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§ 134
Lausunto valtuutettu Pauli Leppä-ahon ym. aloitteesta, joka koskee 
Hitas-järjestelmän sääntelyajan lyhentämistä ja sääntelystä 
vapautumista

HEL 2011-004401 T 10 07 00

Päätös

Asuntolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hitas-järjestelmä tuli voimaan vuonna 1978 ja nykyiset järjestelmän 
piirissä olevat Hitas-yhtiöt ja niiden osakkeenomistajat ovat tietoisia 
hintasääntelystä ja järjestelmän periaatteista.

Kaupunginvaltuusto päätti 3.6.2009 muuttaa Hitas-järjestelmää siten, 
että Hitas-yhtiö voi vapautua hintasääntelystä 30 vuoden kuluttua 
yhtiön valmistumisesta vaihtoehtoisesti joko kaupungin ilmoituksella tai 
yhtiön hakemuksella. 

Nykyisen järjestelmän mukaan sääntelystä vapauttaminen tehdään 
seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Mikäli yhtiön asuntojen keskimääräinen laskennallinen keskineliöhinta 
ylittää yhtiön 30 vuoden määräajan täyttyessä saman 
postinumeroalueen kaikkien asuntojen keskineliöhinnan, yhtiö 
vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta kaupungin ilmoituksella. Tällöin 
tontin maanvuokraehdot säilyvät entisellään.

Ne yhtiöt, joiden laskennallinen keskineliöhinta alittaa yhtiön määräajan 
täyttyessä saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen 
keskineliöhinnan, voivat irtautua Hitas-hintasääntelystä yhtiön 
yksimielisellä päätöksellä. Tällöin yhtiön tontin vuokraa tarkistetaan 0 - 
30 prosentilla. Hitas-järjestelmästä vapautuminen hakemuksen 
perusteella on yhtiölle vapaaehtoista ja vaatii yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti kaikkien osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen. 
Myöskään tontin maanvuokraa ei tarkisteta (koroteta) ilman yhtiön 
järjestelmästä vapautumishakemusta. 

Valtuuston päätös tuli voimaan 1.1.2010. Tähän mennessä 38 Hitas-
yhtiötä on täyttänyt 30 vuoden sääntelyajan ja näistä yhtiöistä 33 on 
vapautunut sääntelystä kaupungin ilmoituksella. Lisäksi yksi yhtiö on 
vapautunut sääntelystä yhtiön yksimielisellä päätöksellä ja samalla 
hyväksynyt osaltaan tontin maanvuokran tarkistamisen (tässä 
tapauksessa korottamisen). Neljä yhtiötä, joiden valmistumisesta on 
kulunut 30 vuotta, ja jotka voisivat hakemuksesta vapautua 
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sääntelystä, on edelleen Hitas-sääntelyn piirissä. Kaikkiaan sääntelystä 
vapautuneita asuntoja on yhteensä 1879.

Uusissa, 1.1.2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä sääntely on alusta 
lähtien määräaikainen ja 30 vuoden määräajan jälkeen tontin 
maanvuokra tarkistetaan samalle tasolle kuin vuokraushetkellä 
vallinneen käytännön mukainen sääntelemättömän tontin 
vertailuvuokra. 

Hitas-järjestelmän tarkoituksena on korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen Helsingin 
omistusasuntomarkkinoille. Asunnot on tarkoitettu erityisesti 
keskituloisille ja lapsiperheille. Tällä tarjonnalla tuetaan kaupungin 
elinkeinostrategiaa ja perheiden mahdollisuutta asua kaupungissa. 
Nykyisen sääntelyajan lyhentäminen supistaisi Hitas-asuntokantaa 
nopeasti, ja näin tämä kohtuuhintainen tarjonta poistuisi markkinoilta. 
Hitas-asuntoja on kaupungissa vain noin 20 000. Hitas-asukkaat ovat 
nähneet kannan pienuuden ongelmana, koska elämäntilanteen 
muuttuessa syntyy tarve muuttaa, ja muutto Hitas-asunnosta toiseen 
on vaikeaa vähäisen tarjonnan vuoksi. Asuntolautakunnan 
näkemyksen mukaan hintasääntelyajan lyhentäminen ei ole 
perusteltua, vaan tätä asuntokantaa pitäisi pyrkiä pikemminkin 
kasvattamaan.    

Tontin maanvuokrasopimus- ja niihin liittyvät sopimusehtoasiat 
kuuluvat kiinteistöviraston tonttiosastolla valmisteltaviin ja 
kiinteistölautakunnan päätäntävallan alaisiin asioihin. 
Kiinteistölautakunta ottanee kantaa aloitteessa mainittuihin tontin 
vuokria koskeviin asioihin ja periaatteisiin yksityiskohtaisesti, kun se 
antaa oman lausuntonsa aloitteesta. Kiinteistölautakunta ottanee 
kantaa myös aloitteentekijöiden esitykseen vertailevan selvityksen 
tekemisestä. 

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintokeskus Esitysteksti

Päätösehdotus
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Asuntolautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Hitas-järjestelmä tuli voimaan vuonna 1978 ja nykyiset järjestelmän 
piirissä olevat Hitas-yhtiöt ja niiden osakkeenomistajat ovat tietoisia 
hintasääntelystä ja järjestelmän periaatteista.

Kaupunginvaltuusto päätti 3.6.2009 muuttaa Hitas-järjestelmää siten, 
että Hitas-yhtiö voi vapautua hintasääntelystä 30 vuoden kuluttua 
yhtiön valmistumisesta vaihtoehtoisesti joko kaupungin ilmoituksella tai 
yhtiön hakemuksella. 

Nykyisen järjestelmän mukaan sääntelystä vapauttaminen tehdään 
seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Mikäli yhtiön asuntojen keskimääräinen laskennallinen keskineliöhinta 
ylittää yhtiön 30 vuoden määräajan täyttyessä saman 
postinumeroalueen kaikkien asuntojen keskineliöhinnan, yhtiö 
vapautuu hintasääntelyn vaikutuksesta kaupungin ilmoituksella. Tällöin 
tontin maanvuokraehdot säilyvät entisellään.

Ne yhtiöt, joiden laskennallinen keskineliöhinta alittaa yhtiön määräajan 
täyttyessä saman postinumeroalueen kaikkien asuntojen 
keskineliöhinnan, voivat irtautua Hitas-hintasääntelystä yhtiön 
yksimielisellä päätöksellä. Tällöin yhtiön tontin vuokraa tarkistetaan 0 - 
30 prosentilla. Hitas-järjestelmästä vapautuminen hakemuksen 
perusteella on yhtiölle vapaaehtoista ja vaatii yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti kaikkien osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen. 
Myöskään tontin maanvuokraa ei tarkisteta (koroteta) ilman yhtiön 
järjestelmästä vapautumishakemusta. 

Valtuuston päätös tuli voimaan 1.1.2010. Tähän mennessä 38 Hitas-
yhtiötä on täyttänyt 30 vuoden sääntelyajan ja näistä yhtiöistä 33 on 
vapautunut sääntelystä kaupungin ilmoituksella. Lisäksi yksi yhtiö on 
vapautunut sääntelystä yhtiön yksimielisellä päätöksellä ja samalla 
hyväksynyt osaltaan tontin maanvuokran tarkistamisen (tässä 
tapauksessa korottamisen). Neljä yhtiötä, joiden valmistumisesta on 
kulunut 30 vuotta, ja jotka voisivat hakemuksesta vapautua 
sääntelystä, on edelleen Hitas-sääntelyn piirissä. Kaikkiaan sääntelystä 
vapautuneita asuntoja on yhteensä 1879.

Uusissa, 1.1.2011 jälkeen valmistuneissa yhtiöissä sääntely on alusta 
lähtien määräaikainen ja 30 vuoden määräajan jälkeen tontin 
maanvuokra tarkistetaan samalle tasolle kuin vuokraushetkellä 
vallinneen käytännön mukainen sääntelemättömän tontin 
vertailuvuokra. 
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Hitas-järjestelmän tarkoituksena on korkealaatuisten ja 
kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen Helsingin 
omistusasuntomarkkinoille. Asunnot on tarkoitettu erityisesti 
keskituloisille ja lapsiperheille. Tällä tarjonnalla tuetaan kaupungin 
elinkeinostrategiaa ja perheiden mahdollisuutta asua kaupungissa. 
Nykyisen sääntelyajan lyhentäminen supistaisi Hitas-asuntokantaa 
nopeasti, ja näin tämä kohtuuhintainen tarjonta poistuisi markkinoilta. 
Hitas-asuntoja on kaupungissa vain noin 20 000. Hitas-asukkaat ovat 
nähneet kannan pienuuden ongelmana, koska elämäntilanteen 
muuttuessa syntyy tarve muuttaa, ja muutto Hitas-asunnosta toiseen 
on vaikeaa vähäisen tarjonnan vuoksi. Asuntolautakunnan 
näkemyksen mukaan hintasääntelyajan lyhentäminen ei ole 
perusteltua, vaan tätä asuntokantaa pitäisi pyrkiä pikemminkin 
kasvattamaan.    

Tontin maanvuokrasopimus- ja niihin liittyvät sopimusehtoasiat 
kuuluvat kiinteistöviraston tonttiosastolla valmisteltaviin ja 
kiinteistölautakunnan päätäntävallan alaisiin asioihin. 
Kiinteistölautakunta ottanee kantaa aloitteessa mainittuihin tontin 
vuokria koskeviin asioihin ja periaatteisiin yksityiskohtaisesti, kun se 
antaa oman lausuntonsa aloitteesta. Kiinteistölautakunta ottanee 
kantaa myös aloitteentekijöiden esitykseen vertailevan selvityksen 
tekemisestä. 

Esittelijä

Valtuustoaloite

Pauli Leppäaho ja kahdeksan muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
seuraavan valtuustoaloitteen:

Hitas-osakkaat ry:n ja kaupungin yhteistyö järjestelmän kehittämiseksi, 
on sujunut hyvässä hengessä tuloksia tuottaen. Olemme poistaneet 
monet järjestelmän keskeiset ongelmat, kuten ”hitasloukut”, 
korjaamalla väärän indeksin oikeudenmukaiseksi ja tekemällä muita 
parannuksia.

Yksi keskeinen ongelma, ikuinen sääntely, on kuitenkin vielä lopullisesti 
ratkaisematta. Yhdistys on mm. vaatinut sen perustamisesta (v. 1988) 
lähtien hitas-taloyhtiön sääntelyn maksimi pituudeksi 10 vuotta, josta 
vapautuminen tapahtuisi automaattisesti ilman ehtoja. Nykyinen malli, 
jossa sääntelystä voi vapautua 30-vuoden kuluttua, ei toimi, koska se 
sisältää kohtuuttomat ehdot! Siinä sanktiona voi olla tontinvuokran 
korotus ja lisäksi kaupunki voi vaatia omistajien yksimielisen päätöksen 
järjestelmästä vapautumiseksi.
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Vaatimus tontinvuokran korottamiseksi rikkoo perustuslain, sekä 
kuntalain yhdenvertaisuussäännöksiä, sillä jo nyt hitas-osakkaat 
maksavat keskimäärin moninkertaista tontinvuokraa verrattuna niihin 
vuokralaisiin, joilla ei ole lisäehtoja ja heitä on puolet kaupunkilaisista, 
eli viisinkertainen määrä! Myöskään väitteelle, että sääntely on tarpeen, 
koska hitas-tontit on vuokrattu alennuksella, ei ole näyttöä, eikä 
tällaista päätöstä ole tehty kaupunginvaltuustossa, vaan vuokra 
määräytyy 1.10.1980 valtuustossa tehdyn päätöksen mukaisesti, mikä 
on elinkustannusindeksiin sidottu 4% vuotuinen reaalituotto tontin 
laskennalliselle arvolle. Tämä päätös koskee kaikkia 
omistusasumiseen luovutettuja tontteja.

Niinpä esitämme, että kaupunki tekee tontinvuokrista vertailevan 
selvityksen, jota nyt ei ole olemassa, jonka perusteella se ryhtyy 
perusteettoman ikuisen sääntelyn purkutoimiin esityksemme 
mukaisesti. Näin säästettäisiin huomattavia summia byrokratiassa ja 
helpotettaisiin asukkaiden asemaa.

Esittelijä
osastopäällikkö
Markku Leijo

Lisätiedot
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152

matti.pitkanen(a)hel.fi

Otteet

Ote Otteen liitteet
Hallintokeskus Esitysteksti


