Profiil D 



 
Profiili veenina on vaid pisut pööratud alla ja ei kata kinni dekoratiivprofiili selle all. 



 
Profiil C 

 
Profiil A 



 
Profiili A ja C variatsioon. Vaid veidi allapööratud katteplekk jätab puidust freesprofiili nähtavaks.

 
Profiil B.  



 
Profiilide C ja D variatsioon 

 
Profiil D 



 
Hiiumaa Kurise kirik. Kattepleki profiil A 
 

 
Hiiumaa Kurise kirik. Kattepleki profiil C 



 
Hiiumaa. Kurise kirik. Kattepleki kinnitus traadiga müürile. Profiil C 


