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Torino

 Asukkaita 909 000

 Sijaitsee Po-joen varrella Piemonten maakunnassa Pohjois-

Italiassa.

 Torino tunnetaan erityisesti Fiat-autotehtaasta.

 Suuri opiskelijakaupunki, lähes 100 000 opiskelijaa ( 

Politecnico+Yliopisto)

 Opiskelijabileitä/tapahtumia viikon jokaisena päivänä.



Matkustus

 Halvin tapa matkustaa Torinoon on lentää Tampereelta 

Milanoon Ryanairilla ja sieltä vaihtoehtoisesti joko bussilla tai 

junalla Torinoon. (Total costs about 100 €)

 Myös Blue1 tarjoaa halpoja lentoja Oulu-Helsinki-Milano, 

hinta noin 160€.

 Hyödyllisiä linkkejä : www.ryanair.com/fi , www.blue1.fi, 

www.trenitalia.it

http://www.ryanair.com/fi
http://www.blue1.fi/
http://www.trenitalia.it/


Ensi askeleet Torinossa

 Saavuttaessa Torinoon meillä ei ollut vielä asuntoa, joten 

varasimme hostel -majoituksen ensimmäiselle viikolle. 

Hostellissa oli noin 50 muutakin opiskelijaa vailla vakituista 

asuntoa. 5 päivän etsimisen jälkeen vihdoin löysimme 

asunnon erään internet -sivuston kautta.

 Ensimmäinen viikko meni tutustuessa kaupunkiin ja 

ihmetellessä paikallista kulttuuria ja elämänmenoa.

 Halvan ja leppoisan Hostellin löydät osoitteesta 

www.hostel.to

http://www.hostel.to/


Asunnon hankkiminen
 Politecnico di Torinolla on tarjolla opiskelija-asuntoja, mutta 

näiden saaminen voi olla työn ja tuskan takana. Esim. meitä tämä 

asuntohakemus ei koskaan saavuttanut, vaikka koululta kertoivat 

sen lähettäneen sähköpostilla.

 Koulu avustaa parhaansa mukaan asunnon hankinnassa. Koulun 

listoilta voit katsoa markkinoilla olevia vuokra-asuntoja. 

 Itse löysimme kämpän nettisivuston kautta. Asunnon hankinnassa 

on hyvä olla joku italiankielen taitava henkilö apuna.

 Asunnon hankkimiseen tarvitset ”Codice Fiscalen”. Jolla todistat 

henkilöllisyytesi. Sen voit hankkia vaikkapa koululta.



Asuntomme Torinossa



Opiskelu

 Politecnico di Torino

 N.28 000 opiskelijaa

 150 -vuotias perinteikäs koulu

 5 eri yksikköä

 Yhteistyötä Fiat groupin kanssa

 www.polito.it

 Kurssit ovat 5-15 opintopisteen kursseja.

 Opettajat puhuivat hyvää ja selkeää englantia. Muutenkin 

opetuksen laatu oli hyvä.

http://www.polito.it/


 Kurssit muodostuvat pääasiassa luennoista (lue 

kalvosulkeiset).

 Syyslukukauden koeviikot tammi-helmikuussa. 

 Koulussa ruokala, ruoan hinta 2,5 €.

 Koulu kirjastosta löytyy muutamia kirjoja kurssille, mutta ne 

ovat yleensä mennyt jo nopeimmille (lue kiinalaisille). Suurin 

osa opiskelijoista kopioi kattavat oppimateriaalit itselleen.

 Tenttien läpipääsyyn vaaditaan 18/30 pistettä, eli lähes 2/3 

osaa. Tentit olivat haastavia.



Vapaa-aika
 Vapaa-aikana Torinosta löydät monia eri aktiviteettejä. 

 Juventuksen ( www.juventus.com )ja FcTorinon jalkapallo-
otteluihin saa tuntuvan opiskelija-alennuksen. 

 Alpit sijaitsevat reilun tunnin ajomatkan päässä Torinosta.

 Yöelämä on vilkasta ja baareja/yökerhoja löytyy varmasti 
jokaiseen makuun.

 Torinosta on loistavat junayhteydet esim. Milanoon, Ranskan 
Rivieralle..

 CUS-Torino on paikallinen urheilujärjestö, joka järjestää 
erilaisia urheilutapahtumia sekä harjoittelumahdollisuuksia 
opiskelijoille. www.custorino.it

http://www.juventus.com/
http://www.custorino.it/


Juventus – Maccabi Haifa



Hintataso
 Italiassa on yleisesti suunnilleen sama hintataso kuin 

Suomessa.

 Opiskelija-asunnot 250 €/kk. Yksityisten vuokraamat 250€ ja 
ylöspäin.

 Ruoan ja ravintoloiden hintataso on hieman edullisempi kuin 
Suomessa.

 Juomat ja alkoholi: virvoitusjuomat olivat selvästi halvempia 
kuin Suomessa. Viinin litrahinta 1€ ja siitä ylöspäin. Olut 1,5 
€/l.

 Julkinen liikenne: kuukausilippu (bussi/ratikka) 18 €. 
Kertamatka 1€. Juna Torino-Milano n. 9 € ( 2,5 tuntia).



Vaihtoon vai ei???

 Italia on hyvä vaihtoehto syksyn pimeälle ja kylmälle ilmalle 

kotimaassa. Alhaisin lämpötila talvella oli noin -5 

celsiusastetta ja korkein vaihtojakson aikana syyskuussa +32. 

 Tutustut uusiin ihmisiin ja elämäntyyleihin.

 Kielitaito kohentuu seikkailun varrella huomaamatta.

 Hyvä mahdollisuus nähdä maailmaa kohtuu halvalla.

 Hyvä vaihtelu Suomen opintoihin.

 Allekirjoittaneet suosittelee!!!!



Paikallinen laskettelukeskus



 Jos haluat lisätietoa vaihto-opiskelusta, itse kohteesta tai ihan 

mistä vain, elä epäröi ottaa yhteyttä.

 Yhteystiedot: Ville Veijola

t7vevi00@students.oamk.fi

Harri Aaltonen

t7aaha00@students.oamk.fi

mailto:t7vevi00@students.oamk.fi
mailto:t7aaha00@students.oamk.fi


Ville & Harri


