
SUUNNITTELE 
OVENKAHVA!

Arkkitehtuurin päivän 
suunnittelukilpailu  

Alvar Aalto -kouluille

Oletko joskus kiinnittänyt huomiota ovessa olevaan 

kahvaan? Miltä se näyttää? Miltä sen muoto ja materiaali 

tuntuvat, kun tartut kädelläsi siihen? Rakennusta 

suunnitellessaan arkkitehti miettii, millainen ovenkahva 

rakennuksessa tulisi olla. Ovea avatessaan ihminen ikään 

kuin tervehtii taloa ja saa ensimmäisen kosketuksen 

rakennukseen, johon hän on astumassa. 

Alvar Aalto -säätiö ja Arkkitehtuurin tiedotuskeskus 

Archinfo julistavat suunnittelukilpailun Alvar Aalto -koulujen 

oppilaille. Kilpailutehtävänä on suunnitella ovenkahva, jossa 

yhdistyvät luovuus, kekseliäisyys ja hyvin mietitty toteutus 

perusteluineen. Kahvan voi suunnitella minkälaiseen 

paikkaan hyvänsä; kodin, koulun, uimahallin tai vaikka 

avaruusaluksen oveen. 

Kilpailun voittaja valitaan tammikuussa 2020 ja voittanut 

ehdotus julkaistaan Alvar Aallon syntymäpäivänä 3.2.2020, 

jolloin vietetään myös valtakunnallista Arkkitehtuurin päivää. 

Voittanut ehdotus palkitaan ja palkinto jaetaan koko luokan 

iloksi.



KILPAILUOHJEET:
Yleiset

 ▸ Kilpailuaika on 6.11.2019 –10.1.2020.
 ▸ Kilpailu on tarkoitettu kaikille Alvar Aalto -koulujen ala- 

ja yläluokille ympäri Suomen. Koulusta voi osallistua 
useampi luokka.

 ▸ Voitte tehdä tehtävän yksin, pareittain tai ryhmässä. 
Tehtävän voi aloittaa tutustumalla luokassa Alvar 
Aallon suunnittelemiin ovenkahvoihin! Liitteenä esitys: 
Suunnittelukilpailu_Alustus oppilaille.pptx

 ▸ Tehtävän toteutustapa on vapaa. Ovenkahvan materiaalin 
ja valmistustavan voi valita vapaasti. Suunnitelman voi 
tehdä myös piirtämällä paperille.

 ▸ Käyttäkää tehtävään noin 2–4 oppituntia.

Palautus
 ▸ Kukin kilpailuun osallistuva luokka valitsee palautettavaksi 

yhden ehdotuksen luokalta esimerkiksi äänestämällä. 
 ▸ Kilpailutyöstä toimitetaan kilpailuun valokuva sekä lyhyt 

kuvaus. Palautusta varten suositellaan käyttämään 
valmista PowerPoint-pohjaa (liitteenä). Työt palautetaan 
sähköpostilla osoitteeseen: alvaraaltokoulut@alvaraalto.fi

 ▸ Kuvauksessa kerrotaan lyhyesti kahvan perusidea sekä 
esimerkiksi siitä, millaisessa ovessa ja rakennuksessa 
kahva on sekä mistä materiaalista se on suunniteltu 
valmistettavan.

 ▸ Valokuvan tulisi olla tulostuslaatuinen.
 ▸ Viimeisen palautuspäivän 10.1.2020 jälkeen tulleita 

ehdotuksia ei hyväksytä.
 ▸ Kilpailun voittajan valitsee ammattilaisraati, joka arvioi 

työn luovuutta, ideaa ja toteutustapaa.

Kilpailun järjestäjillä on oikeus käyttää ehdotuksia ja niiden 
kuvia viestinnässä.

Toivotamme kaikki Alvar Aalto -koulujen luokat tervetulleeksi 
osallistumaan Arkkitehtuurin päivän suunnittelukilpailuun!

Lisätietoja:
Alvar Aalto -museon museolehtori 
Lotta Leskelä, lotta.leskela@alvaraalto.fi
p. 0400 254 708
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