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Selles raamatus on valik põnevaid retsepte, mida on võimalik
valmistada meie igapäevasest prügist.

18.oktoobril toimus Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas
põnev võistluspäev „Prügiretseptid 2022“, kus osalesid Eesti
üldhariduskoolide 5. –9. klasside õpilased.

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste juhendamisel toimunud loov-
praktilise võistluspäeva käigus said osalised teadmisi
kliimaprobleemidest ja erinevate materjalide jääkidest. Ühtlasi
said kõik osalised praktiliselt proovida, kuidas on võimalik
erinevaid jäätmeid taaskasutada.

„Prügiretseptid 2022“ alusteema on materjalid – fookuses olid
kolm suurt materjalirühma: puit, tekstiil ning plast. Õpilaste
ülesandeks võistluspäeval oli otsida uusi viise ja lahendusi
materjalide taaskasutuseks. Puidust, plastist ja tekstiilist
materjalid, millest noored oma tooteid valmistasid, olid
eelnevalt valmis kogutud ning õpilaste käsutuses oli nii olme-
kui tööstuslikke jäätmeid. Valminud tööd on koondatud
sellesse raamatusse.

Õpilastel oli meisterdamisel kolm valikut:

1) Valmistada asi, mida saab kasutada köögis.

2) Valmistada asi, mida saab kasutada aias.

3) Valmistada asi, mida võiksid kasutada vanaemad või
vanaisad.

Lehitsedes raamatut saab hea lugeja tutvuda kõigi valminud
toodete ja prototüüpidega.

Projekti viisid läbi Tallinna Tehnikaülikooli Materjali- ja
keskkonnateaduse instituudi ja tehnoloogiakooli töötajad.
Projekti toetas Eesti Teadusagentuur.
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„Prügiretseptid 2022“ võistlusel tegutseti 4-liikmelistes
võistkondades ning kõik tööd olid omanäolised ning nutikad.

Sel aastal tulid oma esindusmeeskondadega välja järgmised
koolid:

� Põlva Kool

� Kilingi-Nõmme Gümnaasium

� Rakvere Reaalgümnaasium

� Noarootsi Kool

� Viimsi Kool

� Uhtna Põhikool

� Kuressaare Nooruse Kool

� Lähte Ühisgümnaasium

� Kohila Gümnaasium

� Käina Kool

Auhinnad jagati järgmistele koolidele ja töödele:

Uhtna Põhikooli töö Aiariistade kott/põlvekaitse – kõige
originaalsem lahendus

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töö Maitsetaimede trepp – kõige
ilusam lahendus

Viimsi Kooli töö Puuviljade korjaja ja korv – kõige parem
tehniline lahendus

Publiku lemmiku auhinna pälvis Viimsi Kool Puuviljade korjaja
ja korvi eest.

Lisaks andis eriauhinna välja ka Põhja-Ameerika ülikoolide
teabekeskus, kelle auhind läks Lähte Ühisgümnaasiumi
võistkonnale töö eest Väärikate hoidja.
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Koostisosad

puidust, vineerist või
papist plaat
papist torud
tekstiilijäägid
vahtplast
vatt
PVA liim
liimipüstol

Valmistamine

Väärikate hoidja valmistamine on imelihtne. Kääri
aga käised ja hakka pihta. Teadis ka vanarahvas
juba öelda, et usinus austab, laiskus häbistab.
Alusta sellest, et vaata kuuris või vanaisa garaažis
ringi – leidub seal ehk erinevaid papist torusid?
Küsi need endale ja lõika silma järgi sobivad
suurused. Kuna papist torud näevad tuhmid välja,
otsi riidematerjali ning kata tekstiiliga torude
välisküljed. Võid disainiküsimustes pöörduda ka
naabri poole, kuid soovitame naabriga kaklemise
asemel siiski usaldada oma maitset. Valmista
tekstiilist või muust materjalist väike märkmete
riputamise koht – pea ei ole ometi prügikast! Liimi
kõik detailid omavahel kokku ning kaunista oma
soovi kohaselt. Kingi „Väärikate hoidja“ oma
vanavanematele, onudele või tädidele.

Lähte Ühisgümnaasium

VÄÄRIKATE HOIDJA

Robin Vaher
Eerik Kaldjärv
Lotta-Ly Rikkinen
Grete Anier

Retsepti autorid
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hulk papist torusid
peotäis naharibajääke
sületäis vineeri- ja
plastikplaate

Koostisosad

Multisorteerija valmistamine on imelihtne. Lõika soovitud
mõõdu järgi puidu- ja plastikujääkidest detailid, haara
James Bondi kombel liimipüstol ja kleebi karbi küljed
ükshaaval põhja külge. Seejärel aseta karbi sisse
vaheseinad ning kinnita ka need põhja külge. Kaalutle
pisut, kuhu sa soovid kinnitada kaane sanga, et karp
oleks kergesti avatav. Üheksa korda mõõda ja üks kord
puuri kaane sisse auk ning paigalda sinna nahajääkidest
valmistatud sang. Karbi sisse paiguta sobivas mõõdus
papist torud – kleebi need torud karbi põhja külge.
Kaunista karp käepäraste jääkidega, hästi sobivad
selleks keerdu rullitud naharibad. Imetle oma kätetööd.
Head sorteerimist pere ja sõprade seltsis!

Valmistamine

Käina Kool

MULTISORTEERIA

Delisa Treisalt
Karoliina Käsn
Martin Kääramees
Margus Vannas

Retsepti autorid





mõned head peotäied
vineerijääke
6 tühjaks
söödud jogurtitopsi
näputäis tekstiilijääke
sutsuke kuuma liimi

Koostisosad

Maitsetaimede trepi valmistamine on imelihtne. Esmalt
tuleb välja valida sobivad tükid vineerijääkidest.
Mõtiskle, kas mõningaid juppe on vaja lühemaks
saagida – tee seda, kasutades saagi. Saagimisel järgi
ohutusnõudeid või näiteks vanaisa/vanaema abi. Edasi
liimi vajalikud osad omavahel kokku ning lase neil
laagerduda. Kui kast on kokku liimitud, otsi välja
sobivad jogurtitopsid, pese need puhtaks ning kontrolli,
kas need on terved ja peavad vett. Aseta topsid
vineeriaukudesse ning imetle oma ilusat kätetööd. Kui
oled juba jupike aega imetlenud, tuhni tekstiilijäätmete
suurtes kuhjades ja otsi sealt sobilikke tükke, millest
valmistada ilusad mesilased. Kleebi mesilased kasti
külgedele – päris mesilastel tekib neid nähes kindlasti
kodune tunne. Istuta jogurtitopsidesse lemmikud
maitsetaimed ning aseta kast sobivasse kohta aias,
rõdul, köögis või kooliklassis!
Naudi oma kätetöö vilju koos pere ja sõpradega.

Valmistamine

Kilingi-Nõmme Gümnaasium

MAITSETAIMEDE TREPP

Liis-Marie Kaljur
Grete Lume
Ann Marii Rattam
Emma Tammist

Retsepti autorid
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pisut poroloonijäätmeid
sületäis vilti
mõned naharibad

Koostisosad

Vanaema kandekoti valmistamine on imelihtne. Selle
valmistamiseks on vaja poroloonijäätmeid, viltkanga
jääke, natuke naharibasid ning paar tundi aega.
Kõigepealt mõõda endale sobiva kuju ja suurusega tükid
viltkangast. Kui mõõdud võetud, siis kontrolli veel oma
arvutused üle ning löö käärid sisse. Lõika sobiva kujuga
tükid ning jäta servadest ruumi õmbluste jaoks.
Võta välja õmblusmasin ning hakka tükke kokku
õmblema – jälgi, et õmblused tuleksid just selle koha
peale, kuhu sa oled neid soovinud. Kas pole õmblemine
mitte imelihtne? Kui õmblustööd tehtud, siis ringuta ja
lõdvesta lihaseid. Tunne ringutamisest rõõmu. Kui
parasjagu ringutatud, võta nahast ribad ja keera nad
kotisangadeks just selliselt nagu sulle kõige enam
meeldib. Kui sangamuster meeldib sulle, siis meeldib see
ka su vanaemale – garanteeritud. Lõpetuseks polegi vaja
muud, kui asetada koti sisse poroloonijäätmetest
võrgustik, mis aitab hiljem koti kandjal koti sisu paremini
organiseerida. Vii vanaemale kandekott ja kallista teda
kõvasti.

Valmistamine

Kuressaare Nooruse Kool

VANAEMA KANDEKOTT

Meribel Saat
Kirke Emili Mägi
Katreen Sepp
Andra-Elizabeth Võeras

Retsepti autorid
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tööstusest üle jäänud
puitmaterjal
vaibajäägid
kangajäägid

Koostisosad

Valmistamine

Alto ehk allatoodava kapi + kaasaskantava vaiba
valmistamine on imelihtne. Ja sellest, kui see alguses
keerukas tundub, ei maksa heituda. Aju on ka keerukas
moodustis, kasuta aju. Kõigepealt vaata kuuris või laos
ringi - kas leiad sealt puitmaterjali, vaiba- ning
kangajääke? Kraba endale paras kogus kõike, sest sul
tuleb hakata neid asju sobivaks tükeldama. Sae ja lõika
mõnuga nii puitdetaile kui ka vaibajääke ning pane töö
kõrvale käima mõni tore jõululaul – pühad ei ole
meisterdajatest kunagi liiga kaugel. Kinnita puit ja papp
omavahel kokku nii, et sellest moodustuks kapp.
Seejärel lõika ja vormi vaibatükkidest mõnusad sussid.
Kui nende sussidega
käia, siis pole põrandale vaipa vajagi - vaip on kogu
aeg taldade küljes. See on nutikas näide sellest, kuidas
väheste ressursside tingimustes saavutatakse
maksimaalne tulemus. Anneta Alto ehk allatoodav kapp
+ kaasaskantav vaip oma kallile vanaemale või
vanaisale – tema juba oskab selliseid kingitusi hinnata.

Noarootsi Kool

ALTO EHK ALLATOODAV KAPP+
KAASASKANTAV VAIP

Thea Tõuts
Emma Liisa Polberg
Anneli Rakhletska
Lisette Mähar

Retsepti autorid
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Köögiriistade ja tööriistade organisaatori
valmistamine on imelihtne. Mõtle kõigepealt oma
köögikogemusele – kas pole mitte köögiriistad
alatasa laiali, valmistamas kõigile peavalu? Ja
peavalutablette tuleb siis apteegist kilode kaupa koju
tassida. Kõigepealt külasta mõnd puiduettevõtet ja
too sealt nende loal endale sületäis sobivaid
puidujäätmeid. Sorteeri jäätmeid ja pane paika plaan.
Plaani ja tegevuse keskmeks võta suur ja paks toru,
mis tuleks saagida kummaltki poolt ühtlaseks. Toru
küljele uurista erinevaid auke, kuhu saab hakata
asetama köögiriistu ja tööriistu. Toru külgede jaoks
leia väiksemaid vineeritükke ning ehita neist
väikesed kastikesed. Kastikeste sisse saab asetada
igasuguseid asju – parem peotäis asju asetatud kui
kastitäis asju asetamata. Kogu konstruktsiooni alla
kinnita sobivast vineeritükist alus, et seadeldis
seisaks stabiilselt laual. Kasuta köögiriistade ja
tööriistade organisaatorit köögis, kuuris või garaažis
– just seal, kus sulle kõige paremini sobib.

Valmistamine

Põlva Kool

KÖÖGIRIISTADE JA TÖÖRIISTADE
ORGANISAATOR

Koostisosad

peotäis paksemat ja
õhemat vineeri
üks paksem puidust toru
tükk vanast harjavarrest

Kristiin Piirsalu
Marit Lõbu
Alari Maidla
Anti Tohva

Retsepti autorid
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must ja pruun kunstnahk
liim (PVA ja kuum liim,
liimipulk)
pappi
niiti

Koostisosad

Raamatukaante valmistamine on imelihtne. Mõtle kui
palju on maailmas kaanetamata raamatuid! Oh –
neid on nii palju, et pea hakkab ringi käima. Tööpõld
seega on lai. Alustuseks tuhni erinevates
nahajääkides – neid jääb üle nii õmblustöökodades
kui ka mujal. Vali oma maitse järgi välja ilusamad
tükid ning hakka lõikama neid kenaks tervikuks – nii,
et moodustuks suurem tükk, mis mahuks katma sinu
lemmikraamatu kaasi. Liimi ja lõika tükke nii nagu
heaks arvad – ja sa arvad ju ometi oma
raamatukaantest ainult head! Kui suurem tükk on
valmis, laota see laua peale laiali ning aseta selle
peale raamat. Kinnita raamatukaante kahest äärest
nahatükk niidi ja nõela abil kokku ja raamatukaaned
ongi valmis. Kui on hea raamat, hakka seda kohe
lugema.

Valmistamine

Põlva Kool

RAAMATUKAANED

Aleksandr Jerotski
Risto Raudsepp
Kadi Mandel
Anete Tint

Retsepti autorid
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2 kangarestirulli
1 munakarp
1 papist karp
natuke polükarbonaati
veidike vineeriribasid
2 nahariba
2 nahatükki
mõned spoonitükid
näpuotsaga polüestersukki

Koostisosad

Multifunktsionaalse kandiku valmistamine on
imelihtne.
Vajalike materjalide kogumise protsessile tuleks
läheneda võimalikult loominguliselt. Kandiku eripära
seisneb selles, et seda kasutades saab rahuldada
erinevaid vajadusi – kandik mahutab kompaktselt
enda peale kirjutusvahendid või ka
lemmikmaiustused, mida magusaisu korral kiirelt
napsata. Kandiku meisterdamiseks tuleb valmistada
vineerist alus ning selle alla papist jalad (soovitavalt
võiks jalgu olla neli). Nelja jala kontseptsioon pärineb
loomariigist. Kas keegi on kunagi näinud kolme jalaga
looma? Ei ole ju. Jalgade alla stabiilsuse tagamiseks
tuleb kinnitada paar plastikust plaati – nii püsib kandik
õiges asendis ning kandikul olevad asjad ei veere
õnnetult maha. Kandiku põhjale tuleb kinnitada kõik
sobivad detailid – papist, spoonist või vineerist
joogitops, prillide ja raamatute hoidik, kirjatarvete
hoidik ning alus pisikeste vidinate jaoks. Soovi korral
võid kandiku ära värvida ning kinkida näiteks oma
vanavanematele. Neil on kandikust kindlasti palju
rõõmu.

Valmistamine

Rakvere Reaalgümnaasium

MULTIFUNKTSIONAALNE KANDIK

Marie Katriin Madisson
Mia Delisa Griffel
Brittel Paju
Getter Põldaru

Retsepti autorid
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mõni papist rull
väheke õhukest viltmatti
võrku – ei pea olema
kalameestelt röövitud
üks nailonist koormarihm

Koostisosad

Aiatööriistade koti/põlvealuse valmistamine on
imelihtne.
Kõigepealt tuleb tekitada endas hea tuju, sest kes siis
halva tujuga aiatööriistade kotti/põlvealust valmistab –
ainult poolearuline. Varu endale majapidamises üle
jäänud jäätmete hulgast sobivad asjad – mõni papist
rull, viltmaterjal, võrk ja üks mõnus rihm. Rihmad
jäävad teie peres nagunii alati üle, sest nii headele
lastele nagu teil, kunagi rihma ei anta. Aiatööriistade
koti põhjaks leia mõnus puidust jääde ning kinnita
selle külge vildist kotiküljed. Et kotti mugavalt tõsta ja
kaasas kanda, selleks ongi rihm – kinnita see samuti
koti külge, kui ta pole sul juba kinnitatud.
Aiatööriistade kotti saad asetada maha, et selle peal
mõnusalt põlvitada, kuid kanda ka kaasas, kinnitatuna
mugavalt üle õla. Kott mahutab palju erinevaid
aiatööriistu ja toob kandmisel iga aiatöölise näole
rõõmsa naeratuse.

Valmistamine

Uhtna Põhikool

AIATÖÖRIISTADE KOTT JA PÕLVEALUS

Krislin Pähkel
Grete Basmanova
Barbara Petra Lokman
Mesike Siv Helemeel Allvee

Retsepti autorid
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papist toru
plastikust pesugeelipakend
puidust klots

Koostisosad

Kastekannu valmistamine on imelihtne. Kõigepealt
tuleb mõelda minevikule. Kes minevikku ei mäleta,
elab tulevikuta. Minevikus on kevad ja suvi - ilusad
ajad, mil istutatakse ja kasvatatakse hoogsalt taimi. Kui
vihma on, siis ei pea taimi palju kastma. Kui vihma ei
ole, siis võivad taimed suure kuiva tõttu närbuda.
Sellel puhul tuleb abiks kastekann.
Valmistamiseks tuleb pesuruumist võtta üks tühjaks
saanud pesugeelipudel ning pesta see seest hoolikalt
puhtaks. Seejärel tuleb varuda üks suurem toru, mille
ots sobituks kenasti pesugeelipudeliga. Toru tuleks
ühendada pudeli külge kuuma liimiga. Toru sisse
tuleks terava esemega uuristada augud, et
kastekannust valatav vesi saaks voolata taimedele
mitmest väiksemast joast.
Suurt juga tuleks kindlasti vältida. Parem väike
vihmake pealaele kui ämbritäis vett krae vahele.
Selleks, et vesi pudelist torusse liiga hoogsalt ei
voolaks, tee toru sisse pisike lõhe. Aseta lõhesse
plastikust klapp.
Naudi taimi, naudi suve ja naudi kastmist!

Valmistamine

Viimsi Kool
KASTEKANN

Alexander Aron Jürgenson
Robert Samoilov
Karl Hugo Priilaht
Tommy Lee Raud

Retsepti autorid
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üks tühi pesuvahendipudel
pikk papist silinder
pesuvahendi kork
pisut vineeri
veidikene vilti
paar peotäit vineeri
üks paks papist rull

Koostisosad

Puuviljade korjaja ja kaasaskantava korvi valmistamine on
imelihtne. Kõigepealt on vaja tuulata kuuris või mujal, et
leida sealt toodete jaoks vajalikud materjalid. Pärast seda
tuleb hakata meisterdama. Esimesena võib alustada
kaasaskantavast korvist. Selleks tuleb võtta üks puidust
toru ning kinnitada sellele põhjaks sobiva kujuga
vineerplaat. Kui see on tehtud, on vaja lõigata sobivas
mõõdus tükk viltkangast ning kleepida see korvi peale –
ikka selleks, et toru näeks kena välja ja oleks esinduslik.
Kui see ka tehtud, pole muud, kui tuleb võtta käepärane
nöör, uuristada korvi ülemisse ossa kaks auku ning pista
nöör aukudest läbi. Nöörist moodustub sellisel viisil rihm,
mida saab mugavalt kanda ümber kaela. Puuviljade
korjaja jaoks tuleb pesuvahendi pudel alumisest otsast
pooleks lõigata. Ning edasi tuleb kinnitada kummagi külje
külge nöör, mille otsad on pikad ja mis jooksevad
käepidemeni välja. Pesupudeli avasse tuleb kinnitada
pikem toru, mille teises otsas on käepide. Puuviljade
korjamiseks sikutab korjaja nööridest, mille tulemusel
saab pesuvahendipudel vilja puust endale suhu
hammustada. Korjaja eelis on see, et saab ka maast
korjata! Sellisel viisil ei kuku puuviljad õnnetult korjajale
pähe, vaid need saab ohutult ükshaaval puult alla tuua.
Need viljad, mis hoolimata korjajast ikkagi isepäiselt alla
kukuvad, ei tee seda õnnetult, vaid üsna õnnelikult. See
on hea, kui nad on õnnelikud.

Valmistamine

Viimsi Kool

PUUVILJADE KORJAJA JA KAASASKANTAV
KORV

Markus Siilo
Sten Markus Sirel
Aleksei Beljajev
Tristan Tobias Kõrkjas

Retsepti autorid
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pisut puidujääke
sületäis vilti
natuke vatti
veidike nahajääke
neli papist rulli
(sobivad tualettpaberirullide
südamikud)

Koostisosad

Hilku valmistamine on imelihtne. Alusta puidu
töötlemisest. Sae puidujääkidest vajalikud osad, et
moodustuks ühtlane kast koos sobiva kaanega.
Peatu korra ja tunne uhkust juba tehtud töö üle. Otsi
tekstiilijäätmete hunnikust meelepärased vilditükid
ning lõika neist puitkarkassi ümber mõnus ümbris.
Vajadusel õmble. Kujunda see ümbris võimalikult
kilpkonnalikult. Vooderdamiseks kasuta vatijääke, et
kilpkonna kilbist oleks hea kinni hoida, valmista
nahajääkidest mõnus käepide. Papirullidest aga
jalad. Mis loom see ilma jalgadeta on? Pole see
mingi loom! Tõsta valmis HILKU enda ette, tee talle
pai ning aseta sisse sobivad asjad
– mänguasjad või tööriistad. Naerata ometi!

Valmistamine

Kohila Gümnaasium
HILKU EHK TÖÖRIISTADE KILPKONN

Ingrid Jürgenson
Hans Mathias Metsallik
Laura Mäekuusk
Kristofer Kidra

Retsepti autorid
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“Prügiretseptid 2022” on toimunud ning korraldusmeeskond
pöörab pilgu juba 2023. aasta sügisesse. Antud projekti puhul
näeme perspektiivi selle toimumiseks ka järgmistel aastatel,
kuhu on lisaks materjaliteadlastele plaanis kaasata ka teisi
Tehnikaülikooli instituute, et käsitleda keskkonnateemasid
erinevatest külgedest. Keskkonnasäästlikkus hõlmab mitmeid
erinevaid valdkondi ega piirdu vaid materjalide
taaskasutusega. Sündmusest osa võtnud noortel on meie
tegevuse kaudu varasemast pisut enam teadmisi sellest,
millised on tarbimise mõjud ühiskonnale ning kuidas on
võimalik materjale taaskasutada. Noortel kasvab teadlikkus
sellest, et iga uus asi, mille nad endale soetavad, on kulu
keskkonnale ning et asjade prügikasti viskamine pole asjade
eksistentsi viimane etapp. Prügiretseptide raamatu müügitulu
läheb Prügiretseptid 2023 korralduseks loodud fondi.

Projekti meeskond

Tiia Plamus – Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja
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