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ARA 2018

Visio 2020
Palvelumme on digitalisoitu ja vaikutamme tehokkaammin 

kohtuuhintaisen asumisen kehittäjänä ja asiantuntijana.

Kehitysohjelmat
- Toiminnan kehittäminen
- Palveluiden digitalisointi
- Tulevaisuuden ARA-asunnot
- Yhdyskuntien uudistaminen
- Yhdessä onnistuminen



ARA-asunnot

• Suomen noin 3 miljoonasta asunnosta joka kolmas on 
rakennettu valtion arava- tai korkotukilainalla. 

• Valtion tuella on vuodesta 1949 lähtien rakennettu 
• 445 000 omistusasuntoa, 
• 540 000 vuokra-asuntoa ja 
• 45 000 asumisoikeusasuntoa. 
• ARAn rahoituksella on lisäksi peruskorjattu n. 380 000 

asuntoa.

• ARA-asuntoja omistavat kunnat, kuntayhtymät, 
yleishyödylliset yhteisöt ja niiden omistuksessa olevat 
tytäryhtiöt.



ARA-hankkeen muodostuminen

LAINA
• Pitkä korkotukilaina

• Tavalliset vuokra-asunnot
• Asumisoikeusasunnot
• Osaomistusasunnot
• Erityisryhmien asunnot
• Hankintalaina

• Lyhyt korkotukilaina
• Takauslaina
• Takauslaina AsOy

AVUSTUS
• Investointiavustus

• erityisryhmät
• pitkä korkotukilaina

• Käynnistysavustus
• Helsingin seudun 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) 



Hanke- ja ARA-prosessi



Rakennussuunnitelmat ja niiden hyväksyttävyyden arviointi

1. pitkäikäistä, toiminnallisesti, esteettisesti ja teknisesti kestävää
2. energiatehokasta niin, että lämmitysenergian tarve on vähäinen ja/tai 

energian tarve katetaan uusiutuvalla energiamuodolla
3. kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen elämäntavan 

mahdollistavaa
4. ylläpito- ja asumiskustannuksiltaan kohtuullista tai sijaintialueellaan 

kilpailukykyistä
5. tiloiltaan ja lähiympäristöltään turvallista ja esteetöntä
6. ryhmäkotien osalta kodikkaita laitosmaisuutta välttäen
7. muuntojoustavaa mahdollistaen esim. tilaratkaisujen kehittämisen ja 

muuttamisen asukkaiden vanhenemisesta ja mahdollisesta 
vammautumisesta aiheutuvia tilatarpeita vastaaviksi 

8. esimerkillistä muulle asuntotuotannolle. 



Suunnitteilla tai rakenteilla olevia ARA-
puukerrostalokohteita

Joensuu, Penttilänkulma

Espoo, PuustellinmäkiRovaniemi, Riihipellonpuisto
Jyväskylä, Puukuokka 3



Valmistuneita tai rakenteilla olevia ARA-
puukerrostalokohteita

Vantaa, Kivistö, Rubiinikehä 2015 Helsinki, Eskolantie, 2015
Jyväskylä, Puukuokka 1, 2014

Vierumäki, Puuera, 2011



Ohjeita ja suunnitelmia

1. Rakenna mieluummin kuivalle kummulle kuin 
kosteaan laaksoon. Se tukee terveyttä ja 
rakennuksen kestävyyttä.

2. Huolehdi siitä, että vesi ei pääse 
kellarikerrokseen.

3. Rakenna niin korkea kivijalka, että maan 
kosteus ei lahota seiniä.

4. Vältä kourutaitteita katossa. Niistä on ikuinen 
harmi.

5. Karta turhia, pimeitä käytäviä ja varaa tilaa 
hyödyllisiin tarkoituksiin.

6. Varo rakennusaineita ja tekotapoja, joita ei ole 
kylliksi kokeiltu.

Oman tuvan rakentaja 1943



Rakentamisen ohjaus

• EU ja direktiivit
• MRL –MRA
• Rakentamismääräyskokoelma
• Kuntien rakennusjärjestys
• RT- ohjekortisto
• Tavarantoimittajien tuotesertifioinnit (CE/Eurokoodi)
• ARA



Kiitos

• ARA on asumisen asiantunteva kumppani, kehittäjä 
ja uudistaja, joka edistää ekologisesti kestävää, 
laadukasta ja kohtuuhintaista asumista. 

• Periaatteena on: jokaisella on oikeus hyvään 
asumiseen.


