VALINTAKOEOPAS
2018
Arkkitehtuurin hakukohteet
Aalto-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto

Hyvä hakija,
Olet päässyt jatkoon arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävistä. Valintakokeet jatkuvat matematiikan kokeella ma 21.5.2018. Matematiikan kokeen tuloksista ilmoitetaan ma 28.5.2018. Matematiikan kokeesta jatkoon päässet jatkavat sitten kokeen tärkeimpään osioon, piirustus- ja suunnittelukokeisiin 4.-7.6.2018.
Kaikki kokeet järjestetään samanaikaisesti kaikille koepaikkakunnilla: Espoossa, Oulussa ja Tampereella.
Tästä oppaasta löydät kaikki tarvittavat tiedot valintakokeen eri osiin.
Onnea hakuun!

Esa Laaksonen, puheenjohtaja
Arkkitehtuurin valintakollegio

http://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

MATEMATIIKAN KOE
Kaikkien hakijoiden tulee osallistua matematiikan kokeeseen maanantaina 21.5.2018 klo 13.00-16.00.
ESPOO
OULU
TAMPERE

Otakaari 1
Linnanmaa
Festia

salit A ja B
sali L10
iso sali

KOKEESSA
Kokeeseen tulee ottaa mukaan lyijykynä, pyyhekumi, teroitin, astelevy, viivoitin, harppi, laskin ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilökortti). Kokeessa sallittujen laskinten lista löytyy
osoitteesta http://dia.fi/hakeminen-ja-hakukohteet/valintakokeissa-sallitut-laskimet/
Kokeeseen ei saa ottaa mukaan muuta kuin yllämainitut tavarat.
Takit, laukut yms. tulee jättää joko koesalin ulkopuolelle tai koesalin seinustalle. Matkapuhelin, jonka
virta on suljettu, tulee jättää laukkuun.
Saavu koepaikalle vähintään 30 min ennen kokeen alkua ja hakeudu oman koesalisi eteen. Kaikkien
hakijoiden laskimet tarkastetaan ennen kokeen alkua.
Koepaperit on jaettu valmiiksi paikoille ja ne saa kääntää vasta, kun valvojat antavat luvan. Tehtävät
jaetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.
Koeaika on kolme (3) tuntia. Koetilaisuuteen voi saapua 60 min myöhässä kokeen virallisesta alkamisajasta ja poistua saa aikaisintaan 75 min kokeen alkamisesta. Kokeesta myöhästynyt ei saa lisää aikaa.
Kokeen aikana salissa kiertää osallistujalista, johon kaikkien kokeeseen osallistujien tulee kirjoittaa nimensä.
Koe aloitetaan vasta, kun kaikki tarvittavat järjestelyt on saatu hoidettua. Jos koe on ilmoitettu alkavaksi kello 10.00, voi koetilaisuuteen päästää hakijoita kello 11.00 saakka. Tämän jälkeen hakijoita ei
enää päästetä kokeeseen. Kokeesta voi poistua aikaisintaan 75 minuuttia kokeen ilmoitetusta alkamisajankohdasta eli jos koe on ilmoitettu alkavaksi klo 10.00 ja koe alkaa kello 10.06, voi kokeesta poistua
aikaisintaan klo 11.15.
Koevalvojat ilmoittavat, milloin kokeesta voi poistua. Valintakokeesta poistuessa hakijan tulee jättää
nimellä (koko etunimi ja sukunimi sekä henkilötunnus) varustetut vastauspaperit ja esittää koevalvojalle henkilötodistus. Hakija palauttaa konseptin, jonka väliin laitetaan muut arvosteltavaksi halutut
vastauspaperit sekä tyhjät vastauspaperit. Suttupaperit jätetään erilliseen laatikkoon, joka viedään hävitettäväksi.
Mikäli tarvitset todistuksen siitä, että olet osallistunut valintakokeisiin, voit pyytää todistuksen valintakokeen valvojilta palauttaessasi koevastaukset.
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PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOKEET
Kokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan ominaisuuksia, kuten luovaa ongelmanratkaisutaitoa, piirustus- ja sommittelutaitoa sekä kolmiulotteista hahmottamiskykyä.
ILMOITTAUTUMINEN
Hakijoiden on ilmoittauduttava valintakoepaikkakunnilla kokeen ensimmäisenä päivänä,
maanantaina 4.6.2018 klo 8.00 – 9.00.
ESPOO
OULU
TAMPERE

Arkkitehtuurin laitos
Arkkitehtuurin yksikkö, Agora
Rakennustalon 2. krs, aula

Miestentie 3
Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, ovi 2T
Korkeakoulunkatu 5

Kaikkien hakijoiden tulee esittää kuvallinen henkilöllisyystodistus ilmoittautumisen yhteydessä.
Oulussa (Agoran aula ) ja Tampereella järjestetään ilmoittautumisen jälkeen hakijoille klo 9.00 infotilaisuus.
PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOKEIDEN AIKATAULU
Maanantaina 04.06.2018
08.00–09.00 ilmoittautuminen
10.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 1
13.00–16.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 2
Tiistaina 05.06.2018
09.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 3
13.00–16.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 4
Keskiviikkona 06.06.2018
09.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 5
13.00–16.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 6
Torstaina 07.06.2018
09.00–12.00 piirustus- ja suunnittelukoe, tehtävä 7
13.00–16.00 luonnontieteen koe (maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakeville)
KOKEESSA
Kokeiden alkaessa on tehtäväpaperit jaettu valmiiksi pöydille. Tehtäväpaperin saa kääntää vasta, kun
valvoja ilmoittaa kokeen alkavaksi. Tehtävät jaetaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Lisäohjeita tehtävän
suorittamisesta ei anneta. Kokeesta ei saa poistua ilman valvojan lupaa ennen tehtävän palauttamista.
Tehtävän saa luovuttaa ja kokeesta poistua aikaisintaan tunnin (60 min) kuluttua kokeen alkamisesta.
Kokeen päättymisestä ilmoitetaan kymmenen minuuttia ennen määräaikaa. Viimeisen kymmenen minuutin aikana kokeesta ei saa poistua.
Saleista on poistuttava tehtävien välillä. 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 nimellään istumapaikkansa.
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Kaikki piirustus- ja suunnittelutehtävät suoritetaan samalla paikalla. Jos koeolosuhteissa on jotain
huomauttamista, tulee siitä ilmoittaa valvojalle.
Jokaisen tehtävän osalta on luovutettava työ, jonka taakse oikeaan alakulmaan on kirjoitettu selvästi:
Tehtävän numero
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
Sukunimi
Kaikki etunimet
Syntymäaika (ilman henkilötunnuksen loppuosaa)
Allekirjoitus
Työn etupuolelle ei saa kirjoittaa nimeä. Työt luovutetaan koevalvojalle nimipuoli valvojaan päin. Samalla esitetään henkilötodistus. Jos hakija keskeyttää kokeen, on siitä jätettävä kirjallinen keskeytysilmoitus koesalin valvojalle tai hakijapalveluihin. Hakijat eivät ole vakuutettuja yliopiston toimesta.
TARVIKELISTA
Piirustus- ja suunnittelukokeeseen tulee ottaa mukaan seuraavat tarvikkeet (muiden kuin listassa mainittujen tarvikkeiden käyttö kokeessa on kielletty):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eri vahvuisia lyijykyniä, pyyhekumi, teroitin, viivoitin
puuvärikynät/akvarellipuuvärit
mustia huopakyniä
tylppä, suurisilmäinen kanavaneula
vahvaa, mustaa ompelulankaa (esim. karhunlanka)
vesiliukoiset värit, siveltimiä, vesikuppi (ei apuaineita)
A3-kokoinen (297 x 420 mm) piirustuslehtiö (valkoinen), suositellaan väh.160 gr.
A3-kokoinen (297 x 420 mm) akvarellipaperilehtiö (valkoinen), 160-300 gr.
A3-kokoisia (297 x 420 mm) mustia piirustusarkkeja (noin 5 kappaletta)
hyvät yleissakset
fiksatiivispray (suositellaan hajutonta ja myrkytöntä)
läpinäkyvää teippiä sekä maalarinteippiä
nopeasti kuivuvaa yleisliimaa– pikaliiman ja kuumaliiman käyttö on kielletty
Lisäksi voi halutessasi ottaa mukaan piirustus-/maalausalusta (n. A2-kokoinen) ja kohtuullisen
välipalan.

LUONNONTIETEEN KOE
Luonnontieteen koe on pakollinen kaikille maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakeville. Kokeen
tarkoituksena on arvioida maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelmaan pyrkivien luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa hallitsemiaan tietoja. Koe järjestetään viimeisen piirustus- ja suunnittelukokeen tehtävän jälkeen, to 7.6.2018 klo 13.00 – 16.00.
Kokeeseen tulee ottaa mukaan lyijykynä, värikynät, pyyhekumi, teroitin ja kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti, henkilökortti).
Katso muut ohjeet kohdasta Matematiikan koe → Kokeessa
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YHTEYSTIEDOT
Espoo
Aalto-yliopiston hakijapalvelut
Osoite:
Otakaari 1, h. Y199a
Puh:
0294429290
Avoinna:
21.05.2018
4.-7.6.2018
08.06.2017

klo 12.00 – 16.00
klo 11.30 – 13.00
klo 12.00 -16.00

Tampere
Tampereen teknillinen yliopisto Hakijapalvelut
Osoite:
Päätalo, II-kerros, huone PA209C
Puh:
050 300 0442
Avoinna:
12.5.2018
4.-7.6.2018

klo 09.00-16:00
klo 09.00-16.00

Oulu
Teknillisen tiedekunnan opintohallinto
Osoite:
Linnanmaa
Puh:
0294 482001 tai 0294 482525
Avoinna:
21.5.2018
4.-7.6.2018

klo 09.00 – 14.00
klo 09.00 – 14.00

YHTEISHAUN TULOKSET
Yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolku –palvelussa viimeistään 28.6.2018. Kaikki hakijat saavat
tulosten julkaisun jälkeen sähköpostiinsa tuloskirjeen, mistä käy ilmi kaikkien hakukohteiden tulokset.
Opiskelupaikan vastanotto päättyy 10.7.2018 klo 15.00.
OIKAISUVAATIMUKSET
Valinnan tulokseen tyytymätön hakija voi hakea kirjallisesti oikaisu siitä yliopistosta, johon valituksi
tulemista oikaisuvaatimus koskee. Oikaisuvaatimuksessa tulee yksilöidä se, mitä oikaisuvaatimus koskee. Katso http://dia.fi → Tulokset ja tilastot → Opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely
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