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Kartonkikilpailu innosti koululaiset kierrättämään Suomessa ja 
Ruotsissa 
 
Tetra Pakin ja WWF:n koululaisille järjestämä Kartonkikilpailu on päättynyt. 
Kilpailun tarkoituksena oli kierrättää mahdollisimman paljon kartonkisia 
juomapakkauksia. Suomessa ja Ruotsissa järjestettyyn kilpailuun osallistui 
lähes 14 000 lasta. 
 
Koululaisille suunnatun kilpailun tarkoituksena oli lisätä erityisesti maito- ja 
mehutölkkien kierrätystä ja tietoutta kierrättämisen merkityksestä ympäristölle. 
Kilpailu käynnistyi viime vuoden elokuussa ja päättyi helmikuun alussa. Kilpailu on 
lähtöisin Ruotsista ja Suomi osallistui siihen ensimmäistä kertaa. 
 
Tällä hetkellä noin joka kolmas kartonkipakkaus päätyy kierrätykseen. Tätä lukua 
nostaakseen WWF ja Tetra Pak järjestivät koululaiskampanjan, joka levittää tietoa 
kierrättämisestä ja innostaa siihen. Tämän vuoden Kartonkikilpailuun osallistuneet 
luokat saavuttivat 84% kierrätysasteen Suomessa ja Ruotsissa. 
 
“Kartonkikilpailu onnistui innostamaan kartonkipakkausten kierrättämiseen. Kilpailu 
sekä opetti ympäristöasioita että osoitti, että kartonkien kierrättäminen voi olla 
hauskaa”, kertoo Tetra Pakin projektipäällikkö ja kiertotalousasiantuntija Ilze 
Maskalane. 
 
Kampanja sai kouluissa innostuneen vastaanoton. Kilpailu lisäsi ympäristötietoutta ja 
innosti kierrättämään. Opettajille kampanja tarjosi opetusmateriaaleja. 
 
”Kartonkikilpailu on luonut upeaa sitoutumista ympäristöön ja auttanut meitä 
tekemään jotain hyvin konkreettista ympäristöämme kohtaan,” kertoi kilpailuun 
osallistuneen ala-asteen rehtori Arja Koljonen. 
 
”Projekti on ollut hyvin suosittu oppilaideni keskuudessa ja saanut paljon positiivisia 
reaktioita vanhemmilta. Opettajana pidin erityisesti kilpailun ulkoasusta ja 
opetusmateriaalista”, sanoi Tuva Monnberg, 3. luokkalaisten opettaja. 
 
Kilpailuun kuului neljä kierrätysaiheista tehtävää, joita koululaiset tekivät kotona ja 
koulussa. Kaikki tehtävät loppuun asti tehneet oppilaat saivat muistoksi diplomin. 
Lisäksi kilpailussa valittiin kolme voittajaa 1.–2. ja 3.–6. luokista. 1.–2. luokkien 
kolme voittajaluokkaa saivat 1000 euroa ympäristöystävällisempää koulua varten. 
3.–6. luokilla palkintona oli 1000 euroa luokkaretkeä varten. 
 
 



 
  
Kartonkikilpailun 2018/2019 voittajat:  
Luokat 1-2 
1. Maatullin ala-asteen koulu, luokka 2C, Helsinki 
2. Kalaholman koulu, luokka 2B, Pori 
3. Kirjalan koulu, luokka 1-2, Parainen  
 
Luokat 3-6 
1. Gammelbackan koulu, luokka 6, Porvoo 
2. Kaunisnurmen koulu, luokka 6M, Kouvola 
3. Sirkkalan koulu, luokka 4A, Turku 
  
Kartonkikilpailu järjestetään jälleen seuraavalla lukukaudella. Ilmoittautuminen alkaa 
toukokuussa 2019 osoitteessa www.kartonkikilpailu.fi  
 
Lisätietoa kierrätyksen lisäämisestä: www.tetrapak.fi 
Tietoa Ympäristöjärjestö WWF:stä: https://wwf.fi 
 
 
Tetra Pak on maailman johtava elintarvikepakkausten ja -laitteiden valmistaja. Työskentelemme 
tiiviisti asiakkaidemme ja tuottajiemme kanssa ja tarjoamme turvallisia, innovatiivisia ja ympäristön 
kannalta hyviä tuotteita jokapäiväiseen käyttöön sadoille miljoonille ihmisille yli 170 maassa ympäri 
maailman. Tetra Pakilla on yli 23 000 työntekijää yli 80 maassa. Uskomme liiketoiminnassamme 
vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Mottomme “SUOJAA KAIKKEA HYVÄÄ” kuvastaa 
visiotamme parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja saatavuutta, kaikkialla. Lisää tietoa: 
www.tetrapak.com.  


