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Kartonkipakkauksen 
uudelleenmuotoilu “valaisimeksi”

Kotoa löytyy monenlaista kierrätettävää materi-
aalia, kuten erilaisia pahvipakkauksia, joita muo-
toilemalla voi luoda uusia esineitä. Kartongin 
reiittäminen vaatii hieman kärsivällisyyttä, sillä 
reikiä pitää olla paljon, mutta lopputuloksesta 
tulee hieno. Katso kartonkipakkausta ja mieti, 
miten voisit uudelleenmuotoilla sen etukannen. 
Voit osittain käyttää pakkauksen olemassa olevia 
kuvia ja tekstejä ja luoda niille uusia merkityksiä 
ja viestejä. Kynällä voit luonnostella kartonkiin, 
miten haluat reiittää työsi.

Toinen vaihtoehto työskentelyyn on, että voit 
purkaa pakkauksen ja piirtää sen takapuolelle 
vapaasti oman kuvion. Voit painella reikiä esi-
merkiksi sanomalehden päällä niin ettei pöytään 
tai lattialle tule jälkiä. Kun olet saanut pisteltyä 
tarpeeksi reikiä, voit koota pakkauksen uudelleen 
nurin päin, ja tunnelmavalaisimesi on valmis. Uu-
delleen kokoamiseen voit käyttää esim. puikkolii-
maa tai maalarinteippiä. Voit leikata pakkauksen 
taakse reiän, josta saat valonlähteen sisään, jos 
käytät esimerkiksi kapeaa juomatölkkiä.
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Taustatietoa 

Neulaa painamalla saat pyöreitä reikiä ja purki-
navaajalla viivamaisia reikiä. Ennen varsinaisen 
työn aloittamista voit kokeilla kartongin ta-
kaosaan minkälaisia reikiä saat aikaan erilaisilla 
työvälineillä. Nahkahanskan käyttö tukee reikien 
painamisessa. Jos käsi väsyy reiittämisestä, voit 
tehdä työn jaksoissa. Talouspaperirulla pakkauk-
sen sisällä tukee työskentelyä, samoin kun terävä 
piikki. Nuppineula toimi myös hyvin. Voit myös 
poistaa joitakin kohtia työstäsi tekemällä reikiä 
vieriviereen, jolloin saat lopuksi palan irrotettua 
kokonaan. Kelloggs-esimerkissä on pienet sydä-
met poistettu kokonaan, jolloin valaisin valaisee 
myös enemmän.

Kun olet reiittänyt työtäsi jonkin verran, voit 
mennä pimeään tilaan kokeilemaan miten valo 
siivilöityy reikien läpi. Esim. pimeässä vaatehuo-
neessa tai vessassa voit katsoa miltä työsi näyttää, 
vaikka kännykän taskulampputoimintoa käyttä-
mällä. Laita taskulamppu pakkauksen sisään tai 
jos olet leikannut pakkauksen takaseinään reiän 
voit kohdistaa valoa sen läpi. Kun työsi on valmis, 
voit sulkea pakkauksen läpät teipinpalalla tai puik-
koliimalla. Jos kotoa löytyy värillistä silkkipaperia 
tai värillistä muovikalvoa, voit kokeilla miten 
valaisimen luoma tunnelma muuttuu, kun laitat 
valonlähteen eteen, kartonkipakkauksen sisäpuo-
lelle silkkipaperia.

Oikealla ylhäällä vihreää silkkipaperia sisällä.
Pakkaus näyttää vastavalossa mustalta.

Mitä tarvitset
-Kartonkipakkauksen, esim. muropakkauksen tai 
kartonkia.
-Kynän luonnosteluun.
-Teräviä esineitä, esimerkiksi paksu silmäneula, 
nuppineula, purkinavaaja, työkalulaatikosta pura-
sin/piikki, harppi.
-(Värillistä silkkipaperia), puikkoliimaa tai teippiä
-Paloturvallinen valonlähde, esim. kännykkä tai 
taskulamppu. Kun laitat kännykän taskulamppu-
toiminnon päälle saat enemmän valovoimaa. Älä 
käytä kynttilää tai muuta kuumenevaa valonläh-
dettä!

Tehtävän avulla harjoitellaan ja opitaan muotoi-
lua, suunnittelua ja kierrätysajattelua. Arkinen 
roska muuntuu persoonalliseksi valaisimeksi. 

Idea pakkauksista tehtyihin lamppuihin on saatu 
muotoilija Anke Weissin töistä, joita on esitelty 
Tanskan muotoiluviikolla 2007.  Anke Weiss:
LINKKI

https://www.dezeen.com/tag/anke-weiss/

