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Hyvä hakija, 

Olet päässyt jatkoon arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävistä. Valintakokeet jatkuvat 

piirustus- ja suunnittelukokeilla ma 6.6. – ti 7.6.2022. Kokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan 

ominaisuuksia, kuten luovaa ongelmanratkaisukykyä, piirustus- ja sommittelutaitoa sekä 

kolmiulotteista hahmottamiskykyä. Kokeessa on kuusi tehtävää, ja kaikki tehtävät otetaan huomioon 

valinnassa. 

Piirustus- ja suunnittelukokeen tehtävät arvioidaan kesällä 2022 digitaalisesti niin, että kaikki tehtävät 

valokuvataan ja arviointi tehdään tietokoneen välityksellä. Yksi valokuvaaja kuvaa kaikki tehtävät, jotta 

arviointi on tasavertainen kaikille hakijoille.  

Jos et täytä matematiikan kynnysehtoa yo-tutkinnon arvosanalla (pitkä matematiikka vähintään C, 

lyhyt matematiikka vähintään E), tulee sinun osallistua matematiikan kokeeseen ke 8.6.2022                

klo 9.00- 12.00.  

Jos haet maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen, etkä täytä luonnontieteen kynnysehtoa yo-

tutkinnon arvosanalla (vähintään M maantieteen kokeesta), tulee sinun osallistua luonnontieteen 

kokeeseen ke 8.6.2022 klo 14.00-17.00.  

Kaikki kokeet järjestetään samanaikaisesti kaikilla koepaikkakunnilla: Espoossa, Oulussa ja 

Tampereella. 

Tästä oppaasta löydät kaikki tarvittavat tiedot valintakokeen eri osiin.  

Onnea hakuun! 

 
 

Esa Laaksonen, puheenjohtaja 

Arkkitehtuurin valintakollegio 
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VALINTAKOKEET 
 
Tutustu Terveydyn ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeisiin koronaviruksen tarttumiseen ja suojautumiseen 
liittyen hyvissä ajoin ennen valintakokeiseen osallistumista.  
 
Sairastuminen ja valintakokeet  

• Jos sinulla on koronavirustartunta (todettu kotitestissä tai virallisessa testissä), et voi osallistua 
valintakokeeseen.  

• Jos olet käynyt tartuntaepäilyn vuoksi koronavirustestissä etkä ole vielä saanut tuloksia, et voi 
osallistua valintakokeisiin. 

• Jos sinut on määrätty karanteeniin, et voi osallistua valintakokeisiin.  

• Vaikka sinulle ei olisi todettu koronavirustautia, mutta sinulla on flunssan oireita kuten nuhaa, yskää, 
kurkkukipua tai kuumetta, sinun ei tule osallistua valintakokeeseen. 
 

Jos saavut valintakokeisiin ulkomailta, tarkista etukäteen Valtioneuvoston ohjeet maahan saapumiseen. 

 

Kasvomaski 

Yliopistot suosittelevat, että käytät kasvomaskia valintakokeissa. Tarvittaessa saat kirurgisen maskin 
koepaikalta valintakokeen valvojalta. Koronaviruksen riskiryhmään kuuluville ja rokottamattomille tai vajaan 
koronavirusrokotussarjan saaneille suositellaan sellaista maskia, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti 
(FFP2/FFP3). Sinun tulee ottaa mukaan oma maski, jos tarvitset muun kuin kirurgisen maskin. Tietoa suu-
nenäsuojuksesta ja hengityksensuojaimista (Työterveyslaitos). 

 
Huomioithan, että sinun pitää näyttää kasvosi, kun valvoja tarkistaa henkilöllisyytesi.  

 

 
KOEPÄIVÄNÄ  
Saapuminen 
 
Osallistu valintakokeisiin sillä paikkakunnalla, jonka olet hakulomakkeella valinnut koepaikaksesi. Tarvittaessa 
voit tarkistaa koepaikkakunnan hakulomakkeeltasi Opintopolusta.  
 
Salijaot julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kokeita DIA-yhteisvalinnan nettisivuilla.  
 
Myöhässä saapuvia ei oteta kokeeseen. 
 
Varaudu esittämään henkilöllisyystodistus kokeeseen saapuessasi, joten pidä huoli siitä, että sinulla on 

henkilöllisyyspaperit mukana. 

 

Hyväksyttyjä henkilöllisyystodistuksia ovat voimassa oleva 

• passi, 

• suomalainen ajokortti, 

• kuvallinen poliisin myöntämä henkilökortti ja 

• EU-/ETA-alueella myönnetty kuvallinen henkilökortti. 

Myös vanhentunut passi tai henkilökortti kelpaa, jos sen voimassaolo on päättynyt enintään vuosi sitten. Sinut 

täytyy kuitenkin voida tunnistaa asiakirjassa olevasta kuvasta. 

 
Kokeeseen tulee ottaa mukaan: 

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus (ks. yllä) 

• Koekohtaiset välineet (ks. alla) 
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Voit ottaa kokeeseen mukaan:  

• Kasvomaskin (varamaskit läpinäkyvässä pussissa) 

• Yhden korkillisen juomapullon (ei saa sisältää kahvia tai energiajuomaa) 

• Pienet eväät läpinäkyvässä kääreessä, jos sinun tarvitsee syödä kokeen aikana. Vältä voimakkaasti 

tuoksuvia tai allergisoivia ruoka-aineita.   

o Suosittelemme, että piirustus- ja suunnittelukokeiden aikana eväät syödään taukojen aikana, 

ei koetilanteessa. 

• Kokeen aikana mahdollisesti tarvittavat lääkkeet. Lääkkeet on poistettava alkuperäisistä pakkauksista, 

pl. läpipainopakkaukset. Esitä lääkkeet valvojalle saliin mennessäsi. 

• Kertakäyttöiset korvatulpat. Ota huomioon, että tällöin et mahdollisesti kuule kokeessa annettavia 

lisäohjeita. 

• Suojavisiirin, kertakäyttöiset suojakäsineet ja käsidesin pienessä läpinäkyvässä pullossa.  

 

Muiden kuin listassa mainittujen tarvikkeiden mukaan ottaminen ja käyttäminen kokeessa on kiellettyä. 

Kiellettyjä ovat esimerkiksi:  

• Oma kello (oli sitten älykello tai tavallinen rannekello). Jokaisessa koesalissa on kello. 

• Nuuskan ja purukumin käyttö. 

• Omat nenäliinat. Nenäliinoja on saatavilla valintakoesaleissa. 

Matkapuhelin tulee sulkea (lentotila) ja jättää laukkuun/takin taskuun valvojan osoittamaan paikkaan; 
valvojat ohjeistavat mihin voit jättää tavarasi kokeen ajaksi.  

 

 
TAUOT TEHTÄVIEN/KOKEIDEN VÄLILLÄ 
 
Suosittelemme, että syöt eväät syöminen tehtävien välillä olevien taukojen aikana tai kokeiden välissä, joten 
kannattaa ottaa mukaan eväät, jotka säilyvät lämpimässä (eväitä ei ole mahdollista säilyttää jääkaapissa 
kokeen aikana eikä kaupassa käynti välttämättä ole mahdollista tehtävien välillä).  
 
 

KOKEIDEN AIKATAULU 

Ma 6.6.2022 

klo 9.00 – 11.00  tehtävä 1  
klo 12.00 – 15.00  tehtävä 2  
klo 15.30 – 17.00  tehtävä 3  

Ti 7.6.2022 

klo 9.00 – 11.00  tehtävä 4 
klo 12.00 – 15.00  tehtävä 5   
klo 15.30 – 17.00  tehtävä 6  

Ke 8.6.2022 

klo 9.00 – 12.00  matematiikan koe 
klo 14.00 – 17.00 luonnontieteen koe (maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakeville)  
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PIIRUSTUS- JA SUUNNITTELUKOKEET 

 
Ensimmäisenä koepäivänä sinun tulee saapua koepaikalle sähköpostitse saamiesi ohjeiden mukaisesti (aika, 
paikka ja kellonaika).  Ensimmäisestä tehtävästä myöhästyneitä hakijoita ei voida ottaa kokeeseen.  

 
KOKEESSA 

Kokeiden alkaessa on tehtäväpaperit jaettu valmiiksi pöydille. Saat kääntää tehtäväpaperin vasta, kun 

valvoja ilmoittaa kokeen alkavaksi. Tehtävät jaetaan suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi sen mukaan, minkä 

olet ilmoittanut hakulomakkeella. Lisäohjeita tehtävän suorittamisesta ei anneta. Et saa poistua kokeesta 

ilman valvojan lupaa ennen tehtävän palauttamista. 

Tehtävän saa luovuttaa ja kokeesta poistua aikaisintaan 30 min kokeen ilmoitetusta alkamisajasta. Valvojat 

ilmoittavat, kun koeaikaa on jäljellä 30 minuuttia ja kun koeaika loppuu. 

Koeajan loputtua sinun tulee lopettaa kirjoittaminen välittömästi ja laskea kynä ja muut välineet pöydälle. 

Odota, että valvoja ohjeistaa sinua siitä, missä järjestyksessä tehtävä palautetaan. Näytä 

henkilöllisyystodistuksesi valvojalle koetehtävää palauttaessasi. Jos tarvitset todistuksen kokeeseen 

osallistumisesta esimerkiksi armeijaa varten, pyydä todistus, kun palautat viimeisen piirustus- ja 

suunnittelukokeen tehtävän (tehtävä 6). 

Tehtävän suoritusajan päätyttyä kaikkien kokelaiden tulee poistua salista tauon ajaksi.  

Välineet saa jättää saliin tauon ajaksi ja yöksi, jolloin salit ovat lukittuja. Yliopistot eivät kuitenkaan vastaa 

saliin yön ajaksi jätetyistä välineistä ja muista tavaroista.  

Kaikki piirustus- ja suunnittelutehtävät suoritetaan samalla paikalla. 

Jokaisen tehtävän jälkeen sinun on luovutettava työ, jonka taakse oikeaan alakulmaan olet kirjoittanut 

selvällä käsialalla seuraavat tiedot:  

Tehtävän numero (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

Sukunimi 

Kaikki etunimet 

Syntymäaika (ilman henkilötunnuksen loppuosaa) 

Allekirjoitus 

Työn etupuolelle, oikeaan alanurkkaan, sinun tulee ennen tehtävän palauttamista liimata tarra, joka sinulle 

on jaettu omalla paikalle ennen kokeen alkua. Tarvitset tarroja joka tehtävässä.  

Kun olet valmis, nouse seisomaan ilmoittaakseni valvojalle, että olet valmis ja haluat palauttaa työsi. Näytä 

työsi valvojalle, jotta hän voi tarkistaa, että olet kirjoittanut vaaditut tiedot työn kääntöpuolelle ja liimannut 

tarran työn etupuolelle.  

Valvojan näyttävät sinulle, mihin sinun tulee palauttaa työsi.  

Jos haluat keskeyttää kokeen, on sinun jätettävä kirjallinen keskeytysilmoitus koesalin valvojalle.  
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TARVIKELISTA 

Piirustus- ja suunnittelukokeeseen tulee ottaa mukaan seuraavat tarvikkeet  

• eri kovuusluokan lyijykyniä, pyyhekumi, teroitin  

• puuvärikynät ja/tai akvarellipuuvärit 

• erilaisia ohuita ja paksuja huopakyniä 

• vesiliukoiset värit, siveltimiä, vesikuppi 

• A3-kokoinen (297 x 420 mm) piirustuslehtiö (valkoinen), suositellaan vähintään 160 gr. 

• n. A3-kokoinen (297 x 420 mm) akvarellipaperilehtiö (valkoinen), 160 - 300 gr. 

• n. A4-kokoinen akvarellipaperilehtiö (valkoinen)  

• muutamia A3-kokoisia (297 x 420 mm) mustia piirustusarkkeja, suositellaan vähintään 160 gr. 

• yleissakset 

• nopeasti kuivuvaa yleisliimaa – ”superpikaliiman” (Loctite tms.) ja kuumaliiman käyttö on kielletty 

Halutessasi voi ottaa mukaan  

• piirustus-/maalausalustan (n. A2-kokoinen)   

• maalarinteippiä 

• erilaisia viivoittimia 

Fiksatiivin käyttö on kielletty! 

 

Tehtävät tulee suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos et noudata tehtäväantoa (esimerkiksi 

tarvikkeiden osalta), otetaan tämä huomioon arvostelussa pisteiden vähentämisenä. 

Jos sinulta puuttuu tehtävän suorittamisen edellyttämiä välineitä tai paperia, käytä niitä tarvikkeita, jotka 

sinulla on mukana. Toisen hakijan tarvikkeiden lainaaminen on kielletty.  

Muista, että valvojat eivät saa kommentoida tehtäviä tai antaa lisäohjeita. 

 

MATEMATIIKAN KOE 

Jos et täytä matematiikan kynnysehtoa yo-arvosanan perusteella (vähintään arvosana C pitkästä 

matematiikasta tai vähintään arvosana E lyhyestä matematiikasta), tulee sinun osallistua arkkitehtuurin 

hakukohteiden matematiikan kokeeseen ja saavuttaa vaadittu kynnysehto (9/24 pistettä) voidaksesi tulla 

huomioiduksi arkkitehtuurin hakukohteiden valinnassa.  

Matematiikan koe järjestetään keskiviikkona 8.6.2022 klo 9.00 – 12.00. 

Kokeeseen tulee ottaa mukaan: 

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus (ks. yllä) 

• Kirjoitusvälineet (lyijykynä tai lyijytäytekynä, teroitin, pyyhekumi, tavallinen viivoitin ja 

geokolmio/kolmioviivain)  

• Laskin (sallittujen laskinten lista) 

Harpin tai MAOL-taulukkokirjan käyttö ei ole sallittu kokeessa.  
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Koesaliin saavuttaessa valvojat tarkistavat kirjoitusvälineesi, laskimesi saliin tultaessa sekä sen, että sinulla on 
henkilöllisyystodistus mukana ja ohjeistavat sinua siitä, mihin sinun tulee koesalissa istua.  

Koepaperit on jaettu valmiiksi pöydille, mutta et saa koskea papereihin, ennen kuin valvoja antaa luvan. 
Muista heti kokeen aluksi kirjoittaa nimesi ja muut vaaditut tiedot koepapereihin.  

Valvojat ilmoittavat, kun koeaikaa on jäljellä 30 min ja kun koeaika loppuu. Koeajan päättyessä sinun tulee 
lopettaa kirjoittaminen ja laskea kynä pöydälle.  
 
LUONNONTIETEEN KOE 
 
Jos haet maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen, mutta et täytä luonnontieteen kynnysehtoa yo-arvosanan 
perusteella (vähintään arvosana M maantiedosta), tulee sinun osallistua maisema-arkkitehtuurin hakukohteen 
luonnontieteen kokeeseen ja saavuttaa vaadittu kynnysehto (12/24 pistettä), voidaksesi tulla huomioiduksi 
maisema-arkkitehtuurin hakukohteen valinnassa. 

Koe järjestetään ke 8.6.2022 klo 14.00 – 17.00 

Kokeeseen tulee ottaa mukaan: 

• Kuvallinen henkilöllisyystodistus (ks. yllä) 

• Kirjoitusvälineet: lyijykynä, värikynät, pyyhekumi ja teroitin  

o  penaalia ei saa ottaa, mutta voit laittaa kirjoitusvälineet läpinäkyvään muovipussiin.  

Muilta osin ks. matematiikan kokeen ohjeet.  

  

YHTEISHAUN TULOKSET 

Yhteishaun tulokset julkaistaan Opintopolku –palvelussa viimeistään 8.7.2022. Kaikki hakijat saavat tulosten 

julkaisun jälkeen sähköpostiinsa tuloskirjeen, mistä käy ilmi kaikkien hakukohteiden tulokset.  

Opiskelupaikan vastanotto päättyy 15.7.2022 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 https://dia.fi → Hakeminen → Aikataulut ja tulokset. 
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