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“Fly-through” -hyönteisravintola
Tehtävä 1
Hanki 50 tulitikkurasiaa. Poista rasioista tikut (niitä ei saa
käyttää tehtävässä).
Suunnittele ja toteuta liimaamalla rasioista ilmassa
roikkuva läpilennettävä hyönteisravintola viisisiipiselle
pohjolanyöviilettäjälle. Tämän mielikuvitushyönteisen koko
on sellainen, että kerrallaan tulitikkurasian sisälle mahtuu
noin kolme viilettäjää. Kaikkia rasioita ei ole pakko käyttää.
Rasiat tulee maalata valkoisiksi siten, että mahdolliset
mainokset ja raapaisupinnat peittyvät.
Ripusta hyönteisravintolasi viereisen ohjeen mukaisella
tavalla mustaa taustaa vasten. Valokuvaa ravintola ja
tulosta pystysuuntainen kuva n. A4- kokoon (210 mm x
297 mm). Kuvassa tulee näkyä ainoastaan ravintola
taustaa vasten kuvattuna.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota “Fly-through” hyönteisravintolan toteutukseen sekä sommittelutaitoon.

Tehtävä 2
Piirrä kuva hyönteisravintolan sisältä. Kuvassa muutama viilettäjä lentää ravintolan sisällä ja muutama on jo asettunut
ruokailemaan.
Värien käyttö on sallittua, piirros/maalaus/vapaa tekniikka (ei valokuva) pystysuuntaiselle A3-arkille.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota ravintolatilan hahmottamiseen ja tunnelmaan sekä sommittelu- ja piirustustaitoon.

Tehtävä 3
Piirrä kuva, jossa on hyönteisravintola, jonka sisällä olevat valot hohtavat houkuttelevasti metsässä elokuisessa yössä.
Kuvan toteutus mustavalkoisena, vapaa tekniikka (ei valokuva) pystysuuntaiselle A3-arkille.
Arvostelussa kiinnitetään huomiota piirroksen tunnelmaan ja piirustustaitoon.

Liimaa valokuva A3-arkille. Kiinnitä A3-arkit viereisen ohjeen
mukaisesti teippaamalla arkit takaa yhteen.
HUOM! Rakentamaasi hyönteisravintolaa ei lähetetä
arviointiin.
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Pakkaaminen
Tehtävät sijoitetaan L-kokoiseen kupla- tai postituspussiin. Jokaisen A3:n taakse tulee kirjoittaa
Sukunimi
Kaikki etunimet
Henkilötunnus
Allekirjoitus
Allekirjoituksellasi vakuutat tehneesi tehtävät itsenäisesti.
Tee tehtävät annettujen ohjeiden mukaisesti. Muulla kuin neuvotulla tavalla toteutettu tehtävä saatetaan hylätä.
Töiden hajoaminen tai katoaminen postissa on omalla vastuullasi.

Palautus
Kirjoita kirjekuoreen seuraavat tiedot selvästi erottuvalla tussilla isoin kirjaimin oheisen kaavion mukaisesti:
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HUOM!
Hakulomake täytetään ja lähetetään osoitteessa
https://opintopolku.fi/
Ennakkotehtävät arvostellaan kokonaisuutena hyväksytty-hylätty -periaatteella. Ennakkotehtävät eivät vaikuta
loppupistemäärään eivätkä lopulliseen valintaan. Vain jatkoon päässeille toimitetaan erillinen valintakoeopas.
Älä palauta ennakkotehtävien mukana ylimääräistä materiaalia, esimerkiksi todistuksia, hakulomakkeen kopioita tai
pakkausmateriaalia.
Myös henkilökohtaisesti tuotujen tehtävien tulee olla pakattu ja kirjekuoren merkintöjen tehty ohjeiden mukaisesti!
Ennakkotehtävät on toimitettava koe- ja hakupaikasta riippumatta Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin 6.4.2016 klo 15:00
mennessä. Palautusosoite on Aalto-yliopisto, Hakijapalvelut, PL 11110, 00076 AALTO.
Ennakkotehtävien on oltava perillä määräaikaan mennessä, palautuspäivämäärän postileima ei riitä.
Henkilökohtaisesti tuotaessa tehtävät on palautettava Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 6.4.2016 klo 15:00 mennessä.
Käyntiosoite on Otakaari 1, h. 198Y, Espoo (ks. kartta).
Tieto jatkoon pääsystä julkistetaan torstaina 14.4.2016 klo 12.00. Ennakkotehtävien tuloksia voi tiedustella puhelimitse
Aalto-yliopiston hakijapalveluista torstaina 14.4.2016 klo 12.00 - 15.00 sekä perjantaina 15.4.2016 klo 9.00 - 12.00,
hakijapalveluiden puhelinnumero on 02944 29290.
Ennakkotehtäviä ei luovuteta takaisin.
TARKASTUSPYYNNÖT
Mikäli hakija epäilee ennakkotehtävien arvostelussa tai kirjaamisessa tapahtuneen virheen, on hänellä oikeus
tarkastuspyyntömenettelyyn. Tarkastuspyynnöt on osoitettava arkkitehtikoulujen valintakoe-toimikunnalle ja niiden on
oltava perillä kirjallisina Aalto-yliopiston hakijapalveluihin torstaihin 21.4.2016 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä
tarkastuspyyntöjä ei käsitellä. Tarkastuspyynnön maksimipituus on yhteensä yksi A4-arkki.
Tarkastuspyynnön päätös ilmoitetaan kirjallisesti, mutta tehtävistä ei anneta kirjallista arvostelua. Tieto tarkastuspyynnön
tuloksesta lähetetään torstaina 28.4.2016 klo 12.00 mennessä. Tarkastuspyynnön tuloksia voi tiedustella myös
puhelimitse torstaina 28.4.2016 klo 12.00 - 15.00 puhelinnumerosta 02944 29290.

