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Lahti University Campus in Brief
The universities operating on the Lahti University Campus
provide teaching and conduct multidisciplinary research of
international standing. The University Campus interacts with
the wider community and promotes regional development.
The Lahti University Campus specialises in research and
development that support the growth and progress of urban
environments and related business and industry. The themes
shared by the universities in Lahti include the environment
and sustainability as well as entrepreneurship.

uoden 2018 katsaus esittelee Lahden Yliopistokampuksen toimintaa ja keskeisiä tilastotietoja. Yliopistokampus toimii moninaisissa verkostoissa ja yhteistyöareenoilla; tässä katsauksessa tuomme esiin
erilaisia yhteistyön ilmentymiä sekä tapahtumia ja kohtaamisia
vuoden varrelta.
Vuonna 2018 tehtiin tarkennettu kuvaus Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahdessa tehtävän yhteistyön tavoitteista ja toimenpiteistä. Yhteisiä teemoja
ovat ympäristö ja kestävyys sekä yritysyhteistyö ja yrittäjyys,
jotka ovat hyvin linjassa myös Lahden kaupungin strategisten
kärkien kanssa. Samalla aloitettiin työ, jonka tavoitteena on
HY:ssä vuoden alussa aloittaneen Kestävyystieteen instituutin
(HELSUS) integrointi osaksi yliopistojen ja kaupungin välistä
yhteistyötä. HY:n ja LUTin kumppanuus on tuottanut lisääntyvissä määrin konkreettista yhdessä tekemistä.
Yliopistokampuksen tiivis kumppanuus Lahden kaupungin
kanssa jatkui. Käytännön yhteistyötä on tehty kaupunkiympäristön palvelualueen, elinvoima- ja kilpailukykypalvelujen
sekä sivistyksen palvelualueen kanssa. Yliopistokampus on
muun muassa tuottanut tietoa kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä osallistunut lasten ja nuorten hyvinvointia ja oppimista edistäviin hankkeisiin ja lukiokoulutuksen kehittämiseen.
Muita tärkeitä kumppaneita olivat edelleen Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Yliopistokampus osallistui LAMKin kanssa esimerkiksi LADECin
hallinnoimaan Yrittäjyyden ekosysteemi -hankkeeseen. Siinä toteutettiin jo toisen kerran Lahti Venture Program, jossa
yliopistojen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat tuottivat ratkaisuja yritysten kehittämishaasteisiin. Yliopistokampus osallistui hankkeessa myös Business Events Lahti -verkkopalvelun rakentamiseen. LADECin kanssa jatkettiin opiskelijoiden
osaamisen ja paikallisen yrityselämän yhteyden edistämistä
järjestämällä opiskelijoiden tutustumisvierailuja Lahteen ja
alueella toimiviin yrityksiin.
Vuoden aikana lisättiin tutkimuksen ja käytännön välistä
vuoropuhelua ja tutkimustuloksia tuotiin esiin viestinnän keinoin. Yliopistolaiset kirjoittivat useita kolumneja paikalliseen
lehteen, ja erityisesti viestintää sosiaalisessa mediassa lisättiin
tuntuvasti. Tapahtumien avulla luotiin yhteisöllisiä areenoja,
saatiin yliopistojen toiminnalle näkyvyyttä ja tunnettuutta
sekä viestittiin uutta, tutkittua tietoa alueen käyttöön. Yhdessä kumppanien kanssa järjestettiin marraskuussa jo kuudestoista Lahden tiedepäivä.
LUTin toiminta Lahdessa laajeni vuoden aikana huomattavasti. Vuoden vaihtuessa oli aika kohottaa maljoja, kun yliopistolain uudistuksen myötä LUTista tuli Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto. Se merkitsee myös Yliopistokampukselle
uutta, entistä vankempaa tulevaisuutta.

Member universities are:
University of Helsinki
LUT University
Aalto University

Key Figures 2018
Turn over 9,3 M€
Full time staff 126 (14 professors)
Degrees 133
Scientific publications 189

Koordinaatioyksikkö
Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö hoitaa yliopistojen
yhteisiä viestintä-, palvelu- ja edunvalvontatehtäviä. Se kokoaa ihmisiä,
sidosryhmiä ja organisaatioita yhteen sekä rakentaa yhteistyöverkostoja.
Yksikkö tiedottaa yliopistojen toiminnasta ja järjestää erilaisia tapahtumia.
Koordinaatioyksikkö toimii tiiviissä vuorovaikutuksessa Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa henkilöstötilaisuudet ja yleisötapahtumat sekä viestintä ja markkinointi.

Yksikkö vastaa Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinoinnista ja toiminnasta. luma.lahdenyliopistokampus.fi
Yksikön vastuulla on myös vuonna 2018 alkaneen valtakunnallisen LuodeESR-hankkeen hallinnointi ja päätoteutus
www.lahdenyliopistokampus.fi/luode-hanke
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Lahden Yliopistokampuksella vuonna 2018
HENKILÖSTÖ

PÄÄTOIMINEN
HENKILÖSTÖ

126

VALMISTUNEITA

PÄIJÄT-HÄMEEN
LUMA-KESKUKSEN TOIMINNASSA
Lapsia
1772
Opiskelijoita
345
Opettajia
108
Vanhempia
67
Kouluja
50

Helsingin yliopisto
Tohtoreita

72

(Vuoden 2018 lopussa)

6
Maistereita
ja diplomiinsinöörejä

Professuureja

14

Kandidaatteja

26

101

Lappeenrannan
teknillinen yliopisto

54

Avoimiin yleisötilaisuuksiin
osallistuneita

2350

RESURSSIT

TUTKIMUS- JA
KEHITTÄMISTOIMINTA

RAHOITUS
Kunnat

9,3 milj. €

23,4 %

Yliopistot ja valtio

51,5 %
Muut

16,6 %

Kv

5,5 %

Refereetutkimusjulkaisut

TUTKIMUSJULKAISUJA

189

114

Muut tutkimusjulkaisut

75
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Lahden Yliopistokampus
Lahden Yliopistokampus on Helsingin yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston,
Aalto-yliopiston ja Lahden kaupungin väliseen sopimukseen perustuva osaamiskeskittymä, yksi
Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kampuksen koordinaatioyliopistona toimii Helsingin yliopisto.

Ohjausryhmä
vastaa Yliopistokampuksen strategisesta johtamisesta ja tavoitteiden asettamisesta
sekä päättää sen toimintaperiaatteista.
Ryhmän kokoonpano oli vuonna 2018 seuraava:
Helsingin yliopisto................................................................ rehtori Jukka Kola, puheenjohtaja
1.8. alkaen rehtori Jari Niemelä
Lappeenrannan teknillinen yliopisto................................. rehtori Juha-Matti Saksa
Aalto-yliopisto....................................................................... vararehtori Antti Ahlava
Lahden kaupunki.................................................................. kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
1.5. alkaen kaupunginjohtaja Mika Mäkinen
15.8. alkaen kaupunginjohtaja Pekka Timonen

Asiantuntijat

Lappeenrannan teknillinen yliopisto................................. professori Tuomo Uotila, johtoryhmän pj.
Helsingin yliopisto................................................................ vararehtori Pertti Panula
1.8. alkaen vararehtori Hanna Snellman
Helsingin yliopisto................................................................ suunnittelujohtaja Jussi Karvinen
Lappeenrannan teknillinen yliopisto................................. provost Liisa-Maija Sainio
Lahden ammattikorkeakoulu.............................................. va. rehtori ja toimitusjohtaja Vesa Harmaakorpi
1.3. alkaen rehtori ja toimitusjohtaja Turo Kilpeläinen
Lahden Yliopistokampus..................................................... pääsihteeri Senja Jouttimäki, sihteeri

Johtoryhmä
vastaa Yliopistokampuksen toiminnallisesta johtamisesta ja toiminnan seurannasta.
Kokoonpano oli vuonna 2018 seuraava (suluissa varajäsenet):
Helsingin yliopisto................................................................ professori Rauni Strömmer (professori Antti Karisto)
lokakuusta alkaen yliopistonlehtori
Sirkku Manninen (professori Arto Haapala)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto................................. professori Tuomo Uotila, pj. (professori Timo Pihkala)
Lahden kaupunki.................................................................. kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho (johtaja Tomi Tura)
Lahden Yliopistokampus..................................................... pääsihteeri Senja Jouttimäki, esittelijä
Lahden Yliopistokampus/koordinaatioyksikkö............... asiantuntija Mari Merenluoto, sihteeri
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Professuurit 2018
Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Martin Romantschuk (ympäristöbiotekniikka)
Heikki Setälä (kaupunkiekosysteemitutkimus)
Rauni Strömmer (maaperäekologia)
Stephan Pflugmacher Lima (akvaattinen ekotoksikologia kaupunkiympäristössä)
Lisäksi Lahdessa toimi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan apulaisprofessori
Ilkka Pietilä (sosiaaligerontologia) 1.4. alkaen ja
osa-aikaisesti humanistisen tiedekunnan professori (estetiikka) Arto Haapala.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti
Vesa Harmaakorpi (tuotantotalous, erityisesti innovaatiojärjestelmät)
Helena Kahiluoto (kestävyystiede)
Aino Kianto (tietojohtaminen)
Lassi Linnanen (ympäristötalous ja -johtaminen/ kestävyysmuutoksen laboratorio)
Helinä Melkas (tuotantotalous, erityisesti palveluinnovaatiot)
Timo Pihkala (johtaminen ja organisaatiot, erityisesti yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen)
Hannu Rantanen (tuotantotalous, erityisesti teollisuustalous) sekä
Tuomo Uotila (tuotantotalous, erityisesti innovaatiojohtaminen)
Ville Uusitalo, apulaisprofessori (kiertotalous ja liikenne / kestävyysmuutoksen laboratorio)
Päijät-Hämeen alueen osaamis- ja tiedepohjaa vahvistavat useat eri yliopistojen suomalaiset ja ulkomaiset professorit,
tutkijat ja muut asiantuntijat, jotka osallistuvat tutkimus- ja koulutusyhteistyöhön alueella.
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Rahoitus
Lahden Yliopistokampuksen yhteistä toimintaa rahoitettiin
opetus- ja kulttuuriministeriön koordinaatiomäärärahalla,
sopijaosapuolten rahoituksella ja muilla toimintaan saaduilla
varoilla. Toiminnan kokonaisvolyymi oli 9,3 miljoonaa euroa.
Lahden Yliopistokampuksen koordinaatio on valtakunnallinen tehtävä, josta on sovittu OKM:n ja Helsingin yliopiston
välillä. Vuodelle 2018 tähän tehtävään oli osoitettu 590 000
euron määräraha, joka käytettiin koordinaatioon, yhteiseen

viestintään, korkeakouluyhteistyöhön, yhteistoimintaan ja
yhteishankkeiden omarahoitukseen sekä avaintavoitteiden
edistämiseen.
Myös LUMA Suomi on OKM:n kanssa sovittu Helsingin
yliopiston koordinoima valtakunnallinen tehtävä kaudella
2017–2020, ja osa siihen osoitetusta määrärahasta ohjautui
Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen käyttöön.

Opetus

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
HY:n tutkimushankkeet jatkoivat kaupunkien suunnitteluun
sovellettavissa olevan tiedon tuottamista ja useita uusia tutkimushankkeita aloitettiin. Kaupunkiekologian ja kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyvissä tutkimuksissa tarkasteltiin
viheralueiden ekosysteemipalveluita, kaupunkilaisten immunopuolustusjärjestelmiä, hulevesiratkaisuja ja viherkattoja
sekä ympäristömyrkkyjä ja liikenteen päästöjä. Bio- ja ympäristötekniikan tutkimushankkeet kytkeytyivät monelta osin
kiertotalouskonseptiin. Ympäristökemian ja -ekotoksikologian
tutkimus kohdistui mm. lääkeaineiden ja muiden ongelmallisten yhdisteiden kuten mikromuovien vaikutuksiin vesistöissä
ja veden puhdistamiseen. Myös humanistinen tutkimus keskittyi vahvasti kaupunkiympäristöön.

2018

2017

2016

2015

2014

Tutkimusjulkaisujen kokonaismäärä

189

158

149

133

154

- referee-tutkimusjulkaisuja

114

90

91

69

58

6

7

14

7

8

4,1

4,5

4,2

3,6

5,2

Tohtoritutkintojen määrä
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi (M €)
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LUTin tutkimuksen painopistealueina säilyivät yrittäjyystutkimus, innovaatiotutkimus, suorituskyvyn johtamiseen liittyvä tutkimus sekä kestävyystutkimus. Kestävyystutkimuksen
saralla tehtiin yhteishankkeita alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa ja monet tutkimuksen näkökulmat olivat alueellisia. Innovaatiotutkimus on laajentunut myös hyvinvointiteknologiatutkimukseen ja digitalisaatioon. Suorituskyvyn
johtamisen tutkimus jatkui mm. DigiLahti-hankkeessa, joka
tuottaa tietoa ja toimintamalleja digitalisaation hyödyntämiseksi pk-yrityksissä. Kaikkiaan LUTin Lahdessa tekemän tutkimuksen vuosi 2018 oli positiivisen kehityksen aikaa sekä
määrällisesti että laadullisesti.
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Suuri osa Lahdessa järjestettävästä opetuksesta on niiltä sisältöaloilta, joilla alueella tehdään myös tutkimusta. Opetuksen
painopiste on maisterivaiheen opinnoissa, mutta edelleen järjestetään myös täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. Lahdessa voi suorittaa jatko-opintoja kampuksella toimivien professuurien aloilla.
HY:n opetushenkilökunta opetti ympäristötieteiden kandidaattiohjelmassa omilla erityisosaamisaloillaan. Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan osittain yhdessä Avoimen
yliopiston kanssa toteutetut verkkokurssit kasvattivat suosiotaan. Maisterivaiheen opetusta annettiin useissa maisteriohjelmissa, ensi sijassa ympäristömuutoksen ja globaalin kestä-

vyyden ohjelmassa. Tiivistynyt yhteistyö Lahden kaupungin
sivistyksen palvelualueen kanssa näkyi täydennyskoulutuksen volyymin nousuna.
LUTin opetustoiminta Lahdessa laajeni merkittävästi. Lahden kampuksella on mahdollista suorittaa kauppatieteiden
maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto. Lahdessa käynnistyi syksyllä 2018 neljä LUTin maisteriohjelmaa ja seuraavana
vuonna alkaviksi valmisteltiin lisäksi kaksi ohjelmaa. Opinnot
suoritetaan intensiivi-, etä- tai monimuoto-opiskeluna ja näin
ne soveltuvat myös työn ohella suoritettaviksi. LUTin panostus Lahteen näkyy tulevien vuosien aikana koulutusohjelmien ja opiskelijamäärien selvänä kasvuna.

Opiskelijamäärät 2017 ja 2018
Täydennyskoulutus

Tohtori- ja
lisensiaattiopiskelijat

Avoin yliopistoopetus

Valmistuneet
kandidaatit

Valmistuneet
maisterit ja diplomi-insinöörit

Suoritetut
tohtoritutkinnot

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

HY

16

20

342

599

151

191

13

17

18

11

3

2

LUT

43

45

212

107

1

8

9

85

90

4

4

Yhteensä

59

65

554

706

192

21

26

103

101

7

6

151
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Yhteistyö ja kumppanuus Lahden kaupungin kanssa on yliopistojen toiminnan keskeinen kulmakivi Lahdessa. Lahden
Yliopistokampuksen edustajia osallistui vuoden mittaan useisiin Lahden seudun asiantuntijaryhmiin, neuvottelukuntiin,
ohjaus- ja johtoryhmiin, strategiaprosesseihin sekä kansainvälisten yhteisöjen toimintaan.
Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteutettiin yhteistyöohjelmaa, jonka puitteissa toimittiin monin tavoin ja laaja-alaisesti. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy on ollut myös
erittäin tärkeä kumppani erityisesti yrittäjyyden ja yritysyhteistyön edistämisessä.

Yritykset ja opiskelijat kohtasivat

LADEC:n hallinnoima Yrittäjyyden ekosysteemi -hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. Lahden Yliopistokampus osallistui
aktiivisesti hankkeeseen. Lahti Venture Program toteutettiin
toisen kerran syksyllä 2018. Ohjelmassa opiskelijat työstivät
monialaisissa tiimeissä ratkaisuja isojen yritysten aitoihin liiketoimintahaasteisiin. Venture-ohjelma käynnistyi lokakuussa ja
siihen osallistui 30 korkeakouluopiskelijaa LAMKista, LUTista
sekä HY:stä. Ohjelman toteuttaminen vahvisti yritysyhteyksiä
sekä syvensi toimijoiden keskinäistä yhteistyötä.
Vuoden aikana järjestettiin jälleen opiskelijavierailuja
Lappeenrannasta ja Helsingistä Lahteen. Pari bussilastillista
LUTin ja HY:n opiskelijoita ja 20 päijäthämäläistä yritystä kohtasivat marraskuussa Match Made in Lahti -tapahtumassa.
Päivän aikana opiskelijat pääsivät myös Lahti-aiheiselle kiertoajelulle. Vuoden aikana Lahdessa vieraili myös HY:n keskustakampuksen opiskelijaryhmä. Vierailut olivat osa alueellista
yhteistyötä, jossa houkutellaan osaajia Lahteen ja kohtautetaan yrityksiä ja opiskelijoita.

Business Events Lahti -verkkopalvelu
näki päivänvalon

Osana Yrittäjyyden ekosysteemi -hanketta suunniteltiin ja
avattiin Business Events Lahti -tapahtumakalenteri. Kalenteri
kokoaa alueen yritystapahtumat ja se on tarkoitettu kaikille
kiinnostuneille – sekä tapahtumien osallistujille että yritystapahtumia järjestäville.
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Yhteistoiminnalla aidoksi kiertotalouskaupungiksi

Alueellinen ympäristöalan asiantuntijaryhmä on toiminut
korkeakoulujen, kaupungin ja LADECin yhteistoiminnan ja
erityisesti kiertotalousaiheen alustana. Työryhmä on linkittänyt alueen tutkimusosaamista ja -osaajia yhteen, generoinut uusia tutkimusideoita ja valmistellut rahoitushakemuksia. Syksyllä 2018 mm. LUT-yliopiston erotus- ja
puhdistustekniikan osaston väki vieraili Lahdessa yhteistyötä synnyttämässä.

Digipedayhteistyö jatkui

LAMK ja Lahden Yliopistokampus jatkoivat digitaalisen pedagogiikan edistämistä yhdessä. Elokuussa järjestettiin jo
kolmannen kerran Lahdessa toimivien korkeakoulujen digipeda-aiheinen henkilöstöseminaari. Vuoden aikana toteutettiin myös yhteinen ”Miten minusta tuli verkko-opettaja”
videokampanja, jonka avulla haluttiin levittää onnistuneita
verkko-opetuskäytänteitä ja innostaa digitaalisuuden hyödyntämiseen opetuksessa.

Niemen kampusalue rakentui

Lahden ammattikorkeakoulun uudet tilat valmistuivat Mukkulankadulle ja kaksi kampusrakennusta yhdistävä kampusraitti valmistui loppuvuodesta. Korkeakoulut ratkoivat yhdessä
Lahden kaupungin kanssa mm. kampukselle ja kampusalueella liikkumiseen liittyviä kysymyksiä. Yliopistokampus on
mukana kaupungin vetämässä Niemen alueen kehittämisryhmässä, johon osallistuu myös useita alueella toimivia
yrityksiä ja jossa käsitellään alueen kehittämisnäkymiä kokonaisvaltaisesti.
LUTin Lahden toimintojen muuttoa nykyisistä toimitiloista
Niemen kampusalueelle valmisteltiin edelleen. Tiloja suunnitellaan lähtökohtaisesti yksikön nykyiselle henkilöstölle kuitenkin niin, että uusien tilojen välittömässä läheisyydessä on
kasvuvaraa LUTin toiminnan edelleen laajentuessa Lahdessa. LUTin Lahden kampus rakentuu konkreettisesti Niemeen
vuoden 2019 aikana, mikä mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön sekä Helsingin yliopiston että LUT-konserniin kuuluvan Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Toisaalla esiteltyjen aktiivisen LUMA-toiminnan ja LUODEhankkeen lisäksi yhteistyötä jatkettiin monin tavoin Lahden
kaupungin sivistyksen palvelualueen ja LAMKin kanssa Lahden kaupungin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen
edistämiseksi.
Vuonna 2018 kehitettiin opinnäytetyöprosessia erityisesti
varhaiskasvatuksen puolella. HY+ teki yhteistyötä sivistyksen
palvelualueen kanssa mm. varhaiskasvatuksen johdon laajassa kehittämisohjelmassa ja varhaiskasvattajien teemapäivillä.
Uusi lukiolaki velvoittaa korkeakouluja ja lukioita yhteistyöhön. Lahdessa on tällä saralla jo pitkät perinteet, mutta lakimuutos kannustaa syventämään yhteistyötä entisestään.
Lahden lukiokoulutuksen, Lahden Yliopistokampuksen ja
LAMKin yhteinen lukiotyöryhmä jatkoi toimintaansa. Mukaan
kutsuttiin vuonna 2018 myös Lahden yhteiskoulu ja Lahden
Steinerkoulun lukio.
Yhteistyössä järjestettiin noin 500 lukiolaista tavoittaneet
korkeakoulutusinfot FellmanniCampuksella. Toisen asteen
opinto-ohjaajille järjestettiin verkostoitumis- ja infotilaisuus
ja lukiolaisille keskustelutilaisuus yhteistyön kehittämisestä.

Lahden korkeakoulukirjasto muutti
Niemen kampukselle

Lahden korkeakoulukirjaston yhteistyösopimus uudistettiin
vuonna 2018, ja vuoden 2019 alusta alkaen kirjasto on HY:n,
LUTin ja LAMKin sopimukseen perustuva oppimisympäristö
erityisesti korkeakoulujen opiskelijoille, tutkijoille, opettajille
ja muulle henkilöstölle. Kirjasto on kaikille avoin ja palvelee
laajaa joukkoa eri alojen asiantuntijoita, ammattilaisia ja tiedon tarvitsijoita. Kesän 2018 aikana kirjasto keskitti toimintonsa Niemen kampukselle Niemenkatu 73:een ja Mukkulankatu 19:ään.

Tiedepäivä

Lahden tiedepäivä on alueen tieteentekijöiden ja yleisön joka
marraskuinen kohtaamisareena. Tapahtuma järjestettiin jo kuudennentoista kerran ja päivän aikana FelmanniCampuksella
kuultiin kymmenittäin esityksiä useilta tieteenaloilta. Kaikille
avoimen ja maksuttoman tapahtuman järjestivät Lahden ammattikorkeakoulu, Lahden Yliopistokampus ja HAAGA-HELIA
ammattikorkeakoulun Vierumäen kampus.

Kuva: LUODE-hanke

Yhteistyön ilmentymiä

Yliopistokampuksen ja Lahden kaupungin
sivistyksen palvelualueen yhteistyö

LUODE – luonto ja taide nuorten
työelämätaitojen oppimisympäristönä

Hankkeessa käynnistyi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan ja LUT-yliopiston tutkimusyhteistyö. Vuoden 2018 aikana kerättiin tietoa nuorten arvoista ja arjesta
kehittävän toimintatutkimuksen menetelmillä: osallistuvalla
havainnoinnilla, haastatteluilla ja kyselyillä. Tavoitteena on
tuottaa uudenlaisia menetelmiä vaikuttavuuden arviointiin
ja nuorten äänen saamiseksi kuuluviin jo hankkeen aikana.
Toisaalta rakennetaan yhteistyössä yrittäjyyskasvatuksen
pedagogista mallia, jossa hyödynnetään taide- ja seikkailukasvatuksen teorioita ja sisältöjä.
Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen kanssa aloitettiin työelämään tutustumisjaksojen (TET) kehittäminen.
Alkuvuodesta kartoitettiin perusopetuksen opinto-ohjaajien,
työantajien ja oppilaiden TET-kokemuksia ja niiden pohjalta
työstettiin TÖIHIN SIITÄ -vihko TET-jaksojen tueksi.
Salpausselän koulun 9.-luokkalaisten kanssa starttasi
Koulu ilman seiniä -taito-ohjelma, KIS. Pilotti yhdistyy uuden
opetussuunnitelman (2016) laaja-alaisiin oppimiskokonaisuuksiin tuottaen niihin konkreettisia sisältöjä ja toimenpiteitä.
Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille järjestettiin syksyllä Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta -intensiivikurssi Evon luontomaisemissa. Koulutus toteutettiin viikon
mittaisena yhteisenä vaelluksena, johon räätälöitiin osallistujien toivoma sisältö oman työn reflektointimenetelmistä
sekä ammatilliseen kasvuun ja luovuuteen suuntaavista pedagogisista elementeistä.
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Päijät-Hämeen LUMA-keskus 2018
LUMA-toiminnan tavoitteena on taata luonnontieteiden, matematiikan ja teknologisen (LUMA) osaamisen korkea taso
koko Suomessa. Päijät-Hämeen LUMA-keskus on osa LUMAkeskus Suomea ja toteuttaa aktiivisesti sen kansallista strategiaa Päijät- ja Kanta-Hämeessä innostamalla lapsia ja nuoria
LUMA-aineiden harrastamiseen, oppimiseen ja opiskeluun.
Toiminnalla tuetaan myös opettajia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin heidän elinikäisessä oppimisessaan ja kehittymisessään. Keskus järjestää mm tiedekerhoja, leirejä, tapahtumia
ja koulutuksia ja on mukana hankkeissa. Niemen kampuksella toimiva Tiedeluokka SOLU tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua luonnontieteisiin itse tehden ja kokeillen. Vuonna 2018 Lahden kaupunki palkitsi Päijät-Hämeen
LUMA-keskuksen ja Tiedeluokka SOLUn Vuoden korkeakouluteko -tunnustuspalkinnolla.

SOLUssa kaksi Tiedettä kesään -leiriä ja yhden Matematiikka ja koodaus -leirin alakouluikäisille. Elokuussa järjestettiin
Tutkimuksia Vesijärvestä -leiri ja syyslomalla StarT-projektileiri. Alakouluikäisille suunnattuja, suuren suosion saavuttaneita LUMA Tiedekerhoja ja robotiikkakerhoja järjestettiin
Tiedeluokka SOLUssa ja Lahden kouluilla. Lukioyhteistyössä
Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli mukana järjestämässä mm.
vesiensuojeluun keskittyvä Tiede2-lukiokurssia yhdessä Lahden lukio-opetuksen, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n
sekä pietarilaisten lukioiden kanssa. Toista kertaa järjestetyllä DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa -lukiokurssilla opiskelijat
pääsivät tutustumaan DNA-tekniikoihin sekä ympäristökemian
analyysimenetelmiin kuvitteellisen rikoksen ratkaisun kautta.
Kurssi järjestettiin yhteistyössä Lahden lyseon ja Helsingin
yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.

Lapsille ja nuorille

Tiedeluokka SOLUn vierailutoiminta

Leirit ja kerhot ovat keskeinen osa LUMA-toimintaa. Kesällä 2018 Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjesti Tiedeluokka

12
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Tiedeluokka SOLU tarjoaa alueen opetusryhmille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle mahdollisuuden tulla tekemään

ohjattuja maantieteen, kemian, biologian, DNA-tekniikan, robotiikan ja koodaamisen sekä matematiikan kokonaisuuksia.
Vierailutoiminta käynnistyi tammikuun 2018 alussa. Tiedeluokkatoimintaa tuki ESR-hanke LUMA-tiedeluokka – tukea
nuorten koulutusvalintojen tekemiseen, jonka kohderyhmänä olivat yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat. Syksyllä
käynnistyi yhteistyössä Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen sekä Yrityskylä yläkoulun kanssa toteutettava vierailuohjelma, jonka kautta kaikki Lahden 9. luokkalaiset (noin
1000) vierailevat lukuvuoden kuluessa Tiedeluokka SOLUssa
sekä yrityskylässä. Vuoden 2018 aikana Tiedeluokka SOLUssa
kävi yli 1400 lasta ja nuorta.

järjestämällä kolme koulutusta: DNA-elektroforeesikoulutus,
Maantieteen paikkatietokoulutus sekä Metsästä mikroskoopille ja Vesitutkimuksia-koulutus yhdessä Lounais-Suomen
LUMA-keskuksen kanssa. Päijät-Hämeen LUMA-keskus oli
mukana myös LUMA Suomi -kehittämisohjelmaan kuuluvassa, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen LUMA-opetusta
tukevassa Koulutuksesta kouluun -hankkeessa.

Tukea oppimiseen

Ilmiöpohjaista ja monialaista oppimista tukeva StarT-hanke toteutettiin myös Päijät-Hämeessä. Oppimisyhteisöjen tekemiä
StarT-projektitöitä esiteltiin ja parhaat niistä palkittiin toukokuussa Kanta- ja Päijät-Hämeen yhteisillä aluefestivaaleilla
Lahden yliopistokampuksella. Opettajien oppimista tuettiin
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Tunnelmia ja kuvia 2018
Yrittäjyyskasvatuspäivät ensi kertaa Lahdessa

punginjohtajana. Molemmissa tehtävissä hän oli Helsingin
yliopiston ja yliopistokeskusten aktiivinen ja luotettava kumppani sekä yliopistotoiminnan vahva tukija ja puolestapuhuja.

Kuva: LAMK

Lahden Sibeliustalolla kokoontui lokakuun alussa yli 140 innokasta Yrittäjyyskasvatuspäivien osallistujaa. Jo 12. kerran
järjestetty tapahtuma toimii yrittäjyyskasvattajien verkottajana
ja saattaa opetushenkilöstön, hanketoimijat ja tutkijat säännöllisesti yhteen. Lahdessa LUTin ja LAMKin isännöimän tapahtuman teemoina olivat yrittäjyyskasvatuksen johtaminen
sekä yrittäjämäisen toimintakulttuurin ja sisäisen yrittäjyyden
vahvistaminen. 36 tutkimusesityksen lisäksi ohjelmassa oli ensimmäistä kertaa myös opettajille suunnattu päivä, jossa kokeiltavana oli yrittäjyyskasvatuksen työkaluja. Päivän palaute
oli pääsääntöisesti kiittävää. Yrittäjyyskasvatusteemat olivat
tapahtuman aikana hyvin esillä myös mediassa.

KIST-laboratorio avattiin Niemessä
LUT-yliopiston maisteriohjelmiin
hakuryntäys Lahdessa
Syksyllä 2018 LUTin neljässä Lahden maisteriohjelmassa aloitti120 opiskelijaa. Hakijamäärältään suosituin Lahden ohjelma oli työn ohessa opiskeluun suunniteltu tietojohtamisen
ja johtajuuden maisteriohjelma, johon haki ennätykselliset
770 henkilöä eli noin kaksinkertainen määrä edellisvuoden
Lappeenrannan hakuun verrattuna. Toiseksi eniten hakijoita
keräsi tuotantotalouden diplomi-insinööriohjelma.

Korean Institute of Science & Technology (KIST Europe) avasi
yhdessä Helsingin yliopiston kanssa yhteislaboratorion Niemen kampukselle kesällä. KIST Europe on Korean valtion
omistama laitos, jonka tehtävänä on edistää maailmanlaajuisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaa teknologian alalla.
Laboratorion avajaisia vietettiin perjantaina 8.6. juhlallisissa
merkeissä. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan myös Korean
Suomen suurlähettiläs Kim Soo-Gwon.

Voittaja Ville kipparihatussaan esiintyjien rivistössä.

Science Slam iski Teerenpelissä

Myös LUT-yliopiston projektitutkija Suvi-Jonna Martikainen piti Yrittäjyyskasvatuspäivillä oman esityksensä aiheesta ”Yrittäjyysvalmiuksia
seikkailupedagogiikalla”.

Lahdesta virallisesti yliopistokapunki

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2018 yliopistolain muutoksen, jonka yhteydessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston
nimikin muuttui: se on nyt Lappeenrannan–Lahden teknillinen
yliopisto LUT. Paitsi yliopiston nimessä Lahti vahvisti asemansa
myös LUT-yliopiston virallisena kampuksena. LUTin toiminta
Lahdessa laajeni huomattavasti jo kuluneen vuoden aikana.
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Syksyllä ravintola Teerenpelissä käytiin jo toinen tieteentekijöiden välinen Science Slam -kisa. Tutkijat ja kehittäjät kertoivat viihdyttävästi ja vauhdikkaasti kukin omasta aiheestaan ja
yleisö eli mukana äänestäen parhaan esityksen. Esiintymään
uskaltautuivat tohtorikoulutettava Paula Kajankari ja tutkija Eemeli Hakoköngäs Helsingin yliopistosta, apulaisprofessori Ville
Uusitalo LUT-yliopistosta sekä projektipäällikkö Katariina Mäenpää Lahden ammattikorkeakoulusta. Voiton vei Ville laadukkaalla ja visuaalisella esityksellä liikenteen vaatiman energian
tuotannon ja käytön ympäristövaikutuksista.

Seminaari toi tietoa ilmastonmuutoksesta

Toukokuussa Ilmastonmuutoksen haasteet kunnissa -seminaari
kokosi ison joukon asiasta kiinnostuneita Niemen kampukselle.
Seminaarissa oli asiantuntijapuheenvuorot mm. tuuli- ja aurinkovoimasta, sähköverkkojen kehityksestä ja sähköautoista.

Johtaja Sanghun Kim KIST Europesta ja professori Pflugmacher Lima.

Professori Rauni Strömmer eläköityi
ansiokkaan uran jälkeen

Jyrki Myllyvirralle Helsingin yliopiston
pronssinen mitali

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola luovutti yliopiston
pronssisen mitalin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirralle. Myllyvirta toimi Lahden kaupunginjohtajana vuodesta 2007 kevääseen 2018 saakka ja sitä ennen 16 vuotta Mikkelin kau-

Helsingin yliopiston maaperäekologian professori Rauni Strömmer jäi eläkkeelle pitkän työuran jälkeen syksyllä 2018. Rauni
Strömmer aloitti Lahdessa vuonna 1998 silloisella Ympäristöekologian laitoksella. Strömmer perehtyi tutkimuksissaan
maaperän ravinnekiertoihin, erityisesti hajottajasienien rooliin ihmisen häiriöittämissä ympäristöissä. Tutkimuksen ohella hän opetti lukuisilla kursseilla ympäristöekologiaan liittyviä
asiakokonaisuuksia. Hyvän opetuksen tukemina Raunin oppilaat ovat työllistyneet poikkeuksellisen hyvin paitsi Lahden
alueella myös laajemmin.
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Tunnelmia ja kuvia 2018
Tiedepäivä järjestettiin marraskuussa

Päijät-Hämeen LUMA-keskus
vuoden korkeakouluteko

Tiedeluokka SOLUssa vietettiin hurjaa, mutta tiedehenkistä
Halloween-tapahtumaa marraskuun alussa. Erilaisissa työpajoissa osallistujat pääsivät mm pohtimaan kauhun olemusta
sekä tekemään hohtavaa limaa ja luomaan kimmeltäviä tulivuorenpurkauksia. Paikalla pääsi myös ihmettelemään jättiläisetanoita ja okapiruja sekä simuloimaan vaahtokarkeilla, mitä
astronautille tapahtuisi avaruuden tyhjiössä, jos hän vahingossa unohtaisi avaruuspukunsa alukseen. Työpajojen ohella
nautittiin Halloween-henkistä purtavaa, kuten marenkikummituksia ja nakkisormia.

Päijät-Hämeen LUMA-keskus ja Tiedeluokka SOLU sai Lahden Tiedepäivän iltajuhlassa Lahden kaupungin Vuoden korkeakouluteko 2018 -tunnustuspalkinnon.
Vuoden korkeakoulutekotunnustus myönnettiin tänä vuonna toiminnalle, joka lisää lasten ja nuorten kiinnostusta luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian aloja
ja niiden opiskelua kohtaan sekä kannustaa lapsia ja nuoria
luovuuteen, kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyteen. Tiedeluokka
SOLU on mahdollistanut toiminnan laajentamisen ja se palvelee laajasti Päijät-Hämeen alueen oppilaitoksia.

LUMA-ohjaajat tekivät
näyttäviä ja pelottaviakin
kokeita tapahtumassa.

Palkinnon vastaanotti
LUMA-koordinaattori
Tarja Kariola, ja
palkinnosta iloitsi
myös pääsihteeri
Senja Jouttimäki.

Lahden tiedepäivässä tehtiin parempaa Lahtea lahtelaisille
tieteen avulla. Järjestyksessään jo 16. Lahden tiedepäivä järjestettiin marraskuussa ja päivässä esiteltiin yli 50 esityksen
voimalla kaupungissa tehtävää tieteellistä tutkimusta. Tapahtuma kokosi jälleen sadoittain yleisöä, niin tieteentekijöitä kuin
muita lahtelaisia ja päijäthämäläisiä, monipuolisten teemojen
äärelle FellmanniCampukselle.

Syksyllä kilpailtiin kasviksilla

Niemen kampuksella työskentelevät ja opiskelevat kisasivat
lokakuussa kasvisten popsimisessa. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä kilpailussa haastettiin joukkueet syömään vähintään 250 grammaa kasviksia päivässä/henkilö. Kilpailun 1.
sijalle tasapistein ylsivät GreenTeam, Pupuset, Vanha SIKA
& Muinais Ymppi sekä Team Porkkanat. Kasviskisan ideoivat
Helsingin yliopiston ravitsemustieteen opiskelijat. Lahden
Yliopistokampus järjesti kisan yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.

Lahti Venture Program
yhdisti opiskelijat ja yritykset
Syksyn 2018 aikana toteutettu kolmen korkeakoulun – Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Lahden ammattikorkeakoulun
– sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n yhteinen Lahti
Venture Program toteutettiin yhteistyönä jälleen loppusyksystä 2018. Ohjelma toi yhteen seudulla toimivat kärkiyritykset
ja nuoret osaajat. Ohjelman aikana opiskelijat monialaisissa
tiimeissä työstivät ratkaisuja yritysten liiketoimintahaasteisiin.
Parhaaksi liiketoimintakonseptiksi valittiin Muovijaloste
Oy:n toimintaa kehittänyt, monialaisista opiskelijoista muodostunut joukkue. Voittajajoukkueen muodostivat Helsingin
yliopiston ympäristötieteiden opiskelija Sanna-Kaisa Kivilompolo sekä LAMKin ympäristöteknologiaa opiskelevat Antti
Talja, Vili Hujala sekä kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija
Fareed Shakhatrek.

Kuva: LUODE-hanke

Kuva: LADEC

Tiedeluokka täynnä kauhua
Halloween-tapahtumassa

LUODE-hanke

LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke järjesti nuorten kanssa työskenteleville
ammattilaisille ”Kohti kokonaisvaltaista ohjaajuutta” -kurssin,
joka toteutettiin viikon vaelluksena, jonka lomassa oli luentoja, harjoituksia ja syvällistä oman ohjaajuuden reflektointia.
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Arvovaltainen tuomaristo arvioi tiimien esityksiä

Match Made in Lahti

Lahden yliopistotoimijat järjestivät yhdessä LADECin kanssa
jo toisen kerran Lahden seudun yrityksille ja yliopisto-opiskelijoille Match Made in Lahti -tapahtuman. Viime vuonna
tapahtumaan osallistui LUT-yliopistosta sekä Helsingin yliopistosta noin sata opiskelijaa. Askotalon torilla järjestetyssä
rekrytointitapahtumassa opiskelijoille esittäytyi 22 Lahden
seudun yritystä. Päivän aikana opiskelijat tutustuivat Lahteen
myös kiertoajelulla, jolla oli oppaina jälleen Lahden seudun
vaikuttajia. Päivän ohjelmaan sisältyi tutustumiskäyntejä yrityksiin, vierailukohteina mm. Raute, Hartwall ja Päijät-Hämeen Jätehuolto.

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS | KATSAUS VUODEN 2018 TOIMINTAAN

17

Kuva: Antti Sihlman

Kuva: Antti Sihlman

niikan ohjelmassa. Tohtoritason kursseja järjestettiin DENVI
tohtoriohjelmassa (Doctoral Programme in Interdisciplinary
Environmental Sciences). Lahdessa Niemen kampuksella toimivat opettajat johtavat sekä ECGS-maisteriohjelmaa että
DENVI-tohtoriohjelmaa.

Helsingin yliopisto
Helsingin yliopistolla on ollut toimintaa Lahdessa vuodesta
1977 alkaen. Nykyisin toiminnot on organisoitu Lahden tutkimus- ja opetusverkostoksi, jossa on mukana tiedekuntia, erillislaitoksia ja yliopistopalveluita. Verkoston keskeinen yhteinen
ja yhdistävä teema on ”ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti
kestävä kaupunkiympäristö”. HY on Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyliopisto. Vuoden 2018 lopussa yliopistolla
oli Lahdessa 72 päätoimista työntekijää, ja toiminta on keskitetty Niemen kampukselle.
Ympäristöekologian osastosta tuli vuoden alusta osa Bioja ympäristötieteellisen tiedekunnan uutta Ekosysteemit ja
ympäristö -tutkimusohjelmaa. Vuoden mittaan Lahden Niemen kampuksella valmistui kaksi tohtorintutkintoa ja kolme
uutta jatko-opiskelijaa aloitti väitöskirjatyönsä.
Uusia tutkimushankkeita aloitettiin useita: PARKTRAITS-projektissa selvitetään kaupunkien viheralueiden ekosysteemipalveluiden maailmanlaajuista merkitystä Lahdessa,
Baltimoressa (USA) ja Singaporessa. Levätehdas-hankkeessa
tutkitaan mikrolevien biomassan tuottokykyä ja biomassan
sisältämien arvokkaiden jakeiden kaupallista hyödyntämistä.
Hule Smart & Clean -hankkeessa tutkitaan hulevesien laadunhallintaa Lahdessa ja pääkaupunkiseudulla. ADELE-hanke sai jatkoa ja pääsi jalostamaan vuonna 2017 päättyneen
strategisen tutkimusavauksen tuottamaa tietoa; hankkeessa
selvitetään mahdollisuuksia muuttaa kaupunkiympäristöä
immuunipuolustusta tukevaksi yhdessä yliopisto- ja yrityspartnereiden kanssa. KOTA & Smart Parks -yhteishankkeessa kehitettiin terveyttä edistäviä viherrakennusmateriaaleja.
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PyhäVesi-hankkeessa tutkittiin eläinplanktonin merkitystä
Vesijärven kunnostuksessa. Yhteistyössä Korean Teknillisen
Instituutin (KIST) kanssa perustettiin tutkimushanke rakennussementin ympäristövaikutusten selvittämiseksi. Lisäksi
perustettiin bioremediaatiotutkimukseen perustuva Spin-off
yritys REMSOIL, joka työllistää tällä hetkellä kaksi työntekijää Lahdessa.
Kaupunkiekologian ja kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyvät
tutkimusteemat tarjoavat laajasti sovellettavissa olevaa tietoa kasvavien ja samalla tiivistyvien kaupunkien kestävään
suunnitteluun. Tutkimuksissa jatkettiin perinteisesti kaupunkien viheralueiden ekosysteemipalveluihin, kaupunkilaisten
immunopuolustusjärjestelmiin, hulevesiratkaisuihin ja viherkattoihin liittyvien kysymysten parissa. Tutkimuksen kohteena olivat myös ympäristömyrkkyjen ja liikenteen päästöjen
vaikutukset. Vaikka tutkimukset ovat kansainvälisiä ja tutkimuskohteita ja kumppaneita on monessa maassa, tutkimukset
keskittyivät Lahden alueelle. Tutkimusjulkaisujen määrä pysyi
osapuilleen samana kuin edellisenä huippuvuotena 2017.
Bio- ja ympäristötekniikan tutkimushankkeet kytkeytyivät
monelta osin kiertotalouskonseptiin, esimerkiksi sivuainevirtojen mikrobiyhteisöjen hyödyntämiseen immuunijärjestelmän häiriöiltä suojautumisessa kaupunkioloissa, arvokkaiden
biomolekyylien ja antibioottien tuottamiseen jätevesistä tai
elintarviketeollisuuden sivuvirroista, sivuvirtojen hyödyntämiseen mikrolevien kasvatuksessa ja edelleen tuotetun leväbiomassan hyödyntämiseen mm. elintarvike- ja rehutuotannossa. Itämeren öljypäästöihin liittyvää mikrobiyhteisöjen

monimuotoisuuden tutkimusta jatkettiin. Hankkeen tulokset
ovat suoraan sovellettavissa Lahden alueella.
Ympäristökemian ja -ekotoksikologian tutkimus kohdistui
mm. lääkeaineiden ja muiden ongelmallisten yhdisteiden kuten mikromuovien vaikutuksiin vesistöissä ja veden kierrätyksen ja juomaveden puhdistamisen problematiikkaan. Lahden
alueen pohjavesissä esiintyvien kemikaalien puhdistusmahdollisuuksien tutkimusta jatkettiin nyt pilot-mittakaavassa.
Vesijärvitutkimusta on jatkettu Viikissä toimivien tutkijoiden voimin yhteistyössä Vesijärvisäätiön kanssa. Kesäkuun
alussa järjestettiin Lahtilakes2018 -symposium, jonka aiheena
oli Restoration of Eutrophic Lakes. Yhteistyössä oli mukana
Jyväskylän yliopisto.
Opetushenkilökunta opetti ympäristötieteiden kandiohjelmassa omilla erityisosaamisaloillaan. Opetusyhteistyötä
jatkettiin Avoimen yliopiston kanssa. Verkkokursseja toteutettiin myös omin voimin, sekä nämä että Avoimen kanssa
toteutetut kurssit saavuttivat suuren suosion opiskelijoiden
keskuudessa. Lukuvuonna 2017 - 2018 aloitettiin bio- ja ympäristötekniikassa kiertotalouteen liittyvä opetus, jota ei ole
ollut aikaisemmin.
Maisterivaiheen opetusta annettiin useissa maisteriohjelmissa, ensisijaisesti syksyllä käynnistyneessä ECGS (Environmental Change and Global Sustainability) -ohjelmassa.
Vahvalle kaupunkiekologian osaamiselle oli kysyntää myös
HY:n ja Aallon yhteisessä ”Urban Studies and Planning” -ohjelmassa. Opetusta tarjottiin myös muiden HY:n tiedekuntien
maisteriohjelmissa, kuten mikrobiologian ja mikrobibiotek-

Humanistisen tiedekunnan toiminta Lahdessa organisoitui
keskeisiltä osin Kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutin
(KSEI) kautta ja liittyi HY:n ja Aalto-yliopiston Urban Aesthetics
in Motion -hankkeeseen. Syksyllä järjestettiin Lahti liikkeessä – Lahti in Motion -syysseminaari, jonka puheenvuoroissa
käsiteltiin liikkumisen ja arkiestetiikan haasteita Lahden kaupunkiympäristössä.
Valtiotieteellisen tiedekunnan toiminta Lahdessa edustaa sosiaalisesti kestävän kehityksen ulottuvuutta. Sosiaaligerontologian apulaisprofessori aloitti tehtävässään keväällä
ja vuoden aikana hän verkostoitui alueelliseen toimintaympäristöön ja valmisteli uusia tutkimushankkeita yhteistyössä
erityisesti LUTin tutkijoiden kanssa. Sosiaalipsykologian tutkija
aloitti vuoden alussa Luode-hankkeen osa-aikaisena tutkijana.
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ravitsemustieteen opiskelijat tekivät maisteriopintoihin kuuluvan terveyden
edistämisen opintojakson jatkoksi Niemen kampuksella projektityön, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia kampuksen työntekijöille ja opiskelijoille. Vuoden lopussa uusi opiskelijaryhmä
aloitti projektikurssin, jonka kumppani on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja aiheena ikääntyneiden ravitsemus.
Avoin yliopisto on tuonut Päijät-Hämeen alueelle Helsingin yliopiston usean tiedekunnan ja koulutusohjelman tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Opinnot toteutettiin joko
joustavasti opiskeltavina verkko-opintoina tai yhteistyössä
Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa. Uusina opintoina Päijät-Hämeen kesäyliopistossa alkoivat syksyllä 2018 esi- ja
alkuopetuksen perusopinnot (25 op).
Avoin yliopisto on ollut partnerina AVOT-hankkeessa, jossa
avoimia korkeakouluopintoja on kehitetty työelämän tarpeisiin. AVOT-hanke toteutettiin vuosina 2015-2018. Hankkeen
biotalous- ja ympäristöpilotissa tuotettiin biotalousasiantuntijan osaamissalkku (https://biotalousosaaja.karelia.fi/). Koko
hankkeen keskeisenä tuloksena syntyi työelämälähtöisten
osaamiskokonaisuuksien suunnittelun ja toteuttamisen toimintamalli (http://avottyokirja.fi/ ).
HY:n koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ jatkoi vuoden 2018 aikana yhteistyötä Lahden kaupungin sivistyksen
palvelualueen kanssa ja toteutti johdon koulutuksen ja varhaiskasvattajien kehittämispäivät. Uusien opettajien oph-rahoitushakuihin osallistuttiin yhdessä kaupungin edustajien
kanssa. Elinkeinoelämän osaamisen kehittämisen kartoittamista jatkettiin yhteisillä tapaamisilla.
Helsingin yliopisto hallinnoi Lahdessa vuosina 2018 –
2020 Luode (luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä) -hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallinen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
osarahoittamaa ESR-hanke.
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Kuva: LUT

Kuva: LUT

Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto LUT,
Lahden kampus 2018
Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston, LUT-yliopiston, kaksi kampusta sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa.
Lahden saaminen virallisesti mukaan LUT-yliopiston nimeen
on historiallista, sillä Suomeen ei ole syntynyt uutta yliopistokaupunkia vuoden 1979 jälkeen, jolloin Rovaniemi sai yliopiston. Alueyksikkö-status on jäänyt historiaan ja Lahdessa
on yliopiston toinen kampus vuodesta 2019 alkaen.
LUT-yliopiston Lahden kampuksella työskenteli vuonna
2018 noin 54 henkilöä. Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita olivat edelleen innovaatiotutkimus, yrittäjyystutkimus, suorituskyvyn johtamiseen liittyvä tutkimus sekä kestävyystutkimus.
Keskeisimpiä koulutusaloja ovat tuotantotalous, ympäristötekniikka ja kauppatieteet. Yksi suurimmista muutoksista on LUT-yliopiston opetustoiminnan merkittävä laajeneminen Lahdessa vuodesta 2018 alkaen. Syksyllä 2018
käynnistyi Lahdessa neljä LUT-yliopiston maisteriohjelmaa.
Ne on pääsääntöisesti suunniteltu myös työssäkäyville opiskelijoille ja opinnot suoritetaan ohjelmasta riippuen intensiivi-, etä-, monimuoto- tai päiväopiskeluna.
Käynnistyneistä ohjelmista kolme oli DI-ohjelmia (suomenkieliset Tuotantotalous TUDI, Energiatekniikan EnTeDi
sekä englanninkielinen Circular Economy-ohjelma) ja yksi
KTM-ohjelma (Tietojohtaminen ja johtajuus TIJO). Kaikkiaan
Lahden maisteriohjelmissa aloitti opintonsa noin 120 uutta
opiskelijaa. Lahden maisteriohjelmat kiinnostivat hakijoita
erittäin paljon ja TIJO -ohjelmaan oli hakijoita ennätykselliset
770. TIJO-ohjelma on koko LUT-yliopiston suosituin ohjelma
ja se toteutetaan jatkossa Lahden kampuksella. Vuonna 2019
Lahdessa alkaviksi suunniteltiin yhteensä noin 170 aloituspaikkaa kuuteen eri maisteriohjelmaan. Edellisten neljän ohjelman lisäksi käynnistyvät uusina Yrittäjyyden DI-ohjelma sekä
englanninkielinen Industrial Design Engineering DI-ohjelma.

20

LAHDEN YLIOPISTOKAMPUS | KATSAUS VUODEN 2018 TOIMINTAAN

Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden alueyksikkö
on ollut toimintansa alusta, eli vuodesta 1996 lähtien, Päijät-Hämeen merkittävin yliopistotasoisen liiketoimintaosaamisen tuottaja ja tarjoaja. Lisäksi LUT on ollut Lahden seudulla
mukana useiden yritysten ja organisaatioiden kehittämisessä. LUT-yliopiston tutkimustoiminta Lahdessa on kansainvälistä ja se on aina ollut luonteeltaan poikkitieteellistä. Usein
julkaisujen taustalla on alueen organisaatioiden ja yritysten
kanssa tehty yhteistyö ja näin ollen hyöty tutkimuksesta on
tullut suoraan yhteistyökumppaneille ja alueelle.
LUT-yliopiston Lahden kampus tunnetaan tällä hetkellä
kansainvälisesti erityisesti osallistavien menetelmien tuomisesta organisaatioympäristöön, perheyrittäjyyden tutkimuksesta
ja suorituskyvyn johtamisen tutkimuksesta sekä kiertotalouden ja ekologisen kestävyyden tutkimuksesta. Kestävyystutkimuksen parissa Lahdessa tehdään paljon yhteishankkeita
alueen yritysten ja organisaatioiden, Lahden ammattikorkeakoulun, sekä LUT-yliopiston muiden osaamisalueiden kanssa.
Hankkeisiin sisältyy usein kestävyysvaikutusten laaja-alainen
tarkastelu ja tavoitteena on löytää uusia maapallon kantokyvyn mukaisia kestäviä toimintamalleja. Lisäksi hankkeissa on
usein alueellinen näkökulma: Päijät-Hämeen asukkaita tai
yrityksiä on käytetty monissa hankkeissa case-esimerkkeinä.
Yksi keskeisistä hankkeista vuoden 2018 aikana oli Citicap,
jossa testataan liikkumisen henkilökohtaista päästökauppaa
kännykkäsovelluksen avulla ensimmäistä kertaa maailmassa.
Tämän lisäksi tutkimuksen pohjalta syntyi uusi kestävään kulutukseen ja kestävyyttä edistävään sijoittamiseen erikoistunut Useless niminen start up yritys.
Kiertotalouden puolella Lahdessa työskennellään sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka ovat kestäviä mutta luovat
samalla uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Myös uudessa kiertotalouden maisteriohjelmassa kiertotaloutta tarkastellaan laa-

jasti erilaisista näkökulmista ja opiskelijoille luodaan edellytykset toimia hankalien ja monitahoisten ongelmien ratkaisijoina.
Tietojohtamisen teemoja ovat tiedon ja osaamisen merkitys suomalaisten organisaatioiden olennaisena voimavarana,
osana strategista johtamista. Tietopääoman parempi ymmärtäminen ja hyödyntäminen ja sen vaikutus organisaatioiden
suorituskykyyn on keskeinen tutkimuksen kohde. Haetaan tehokkaimpia käytäntöjä, työkaluja ja mekanismeja, joilla voidaan
tuloksellisesti johtaa. Tieto elää ja liikkuu ihmisten välisissä
suhteissa. Uuden työn kontekstissa, väliaikaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa, virtuaalisessa maailmassa etsitään keinoja tieto- ja asiantuntijatyötä tekevien ihmisten tukemiseen
ja työn imun luomiseen. Esimerkiksi tutkimushankkeessa Kilpailukykyä tietojohtamisella tunnistettiin organisaatioita, jotka
olivat onnistuneesti hyödyntäneet tietojohtamista. Tutkimushankkeista Kilpailukykyä tietojohtamisella, Tietojohtamisesta
kilpailukykyä logistiikkaan ja Työn imua uudessa työssä saatuja
tuloksia esiteltiin Lahden tiedepäivässä marraskuussa 2018.
Viime vuosina LUT-yliopiston Lahdessa harjoitettava innovaatiotutkimus on laajentunut myös hyvinvointiteknologiatutkimukseen ja digitalisaatioon laajemminkin. Aiemmin kertynyttä osaamista on päästy hyödyntämään entistä
paremmin nimenomaan Päijät-Hämeessä esimerkiksi viime
vuonna käynnistyneen HyteLab-hankkeen (Päijät-Hämeen
hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö) myötä. Tavoitteena on vahvistaa hyvinvointiteknologiaan
liittyvien innovaatioiden syntyä. Rakennettavalla hyvinvointiteknologian kehittämisympäristön toimintamallilla vahvistetaan kehittämisyhteistyötä alueen yritysten, julkisen sektorin
organisaatioiden, loppukäyttäjien sekä korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijoiden kanssa. ORIENT-hankkeessa (Use
of care robots in welfare services: New models for effective
orientation) tarkastellaan hyvinvointirobotiikan käyttöönottoa

ja siihen liittyvää perehdytystä ja kehitellään käyttöönottoon
uudenlaisia toimintamalleja.
Yrittäjyys- ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimus jatkoi vuoden
2018 kuluessa vahvaa kasvuaan. LUT-yliopiston Lahden kampuksen tutkimusryhmä on kansainvälisestikin arvioiden edelläkävijä portfolioyrittäjyyden tutkimuksessa. Yksi merkittävä
päänavaus oli lahtelaisin voimin alullepantu, portfolioyrittäjyyteen keskittyvä kirja ”The Family Business Group Phenomenon:
Emergence and Complexities”, jonka kirjoittamiseen osallistui
laaja joukko alan kärkitutkijoita ympäri maailman.
Myös LUT-yliopiston Lahden kampuksen perinteisimmän
osaamisalueen, suorituskyvyn johtamisen tutkimus kehittyi
erittäin positiivisesti. Tässäkin teemassa digitalisaatio eri muodoissaan on noussut entistä vahvemmin mukaan. Erityisesti
Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen nimenomaan pk-yritysten toiminnassa on ollut
yksi keskeinen teema tällä alueella tehtävässä tutkimuksessa. Tässä tutkimusteemassa LUT-yliopiston Lahden tutkijat
tekevät yhteistyötä erityisesti LAMKin ja LADECin kanssa.
Esimerkkinä mainittakoon DigiLahti-hanke, jossa tavoitteena
on tehostaa yritysten prosesseja, sekä kehittää uusia asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita digitaalisuutta hyödyntäen.
Lahdessa työskentelevät tutkijat kiinnittyvät myös LUT-yliopiston tutkimusalustoihin ja saavat näin yliopiston tutkimusalustojen monitieteisen lähestymistavan edut hyödykseen.
Digi-User -tutkimusalustaa johdetaan Lahdesta käsin, ja useat
Lahdessa työskentelevät tutkijat ovat mukana alustan tutkimuksissa. Suorituskyvyn johtamisen ja mittaamisen tutkijat
taas ovat mukana SIM-tutkimusalustalla. Lahdessa tehtävän
tutkimuksen keskeisiä partnereita ovat yritysten ja Helsingin
yliopiston lisäksi VTT ja Lahden ammattikorkeakoulu.
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Kuva: Elina Elme

Vuoden 2018 hankkeet
Useimmat hankkeet ovat monen toimijan yhteisiä, tässä mainitaan
Lahden Yliopistokampuksen päätoteuttajayliopisto.
Hankkeen nimi

Toteuttaja

Hankkeen nimi

Toteuttaja

#DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille
ADELE – Immuunijärjestelmän häiriöt ja elinympäristö
ALL – Artist-Led Learning in Higher Education
AlmaLab /liiketoiminta
AMK-mittarihanke
Arts as Public Service – Strategic Steps towards Equality (ARTSEQUAL)
AVOT – työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus
Avustus tieteelliseen tutkimustoimintaan
BETUMICS – Tehokkaampaa arktista tutkimusta dominoivien Betula-lajien, spektromiikan ja genomiikan avulla
Beyond Text – a collaborative international project concerned with bringing arts-based practice research into education
Biogeokemialliset kierrot erityisherkissä arktisissa järvissä
Bioputs / liiketoiminta
BLUES – Blended-Learning International Entrepreneurship Skills Program
Clean Acceptance - vähähiilisyyttä asumiseen
DigiKaappaus – Markkinoiden kaappaaminen uusilla digitaalisilla konsepteilla (DIGIKAAPPAUS)
DigiMensa – Menestyvät suomalaiset asiakasviisaat organisaatiot - asiakasarvon johtaminen ja mittaaminen digitaaliajan liiketoimintamalleissa
DigiPro – Digital Product Processes through Physics Based Real-Time Simulation
Digitreenari lukioihin
E.S.S.E.N.C.E. – Entrepreneurial Skills in Schools Education: Nurturing Citizenship and Entrepreneurship
ECOGRAD – Ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristössä
ECOOPE – The Entrepreneurial Cooperative Experience
Ekosysteemipalveluja kaupunkeihin: viherkattojen toiminta
Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa
Entre-Comp for Teachers
HEInnovate Technopolis
Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet – HELY
HyTeLab – Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö
Ilmastopaneeli-hanke
ImmunoGarden
Informaatiomuotoilulla maaseudun uusiutuvan energian mahdollisuudet esille – InforME
Innovation Booster – Match Maker of Challengers and Disruptors
INSURE - Kestävä maaperänkunnostus
Järvien kunnostus ja ravinteiden kierrätys sisäistä kuormitusta hyödyntämällä - alusveden puhdistuksen uusi sovellus
Kaupunkien viheralueiden globaalit ekosysteemipalvelut
Kestävän yrittäjyyden innovaatiot
Kiertotalous.nyt -opintokokonaisuus. Kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille
KIST-Europe-grant
KOKOMA – Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla
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HY
LUT
HY
LUT
LUT
HY
LUT
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LUT
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LUT
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LUT
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LUT
HY
LUT
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LUT
LUT
LUT
LUT
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LUT
LUT
HY
HY
HY
LUT
LUT
HY
LUT

KOTA, Kohti tervettä aikuisuutta
KUMOUS – Palvelutalouden vallankumous – ihminen digitalisaation keskiössä
Lahti Lakes 2018: "Restoration of eutrophic lakes: current practices and future challenges" international researcher conference and network
Levätehdas
LiKiTeho
LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Koulutuksesta kouluun -hanke
LUMA Tiedeluokka – tukea nuorten koulutusvalintojen tekemiseen
LUODE – Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä
Micro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut
Opettajan yrittäjyysmittariston jalkauttaminen
Optimizing the efficiency of the Kymijärvi hypolimnetic withdrawal filter
ORIENT – Hoivarobottien käyttö hyvinvointipalveluissa: Uudet mallit vaikuttavaan perehdytykseen
Pohjaveden kierrätys ja samanaikainen talteenotto tehostamassa torjunta-aineiden hajoamista kustannustehokkaasti
Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet – Kiertoliike
REHOME – Väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoiminta
Robots and the Future of Welfare Services (ROSE)
SCALA – Scalable Mobile Learning Services for Global Markets
SCUM – UV säteilyn ja orgaanisen aineksen vaihtelut vuoristojärvissä sedimenttien heijastamana
Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa
Sitä saat mitä jaat - Yhteisen jakamisen toimintamalli työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa
Smart Parks, Käyttäjäkokemus osaksi julkisen ulkotilan investointi- ja ylläpitopäätöksiä
TANIA – Treating contamination through nanoremediation
TWIN-ENV Transforming waste into new antibiotics
UIA City Cap – Citizen's cap-and-trade co-created
Up Action – Silta tulevaisuuden yrittäjyyteen
UrAMo - Urbaani estetiikka liikkeessä – Filosofinen estetiikka ja urbaanin liikkumisen tulevaisuus
Uudet hulevesien hallinnan Smart&Clean ratkaisut
VALUMICS – Understanding food value chains and network dynamics
Verkostoituvat sote-yritykset
Video-Supported Education Alliance
Viisaat valinnat – Mahdollisuusajattelua ohjaukseen
Yliopisto yrittäjyyden kasvattajana ja alustana
Yrittäjyyden ekosysteemi
Yrittäjyyskasvatuksen jalkauttaminen
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen
Yrittäjyyskasvatuksen mittariston kehittäminen
Yrittäjyyskasvatus virtaa Kaakossa
Yrityskylän vaikuttavuus -tutkimus
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TAITTO: PETRI KOIVISTO DESIGN, LAHTI 2019

Lahden Yliopistokampus
MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

Lahden Yliopistokampuksen yhteystiedot ja
toimipisteet vuonna 2019
Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Helsingin yliopisto
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Päijät-Hämeen LUMA-keskus
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, LUT Lahti
Saimaankatu 11, 15140 Lahti
Korkeakoulukirjasto
(Industria, Mukkulankatu 19 ja Scientia, Niemenkatu 73)

www.lahdenyliopistokampus.fi

Avainluvut vuodelta 2018
Rahoitus 9,3 M€
Henkilökunta 126, professuureja 14
Valmistuneita
• 26 kandidaattia
• 101 maisteria/diplomi-insinööriä
• 6 tohtoria
Avoimen yliopiston opiskelijoita 192
Täydennyskoulutusopiskelijoita 706
Tutkimusjulkaisuja 189

