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Aalto-yliopisto 15.04.2014 				
Arkkitehtihakukohteiden valintakoetoimikunta
Hyvä hakija,
Olet läpäissyt arkkitehtihakukohteiden ennakkokarsinnan ja sinut kutsutaan osallistumaan valintakokeiden
toiseen vaiheeseen. Matematiikan koe järjestetään
19.05.2014 Otaniemessä, Oulussa ja Tampereella.
Matematiikan kokeen läpäisseet osallistuvat valintakokeiden kolmanteen vaiheeseen. Varsinaiset valintakokeet järjestetään 02.-05.06.2014 Otaniemessä, Oulussa ja Tampereella.
Oheisessa valintakoeoppaassa on tietoa kesän valintakokeista. Oppaan keskiosasta löytyy myös lisätietoja
koepaikkakunnastasi.

Onnea hakuun!

Esa Laaksonen
valinnanjohtaja		

Jussi Virta
valintakoesihteeri

ARKKITEHTIHAKUKOHTEIDEN
VALINTAKOEOPAS 2014		
Tämä opas on postitettu kaikille valintakokeiden ensimmäisestä vaiheesta jatkoon valituille. Opas sisältää ohjeet sekä valintakokeiden toiseen että kolmanteen vaiheeseen. Valintakokeiden toinen ja kolmas
vaihe Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnan,
Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston
Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin
koulutusohjelmiin sekä maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkiville järjestetään 19.05.2014 ja
02.–05.06.2014 samanaikaisesti Otaniemessä, Oulussa ja Tampereella.
Pyrkijän on osallistuttava kokeisiin sillä paikkakunnalla, jonka hän on hakukaavakkeessa koepaikakseen
ilmoittanut. Arkkitehtuurin koulutusohjelmien valintakokeeseen kuuluu toisessa vaiheessa matematiikan
koe sekä kolmannessa vaiheessa piirustus- ja suunnittelukoe. Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman
kokeeseen kuuluu lisäksi kolmannessa vaiheessa
luonnontieteen koe. Piirustus- ja suunnittelukoe sekä
matematiikan koe ovat samat arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin
koulutusohjelmiin
pyrkiville.
Tarkemmat tiedot valintojen perusteista saa Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan
valintaoppaasta (DIA).
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Tämä opas on hyvä olla mukana koko valintakokeen
ajan.
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VALINTAKOEKANSLIAT
Kaikilla koepaikkakunnilla toimii kokeiden aikana valintakoekanslia, joka antaa neuvontaa muissa kuin tehtävien suorittamista koskevissa asioissa.

OTANIEMI
Arkkitehtuurin laitoksen 2. krs, huone nro 213
050 383 5011
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Arkkitehtuurin laitoksen valintakoekanslia
PL 16500
00076 AALTO
Kanslia on avoinna:
19.05.
klo 12.00 – 16.30
26.05.
klo 12.00 – 18.00
27.05.
klo 09.00 – 15.00
30.05.
klo 12.00 – 13.00
02.-05.06. klo 09.00 – 16.30
10.06.
klo 12.00 – 18.00
12.06.
klo 09.00 – 15.00
13.06.
klo 09.00 – 15.00
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TAMPERE
Päärakennus, II-kerros, huone PA209C
040 198 1445
Tampereen teknillinen yliopisto
Valintakoekanslia
Opiskelijapalvelut
PL 527
33101 Tampere
Kanslia on avoinna:
19.05.
klo 09.00 – 15.00
02-05.06. klo 12.00 – 15.00

OULU
Linnanmaa
0294 482001 tai 0294 482002
Teknillisen tiedekunnan kanslia
PL 4000
90014 Oulun yliopisto
Kanslia on avoinna:
19.05.
klo 09.00 – 14.00
02-05.06. klo 09.00 – 14.00
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VAIHE II
Valintakokeiden toinen vaihe on matematiikan koe.
Koe järjestetään 19.05.2014 klo 13.00 - 16.00. Koe on
pakollinen kaikille arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmiin pyrkiville. Koe perustuu lukion
pitkän matematiikan oppimäärän tietoihin.
AIKATAULU 19.05.2014
××09.00 - salijako nähtävillä korkeakouluissa ja
Dia-valinnan sivuilla dia.fi
××12.45 - 13.00 - Kokelaiden pääsy saliin jonka
yhteydessä laskinten tarkastus
××13.00 - 16.00 - Matematiikan koe

SALIJAKO
Matematiikan kokeeseen ei tarvitse ilmoittautua.
Oman koesalin selvittämiseksi pyrkijöiden tulee saapua koetilaisuuteen hyvissä ajoin. Salijako on nähtävillä koepaikkakunnilla koepäivänä viimeistään klo 09:00
ja edeltävänä perjantaina dia.fi sivuilla. Huomaa, että
Otaniemessä, Tampereella ja Oulussa salit voivat sijaita muuallakin kuin arkkitehtuuriosastolla – saavu siis
paikalle hyvissä ajoin.
××Otaniemi: päärakennuksen ala-aulassa
(Otakaari 1)
××Oulu: Apajan aulassa
(Aleksanterinkatu 6)
××Tampere: Sähkötalon 2 krs, aula S2
(Korkeakoulunkatu 3)
Valintakokeessa on voitava todistaa henkilöllisyytensä
kuvallisella virallisella henkilötodistuksella (henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi). Erityisjärjestelyjä tarvitsevien pyrkijöiden (sairaus, liikuntaesteisyys tms.)
on otettava yhteyttä siihen yliopistoon, jossa osallistuu
kokeisiin, hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi
viikkoa ennen koetta.
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MATEMATIIKAN KOE
VÄLINEET
Kokeessa tarvitaan lyijykynä, pyyhekumi, astelevy, viivoitin, harppi, taskulaskin ja henkilötodistus. Lista kokeessa hyväksytyistä laskimista löytyy dia.fi -sivustolta,
kaikkia yo-kokeissa sallittuja laskimia ei saa käyttää
matematiikan kokeessa. Koevälineet on pidettävä kokeen ajan näkyvissä ja niiden lainaaminen on kielletty.
Kokeessa ei saa olla mukana omaa paperia, muistiinpanoja eikä kirjoja, eikä myöskään taulukoita (esim.
MAOL), laskimen käyttöohjeita, käsikirjoja tms.

KOKEEN KULKU
Koesalin edustalle on saavuttava 15 minuuttia ennen
kokeen alkamisajankohtaa (klo 12.45) laskinten tarkastamista varten. Saliin saa mennä vasta, kun valvoja
antaa luvan. Takit ja laukut on jätettävä käytäville valvojien ohjeistamaan paikkoihin. Matkapuhelimet on pidettävä suljettuina kokeen ajan. Koepaikalle saa ottaa
mukaansa vain yllä luetellut koevälineet. Rivit täytetään
valvojan ohjeiden mukaisesti. Vain ne paikat ovat käytössä, joille on valmiiksi jaettu koepaperi. Tehtävät annetaan kirjallisina suomeksi ja ruotsiksi.
Jokaiselle kokeeseen osallistujalle on jaettu valmiiksi
tehtävät ja kaksi arkkia puhdasta paperia; lisää paperia saa pyydettäessä. Tehtävät saa kääntää esiin vasta,
kun koe on ilmoitettu alkavaksi, josta alkaen koeaika
on kolme tuntia. Koetilaisuudessa kiertää osallistuja-
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luettelo riveittäin. Jokaisen on merkittävä luetteloon
välittömästi edellisen nimen alapuolelle selvästi oma
nimensä.
Kokeesta saa poistua valvojien annettua siihen lupa
– lupa annetaan aikaisintaan 14.15. Kokeeseen voi
saapua myöhässä kello 14.00 saakka. Kokeen päättymisestä ilmoitetaan kymmenen minuuttia ennen
määräaikaa. Viimeisen kymmenen minuutin aikana
ei kokeesta saa poistua, jotta koerauha ei häiriintyisi.
Kokeen päätyttyä salista poistutaan valvojan ohjeiden
mukaisesti. Jos pyrkijä keskeyttää kokeensa, on hänen siitä huolimatta jätettävä vastauspaperi nimellään.

ESITYSTAPA
Tehtäviin vastataan erillisille sivuille, kullekin sivulle
on merkittävä alkuun tehtävän numero ja tarvittaessa
sana ”jatkuu”. Tehtäviin vastataan lyijykynällä. Suosittelemme kaikkiin tehtäviin tutustumista ennen vastaamisen aloittamista. Vastattaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vastauksen perusteluihin ja vastauksen
selkeyteen. Vastaus suositellaan ensin hahmoteltavaksi ”suttupaperille” ennen sen puhtaaksikirjoittamista.
Jokaiseen vastauspaperiin merkitään otsakkeessa
olevat tiedot (nimi/henkilötunnus/nimikirjoitus)
Jokaisen on poistuessaan luovutettava vastauspaperi.
Vastauspaperit palautetaan sisäkkäin. Koepapereita
jätettäessä tarkistetaan aina henkilöllisyys.
Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään pistemäärää 0,4 kokeiden keskiarvosta. Kokees-
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sa on kaikkiaan 6 samanarvoista tehtävää, jotka kaikki
huomioidaan ja arvostellaan asteikolla 0-6. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla.

VILPPI
Havaitusta vilpistä tai vilpin yrittämisestä asianomainen poistetaan valintakokeista ja kokelaan osallistuminen valintaan estyy. Vilpin yritykseksi tulkitaan esim.
kanssakäyminen ulkopuolisten kanssa tehtäväsuorituksen aikana.

TULOKSET
Tulokset ovat nähtävillä koepaikoilla seuraavasti:
××Otaniemi: Arkkitehtuurin laitoksen ala-aula
(Miestentie 3)
××Tampere: Sähkötalo 2.krs, aula S2
(Korkeakoulunkatu 3)
××Oulu: Arkkitehtuurin tiedekunnan päätyovessa
(Aleksanterinkatu 6) sekä teknillisen tiedekunnan
(Linnanmaa) ilmoitustaululla

HUOM! Tietoa kolmanteen vaiheeseen hyväksymisestä ei ilmoiteta kirjallisesti hakijoille. Ohjeet valintakokeiden kolmanteen vaiheeseen löytyvät tästä oppaasta.
Kolmanteen vaiheeseen ilmoittauduttaessa varmistetaan, että hakija on läpäissyt toisen vaiheen.

TARKASTUSPYYNNÖT
Matematiikan kokeen arvostelusta aiheutuvat tarkastuspyynnöt on osoitettava arkkitehtuurin laitosten
matematiikan kokeen ylikorjaajalle, ja niiden on oltava
perillä kirjallisina Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen valintakoekansliassa 29.05.2014 kello 15.00 mennessä.
Tarkastuspyynnöt on yksilöitävä. Myöhästyneitä tarkastuspyyntöjä ei käsitellä. Vastauksen tarkastuspyyntöön saa puhelimitse 30.05.2014 klo 12-13 Otaniemen
valintakoekansliasta. Vastaus tarkastuspyyntöön lähetetään erikseen myös kirjallisesti.

Matematiikan koetulokset ja tieto kolmanteen vaiheeseen hyväksymisestä ovat nähtävillä maanantaista
26.05.2014 klo 12.00 lähtien. Matematiikan koetuloksista ja tietoa kolmanteen vaiheeseen hyväksymisestä
voi tiedustella myös puhelimitse Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen valintakoekansliasta 26.05.2014 klo
12.00 - 18.00 ja 27.05.2014 klo 9.00 - 15.00
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VAIHE III
AIKATAULU
MAANANTAINA 02.06.2014
××08.00–09.30 ilmoittautuminen ja tiedotustilaisuus
××10.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 1
××13.00–16.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 2
TIISTAINA 03.06.2014
××09.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 3
××13.00–16.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 4
KESKIVIIKKONA 04.06.2014
××09.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 5
××13.00–16.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 6
TORSTAINA 05.06.2014
××09.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 7
××13.00–16.00 luonnontieteen koe
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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen järjestetään maanantaina 02.06.2014
seuraavasti:
××Otaniemi klo 08.00 Design Factory
(Betonimiehenkuja 5)
××Oulu klo 08.00 Apajan aulassa
(Aleksanterinkatu 6)
××Tampere klo 08.00 Sähkötalon 2. krs, aula S2
(Korkeakoulunkatu 3)
Ilmoittautuessa on mukana oltava kuvallinen henkilötodistus (henkilöllisyystodistus, ajokortti tai passi), jonka
esittäessään saa henkilökortin ja korjauslomakkeen.
Henkilökortissa lukee nimi, henkilötunnus ja ne kokeet,
joihin on oikeutettu osallistumaan. Tämä henkilökortti
sekä henkilötodistus on pidettävä kaikissa kokeissa mukana, ja niiden on oltava koetehtävien aikana
näkyvissä. Tehtäviä luovutettaessa ovat todistukset
näytettävä valvojalle, joka leimaa henkilökorttiin palautettavan tehtävän. Nämä leimat henkilökortissa ovat
todisteena osallistumisesta kokeisiin.
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TIEDOTUSTILAISUUS JA KOESALIT
Tiedotustilaisuus järjestetään maanantaina 02.06.2014
seuraavasti:
××Otaniemi klo 09.00 Päärakennus, M-Sali (Otakaari 1)
××Oulu klo 09.00 Apajan aulassa (Aleksanterinkatu 6)
××Tampere klo 09.00 Rakennustalo, saliaula RO107
Tiedotustilaisuudessa selvitetään jakautuminen koesaleihin ja niiden sijainti, kokeiden aikataulu, käytännön
koejärjestelyjä sekä mahdolliset lisäohjeet. Erityisjärjestelyjä tarvitsevien pyrkijöiden (sairaus, liikuntaesteisyys tms.) on ollut ilmoitettava asiasta hyvissä ajoin
hakemusta jätettäessä siihen korkeakouluun tai yliopistoon missä on ilmoittanut osallistuvansa kokeisiin.

PIIRUSTUS- JA
SUUNNITTELUKOE
KOEAJAT JA – PAIKAT
Koeajat selviävät tämän oppaan sivulta 14. Saleihin jakaudutaan sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.
Salijako ilmoitetaan tiedotustilaisuudessa.

××Otaniemi, Aalto-yliopiston hakijapalveluihin
puhelin: 050 370 7126 tai 050 361 6430
××Oulun Arkkitehtuurin tiedekuntaan
puhelin: 0294 484913 tai 0294 482001 tai 0294
482002
××Tampere TTY:n valintakoekansliaan
puhelin: 040 198 1445
Piirustus- ja suunnittelukoe sekä arkkitehtuurin että
maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmiin pyrkiville
järjestetään 02.-05.06.2014. Kokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta
sekä taitoa koota annetut osatekijät kokonaisuudeksi.
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VÄLINEET
Piirustus- ja suunnittelukokeessa tarvittavat välineet ovat:
××eri vahvuisia lyijykyniä, pyyhekumi, teroitin, viivoitin
××huopakyniä (eri levyisiä, myös paksuja)
××mustia piirustustusseja
××puuvärikynät
××pehmeät puuvärikynät (esim. akvarellivärikynät)
××vesi- tai peitevärit, siveltimiä, vesikuppi
××A3-kokoinen (297 x 420 mm) piirustuslehtiö
××A3-kokoinen (297 x 420 mm) maalauslehtiö
××paperiliimaa ja nopeasti kuivuvaa puuliimaa (esim.
Casco) ja askarteluliimaa. Kuumaliima ei ole sallittu!
××sakset
××fiksatiivispray
××läpinäkyvää teippiä sekä maalarinteippiä
××piirustus / maalausalusta
××mustia A3- kokoisia (297 x 420 mm) papereita
××postin pakkauslaatikko nro 1 		
(sisämitat 250 x 150 x 100 mm)
××postin pakkauslaatikko nro 2 		
(sisämitat 300 x 220 x 60 mm)
××(pitkiä) tulitikkuja
××puisia grillivartaita (noin 50 kpl)
××sivuleikkurit / pihdit
××kohtuullinen välipala
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Kokeessa sallitut välineet ja materiaalit on lueteltu
edellä. Mitään muita välineitä tai materiaaleja ei saa
tuoda kokeeseen. Kielto koskee myös kaikkea kuvamateriaalia, kuten lehtiä, piirustuksia ja sabluunoita.
Matkapuhelimet, musiikkisoittimet ja kamerat on pidettävä koetilaisuuden ajan suljettuina. Sellaisten tekniikoiden käyttö, jotka aiheuttavat haittoja (mm. haju), tai
vaikeuttavat piirustusten säilytystä ja käsittelyä (mm.
pastelliliidut) on kielletty. Jos tehtävässä on sanottu,
millä tekniikalla se tulee suorittaa, muilla tavoilla tehty
työ voidaan hylätä. Välineitä ei saa lainata. Fiksatiivia
saa käyttää ainoastaan piirustussalin ulkopuolella valvojien osoittamassa paikassa. Valintakoetöitä ei saa
valokuvata!

KOKEEN KULKU
Kokeiden alkaessa on tehtävämonisteet jaettu valmiiksi pöydille. Tehtäväpaperin saa kääntää vasta kun
valvoja ilmoittaa kokeen alkavaksi. Tehtävät annetaan
kirjallisina suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielisen
tehtäväpaperin saa koesalissa valvojalta pyytämällä.
Mitään suullisia lisäohjeita tehtävän suorittamisesta ei
anneta. Kokeesta ei saa poistua ilman valvojan lupaa
ennen tehtävän palauttamista.
Tehtävän saa luovuttaa ja kokeesta poistua aikaisintaan yhden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Kokeen päättymisestä ilmoitetaan kymmenen minuuttia
ennen määräaikaa. Viimeisen kymmenen minuutin
aikana kokeesta ei saa poistua.
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Salien on oltava tyhjät lounastauon ajan. Välineet saa
jättää saliin tauon ajaksi ja yöksi, jolloin salit ovat lukittuja. Yliopistot eivät kuitenkaan vastaa välineistä. Ensimmäisen koetehtävän aikana salissa kiertää kaavio,
johon jokainen merkitsee nimensä sille paikalle, missä
istuu. Kaikki piirustus- ja suunnittelutehtävät suoritetaan samalla paikalla. Jos koeolosuhteissa on jotain
vikaa ja haluaa vaihtaa paikkaa, tulee siitä ilmoittaa
valvojalle.
Jokaisen tehtävän osalta on luovutettava työ, jonka
taakse oikeaan alakulmaan on kirjoitettu selvästi:
××koepaikan tunnus:
E = Otaniemi
O = Oulu
T = Tampere)
××tehtävän numero
××sukunimi ja kaikki etunimet, puhuttelunimi alleviivattuna
××hakijanumero (henkilökortista)
××nimikirjoitus
Työn etupuolelle ei saa kirjoittaa nimeään!
Työt luovutetaan piirustussalien ulkopuolella valvojalle
nimipuoli valvojaan päin. Samalla esitetään henkilötodistus ja henkilökortti leimaamista varten. Jos pyrkijä
keskeyttää kokeensa, on siitä jätettävä kirjallinen keskeytysilmoitus koesalin valvojalle tai valintakoekansliaan. Korkeakoulut eivät vakuuta hakijoita.
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ARVOSTELU
Piirustus- ja suunnittelutehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta otetaan arvostelupisteissä
huomioon. Arvosteluasteikko on 0…5/tehtävä, joten
maksimipistemäärä on 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Lopullisessa valinnassa piirustus- ja suunnittelukokeen valintapisteiden
maksimipistemäärä on siis 15. Kokeen suorittaminen
hyväksyttävästi edellyttää vähintään 7/15 valintapistettä, eli 14 arvostelupistettä.
Piirustus- ja suunnittelukokeiden arvostelun suorittaa
arkkitehtihakukohteiden valintakoetoimikunta, johon
kuuluu kaksi edustajaa kustakin yliopistosta. Piirustusja suunnittelukokeen tehtäviä ei palauteta.

VILPPI
Havaitusta vilpistä tai vilpin yrittämisestä asianomainen poistetaan valintakokeista. Vilpin yritykseksi tulkitaan esimerkiksi kanssakäyminen ulkopuolisten kanssa tehtäväsuorituksen aikana.

ESIMERKKEJÄ PARHAISTA
VALINTAKOETÖISTÄ
Esimerkkejä parhaista valintakoetöistä -näyttely kiertää valintakokeiden jälkeisenä syksynä Otaniemessä,
Tampereella ja Oulussa, jonka lisäksi työt asetetaan
esille myös Internetissä. Työt julkaistaan vain tekijän
luvalla.
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LUONNONTIETEEN KOE
Maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkijöille järjestetään luonnontieteen koe 05.06.2014 klo
13.00–16.00. Kokeen tarkoituksena on arvioida maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkivien
luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa
hallitsemiaan tietoja.
Luonnontieteen koe vuonna 2014 perustuu lukion
maantieteen 1. kurssiin kirjasarjasta:
Kakko Irma, Kenno Pirkko, Tyrväinen Heikki (2011).
Lukion maantiede 1 sininen planeetta. Otava. ISBN:
9789511256373.

VÄLINEET
Kokeessa tarvitaan lyijykynä, pyyhekumi ja puuvärikynät. Välineiden lainaaminen on kielletty. Jokaiselle
kokeeseen osallistujalle jaetaan valmiiksi kolme arkkia
puhdasta paperia. Valvojat jakavat lisää paperia tarvittaessa. Omia papereita ei saa tuoda kokeeseen.

KOKEEN KULKU
Koesaliin saa mennä vasta, kun valvojat antavat luvan.
Laukut on jätettävä koesalin seinustalle valvojien osoittamaan paikkaan. Rivit täytetään valvojan ohjeiden
mukaisesti. Vain ne paikat ovat käytössä, joille on valmiiksi jaettu koepaperi. Tehtävät annetaan kirjallisina
suomeksi ja ruotsiksi. Englanninkielisen tehtäväpaperin saa koesalissa valvojalta pyytämällä.
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Tehtävät saa kääntää esiin vasta, kun valvoja on ilmoittanut kokeen alkavaksi. Koe kestää kolme tuntia.
Koetilaisuudessa kiertää nimilista, johon jokaisen on
merkittävä oma nimensä välittömästi edellisen nimen
alapuolelle. Kokeesta saa poistua aikaisintaan yhden
tunnin kuluttua kokeen alkamisesta. Kokeen päättymisestä ilmoitetaan kymmenen minuuttia ennen
määräaikaa. Viimeisen kymmenen minuutin aikana ei
kokeesta saa poistua. Kokeen päätyttyä poistutaan
valvojan ohjeiden mukaisesti.

ESITYSTAPA
Luonnontieteen kokeessa on viisi essee-, määrittelytai soveltavaa tehtävää. Tehtäviin vastataan kuhunkin
omille arkeilleen. Jokaiseen koepaperiin, jonka pyrkijä
jättää, merkitään:
××sukunimi
××kaikki etunimet, puhuttelunimi alleviivattuna
××henkilötunnus
××hakijanumero (henkilökortista)
××nimikirjoitus
Jokaisen on poistuessaan luovutettava ainakin yksi
tällainen koepaperi. Jos papereita on useampia, on
ne jätettävä sisäkkäin. Koepapereita luovutettaessa on
esitettävä henkilötodistus ja henkilökortti leimaamista
varten. Konseptit ja puhtaat arkit saa pitää.
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ARVOSTELU
Kaikki kysymykset huomioidaan arvostelussa. Tehtävien arvosteluasteikko on 0-6 pistettä. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi
jakamalla 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi
edellyttää vähintään 1–/3 valintapistettä, eli kahdeksaa
arvostelupistettä.

VILPPI
Havaitusta vilpistä tai vilpin yrittämisestä asianomainen poistetaan valintakokeista. Vilpin yritykseksi tulkitaan esimerkiksi kanssakäyminen ulkopuolisten kanssa tehtäväsuorituksen aikana.

TULOKSET
Tulokset ovat nähtävillä koepaikkakunnilla seuraavasti:
××Otaniemi: Arkkitehtuurin laitoksen
(Miestentie 3)
××Oulu: Arkkitehtuurin tiedekunnan
(Aleksanterinkatu 6) ja teknillisen
(Linnanmaa) ilmoitustaululla.
××Tampere: Sähkötalon 2. krs, aula
koulunkatu 3)

ala-aulassa
päätyovessa
tiedekunnan
S2 (Korkea-

Piirustus- ja suunnittelukokeen ja luonnontieteen kokeen tulokset ovat nähtävillä 10.06.2014 klo 12.00
lähtien. Kokeiden tuloksia voi tiedustella myös puhelimitse Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen valintakoekansliasta 10.06.2014 klo 12.00–18.00 sekä 12.13.06.2014 klo 09.00 – 15.00, puh. 050 383 5011.
Lopullisen valinnan hyväksyy kunkin yliopiston rehtori
tai tiedekunnan dekaani valintakoetoimikunnan esityksestä. Valinnasta ilmoitetaan hyväksytyille kirjeitse.
Valinnan tulokset julkistetaan 02.07.2014 klo 09.00
alkaen yliopistojen ilmoitustauluilla ja valinnan tuloksen julkistamiseen luvan antaneille myös yliopistojen
www-sivuilla sekä kaikille hakemuksessaan luvan tulospalveluun antaneille hakijoille tulospalvelun osoitteessa www.dia.fi.
Tulospalvelussa tarvittavan tunnusluvun hakija saa
pääsykokeista jaettavasta henkilökortista (muut kuin
DI-hakukohteiden paperivalitut). Tuloksia voi lisäksi tiedustella puhelimitse asianomaisen yliopistojen opinto/ hakijapalveluista tai tiedekunnan kansliasta.
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Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta asianomaisesta yliopistosta. Hakijan on ilmoitettava 29.07.2014 klo 16.15.
mennessä kirjallisesti tai sähköisesti opiskelupaikan
vastaanottamisesta siihen yliopistoon, johon hänet
on hyväksytty. Vastaanottamisilmoituksen tulee olla
perillä yliopistossa viimeistään 29.07.2014 klo 16.15.
(HUOM! Postileima ei riitä).

TARKISTUSPYYNNÖT JA
OIKAISUMENETTELY
Henkilökortin tietoja koskevat muistutukset on tehtävä kirjallisina korjauskortilla, joka on annettu hakijalle
piirustus- ja suunnittelukokeisiin ilmoittautumisen yhteydessä. Muistutukset on jätettävä koepaikkakunnan
valintakoekansliaan viimeistään 06.06.2014.
Alkupisteet tulee tarkastaa erittäin huolellisesti!
Piirustus- ja suunnittelukokeiden arvostelusta aiheutuvat tarkistuspyynnöt on osoitettava arkkitehtihakukohteiden valintakoetoimikunnalle, ja niiden on oltava perillä kirjallisina Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen
valintakoekansliassa 16.06.2014 klo 12.00 mennessä.
Tarkistuspyynnöt on yksilöitävä ja perusteltava. Niiden
maksimipituus on yksi A4-arkki. Myöhästyneitä tarkistuspyyntöjä ei käsitellä. Tarkistuspyyntöihin vastataan
kirjallisesti, mutta tehtävistä ei anneta arvostelua.

valintakoekansliassa 16.06.2014 klo 12.00 mennessä.
Tarkistuspyynnöt on yksilöitävä. Myöhästyneitä tarkistuspyyntöjä ei käsitellä. Tarkistuspyyntöihin vastataan
kirjallisesti, mutta tehtävistä ei anneta arvostelua.
Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan 02.07.2014 klo
09.00. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta siitä yliopistosta,
johon hyväksymistä oikaisupyyntö koskee. Tarkempia
tietoja saa yliopistojen opintotoimistoista / hakijapalveluista. Oikaisupyynnöt toimitetaan asianomaisen
yliopiston opintotoimistoon / hakijapalveluihin, ei arkkitehtuurin valintakoekansliaan!

TIEDUSTELUT
Kaikkiin valintaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat yliopistojen hakija- tai opiskelijapalvelut. Tietoa on myös
osoitteessa www.dia.fi.
××Otaniemi puhelin: 050 3707126 tai 050 361 6430
××Oulu puhelin: 0294 482001 tai 0294 482002
××Tampere puhelin: 040 198 1445

Luonnontieteen kokeen arvostelusta aiheutuvat tarkistuspyynnöt on osoitettava arkkitehtuurin laitosten luonnontieteen kokeen ylikorjaajalle. Niiden on oltava perillä kirjallisina Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen
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Bussipysäkit

KOEPAIKKAKUNNAT

Kampista 102(T) ja 103(T)
Elielinaukiolta 194 ja 195

PROVORTERNA
OTANIEMI / OTNÄS
KULKUYHTEYDET / TRAFIKFÖRBINDELSER
Otaniemeen pääsee Helsingistä nopeimmin busseilla
102 ja 103, jotka lähtevät Kampin terminaalista. Bussit 194 ja 195 lähtevät Elielinaukiolta. Linjat 501V, 505,
506, 510, 512A ja 550 kulkevat Otaniemeen Helsingin
pohjoisempien osien kautta. Espoon sisäisistä linjoista
bussit 2, 4, 10, ja 15 ajavat Otaniemeen. www.reittiopas.fi

DESIGN FACTORY
(Betonimiehenkuja 5)
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De snabbaste bussförbindelserna från Helsingfors till
Otnäs är bussarna 102 och 103, som avgår från Kampens terminal. Bussarna 194 och 195 avgår från Elielplatsen. Linjerna 501V, 505, 506, 510, 512A och 550
går till Otnäs via Helsingfors nordligare delar. Esbos
interna bussar 2, 4, 10 och 15 åker till Otnäs. Reseplaneraren: http://www.reittiopas.fi/sv/

PÄÄRAKENNUS
HUVUDBYGGNAD
(Otakaari 1)

MAJOITUS / INKVARTERING
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Miestentie 3
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Majoitusta ei järjestetä yliopiston puolesta. Majoitusmahdollisuuksia Otaniemen ympäristössä voi
tiedustella Rautatieasemalla sijaitsevasta Hotellikeskuksesta, puh. (09) 2288 1400 tai sivulla 30 listatuista
paikoista.

ARKKITEHTUURIN LAITOS
INSTITUTIONEN FÖR ARKITEKTUR
29
(Miestentie 3)

Universitet ordnar ingen inkvartering. Du kan göra
förfrågningar om inkvarteringsmöjligheter i Otnäs med
omnejd hos Hotellcentralen vid järnvägstationen, tel.
(09) 2288 1400 eller förslagsvis på nedan nämnda
ställen.
××www.helsinkiexpert.fi
××Hostel Academica, Kamppi (Helsinki)
www.hostelacademica.fi
××Stadion Hostel (Helsinki)				
www.stadionhostel.fi
××Eurohostel (Helsinki)			
www.eurohostel.fi
××Radisson Blu Hotel Espoo (Otaniemi)		
www.radissonblu.fi
MUUT PALVELUT / ÖVRIGA TJÄNSTER
Otaniemessä on hyvät ruokailumahdollisuudet. Opiskelijaruokaloita on useita, joiden lisäksi Dipolista löytyy ravintola Cantina. Otaniemen ostoskeskuksessa
on ruokakauppa, apteekki, ja pankkiautomaatti. Lähin
opiskelijaruokala on ”Puu 2” osoitteessa Tekniikantie
3. Muut kävelymatkan päässä olevat opiskelijaruokalat
ovat Alvari päärakennuksessa, Dipoli, sekä TF.
Otnäs erbjuder många lunchställen. Det finns flera
studentrestauranger och därutöver finns restaurangen
Cantina i Dipoli. I Otnäs köpcentrum finns en matvaruaffär, ett apotek och en bankomat. De närmaste studentrestaurangerna är Puu 2, Dipoli samt TF.
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TAMPERE / TAMMERFORS
KULKUYHTEYDET / TRAFIKFÖRBINDELSER
Tampereen teknillinen yliopisto sijaitsee Hervannassa,
noin 8 km etäisyydellä Tampereen keskustasta. Tampereen kaupungin bussit 6, 13, 20, 23, 24, 30 ja 39
ajavat Hervantaan. Bussien aikataulut ja ajoreitit löytyvät osoitteesta: http://aikataulut.tampere.fi/. Uudisrakentamisen vuoksi kampusalueen pysäköintipaikkoja
on rajoitettu.
Tammerfors tekniska universitet ligger i Hervanta, ca 8
km från Tammerfors centrum. Bussarna 6, 13, 20, 23,
30 och 39 kör till Hervanta. Tidtabellerna och rutterna
finns på adressen http://aikataulut.tampere.fi/. Pga.
tillbyggnadsprojekt på kampusområdet är antalet parkeringsplatser begränsad.
MAJOITUS / INKVARTERING
Yliopisto ei järjestä majoitusta. Majoitusmahdollisuuksista voi tiedustella esimerkiksi sivulla 34 listatuista
paikoista. Mainitse varausta tehdessäsi, että tulet yliopiston pääsykokeisiin.
Universitetet ordnar ingen inkvartering. Övernattningsmöjligheter kan man fråga om bl.a. på nedan nämnda
ställen. Nämn att du deltar i universitetets urvalsprov
då du gör din reservation.
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Helsinki
Turku
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××Go Tampere Oy - Matkailutoimisto
Rautatienkatu 25 A (Rautatieasema)
33100 Tampere
tel. (03) 565 6800
gotampere@gotampere.fi
www.gotampere.fi
××Hotelli Hermica
Insinöörikatu 78 (Hervanta)
tel. (03) 3651111
sales@hermica.fi
www.hermica.fi
MUUT PALVELUT / ÖVRIGA TJÄNSTER
Opiskelijaruokalat ovat Edison Sähkötalossa, Newton
Konetalossa ja Zip Tietotalossa. Lähin kirjakauppa sijaitsee yliopiston tiloissa Rakennustalossa. Hervannan
keskustassa, noin 500 metrin päässä, on mm. posti,
apteekki, pankkeja, valintamyymälöitä, lääkäripalveluita, kahviloita ja ravintoloita.
Studentrestaurangerna är Edison i Sähkötalo, Newton
i Konetalo och Zip i Tietotalo. Den närmaste bokhalndeln finns i universitets utrymmen i Rakennustalo. I
Hervanta centrum, ungefär 500 meter från universitetet, finns bl. a. en post, ett apotek, banker, matvaruaffärer, läkarmottagning, caféer och restauranger.
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OULU / ULEÅBORG
KULKUYHTEYDET / TRAFIKFÖRBINDELSER
Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunta sijaitsee Oulun yliopiston muusta kampusalueesta erillään aivan
Oulun kaupungin keskustassa. Arkkitehtuurin tiedekunta sijoittuu Aleksanterinkadun, Rantakadun, Pakkahuoneenkadun ja Hallituskadun rajaamaan kortteliin.
Rautatieasemalta pääset paikalle kävellen, lentokentältä bussilla 19 ja Oulun yliopiston Linnanmaan kampukselta busseilla 4, 5, 6, 7, 19, 22, 24. Aikataulut löytyvät
osoitteesta www.koskilinjat.fi. Reittihaku: www.matka.fi
Uleåborgs universitets fakultet för arkitektur ligger
i Uleåborgs centrum, skilt från universitetets övriga
campusområde. Fakulteten för arkitektur finns i kvarteret som bildas av Aleksanterinkatu, Rantakatu, Pakkahuoneenkatu och Hallituskatu. Järnvägsstationen
ligger på promenadavstånd, mellan flygplatsen och
centrum trafikerar busslinje nr 19 och från Uleåborgs
universitets campus Linnanmaa åker man till centrum
med bussarna 4, 5, 6, 7, 19, 22, 24. Tidtabellerna finns
på adressen www.koskilinjat.fi. Ruttsökning: www.matka.fi
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××Oulun kaupungin matkailuneuvonta
Uleåborgs turistinformation
Torikatu 10, PL 54
90015 Oulun kaupunki
tel. 044 703 1330
touristinfo@ouka.fi

METSOLA

Uu
s

Universitetet ordnar ingen inkvartering. Du kan höra
dig för om inkvarteringsmöjligheter vid Uleåborg stads
turistservice. Nämn att du deltar i universitetets urvalsprov då du gör din reservation.
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Yliopisto ei järjestä majoitusta. Majoitusmahdollisuuksista voi tiedustella esimerkiksi Oulun kaupungin matkailupalveluista. Mainitse huonevarausta tehdessäsi,
että tulet yliopiston pääsykokeisiin.
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MAJOITUS / INKVARTERING

ARKKITEHTUURIN
TIEDEKUNTA

MUUT PALVELUT / ÖVRIGA TJÄNSTER

JUNA-ASEMA

Apaja - info ja
ilmoittautuminen
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Bokhandeln och pappersvaruhandeln Suomalainen
kirjakauppa finns på gågatan Rotuaari, Kirkkokatu 17.
Nordeas kontor och en bankomat finns på adressen
Kirkkokatu 6 och Danske Bank på adressen Kirkkokatu 13.
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Suomalainen kirjakauppa paperitarvikkeineen löytyy
Rotuaarilta osoitteesta Kirkkokatu 17. Nordean konttori
ja pankkiautomaatti sijaitsevat osoitteessa Kirkkokatu
6 ja Danske Bank osoitteessa Kirkkokatu 13.

Metsola
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