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ASU-LIVE lyhyesti
Asumisen tulevaisuus -tutkimusohjelma tarkastelee asumista kokonaisuutena, jossa ovat mukana ympäristökysymykset kestävästä kehityksestä maankäyttöön, logistiikkaan ja palveluihin, samoin kuluttajakysymykset kulttuurisista tarpeista aina terveysnäkökulmiin asti. Tutkimusohjelman viitekehys ja aihealueet on valittu siten, että ohjelma
kattaa asumisen sosiaalisia, taloudellisia, teknologisia ja
ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi ohjelman avulla pyritään syventämään vuoropuhelua tutkijoiden ja tiedon käyttäjien välillä
ja nostamaan keskusteluun perustutkimuksen tuloksia
aikaisessa vaiheessa.

A

sumisen tulevaisuuden tutkimisella on vahvat
siteet yhteiskuntaan, kulttuuriin, ympäristöön ja
teknologiaan. Nämä siteet ovat jatkuvassa muutoksen
tilassa. Keskeinen muutos on asumistason laadullinen
parantaminen käyttäjäkeskeisyyden, esteettisyyden ja
esteettömyyden korostumisen myötä. Samalla sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat yhä enemmän asumiseen. Asumistarpeet muuttuvat ihmisten
elämänkaaren myötä ja esimerkiksi aktiiviset seniorit ovat huomattava asukasryhmä tulevaisuudessa.
Kansainvälistyminen ja muuttoliike tuottavat kulttuuristen vaikutteiden virtoja, jotka heijastuvat asumisen monimuotoistumiseen. Muuttuvat asumistarpeet
tuovat haasteita erityisesti yhdyskuntasuunnittelulle,
ympäristötekniikalle, arkkitehtuurille, asuntotuotannolle sekä asukkaan kuluttaja-aseman kehittämiselle.
Samalla pyrkimykset ekologisesti ja sosiaalisesti kestävään kehitykseen ovat muuttaneet sekä asumista että
käsityksiä hyvästä asumisesta. Niiden myötä asuntosuunnittelusta on tullut osa ympäristösuunnittelua.
Asumisen tulevaisuuden haasteet liittyvät suurelta osin
kestävään kehitykseen niin ympäristön kuin sosiaalisen

kehityksen näkökulmasta. Ihmisten arkielämässä ja
yhteiskunnallisen säätelyn keinoissa merkittävin
mahdollisuus esimerkiksi hiilidioksidikuormituksen
vähentämiseen liittyy asumisen energiatarpeisiin,
asumisvalintoihin, asunnon ja työpaikan väliseen
sekä vapaa-ajan liikkumiseen ja yhdyskuntarakenteen
kehitykseen. Nämä ilmiöt liittyvät toisiinsa monimutkaisilla tavoilla ja niihin vaikuttaminen edellyttää
ennakoivaa tietoa sekä nopeasti tapahtuvista että pitkäkestoisemmista muutoksista ja niiden ympäristö- ja
hyvinvointivaikutuksista. Kun rakennusten käyttöikä
saattaa olla jopa satoja vuosia, on suunniteltava huolellisesti olemassa olevien asuntoalueiden korjaaminen ja kehittäminen. Suunnitteluvastuu ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja avaa näkökulman kestävään
asumiseen ylisukupolvisena kysymyksenä.
Kun asukkaat kokevat asuinympäristönsä viihtyisäksi,
on sillä suora vaikutus hyvinvointiin. Asuinympäristön yhteisöllisyyden vahvistaminen on keskeisessä asemassa asumisen kehittämisessä ja asukkaan hyvinvoinnin lisäämisessä. Asumisterveydelle tärkeitä tekijöitä
ovat asunnon sijainti, hyvät ja esteettömät liikenne

yhteydet, asunnon muunneltavuus ja monikäyttöisyys,
teknologiset ratkaisut, ratkaisujen helppokäyttöisyys
sekä hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja muihin vapaaajan harrastuksiin. Tutkimusohjelmassa asumisen käsite kytkee yhteen kysymykset asunnosta yhdyskuntasuunnitteluun ja aina poliittisen päätöksenteon ja sen
vaikutusten tutkimiseen asti. Tarkastelun keskiössä on
kuitenkin aina asukkaan näkökulma.
Työ- ja vapaa-aika
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ASU-ohjelman teemat
Tutkimusohjelmaa jäsentää kolme toisiinsa liittyvää teemaa: elinkaaret, tilat ja yhteiskunta. Teemat ja
niiden väliset yhteydet paikantavat aihealueita, joilta
ohjelman odotetaan tuottavan merkittäviä tutkimustuloksia.
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ASU-ohjelman tavoitteet
Tutkimusohjelman tieteellisinä tavoitteina ovat:

Ohjelman tutkimuspoliittisina tavoitteina ovat:

•

•

•
•
•

tutkia asumisen tulevaisuutta asukkaan
näkökulmasta kokonaisuutena, johon liittyvät
niin ympäristö- ja kuluttajakysymykset kuin
kulttuuriset ja asumisterveyteen vaikuttavat
tekijät
painottaa perustutkimuksen yhteyttä
asumiseen liittyviin käytäntöihin
tuottaa kansainvälisesti merkittävää
tutkimustietoa asumisesta
vahvistaa asumisen tutkimuksen monitieteistä
osaamista ja tutkimusympäristöjä

•
•
•

luoda uusia kansallisia ja kansainvälisiä
asumisen tutkimuksen yhteistyöverkostoja
lisätä tutkijakoulutettavien ja
tutkijoiden liikkuvuutta
koordinoida yhteistyötä muiden kansallisten
ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
nostaa asumisen tulevaisuuteen liittyviä
kysymyksiä yhteiskunnalliseen keskusteluun
ja päätöksentekoon
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