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(päivitetty 20.12.2011)

VAPAARAHOITTEISSA OMISTUSASUNTOTUOTANNOSSA
NOUDATETTAVAT HITAS- EHDOT

1 Varauksensaajan on laadittava yhteistoiminnassa kaupun-
gin nimeämän yhteistyöryhmän kanssa varattavalle alueel-
le rakennettavia rakennuksia sekä piha- ja istutusjärjestely-
jä koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien on perustuttava
kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymiin lähiympäris-
tön suunnitteluohjeisiin.

Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto.

2 Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asunto-
osakeyhtiö. Hitas I-ehtojen mukaan kaupungille on varatta-
va tilaisuus tulla yhtiön perustajaosakkaaksi tai merkitä ha-
luamiinsa huoneistoihin oikeuttavat osakkeet.

3 Varattavaa aluetta hallitsemaan perustettavan yhtiön yhtiö-
järjestykselle on saatava kiinteistölautakunnan hyväksymi-
nen eikä yhtiöjärjestystä saa kiinteistölautakunnan suos-
tumuksetta muuttaa.

4 Yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä 1.1.2011 tai sen jäl-
keen valmistuneita yhtiötä koskevat joko Hitas I -ehdot tai
Hitas II -ehdot. Jälkimmäisessä tapauksessa ehtojen pysy-
vyys varmistetaan maanvuokrasopimukseen sisällytettä-
vällä sopimussakolla.

5 Varauksensaajan on ennen pitkäaikaisen vuokrasopimuk-
sen tekemistä esitettävä kiinteistölautakunnalle selvitys sii-
tä, että yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytetty joko Hitas I-
ehdot tai Hitas II -ehdot.

Varauksessa, joka on tehty Hitas I -ehdoin, tulee lisäksi
esittää selvitys siitä, että Helsingin kaupunki on otettu yhti-
ön osakkaaksi.

6 Varattavalle alueelle rakennettavan rakennuksen piirustuk-
set on sen lisäksi, mitä rakennuslupa-asiakirjojen käsitte-
lystä on erikseen määrätty, esitettävä asuntolautakunnan
hyväksyttäviksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa on nou-
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datettava niitä Hitas-työryhmän hyväksymiä laatutasoa
koskevia suunnitelmia, jotka ovat hinnan määrittelyn perus-
teena.

Varauksensaajan on piirustusten ohella esitettävä asunto-
lautakunnalle Hitas-työryhmän lausunto rakennushank-
keen laadusta.

’
7 Asuntojen lopullinen myyntihinta määräytyy asuntolauta-

kunnan ennen varatun alueen pitkäaikaisen vuokrasopi-
muksen tekemistä hyväksymän hinnan perusteella.

Asunnot on luovutettava asunnontarvitsijoille hinnasta, joka
vastaa asuntolautakunnan hyväksymiä todellisia rakenta-
miskustannuksia, näihin luettuna rakennusaikaiset hallinto-
, pääoma- ja markkinointikustannukset.

Hyväksyttävän hinnan määrittelyn perusteena ovat ensisi-
jaisesti urakkakilpailun pohjalta määräytyvät rakennuskus-
tannukset. Mikäli kaupungin kanssa erikseen on sovittu tai
kaupunki on erikseen niin määrännyt, hyväksyttävän hin-
nan määrittelyn perustana voivat olla myös vertailuaineis-
toon perustuva sopimushinta tai rakennuskustannusten
laskennallinen toteaminen.

Urakoitsijaluettelo on toimitettava kiinteistölautakunnalle.
Kiinteistölautakunnalla tulee tarvittaessa olla mahdollisuus
osoittaa enintään kaksi rakentajaa, joille urakkatarjous-
pyynnöt myös on osoitettava.

8 Varauksensaajan on ennen tontin pitkäaikaisen vuokraso-
pimuksen tekemistä esitettävä asuntolautakunnalle raken-
nushankkeen kustannuksista laskelma, josta tulee ilmetä
asuntojen keskimääräinen neliöhinta ja Hitas-työryhmän
lausunto rakennushankkeen hinnasta.

9 Asuntojen varaajat tulee valita avoimella arvonnalla, johon
kaikki kohteesta kiinnostuneet voivat osallistua. Mikäli koh-
teen kaikkia asuntoja ei saada varattua arvonnan perus-
teella, tontin varauksensaaja voi valita näiden asuntojen
ostajat muulla päättämällään tavalla.

Asuntojen arvonnassa tulee etusijalle asettaa sellaiset
asunnontarvitsijat, jotka itse tai joiden perheenjäsenet
muuttavat asuntoihin asumaan. Perheasunnoiksi suunnitel-
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lut asunnot tulee arvonnassa osoittaa ensisijaisesti lapsi-
perheille.

Varauksensaaja on lisäksi velvollinen noudattamaan kau-
pungin mahdollisesti antamia Hitas-asuntojen varaajien va-
lintaa koskevia tarkentavia ohjeita.

Mikäli Hitas-yhtiön viimeinen rakennusvaihe valmistuu
1.1.2011 tai sen jälkeen, varauksensaaja on velvollinen
uusia Hitas-asuntoja (osakkeita) myytäessä tai muutoin
luovutettaessa omistusoikeudella varmistamaan kiinteistö-
viraston asuntoasiainosastolta ja Hitas-asuntojen ostajilta,
etteivät mainitut tahot pysyvästi omista muita Hitas-
asuntoja.  Asuntoasiainosastolta on myös varmistettava,
että kysymys on omistamisrajoituksen valvonnan piiriin
kuuluvasta kaupasta.

Tällöin varauksensaaja on velvollinen sisällyttämään uusi-
en Hitas-asuntojen kauppakirjoihin tai muihin luovutusasia-
kirjoihin omistamisrajoituksen valvontaa koskevat kiinteis-
tölautakunnan 24.11.2009 (668 §) hyväksymän mallin mu-
kaiset tai vastaavansisältöiset ehdot.

Sitoumuksen toimittaminen

Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan vuokrananta-
jalle (kiinteistöviraston tonttiosasto) ennen tontin pitkäai-
kaista vuokraamista rakennuttajana/omatoimisena raken-
nuttajana toimivien perustajaosakkaiden allekirjoittaman
kiinteistölautakunnan 24.11.2009 (668 §) hyväksymän mal-
lin mukaisen Hitas-asuntojen omistamisrajoituksen valvon-
taa koskevan sitoumuksen asunto-osakkeiden kauppakir-
joihin/muihin luovutusasiakirjoihin ja tontin maanvuokraso-
pimukseen sisällytettävistä ehdoista.

(ei sovelleta, mikäli varauksensaaja on toimittanut aikai-
semmin mainitun sitoumuksen)

Tiedottaminen

Varauksensaajan on huolehdittava siitä, että yhtiön kaikille
osakkaiksi tuleville tiedotetaan hinta- ja laatutason määräy-
tymisperiaatteista ja maanvuokrasopimuksen ehdoista.
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Samalla varauksensaaja sitoutuu tiedottamaan uusia asun-
toja myytäessä tuleville ostajille asunto-osakkeiden kaup-
pakirjaan/muuhun luovutusasiakirjaan ja tontin maanvuok-
rasopimukseen sisällytettävistä omistamisrajoituksen val-
vontaa koskevista ehdoista.

Mikäli varatulle alueelle tulevia rakennuksia ei rakenneta
valtion tuen turvin, asunto-osakeyhtiön tuleville osakkaille
on varattava mahdollisuus valita ainakin yksi jäsen yhtiön
rakennusaikaiseen hallitukseen.

10 Kaikista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden
kauppakirjoista on lähetettävä jäljennös kiinteistöviraston
asuntoasiainosastolle kahden (2) kuukauden kuluessa
kaupasta.

11 Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon varatun kohteen
maanvuokraan ei myönnetä alennusta, vaikka kohde olisi
haettu valtion arava- tai korkotukikelpoiseksi.

Maanvuokraan myönnettävät alennukset ovat mahdollisia
vain kiinteistölautakunnan valtion lainoittamaan tai korko-
tukemaan tuotantoon varaamissa kohteissa.

12 Hitas-yhtiöiden osalta noudatetaan Helsingin kaupungin
kulloinkin voimassa olevia Hitas-järjestelmää koskevia
päätöksiä.

Hitas-sääntelyä koskevat ehdot ovat voimassa 30 vuotta
yhtiön viimeisen rakennusvaiheen valmistumisesta. Maini-
tun vaiheen valmistumispäivänä pidetään rakennuttajan
asuntoasianosastolle ilmoittamaa muuttopäivää. Muutto-
päivän tulee olla sama rakennusvaiheen kaikkien huoneis-
tojen osalta. Valmistamispäivänä pidetään toissijaisesti
ajankohtaa, jolloin rakennusvalvontaviraston on hyväksy-
nyt rakennusvaiheen käyttöön otettavaksi.


