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Opiskelijat ja opiskelijavuodet 
ikäryhmittäin 2018

alle 19 v.
23 %

20-24 v.
15 %

25-29 v.
11 %

yli 30 v.
51 %

Opiskelijamäärä 2018 ikäryhmittäin

alle 19 v. 20-24 v. 25-29 v. yli 30 v.

alle 19 v.
35 %

20-24 v.
16 %25-29 v.

10 %

yli 30 v.
39 %

Opiskelijavuodet 2018 ikäryhmittäin

alle 19 v. 20-24 v. 25-29 v. yli 30 v.

Ikä Opiskelijamäärä/
ikäryhmä

Opiskelijavuosia/
ikäryhmä

alle 19 v. 3 953 2 281
20-24 v. 2 497 998
25-29 v. 1 945 672
yli 30 v. 8 770 2 486
Yhteensä 17 165 6 438



Salpauksella oli toimintaa kuuden kunnan alueella, viidessätoista toimipisteessä vuonna 2013. 

Toiminnan tiivistäminen ja tilojen vähentäminen 

Lahden toimipisteet
• Jokimaankatu 6

• Keskustakampus

• Vipusen kampus

Lahti

Tavoitteena on sijoittuminen 
kolmelle paikkakunnalle viiteen 
toimipisteeseen: 

Lahti (3), Heinola ja Asikkala 

Tilat vähenevät -40 %, 
noin -70 000 m2



1. Keskustakampus
2. Vipusenkadun kampus



Salpaus 
– enemmän kuin koulu –

opiskelijoiden ja työelämän 
kohtaamispaikka



Strategiakokonaisuus



Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen 
toteuttaminen – strateginen kehitysohjelma

• Oppiminen on mahdollista 24/7 opiskelijan kanssa suunnitellussa oppimismaisemassa, 
jossa yhdistyvät hänen henkilökohtaiset ympäristönsä, työelämän aidot ja 
ajantasaiset työtilaisuudet sekä Salpauksen tarjoamat muuntojoustavat aktiiviseen 
vuorovaikutukseen kannustavat oppimisympäristöt.

• Aikaan ja paikkaan sitomaton 24/7-oppiminen tehdään mahdolliseksi sähköisillä 
työskentely- ja oppimisympäristöillä ja yhteistyöverkostolla, jossa kumppaneina ovat 
työpaikat ja toiset oppilaitokset Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla, Suomessa, 
Euroopassa ja toisilla mantereilla. Myös opiskelijan omassa elämässä eteen tulevat 
mahdollisuudet tunnistetaan ja hyödynnetään oppimisen tilaisuuksina hänen 
henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassaan



Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen 
toteuttaminen –strateginen kehitysohjelma

• Pedagogiikka on
• monimuotoista ja osaamisperusteista
• perusteltua ja läpinäkyvää,
• opetushenkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden yhdessä suunnittelemaa sekä 

uudistuvaa

• Henkilökohtaiset ja yksilölliset oppimispolut ovat käytössä.

• Polut muodostuvat tutkinnon osista ja vaihteluista oppimismaisemassa

• Salpaus ePerusteissa:

• https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/jarjestajat/72452



Oppijan oppimismaisema Salpauksessa

Esityksen tarkenne, esittäjän tiedot ym. 9

Salpauksen kampukset
työpaikat

Digitaalinen ympäristö

oppijan omat ympäristöt

oppijan omat ympäristöt



Oppijan oppimismaisema Salpauksen 
rakennuksissa

Esityksen tarkenne, esittäjän tiedot ym. 10

lyhytaikaiseen 
ulosvuokraukseenErikoistyön tilat

Yhteiset monitoimitilat



Korjaus- ja uudisrakentamisessa 
tilasuunnittelun tavoitteita

• Erikoistyön tilat suunnitellaan teknisiltä ominaisuuksiltaan oppimisen erityistarpeita ajatellen. 

• Yhteiset monitoimitilat  ovat muunto- ja käyttöjoustavat ja tukevat nykyistä paremmin 
monimuotoista ja koulutusalojen rajat ylittävää työskentelytapaa.

• Osa tiloista suunnitellaan Salpauksen käytön lisäksi lyhytaikaiseen ulosvuokraukseen.

• Uusissa tiloissa huomioidaan työhyvinvointi, viihtyvyys  ja kestävä kehitys.

• Uusien oppimisympäristöjen myötä tilatehokkuus kasvaa ja toimitilat täyttävät Salpauksen 
toimitilaohjelman mukaiset vaatimukset.



Vipusenkatu 5, A1 ja A2



Vipusenkatu 5, A1, 1 krs



Vipusenkatu 5, A1 
Ravintola Klusteri /Monitoimisali



Vipusenkatu 5 A2, Metallialan työtilat



Vipusenkatu 5, A2, metallialan  työtilat



Ståhlberginkatu 10, perusparannushanke
Rakentaminen   9/2018 – 1/2020



Ståhlberginkatu 10, perusparannushanke
Rakentaminen   9/2018 – 1/2020











Urakkakoiden vaiheistus

• Ståhlberginkatu 10 perusparannushanke jakautuu kahteen vaiheeseen.
1. Kesällä -18 tehtiin varsinaista urakkaa valmisteleva vaihe.

- Infran rakentaminen
- Väistötilojen rakentaminen
- Haitta-aine ja pintapurkutyöt

2. Syksyllä -18 aloitettiin varsinainen perusparannusurakka.

• Valmistuminen vaiheittain 
1. D ja E osat 12/2019
2. A,B ja C osat  1/2020



Hankkeen tämän hetken kustannusarvio on 23 367 000 M€

Hankkeen Laajuus n. 10 500 m2

Päätoteuttaja on YIT talonrakennus Oy

Suurimmat aliurakoitsijat
IV Caverion Oy
LV Pertunmaan LVI-Asennus Oy
Sähkö LSK Electrics Oy
Au Hämeen Kiinteistöautomaatio Oy

Hankkeen perustietoja 



Mikä muuttuu?



Kiitos!


