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Hankkeen muodostuminen

LAINA

• Pitkä korkotukilaina
• Tavalliset vuokra-asunnot

• Asumisoikeusasunnot

• Osaomistusasunnot

• Erityisryhmien asunnot

• Hankintalaina

• Lyhyt korkotukilaina

• Takauslaina

• Takauslaina AsOy

Uudisrakentaminen
UT

Perusparantaminen
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Käyttötarkoituksen 
muutos 
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AVUSTUS
• Investointiavustus

• erityisryhmät
• pitkä Korkotukilaina

• Käynnistysavustus
• MAL-kunnat, uudishankkeet
• Pitkä korkotukilaina

• ARA-talojen purkuavustus
• määrätyin ehdoin 

• Infra-avustus
• MAL-kunnat 2016-2019

• Asumisneuvoja-avustus
• Kunnat, järjestöt, yhteisöt

• Vuokralaisten talousneuvonta
• Kokeiluhankkeen kunnat sekä KUUMA-

kunnat

Korjausavustukset

• Jälkiasennushissi

• Hissin jatkaminen 
(esteettömyysavustus) 

KM



1. Hankepäätös
2. Investointipäätös
3. Rakentamispäätös
4. Vastaanottopäätös
5. Purkamispäätös
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Hanke- ja ARA-prosessi

Tarveselvitys Hankesuunnittelu SuunnitteluKaavoitus Rakentaminen Käyttö Palautus

Rakennuttaminen 1 2 3 4 5

Varaus Tarkastus Osapäätös
Laina-
päätös

Loppu-
hinta

Lainan 
tarkistus

Avustus-
päätös 

Rahoituspäätös

ARA

Asuntokanta- ja valvonta; Arkkitehti; Insinööri; 
Rahoitusesittelijä; Erityisasiantuntija; 

Asuntomarkkina-asiantuntija

Kilpailu-urakat
Neuvottelu-urakat



Magneettikatu 14

• Rakennuttaja
Espoon Asunnot Oy

• Arkkitehtisuunnittelu
Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy

• Rakennesuunnittelu
Insinööritoimisto Jonecon Oy

• Pääurakoitsija
Lujatalo Oy

Toteutusmuoto urakkakilpailu
Asunnot 115 kpl
Asuinhuoneistopinta-ala 5 754 m2
Keskipinta-ala 50 m2
Rakennuskustannukset     18 150 379 € (3 154 €/asm2, sis.alv)
Hankinta-arvo 23 010 000 € (3 999 €/asm2, sis.alv)
Keskivuokra 12,30 €/asm2

Vuoden parhaat  ARA-
neliöt 2018 Espoon Asunnot Oy - Magneettikatu 14

Kuva: Mikael Lindén



Mallin kuntoarvioprosessista

Investointipäätös

ARA:n
päätöksentekoa 
aidosti tukeva 

raportti



Kootut suositukset sujuvan 
kuntoarvioprosessin toteutukseen

Tilaus
Tilausta edeltävä 
toiminta Kuntoarvio Raportointi Investointipäätös

Varmista että rakenne-, LVI-
ja sähköinsinöörit sekä 
mielellään asumisterveyden 
asiantuntijat ja kohteen 
entuudestaan tunteva 
henkilö ovat mukana 
kiinteistökierroksella

Varmista huolellinen 
käyttäjäkysely, sillä se 
tehostaa kuntoarviota ja 
parantaa sen tarkkuutta

Tarkista julkisivut, 
vesikatteet, LVV –
järjestelmä, märkätilat ja 
maanvarainen alapohja 
erityisellä huolellisuudella

Käytä digitaalista alustaa 
käyttäjäkyselyyn ja 
raportointiin

Perusta kuntoarvioitsijan 
valinta hänen 
kokemukseensa, 
osaamiseensa ja 
yhteistyökykyynsä

Tilaa yli 30 vuotta vanhoissa 
tai peruskorjattavissa 
kohteissa kevyempi 
kuntokatselmus ja sen 
pohjalta tarkempia 
kuntotutkimuksia

Määrittele tarkasti 
kuntoarvion laajuus ja sen 
toteuttamistapa

PTS tulee laatia, ja tilaajan 
hyväksyä se

Tiivistä raportin 
yhteenvedon tekstiosuus 
yhteen sivuun

Sijoita yhteenvetoon vain 
oleellista tietoa kiinteistöön 
kohdistuvien 
toimenpiteiden 
prioriteetista, sisällöstä, 
ajoituksesta ja niiden 
kustannuksista

Sijoita yksityiskohtainen 
tieto vasta raportin loppuun

Laadi raportti digitaalisessa 
formaatissa tilaajan 
tietojärjestelmään

Tilaajana aseta ja ilmaise 
selkeät tavoitteet 
kohteena olevalle 
kiinteistölle, liittyen 
muun muassa sen 
käyttötarkoitukseen 
ennen kuntoarvion 
tilaamista

Toteuttajana hanki FISE 
Oy:n myöntämä PKA-
pätevyys (pätevöitynyt 
kuntoarvioija)

Säilytä lähtötiedot 
digitaalisessa muodossa

Tiedosta 
investointipäätöksen 
kannalta keskeiset asiat 
jo kuntoarviota 
suunniteltaessa, jolloin 
kuntoarvio osataan 
fokusoida oikein

Priorisoi ja perustele 
korjausehdotukset 
suhteessa 
korjausvelkaan, mikä 
helpottaa tilaajaa 
tekemään päätöksiä

Laadi tarvittaessa 
varsinaisen 
kuntoarvioraportin 
lisäksi erillinen raportti 
investointipäätöstä 
tukevista analyyseista ja 
johtopäätöksistä



Yhteenveto-osuuden tulisi olla kahden sivun 
mittainen ja mallin mukainen



Kysely ARAn hankekäsittelyprosessista ja 
ohjauksesta

• Webropol-kysley

• Vastaukset 26.1.2018 mennessä

https://www.webropolsurveys.co
m/S/72ACAD50383F60CF.par

• Kehitämme ARAn
hankekäsittelyprosessia. 

• Toivommekin, että ehtisitte käyttää 
hetken ajastanne tämän kyselyyn 
vastaamiseen. 

• Vastausaikaa on 26.1. saakka.

• Toivomme saavamme palautetta 
hankekäsittelymme nykytilasta, 
kokemuksia sen sujuvuudesta, 
ohjeistuksen ja prosessin selkeydestä 
sekä siitä, miten organisaationne 
toivoisi hankekäsittelyämme 
kehitettävän.

https://www.webropolsurveys.com/S/72ACAD50383F60CF.par


Kiitos

• ARA on asumisen asiantunteva kumppani, kehittäjä 

ja uudistaja, joka edistää ekologisesti kestävää, 

laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. 

• Periaatteena on: jokaisella on oikeus hyvään 

asumiseen.


