
Taaskasutus erinevates dokumentides ja kirjanduses 

 

Kui mõeldakse ja räägitakse „ökoloogilisest kunstist“, mõeldakse selle termini all tihti just ja ainult 

taaskasutust. Käesoleva magistritöö raames läbi viidud küsitluse tulemusest selgubki, et kunstiõpetajate 

jaoks on taaskasutus oluline mõiste ja valdkond ning keskkonnateadlik käitumine kunstitunnis tähendab 

nende jaoks eelkõige taaskasutusmaterjalide rakendamist.  

Kuigi taaskasutusest on saanud üldlevinud, kõigile mõistetav termin, on selle sisu ja tähenduse ning 

sidemete üle keskkonnateadliku käitumisega üldisemalt vähe arutletud. Taaskasutuse teemaline info on 

praktilist laadi ning seda peetakse juba iseenesest küllalt eetiliseks, esitamata küsimusi nagu mis teeb 

taaskasutusest keskkonnasäästliku käitumise etaloni ning milliseid erinevaid tähendusi ja kunstilisi 

vorme võib taaskasutus üldmõistena endas sisaldada.  

Väliskirjanduses, näiteks soome kestliku kasvatuse teemalistes materjalides (Keke-ohjelma, kansallinen 

ympäristökasvatusstrategia, Eko-Arki jt) on tihti vaatluse all mitte niivõrd taaskasutuse praktilised 

rakendused (meisterdamine, kunstivormid), kuivõrd taaskasutuseetika, vastutustundlik suhtumine 

materjalidesse üleüldiselt.  Olgu järgnevalt ära toodud mõned väljavõtted kirjandusest, millest kõik ei 

räägi küll otseselt taaskasutusest, kuid nähtused ja väärtused, mida neis mainitakse, on võimalik sellega 

seostada. Paljud materjalid oleks kunstiõpetajatele väga heaks faktiliseks ja visuaalseks eeskujuks. 

Üks olulisemaid väljakäidud mõtteid on, et kui ökoloogilist elustiili nähakse vaid võimaluste 

kitsendusena, siis aktsepteeritakse seda viimases hädas (Meri-Helga Mantere & Forget your Botany). 

Taaskasutusvajadust ei saa põhjendada „vähese või puuduva“ algmaterjaliga. Materjali on piisavalt – see 

on lihtsalt erinevat laadi, teisel ringil jne.  

Ossi Naukkarise raamatus Art and the environment  on öeldud, et  paljudele vastakatele seisukohtadele 

vaatamata on keskkonnaprobleemidele lahenduse otsimine siiski ka kunsti ja tema publiku ülesanne 

ning  ka kunstnikul tuleb seepärast mõelda, kas teosega saavutatud efekt ja kasu on väärt sellele 

kulutatud ressurssi (lk. 106). Ressursside kulutamist aga on võimalik ohjata just taaskasutust 

rakendades, asendades primaarseid materjale sekundaarsetega.  Naukkarise vaatluse all olnud teose 
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saaste vähendamine, keskkonnasõbralike materjalide kasutamine ja jätkusuutliku arengu toetamine 

väärtus iseeneses (Naukkarinen 2006:202).  

Kõige absoluutsema ja mitte ainult kunsti, disaini, keskkonnakujundust ehitust jmt vaid kogu 

elukorraldust läbi taaskasutuse (ringluse) prisma vaatlev teos on Eero Paloheimo Tuleviku Euroopa (eesti 

keeles 2004).  See pisut utoopiline teos võiks olla nö. Kunstiõpetuse kohustusliku kirjanduse hulgas, kuna 

autori visioonid on lapsemeelselt fantaasiarikkad ja lennukad ning raamat ärataks kindlasti elavat 

diskussiooni autori esitatud ringlusele toetuva elukorralduse võimalikkusest või võimatusest. Samuti 

võib teose eeskujul püüda leiutada uusi liikumisvahendeid, kujutleda  ehitatud keskkonna väljanägemist, 

inimeste riietust ja harrastusi. Muuhulgas prognoosib Paloheimo, et taaskasutus-ühiskonnas saavad 

inimeste peamisteks ajaveetmise viisideks kultuurilised ja kunstilised harrastused, millest kõigiga 

kaasneb jagamise-laenamise, ühis- või taaskasutuse ja keskkonnasäästlikkuse aspekt.  

Dokument nimega Näkökulmia KeKeen, 2006, sedastab, et õpiasutuse argipäevas tähendab ökoloogiline 

kestlikkus keskkonnahoidlike teguviiside realiseerimist, milleks on näiteks materjalide, energia ja vee 

säästmine, keskkonnasäästlikud hanked, uuskasutus, ringlus ja sorteerimine, säästlikud ja vähe heitmeid 

tekitavad liikumisviisid ning turvalisus ohtlike ainete käsitlemises ja säilitamises. Taaskasutust nähakse 

terve organisatsiooni, mitte ainult loovate ja praktiliste õppeainete vastutusena, samas on taaskasutus 

vaid üks võimalus ökoloogilise ja majandusliku kestlikkuse toetamiseks. Taaskasutusega seostatakse 

Kekes ja seda kommenteerivates tekstides palju ka esemete, seadmete, materjalide, ruumide jmt 

ühiskasutust, jagamist, laenamist või rentimist. 

 Ühiskasutus tõotab kujuneda keskkonnasäästliku tarbimise soositud vormiks ning tõhustada 

taaskasutuspõhimõtte rakendamist. Muuhulgas peetakse tähtsaks koolide tööõpetus – ja kunstiklasside 

kogukondlikku kasutusse rakendamist õhtuti , nädalavahetustel ja vaheaegadel, et ruumid ja seadmed 

võiksid efektiivsemalt teenida oma otstarvet. Sellele toetudes tasuks kaaluda koolide kunstiklasside 

kujundamist esmaklassilisteks ateljeeruumideks, kus oleks parem töötada õpilastel endil ning mida saaks 

ühtlasi kasutada piirkondliku huvitegevuse jaoks. Ruumide võimalikult mitmeotstarbeline kasutamine on 

nii ökoloogiliselt, kultuuriliselt kui sotsiaalselt kestlik tegevus, see vähendab klassi ökoloogilist mõju, 

liidab kogukonda ja innustab kultuuriloomet ning kultuurilist õppimist.    

Pöördudes tagasi Ossi Naukkarise juurde, leiab ta, et keskkonna mõjude ja dilemmade eest ei saa pakku 

minna ka siis, kui otsustame olla passiivsed ning otsustusvõimetuses ja mittetegutsemises seisab oht, et 

ühel hetkel hakkab keskkond meie enda võimalusi piirama. Kunstnik, kes oma teoste loomiseks kasutab 



sekundaarseid materjale, seisab aga palju vähemtõenäoliselt ühel hetkel silmitsi ülekulutamise või 

materjalinappuse probleemiga. Naukkarinen hoiatab, et imet ei tasu oodata, kuna probleemid ei 

tekkinud üleöö ja need ka ei kao üleöö. Ainult materjalikulutuse jälgimisega ei saa lahendada kõiki 

keskkonnamuresid. Küll aga rõhutab ta kunsti moraalset ja ideoloogilist mõju: kunstiteose tekitatud 

emotsionaalne laeng, kunsti võime inimeste „silmi avada“ on õnne korral etteaimamatult võimas ja 

pikaajaline ning inimeste käitumist muutev. Siin ei saa maha vaikida kunstiteoses kasutatud materjalide 

mõju. Ning mida suurem ja võimsam teos, seda tugevam on enamasti inimeste reaktsioon. Kui siis luua 

taaskasutusmaterjalist suuri installatsioone, mida publik kogeb pea kõigi meeltega  või millest ta on 

koguni ümbritsetud, seostab ta taaskasutuse saadud positiivse laenguga.  

Ajakiri  Arttu number 1/2009 tutvustab koolidele ja kõrgkoolidele vajalikke kestliku arengu mõisteid ning 

näitlikustab need praeguse Alto ülikooli organisatsioonilise programmi Creative sustainability ehk loov 

kestlikkus abil. Artiklis räägitakse veel TaiKist, kus juba enne Helsingi Kunsti?Ülikooliga ühtsesse 

süsteemi kuulumist hakati arendama asutuse majandamise ja õppetöö ökoloogilisusele ja 

keskkonnateadlikkusele rõhuvat programmi.  Antud ajakiri räägib kunsti ja ökoloogilise mõtlemise 

seostest ka mitmes muus artiklis, muuhulgas nenditakse Lk. 6 -7 intergovernmental panel for climate 

change, et meie praegune elustiil nõuaks 1,4 maakera. Peaaegu sama ütleb ka Maureen Keller Taylor 

artiklis IMAGINATION AND THE WORLD: A CALL FOR ECOLOGICAL EXPRESSIVE THERAPIES: 

tarbimisühiskonna liikmetena on meie vajadused kujunenud täitmatuteks. Seega kui need ja me ise ei 

muutu, õgime me ära kogu planeedi (lk. 306) nende artiklite autorid rõhutavad vajadust mitte 

ammutada loodusest rohkem puhtaid varasid, ressursse, vaid ümber kujundada oma majandus, tööstus 

ja toetuda kõige uue loomises mõistlikkusele, säästlikkusele ja juba olemasoleva uuesti- või 

ökonoomsemale rakendamisele. Kõik väited, mis on mõeldud kommenteerima inimeste majanduslikku 

käitumist, sobivad siinkohal aga ka kunstivaldkonnaga.  

Idealistist kirjanik Michael Norton, raamatu 365 võimalust maailma muuta autor on muude, poliitiliste ja 

sotsiaalsete algatuste kõrval käinud välja mitmeid taaskasutusideid, mis on saanud üleilmse kõlapinna 

ning millele on eriti iseloomulik laste ja noorte algatuse või osaluse olemasolu. Näiteks on raamatus 

mainitud aidsi ohvrite mälestustekk lapitekina (www.aidsquilt.org), Vision Aid Overseas (vanadele 

prillidele uusi omanikke leidev veebileht www.vao.org.uk); tööriistade ringlus Tools for Self reliance; 

kudumid kilekottidest, soovitused kirjutada kiri firmale, mis sulle rämpsposti saadab, paludes kasutada 

selleks taaskasutuspaberit vähemalt 10 % ja suurendada seda 2x 5 aasta jooksul. Veel on raamatus 

mainitud sellised üleilmsed projektid nagu Locks of love.org ja Wig Bank. Otseselt kunstiteostega 

http://www.aidsquilt.org/
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seonduvatest projektidest on mainitud kirjaklambritest mälestusmärk hukatud juutidele, mille 

valmistasid ühe USA kooli 8. Klassi õpilased. Üleilmsed projektid ja algatused on nii eeskujuks kui 

taaskasutuskunsti praktiliseks väljundiks ning Nortoni raamat rõhutab nende puhul mitte niivõrd vahvat 

kunstilist ideed kui eetilist ja globaalset mõjuavaldamisvõimalust mingile nähtusele, organisatsioonile või 

toimemehhanismile. Taaskasutus ei ole lihtsalt visuaalselt nähtav objekt, vaid ideoloogiline sõnum. 

Muuhulgas kuulub selliste projektide hulka Friends of the Earth algatus: saata vahtplastist pakend (toidu 

soojashoidja vmt) tagasi selle tootjale koos vastava sõnumi või visuaalse sümboliga.  

Kirjandusest saab tuua ka väga negatiivseid näiteid. Mai Sein Garcia raamat Ökokunst on ilmselt tuttav 

paljudele Eesti kunstiõpetajatele . See sisaldab peamiselt praktilisi ülesandeid ent ka vihjeid ja kilde 

taaskasutusest laiemas plaanis – näiteks, et 6 plastpudelist saab 1 T-särgi jagu materjali. Raamatus 

esitletud ülesannetes raisatakse palju sekundaarset st. teose loomiseks otseselt mitte vajalikku 

materjali, nt. Toidukile, vesi, soojus, alumiiniumfoolium, mittelahustuvad liimid ja pulbrid, toiduained; 

samuti on paljud esemed ja materjalid tegelikult võetud tarvitusele algsel ja veel tarvitamata kujul.  

Samas on raamatud Experimental eco-design ning Reusable – uudelleenkäytettävä – taaskasutatav 

sellised, mida neis sisalduvate artiklite ning terviklike eetliste lähenemiste tõttu saab tuua eesti 

kunstiõpetajatele eeskujuks. Esimene nendib, et disain on lõpmatult arenev, kuid tal on limiteeritud 

eluiga. Paljusid asju me tänapäeval enam ei tunne ning unustame, kuidas neid kasutada. Seetõttu ei ole 

esemele loomuomane taaskasutamine enam võimalik ega ka tarvilik. Kuid kindla otstarbega esemetest 

ja seadmetest on väga raske ka midagi uut luua, võtmata neid koost lahti algmaterjaliks. Disainida tuleb 

seetõttu juba alguses nii, et toodete ökoloogiline kasutamine ja hilisem lõplik kõrvaleheitmine kulgeks 

hõlpsamini, ning et taaskasutus poleks kas üldse vajalik või oleks juba ideefaasis läbi mõeldud. See 

raamat sisaldab ka Reet Ausi kollektsiooni ReUse, mida võib pidada kuulsaimaks eesti kunstniku 

taaskasutusteoseks või ideeks.  

Paljudes noortekeskustes on kättesaadav pisike ruudukujuline väljaanne, juba oma väljanägemiselt 

ökoloogiline, nimega Eriti keskkonnasõbraliku noortekeskuse käsiraamat. . Projekt Eriti 

Keskkonnasõbralik noortekeskus viidi läbi et tõsta 14 -26 a noorte keskkonna ja taaskasutusalast 

teadlikkust ning taaskasutust nähakse selles eelkõige vastandina kiireltmööduvatele trendidele, noorte 

poolt soositud kiirmoele, ületarbimisele ning kulukale elustiilile.  

Kunstiõpetajatele võib kasuks tulla Pärnumaa kkteenistuse 2007. A. Brošüür Väike keskkonnateatmik, 

milles sisaldub palju infot erinevate pakendite, materjalide, disainesemete taaskasutamise protsessist ja 



väljunditest. Sellest on kindlasti abi kunstitunnis, mis keskendub nt. Joogipudelite või muude pakendite 

disainile, paberivalmistamisele vmt. 

Artikkel Valloittava muteeriseikkailu uudistaa kuvakirjallisuutta (Ansa Aarnio, helsingin 

sanomat.6.03.2011) esitleb Suvi- Tuuli Junttila pildiraamatut  Missä, Tässä, Jossakin  milles seiklevad 

mutter, konks ja pudelikork  ning autor täheldab, et tegu on taaskasutusloovuse täiesti uue tasandiga ja 

mõtlemisviisiga, milles autor on vabastanud end Materjali kammitsaist ning laiendanud kunstilise 

mõtlemise piire. Uudisnupus Pikkutakki halusi puhjeta kukkaan (HS 6.03.2011) tutvustatav kunstnik 

Kaarina Kaikkonen on Galeri Forsblomis teinud vestidest, meestesärkidest ja lipsudest tuule 

hingetõmbeid, lilli, taevarandu jmt. Taaskasutus ei ole sellise kunsti puhul algeesmärk, vaid vahend 

mingi spetsiifilise esteetilise eesmärgi ja mulje saavutamiseks, mida ei saavutaks mitte mingi muu 

vahendiga. Selline mõtteviis kunstis teeb taaskasutusest ka laste silmadele väärtuse, võimaluse 

eristumiseks ja oma teosele karakteri ning omapära lisamiseks.  

Teos Young persons guide to the environment toob esile paljusid taaskasutuse positiivseid, ent ka 

vastuolulisi külgi. Näiteks öeldakse selles, et taaskasutuspaber läheb järjest odavamaks toota ja selle 

kujundamisest on saanud omaette kunstiharu, ent paberi taaskasutus raiskab ressursse tööstuse,  kuna 

värvaine on vaja eemaldada. Iga tonni klaasi taaskasutus säästab 135 tonni naftat, kuid enamus klaasi 

läheb maapinna täiteks ehituses, sest puudub piisavalt mahukas kogumissüsteem.  

Plastiku taaskasutamise tehnoloogia oli olemas tunduvalt enne kui seda reaalselt rakendati, ent see 

areneb väga aeglaselt. Plastiku puhul tuleks leiutada rohkem viise taaskasutada eri värvi ja tüüpi 

plastikut ühes tootes. Ka plastikust läks 1995. aastal suur osa maapinna täiteks. Raamatu üks olulisi 

mõtteid on precycle ehk rämpsu vähendamine tarbides vähem, muutes tootmisviise ja parandades asju 

ning neid kestvamaks muutes. Eestikeelset täpsemat vastet on raske pakkuda.  

Samas raamatus tuuakse välja idee taaskasutustabelist, mille abil süstematiseerida tekkiva rämpsu 

potentsiaali.  Maria kalliokoski kirjutab Lapin Kansas loovatest mängudest nööpidega. Jorma Särkelä 

kirjutab Espoo tehnoloogiamessist kus koolilapsed ehitasid jääkmaterjalidest teadusprojekte ja lelusid. 

Juba 3. – 5. Klassi lapsed suutsid vaid õhupalle, värvilist siidipaberit ja vana kumminöörijuppi kasutades 

luua hämmastavaid mudeleid ja interaktiivseid seadmeid. Ilmselt oleneb kultuuri – ja 

majanduskeskkonnast, kui palju ajakirjandus ja raamatud taaskasutusele tähelepanu pööravad, kuna 

soomes on see teema juba sisse juurdunud ning võrdsel positsioonil majanduse ja poliitikaga, ent eestis 

tundub see kuuluvat pigem nö alternatiivse elustiili, pehmete väärtuste ja kultuuri valdkonda.  



Taaskasutuse kuldreeglid 

 

Rohkem kui lastele kättesurutaval taaskasutusmaterjalil ülesandeid klassiseinte vahele oleks vaja ühist 

arusaamist arendavaid ülesandeid, kus taaskasutus pole mitte eesmärk omaette vaid meetod või vahend 

lähenemaks keskkonnatemaatikale või lihtsalt üks võimalus teostada erinevaid kooliprojekte. 

Taaskasutusmaterjali kogumine on võimalus tõmmata kooli tegevusse lapsevanemaid, mitte selleks et 

kunstitunni jaoks tasuta materjali hjankida vaid kogukonnatunde, kooli ja kodu sideme tugevdamiseks 

ning et koolis õpetatav ja kodudes praktiseeritav kannaks ühtset sõnumit.  

Taaskasutuse puhul on oluline rõhutada materjalieetikat, nii primaarsete kui sekundaarsete materjalide 

vastutustundlikku kasutamist 

Oluline on kõigi asjade ja nähtuste loodusliku algupära nägemine, selgus sellest, kust tuleb kogu algaine 

selleks mida me loome ja tekitame, mis annab meile võimaluse tekkinud ideed teoks teha. Selleks et 

midagi luua, tuleb kusagilt midagi eemaldada, ära võtta, välja kaevata, minema viia. Luues reaalseid asju, 

ei saa neid luua mittemillestki. Ka taaskasutusmaterjal on siiski materjal. Algselt looduslikku päritolu. 

Seetõttu pole ka taaskasutus muretu ja südametunnistuspiinadevaba tegevus. Me saame taaskasutada 

mitte oma suurest tarkusest ja loodusarmastusest, vaid sellepärast et materjal on juba kord loodusest 

eemaldatud ja muudetud selliseks, et teda samal kujul loodusesse tagasi viia ei ole võimalik ning 

taaskasutus on ainus viis juba inimese, mitte enam looduse maailma kuuluvale materjalile veel mingit 

kasulikku rakendust leida. Sellepärast tuleks natuke mõelda, kui palju üldse loodusest võetud materjali 

tuleks muuta, kuidas luua nii, et eset saaks kasutada kas igavesti või laguneks ta tagasi samaks algaineks. 

Näiteks võib siin tuua aafrika mudast ja lehmasõnnikust või india põletamata savitellistest majad, 

inuitide iglud, igasugused täielikult looduslikust ja taastuvast materjalist tarbeesemed, mida ajast aega 

on valmistatud ja kujundatud ja mis lagunevad kunagi looduses täielikult – kui just ei satu 

kunstimuuseumi või muusse kogusse. Miks loodusrahvad ei pea spetsiaalselt mõtlema taaskasutusele 

või tegema sellest kunsti? See on vaid elu loomulik osa mitte enesele murest maakera ökoloogilise 

tuleviku pärast võetud kohustus. Materjalid kasutatakse lõpuni sest nende hankimiseks ttehtud tööd 

tuntakse omal nahal, need pole võõra töö tulemus. Kui lõppeksid kõik looduslikud taastumatud ressursid 

peaksimegi ainult toetuma juba kord ammutatud loodusvarade ja nendest toodetu taaskasutamisele. Ja 

kui ka taaskasutus end ammendab, polegi enam mingeid materjale. Seetõttu ei saa ka taaskasutus olla 

pillav ja hooletu. Ka taaskasutusmaterjali tuleks suhtuda kui väärtuslikku ressurssi, ka seda pole põhjust 

raisata. 



Taaskasutusülesannete puhul on olulisem mõttetöö, ettekujutus, sest iga idee teostamiseks vajalikke 

vahendeid ei pruugi koheselt olemas olla ja seetõttu on võimatu nõuda tunni lõpuks valmis tööd.  

Mips ja ökoloogiline seljakott on olulised mõisted mis aitavad taaskasutus teemat laiendada ja samas 

teevad lihtsamaks ka taaskasutamise vajadusest arusaamise. Mida rohkem midagi kasutada kas tema 

algsel kujul või materjali näol, seda väiksemaks ju muutub MIPS.  

Taaskasutus t ja koonerdamist ei tohi võrdsustada. Materjali taaskasutatakse tema enda väärtuslikkuse 

pärast, mitte muude ja paremate materjalide puudumise tõttu. Taaskasutusmaterjal pole jääk ega prügi.  

Taaskasutus võib olla peaaegu iga kunstitunni töö teostamisvõimaluseks, kuid seda võib ka rõhutada 

iseseisva teemana. Taaskasutus ei saa kunagi täit rakendust ainult kunstitunni kaudu. Selleks on vaja 

kunsti, käsitöö, kodunduse, puutöö, aga ka loodusõpetuse ja võibolla kehalise kasvatuse koostööd. 

Kunst saab olla füüsiline, õuesõpe, retked ja ekskursioonid saavad toetuda mõlemale ning samas võib 

nende missiooniks olla mingi materjali hankimine 

Võimalikult palju peaks rakendama materjale mida jääb üle konkreetse kooli enda sees, kuna nende 

puhul on täpselt teada, kust need tulevad ja kellest need üle on jäänud. Samuti õpivad lapsed nõnda, et 

igal inimrühmal ja kogukonnal, organ isatsioonil (nagu kool, klass) on vastutus tema tekitatava ülejäägi ja 

prügi sorteerimiseks, ringlusse toomiseks ja taaskasutuseks. Kasutada tuleks materjale, mida koolidest 

juba praegu kõige enam kogutakse – vanad ajalehed ja ajakirjad papp paber raamatud purgid topsid 

konteinerid; puit ja tekstiil 

Taaskasutusnõmedusi tuleks vältida! Ese peaks elama autentset elu niikaua kui võimalik. Siis parandada 

ja siis kasutada materjali mis on veel väärtuslik mitte nt istutada natuke katkisse vanasse kärusse lille. 

Me hävitame ajaloolise objekti millel võinuks olla hiljem museaalväärtus. 1980ndatel aastatel oli 

taaskasutus samuti moodne teema. Liikusid jutud et inimesed ostsid rohkem vaid selleks et pakendeid 

taaskasutada. Taaskasutuse oht on muutuda lihtsaks õigustuseks ületarbimisele. Ei ole lihtne vältida 

taaskasutuslollusi.  Seda ei peaks üle populariseerima ning see peaks olema viimane väljapääs. 

Üks lihtsalt ja löövalt sõnastatud põhimõte (Young Persons´ Guide to the environment) on 4R - refuse 

reuse repair recycle ehk loobu, leia uus rakendus, paranda, taaskasuta. See sobib lööklauseks kogu 

koolile.  

Taaskasutuse kui loomuliku ja iseenesestmõistetava protsessi iseloomustamiseks võib seda kõrvutada 

loodusnähtustega. Ringlus on kogu elusmaailma hõlmav fenomen. Meil on maakera aineringlus, on 



inimese ainevahetus, on materjaliringlus. Taaskasutus ei ole mingi vägivaldselt tekitatud ja inimese 

tegevust takistav tegur, vaid   materjaqlivoogude loomulik kulg, sarnane toiduahela ja looduse 

elutsüklitega.  

Võimalusel tuleks taaskasutusmaterjaliga töötamiseleliita ka looduslikud materjalid ja õues tegutsemine, 

sestainult taaskasutusmaterjali rakendamise nõue on liiga piirav. Peab olema võimalus ka otse ja 

vahetust keskkonnast materjali hankida. Muidu ei teki arusaama ka sellest, kust üldse kõik loomiseks 

vajalikud materjalid algselt pärit on 

Millal on tegu juba taaskasutusega ja millal me räägime lihtsalt esemete mitmekordsest ning 

pikaajalisest kasutamisest? Eelkõige tuleks kõrvutada taaskasutust ja disaini, mis loob kestvaid ja inimest 

maksimaalselt teenivaid esemeid 

Oluline on korjata hulgaliselt näiteid headest taaskasutusprintsiipidest muuhulgas ajaleheartikleid, 

fotosid. Seda saab teha õpetaja, aga ka lapsed ise, näiteks jälgides nädala jooksul oma kodu 

paberikasutust 

Taaskasutus ei peaks olema midagi, millega õpetaja ka ise vaid kunstitunnis tegeleb, vaid ta peaks seda 

printsiipi eksponeerima ka tunnivälisel ajal omaenda isiku näol. See annab kunstiõpetajale tõelise 

boheemi ilme. Lapsed hindavad õpetajais muuhulgas just isikupära  ning omanäolisust. 

Taaskasutustehnikate hulgas on palju selliseid, mis võimaldavad kerge vaevaga disainida kunstiõpetaja 

varustusse kuuluvat – miks mitte pista pintslid kohvipakkidest valmistatud pintsliümbrikusse, valmistada 

arvutikott vanast ehitusvõrgust või  kasutada papjeemašee-tehnikas portfelli. Riietus, ehted, talvised 

saapakaitsed, märkmik, pliiats, millega õpetaja kirjutab – võiks mõelda sellele, et kõik esemed ja iga 

detail õpetaja välimuse juures väljendaks sama, kestlikku, loodusega arvestat mõtlemist. Samas ei peaks 

õpetaja sundima end ka kasutama asju, millest ta ei vaimustu. Kõik ei pea olema taaskasutus.  Kui 

õpetajal  on lihtsalt asju või lemmikesemeid, mida ta on kasutanud kogu oma teadliku elu ning mille järgi 

teda võibolla tuntaksegi, väljendab seeg õpetaja kestlikku mõtteviisi.  

Taaskasutus- ajurünnak, juhul kui lahendatakse mõnd spetsiifilist (disaini)probleemi, peaks toimuma 

võimalikult mänguliselt. Ajurünnaku puhul on alati kasulik esialgu paika seada nö. mängureeglid, milleta 

mõttetöö jookseb kas ummikusse või väljub kontrolli alt ja kipub teemapiire ületama. Näiteks võib võtta 

eesmärgiks teatud arvu ideede väljapakkumine kindla ajavahemiku jooksul, isegi kui osa nendest on 

naljakad, kasutud või esialgselt kujul poolikud. Abiks võib võtta ka käest kätte käiva eseme, nö 

teatepulga või lõngakera, mida kerides igal osalejal on aega oma idee välja käia ning seda selgitada 



täpselt nii kaua, kui kestab üht värvi lõngajupi kerimine. Käest kätte võib käia ka pall või origami-nukk, 

mida kokku ja lahti voltida, või hoopis õpetaja vana triibuline sall või sokk, mida triip-triibu haaval 

harutada. Taaskasutusprobleem, millele lahendust otsitakse, v õidakse leida sarnasel moel või näiteks 

visates kingakarpi lipikud erinevate ettepanekutega ning loosides. Liiga pikaks mängulist momenti siiski 

venitada ei tohiks.  

Mida lihtsam disain, seda vähem materjali. Ei ole mõtet disainida taaskasutatavaks kui 

ümbertöötlemisvõimalused puuduvad. Disainiobjektides tuleks vältida eri tüüpi materjalide 

kooskasutamist. Taaskasutustoodet disainides tuleb vastavalt disainida ka pakend, poster jne.  

Lõpetuseks tuleb mõelda ka kunstiteostele endile kui taaskasutatavatele objektidele. Koguge kokku ja 

säilitage oma kavandid ja visandid ühte suurde õpimappi. Neid võib teil taas vaja minna, nii ei unusta te 

oma ideid, järgmine kord võite kasutada juba väljamõeldud kavandit, ei raiska paberit 

uuestijoonistamisele, võite alati lisada mappi märkmeid jne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 kevadist taaskasutusideed kunstitunniks 

 

[märkus: tegelikult oli plaanis 77 x 7, aga see võtab palju kauem aega] 

1. Mida teha kasutatud, poeskäimiseks kõlbmatute ja mudiu üleliigsete kilekottidega? Kilekotid on 

üks kõige suuremaid prügimägede tekitajaid maailmas, kuid mugavusest ja hajameelsusest 

ostavad paljud inimesed neid ikka igal poeskäigul. Tõsi, järjest enam esineb aktsioone ja 

kampaaniaid, mille käigus jaotatakse inimestele kangast poekotte. Sellegipoolest tekib ikka 

kilekotiprügi, millega on väga raske midagi mõistlikku peale hakata. Stylus 1 / 2007 Ukkeleitä ja 

veistoksia. Lk 107 Titta Suvanto vanad poe kilekotid korjati kokku (seppälä, KappAhl) teevad 

neist kujud, mis hiljem lähevad tagasi kaubanduskeskusesse 

Kas saame kokku vähemalt 17 ideed, mida vanadest kilekottidest teha? Tegu võib olla nii praktilise kui 

puhtalt kunstilise ideega.  

1. Kududa vaibaks,  

2. luua suur kileskulptuur traatkarkassile, 

3.  kasutada matemaatikaeksamilt põgenemiseks, 

4.  teha paugukaorkester, 

5.  teha suur pall ja veeretada mööda linna 

6. Meisterdada haiglasusse 

7. Kasutada prügikottidena (mitte väga hea variant, kuna sisuliselt saab kotist ikkagi kohe prügi) 

8. Kasutada polstri või täitematerjalina 

9. Sulatada inetuteks känkrateks.  

10. Lõigata lumehelbeid 

11. Kasutada tööpõlledena kaitseks värvi eest 

12. Valmistada lillesid, dekoratiivseid elemente 

13. Katta majasein kilekotipiltidega 

14. Teha suur ruumiinstallatsioon kilekotilindudest  või nägudest 

15. Puhuda täis ja kasutada õhupallidena 

16. Saata plastikpakendite tehasesse ja paluda taaskasutada uute pakendite loomiseks 

17. Teha raamatutele kaitsekaasi 

 



2. Mitu otstarvet leiate igapäevasele ajalehele?  

1. Anda naabrile edasi lugemiseks, kes võib selle omakorda edasi anda ja jätta hiljem 

kaubanduskeskusesse pingile, kus seda saab lugeda igaüks.  

2. Kasutada kampsunite tasapindseks kuivatamiseks  

3. Papjeemašee esemete valmistamine 

4. Pakendite valmistamine 

5. Kaelaehete ja käevõrude, paberpärlite jmt  valmistamiseks 

6. Mitmesuguste ruumiliste objektide alus / karkassimaterjalina 

7. Seinakattematerjalina 

8. Ähvarduskirjade kirjutamiseks.  

9. Moeloomine, ajalehest riided 

10. Paberist lumehelbed, kaunistused 

11. Kartulikrõpsu  pakid ajalehepaberist või rämpsposti /kriitpaberist 

12. Rahakottide valmistamine 

13. Ümbrike valmistamine 

14. Raamatukaante  valmistamine, raamatute ümbrispaber 

15. Voltimine, origami 

16. Lõigata huvitavaid artikleid välja ja teha väljalõikealbumid erinevatel teemadel 

17. Annetada raamatukogudele 

 

3. Retk taaskasutuskeskusse ja seal kunstiteoste tegemine kättejuhtuvatest esemetest.  Sellist 

projekti on tehtud Soomes USAs, Brasiilias. San Franciscos näiteks pakub prügijaam kunstnikele 

residentuurivõimalust, loodud teosed kaunistavad aga endisele tühermaale prügimäelt leitud 

taimedest loodud parki. Ajakiri Taito, 6 /10, Alpo Koivumäkiteeb romukunsti ja on loonud isikliku 

savanni, kus leidub ninasarvikuid jõehobusid ja krokodille vanadest rehvidest, roostemetallist ja 

risupuidust, vanadest kummikutest, auto isoleermaterjalidest jmt.. Lk. 26: taaskasutuskunstis 

suunatakse tähelepanu materjali sõnumile. Taaskasutus tähendab uuesti organiseerimist. Ka 

Ronald B. Neperud räägib „inimestest, kes teevad asju“ ehk kaasaja rahvakunstist ja selle 

tugevast seotusest taaskasutusega. 

 



4. Kasutud asjad: miks mõned asjad muutuvad nende eluea jooksul kasutuks ja mis neist siis saab? 

Miks on see ese kasutuskõlbmatu? Miks kaotab asi inimese jaoks tähenduse ja väärtuse [ja 

rändab prügimäele]? Kuidas taasluua tähendust mõttetule asjale? Koguge igasugu kasutuid ja 

väärtustuid vidinaid ning looge neist asendamatu disainiobjekt, kollaaž või skulptuur. 

Missugused asjad selleks sobivad?  

 

1. Kõverad, katkised söögiriistad 

2. Haaknõelad 

3. Nööbid 

4. Väiksed mänguasjad, katkised lelud 

5. Elektroonilised kellad 

6. Pastakakorgid 

7. Vanad värvipurgid, akvarellvärvide topsid 

8. Purgikaaned 

9. Pudelikorgid 

10. Kruvid, naelad mutrid 

11. Pandlad juukseklambrid, ehted jmt. 

12. Elekstroonikaseadmed, juhtmed, lülitid jmt 

13. Vitamiini jm ravimipurgid 

14. Tühjad tabletiümbrised 

15. Kommikarbi-sisud 

16. Rinnamärgid, nõelad 

17. Piimapakid  

5. Mälestusesemed kunstiteoseks: leidke mõni vana, armas ese, mida te eriliselt väärtustate. 

Selleks võib olla mänguasi, milelga te enam ei mängi, väikeseks jäänud lemmikkingad, vana 

salmik või päevik, foto. Kuidas eksponeerida seda nii, et temaga midagi halba ei juhtuks, samas 

nii, et ta oleks esil ja nähtav? Mismoodi kasutada mälestuseset kunstiteoses? Antud juhul on 

tegu enam kui taaskasutusega. Tegu on isikliku pärandihoidmisega, esemete elu jätkamisega 

väärtustaval viisil, nende hoidmisega hävimise eest. Paljud kunstnikud kasutavad isiklikke 

esemeid, oma lapsepõlvest või hilisemast elust, et anda kunstiteostele mitmetasandilisi 

tähendusi. Tihti on tegu ka mitte otseselt kunstniku minevikust pärit esmeega, vaid sümboliga, 

millegiga, mis meenutab kunstnikule kunagi kuulunud eset.  



6. Kuidas jagada taaskasutusnippe ja mõjutada teisi inimesi kunsti kaudu igapäevaelus rohkem 

taaskasutust rakendama? Mõelge välja 17 viisi seda teha.  

 

1. Taaskasutusnipid võiks trükkida poekottidele 

2. Kriidiga saab vihjeid ja jooniseid jätta tänavale, kõnniteele 

3. Kujundada flaiereid taaskasutusteemadel 

4. Tõsta inimeste teadlikkust materjalikogumiskampaania abil.  

5. Korraldada kogukonnaprojekt, kus ühiselt valmistatakse suurem keskkonnaskulptuur 

6. Kõigil pakenditel võiks olla lisatud vihje, kuidas antud pakendit taaskasutada, nt 

kohvipakend, kommikarp, vesivärvikarp, guaššipudel 

7. Lapsed võiksid taaskasutusideid, joonistusi saata suurtele päevalehtedele 

8. Taaskasutuskalendri valmistamine joonistuste ja kavandite põhjal 

9. Õpilasfirmad saavad toota hiirematte jm kontoritarbeid taaskasutusteemalise info ja 

piltidega kontorirottidele 

10.  Taaskasutusmultika saab teha savi- või plastiliinitükiga 

11. On võimalik teha fotolavastusi taaskasutusesemetega (vt. ...), illustreerimaks võimalust 

panna tavaesemed pildis või filmis uut elu elama 

12. Taaskasutuspildid võib maalida prügiautole. Tehke prügi- või kogumisfirmale ettepanek! 

13. On võimalik luua arvuti ekraanisäästjaid, tapeete taaskasutusteemadel 

14. Näituse korraldamine  

15. Taaskasutuse teemaline dokfilm 

16. Võibolla saab kokkuleppes muuseumiga paigutada igapäevase ekspositsiooni vahele või 

põrandale  taaskasutuskunsti 

17. Taaskasutusmoeshow koos laada ja infomaterjalide jagamisega 

 

 

 

 

 



7. mida teha vanade raamatutega kooliraamatukogus mida enam ei saa kasutada?  

1. Katta raamatulehtedega pildiraame 

2. Kasutada raamatukaasi mappide või hoidikute valmistamiseks  

3. Kasutada lillede kuivatamiseks.  

4. Riiuli tugi, istepingi kõrgendus 

5. Laduda püramiid 

6. Voltida 10 000 lindu 

7. Ribastada ja kasutada täitematerjalina 

8. Pakkida pleksiklaasist kasti, teha istepingid kooli koridori 

9. Kasutada käsitsivalmistatud paberi valmistamiseks 

10. Kasutada paberipressina, vajutusena 

11. Trükkida raamatulehtedele proovitõmmiseid graafikatunnis 

12. Lüüa raamatutesse augurauaga auke ja kasutada juhtmete eraldamiseks  

13.  Valmistada jõulukaunistusi 

14. Matta sügisel maha ja kaevata kevadel jälle välja, uurides, mis seisus on paber 

15. Kasutada aiatee rajamiseks 

16. Ääristada kooliaia peenraid 

17. Valmistada raamatutest klaaside vmt vahele asetatuna uksi ja vaheseinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Missuguseid kunstiteoseid saab teha vanadest riietest? 

1. Vanadest üksikutest sokkidest saab teha kollaaži ( nagu projektis The Art Rail Rovaniemi 

kunstikoolis 2009 -2010, kollaaž annetati hiljem Näsmäkempi vanadekodule) 

2. Skulptuure võib teha ka vanadest kampsunitest, jakkidest, koolivormidest (Rocca Al Mare 2008 

õpetajate Roosade Kääride taaskasutus-kuningakuub, Rovaniemi kooli keraamika ja 

skulptuurikursuse tööd jne) 

3. Vanadest kinnastest ja sookidest saab teha mänguloomi 

4. Sõrmkinnastest võib teha puu jne 

 

9. Taaskasutusjalutuskäik (soovitab Michael Nortol lk. ).  Üks võimalus taaskasutusteemat piiritleda 

ja praktikas rakendada on taaskasutusjalutuskäik. Selle võib ette võtta rannaribal (nt. 1 km 

pikkuses, nagu soovitab ... ) võibolla ka teeservas, metsas, miks mitte ümber kooli, spordiväljaku 

või kohaliku poe.  

 

10. Mida te teeksite vanade kontrolltöödega – eriti juhul, kui tulemus ei ole teile eriti meeltmööda? 

Üks võimalus on teha vanad kontrolltööd pabermassiks ning kasutada neid käsitsivalmistatud 

paberist kaartide tegemiseks. Mida veel teha vanade kontrolltöödega või mistahes paberiga, 

millele on kirjutatud pastaka või tintenpenniga? Tuleb arvestada, et taolise paberi vees 

pehmendamisel eraldub palju värvainet. Seda saab aga kasutada ka efektina: võib proovida järgi, 

kas eriti mitmete punaste parandustega kontrolltöö annab lillakama / roosakama varjundiga 

paberi. Kontrolltöödest ( tihti A4 leht) võib proovida teha võimalikult palju erineva kuju ja 

suurusega paberlennukeid.  

11. Taaskasutusfestival.  See võib ühendada kõiki siintoodud ülesandeid, taaskasutusvõistlust, 

moeshow´d, asutuste külaskäike, seminare, näitusi, kunstiperformance´it, slaidiesitlusi jne.  

Performance´i näide: – kuidas koristada oma planeeti?  

Kui sa hakkaks kraamima Maad justkui see oleks sinu korter või ühiskorter, siis millest sa 

alustad? Kuhu tekib kõige suurem kasutatud riiete hunnik? Kui palju seisab „esikus“ kastides 

äravisatud nõudsi ja elektroonikaseadmeid? Kuidas näeks välja maailma ühisköök, kui arvestada 

kulutatud kile, pakendite, fooliumi jmt hulka? Kunstiõpetuses saab seda kõike fantaasiarikkalt 

visualiseerida. Kogu etenduse dekoratsioonide materjal peaks olema taaskasutuslik.  



12. Keskkonda säästev pakend. (Vinkkejä koulun ympäristötyöhöön). Eesmärk: mõelda pakendite 

vajalikkuse üle, hinnata mõjusid. Sobib: 5. Klassist ülespoole. Vaja läheb: eeskujuks halbu 

pakendeid, joonistusvahendeid või meisterdamismaterjali. Võib ka ümber disainida sama 

pakendit. Pakendidisainiga võib kaasneda teatav annus keskkonnaaktivismi, nt võib disainitud 

pakendilahenduse saata halva pakendiga esinenud tootjale 

13. Leidlike taaskasutusviiside võistlus. Kõigile sarnased esemed, 5 eri moodust, teha disainiprojekt 

kooli keskkonnanädalaks 

Sobib: vabatahtlikkuse alusel, võistluse vanusegrupid ei ole vajalikud 

Vaja läheb: oleneb ideest ja vajadusest teostada materjalis 

Millise ühe tootega asendada 3 toodet  

Võimalikult palju kasutusi nt ümbrikule, küünlajupile, vanadele reklaamplagudele, tööriietele, 

ehitusvõrgule 

Millisest taaskasutusmaterjalist saab teha kalapüünise, wc rulli aluse, ehte, jõulukaarti, bändi 

riietuse vmt 

Nt võib tuua kohale hulga materjali ja anda disainivõistkondadele erinevaid ülesandeid ning 

jagada punkte kas väikseima mipsi, seljakoti tööhulga alusel või kelle algmaterjal oli kõige 

ebatõenäolisem sel otstarbel toimima, või nt klasside kaupa – kui palju reaalselt mõeldavaid 

kasutusotstarbeid üks klass leiutab.  

Kuidas korraldada taaskasutusvõistlust? Kõigepealt põhireeglid. Kas peaks lähtuma toimivusest 

või peaks lastele andma täieliku vabaduse ideedelennuks, vaimukateks ja vahest ehk totrateks 

lahendusteks, millel esmapilgul puudub igasugune praktiline väärtus, kuid millesse on pandud 

süda ja hing? Kas oodatakse pigem kunstiteoseid või tooteid?kas võistlus on individuaalne, 

klasside või rühmadevaheline või toimub mitme kooli koostöös?kus ja kuidas tööd praktiliselt 

teostatakse ja kui suures mahus? Kuidas leitakse eriprojektiks tavatundide raames aega?  

Mismoodi tõsta esile kõikide erinevate vanusegruppide töid, nii et nt vanemad õpilased ei saaks 

rohkem tunnustust? Kas nt nooremaid ja vanemaid, kui ideede lennukus on võrdväärne, peaks 

kõrvutama võrdsetel alustel? Kas konkurss peaks olema eelneva registreerimisega või lähtuma 

sellest, et kes iganes ideega lagedale suudab tulla ja selle õigeks tähtajaks esitada, see ka 

arvesse läheb? Millises vormis peaksid tööd olema esitatud – kas piisab hästi teostatud 

kavandist, on tegu portfolioga või juba valmis prototüübi / teostatud objektiga? kuidas toimub 

tööde esitlus, millistes ruumides ja millal? Nt mingi keskkonnaürituse, keskkonnanädala raames 

ülekooliliselt, või hoopis internetis? Millised on hindamiskriteeriumid ja kas neid üldse saabki 



olla? Kas kuulutatakse välja 1 grand prix, 1. 2. Ja 3. Koht [vanuseastmeti või üleüldiselt] ja 

eriauhinnad, või antakse teostele publiku poolt punkte? Kes on hindajad-  kas eksperdid 

väljastpoolt, õpilaste esindus ise, kunstiõpetajad, või neist kõigist koosnev paneel?  

Lõpuks: mis töödest edasi saab?kuhu jõuavad nad pärast publikule näitamist, milline osa neist 

säilitatakse, kas on eetiline neid minema visata või kinkida nad kellegile? Kaevata kooli staadioni 

alla? Kuidas jäädvustada töid juhul kui originaale ei saa säilitada? 

14. Rämpsposti taaskasutamine ja muud loovad lahendused rämpspostiprobleemile. Näiteks 

soovitab Michael Norton raamatus 365 ways to change the world saata rämpspost tagasi selle 

lähetajale, paludes tal edaspidi kasutada sulle rmpsposti saatmiseks ainult taaskasutuspaberit. 

Ent kunstitunnis saab rämpspostist disainida ka mitmesuguseid esemeid. Rämpsposti trükitakse 

tihti sitkele kriitpaberile ning sellest on võimalik teha kotte ja karpe, voltida kaunistusi, luua 

erinevaid pakendeid. 17 asja, milleks kriitpaber võiks veel sobida: volditud moesemed nagu nt 

bikiinig, mütsid, käevõrud; paberist pliiatsitopsid, alused; kiletatuna kuuseehted, kõrvarõngad, 

võtmehoidjad, lauakatted, CD-Romi ümbrised; külmkapimagnetite kujundamine; 

mosaiikseinakatte valmistamine, kattes stero-plaadi kriitpaberiga ning lõigates kuubikuteks; 

kokkupunutuna poekotid, ajalehekorvid; pitsiliseks lõigatuna kardinat, lambikatted; paksemast 

kriitpaberist saab teha torusid joonistuste transportimiseks; päris paksust kalendri-kriitpaberist 

saaks augustades teha värvipliiatsite hoidiku; mapid, portfoliod; väljalõikevihikute alused; 

kortsutades kokku ja kleepides mingile pinnale, saab tekitada reljeefse seinakattematerjali või 

disainobjekti pinnastruktuuri; luua värvilisi skulptuure; ribastada ja kasutada pidudel lintide, 

lühtrite, ruumidekoratsioonidena; voltida ümbrikke auhinnatseremooniaks; kujundada 

koolilõpumütsid; kasutada jõulusokkide meisterdamiseks.  

15. Tagurpidi taaskasutus ehk enne idee, siis materjali otsimine selle teostamiseks. Teatud mõttes 

on selline lähenemine kõige loomulikum ja mõttekam. Misiganes vajadust täites või mistahes 

teemal tööd alustades võib lihtsalt vaadata, kas selle teostamiseks on võimalik rakendada 

taaskasutusmaterjale ja kust on võimalik neid saada. Näiteks Mai Sein Garcia eksponeerib 

raamatus Ökokunst ideed tikutopside kasutamisest pusle või dominomängu valmistamiseks, 

mille võib leida ka 1973 aasta raamatust Working with odds and ends. Raamat Noorte kodud 

näitab, kuidas vanast sõelast saab lambivarju ning katseklaasid sobivad lillealusesse.  Mistahes 

tavalist kunstiülesannet alustades vaata ringi ja mõtle, kas saad selle teha mingist 

taaskasutusmaterjalist.  



16. Taaskasutusmaterjalide edasiandmise, müümise ja vahetamise keskuse loomine. Ajakirti  Stylus 

1/2005 tutvustab artiklis Olkikissa ja avaruuslaiva kierrätyskeskuksestä  kunstiõpetajate ökoaita 

Helsingis, Askartelu- ja materiaalipörssi. Selline kuluks ära ka Eestis, et põnevamate materjalide 

leidmine oleks lihtsam, nende kokkukogumine poleks ainult õpetaja õlul ning samas ei muutuks 

kunstiklassid ülejäänud materjalide ladudeks.  

17. Ökomoeshow 

Eesmärk: näidata kasutatud riiete või nende materjali kõlbulikkust uuestikasutamiseks  

Moeshow vanusepiiri ei tohiks reglementeerida üldse sest ka väiksed lapsed armastavad 

ümberriietumis- ja disainimänge ning ehk soovivad õpetajadki kaasa lüüa.  

Võib korraldada ka moeshow koostöös kirbukaga või second hand poodide moeshow, kus 

lapsed on stilistid.  

Pigem tulekski moeshowdes rõhuda stilistikale, mitte niivõrd ümbertegemisele ja 

katkilõikamisele, ainult sedavõrd et kohandada rõivast teatud mõõtudele. Samuti võiks 

arendada rohkem oskusi mitte niivõrd taaskasutada rõivast ja disaini, vaid selle materjali nii 

suures ulatuses kui võimalik. Näiteks kampsunite lõngaks harutamine, lõnga pesemine, 

värvimine, võimalusel omanäoliseks disainimine ja efektlõngaks ketramine ning seejärel 

kasutamine mõne ökoloogilise ja omanäolise moeidee teostamiseks, või jaki-seeliku õmblustest 

lahti harutamine ja täiesti uue eseme materjalina kasutamine. Samuti saab vanade rõivaste 

materjali kasutada muude disainesemete nagu kottide, aksessuaaride, igasugu tarvikute, 

pakendite, kaante, kottide jmt tegemiseks. Taaskasutuse puhul peab õpetama lastele et jakki ei 

tuleks näha jakina, kotti kotina, vaibatükki ainult sellena, mis ta algupäraselt on. Taaskasutus / 

uuskasutus eeldab materjali seadmist uude rolli ja sellele alternatiivsete, kestlikemate, 

innovatiivsemate ja samal ajal ka praktiliste ning toimivate kasutusvõimaluste leidmist. Materjali 

ebaratsionaalne kasutamine ei ole taaskasutus, vaid esemele antud Uue Võimaluse 

raiskulaskmine. Ka taaskasutus peab olema läbimõeldud, vastutustundlik, ökoloogilise mõtte 

kandja nii algidees, teostuses kui tulevasi kasutusvõimalusi ning lõplikku kulumist ja 

minemaheitmist arvestades. Ei ole mõtet tunda uhkust mingi eseme taaskasutusmaterjalist 

koosnemise üle, kui selle kokkupanekuks on kasutatud ökoloogiliselt kahjulikke ja 

ebaefektiivseid meetodeid ja vahendeid. See kehtib veel enam ökoloogiliste kunstiteoste kui 

toodete puhul, kuna kunst ei saa end välja vabandada „tootmiskulude kokkuhoiuga 

tarbijasõbralikuma hinnaklassi tagamiseks vmt. „ Just eriti keskkonnakunst peab vältima asjatut 

raiskamist ka töömeetodites. 



18. Jõulupilt vanadest jõulukaunistustest – kujutada tüüpilist tänapäevast jõulustseeni, kasutades 

vanu jõuludekoratsioone, küünlatopse, postkaarte, jõulukalendreid jne 

19. Vanadest ajalehtedest jõulusokkude tegemine koolimaja kaunistamiseks. Mõelda võimalikult 

isikupärane kuju oma sokule vastukaaluks traditsioonilisele õlgsokule. 

Idee: teha makett juba olemasolevast ehitisest, lihtsustades ja muutes selle vorme . materjali 

maketi jaoks koguda ehitise enda lähedalt ja küljest (mahajäetud hooned) , vanast romust. 

Koguda erineva vormi, kuju, töötlusega objekte ja ehitada nendest „hoone“. 

20. Arhitektuuri taaskasutus. Tühjad majad ja nende potentsiaal. Arhitektuuri täitmine uue sisuga. 

Maja on nagu pakend.  Sellel saab alati anda uue otstarbe ning muuta seeläbi tihti kogu ehitise 

saatust. Arhitektuur ongi taaskasutatav, sest maju ei ehitata üheks päevaks. Nii saab ka 

ehitistest rääkida läbi taaskasutusprisma. Näiteks võib mõelda: mis saaks koolimajast siis, kui 

seal enam poleks kool; mida võiks ette võtta vana tehasehoonega; kas magalamajadele saab 

leida uue otstarbe, kui nad muutuvad elamiskõlbmatuks; mida teha lammutatud maja kõrva 

kurvalt tühjaks jäänud koerakuudiga; kuidas kujundada ümber kooli kõige ebamugavam ruum; 

milleks kõigeks oleks võimalik kasutada pööninguid; kuidas ilmestada elektri alajaamasid 

(väljaspoolt); mismoodi sobivad kokku vanaarhitektuur ja moodne sisu, ilma et see tunduks 

võõrastav; kuidas korrastaksite vana maamaja (nt õpperetkel peatudes mõne laokil vana pae või 

maakivist lauda või talli juures); vanade mõisahoonete korrastamine ja uus otstarve; räämas 

tunnelite korrastamine. Kuid ka tühi plats on arhitektuur! Mida teha vana jalgpalliväljakuga, 

turuplatsiga? Mis saab jaamahoonest, kui rongid enam ei käi? Mida ette võtta kinnipandud 

kauplusehoonega? Kuidas luua arhitektuuriobjekt tühjalt seisvast vanast bussist? 

21. Ökoloogilised seljakotid. Üks taaskasutusega tihdealt seostatav mõiste on ökoloogiline seljakott 

( Vinkkejä koulun ympäristötyöhöön, Schmidt). 

Eesmärk: kõige enam uue mõiste tutvustamine. Igal tootel on ökoloogiline seljakott, mis sisaldab 

kogu aine, mida on loodusest võetud selle sünniks. Kaasa loetakse ka metallide eraldamine ja 

transport. Seljakott on peidetud, st. Selle kaalu ei saa hinnata toote enda nägemise põhjal.Uus 

mõõteühik MIPS näitab mitu kilo või tonni loodusvarasid on kasutatud teenuse / toote 

loomiseksMIPS saadakse kui ökoloogiline seljakott jagatakse võrdselt toote pakutavatele 

teenuseühikutele. Ühekordselt kasutatava toote MIPS on sama suur kui tema ökoloogiline 

seljakott. MIPSi saab vähendada lisades toote kasutusiga või kasutuskordi.  

Kunstiõpetuses saab seljakotte visualiseerida nt päris seljakotte tehes või täites ning neist 

näitust koostades. Soome kestliku arengu programm koolidele sisaldab soovitusi rakendada ka 



kunsti- ning muudes tundides mõisteid ökoloogiline seljakott, MIPS ja elukaaremõtlemine ning 

ökoefektiivsus, kuna ka lapsed on tarbijad ja neis tuleb kasvatada äratundmisvõimet 

ökoloogiliselt (VINKKEJÄ KOULUN YMPÄRISTÖTYÖHÖN. Helsingin kaupungin opetusvirasto. 

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus. Toimittanut vuonna 1999.) 

 

 


