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20 

Vastaus vt Kati Peltolan aloitteeseen Hitas-järjestelmän muuttami-
sesta 

HEL 2011-002612 T 10 07 00 

Kaupunginhallituksen vastaus 

Aloitteessa esitetään, että Hitas-järjestelmää muutettaisiin siten, että 
Hitas-asunnot pysyisivät kohtuuhintaisina ja kaupunki välittäisi kaikki 
uudet asunnot niiden vaihtaessa omistajaa. 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että 1.1.2011 
jälkeen valmistuvat Hitas-asunnot vapautuvat sääntelystä automaatti-
sesti 30 vuoden kuluttua viimeisen rakennusvaiheen valmistumisesta. 
Saatujen kokemusten perusteella Hitas-säädelty enimmäishinta ylittää 
monilla alueilla markkinahinnan, joten säätelyn jatkaminen ei tästäkään 
syystä ole tarkoituksenmukaista. 

Sääntelyn vapautumisen perusteluna oli mm. se, että asukkailla eikä 
yhtiöillä ole riittävää intressiä talojen kunnolliseen hoitoon ja peruskor-
jauksiin, mikäli näitä kustannuksia ei voida kattavasti sisällyttää asunto-
jen hintoihin. Yhtiöissä joudutaan noin kolmenkymmenen vuoden kulut-
tua valmistumisesta tekemään suuria peruskorjauksia, joiden huomioon 
ottaminen Hitas-hinnoissa olisi varsin vaikeaa. 

Kaupunki valvoo Hitas-asuntojen myyntihintaa sekä uudistuotannossa 
että vanhojen asuntojen kaupoissa. Kaupungilla on oikeus lunastaa it-
selleen jälleenmyynnissä oleva Hitas-asunto, mikäli asunnon myynti-
hinta ylittää määritellyn enimmäishinnan tai kaikkien Hitas-yhtiöiden 
keskineliöhinnan perusteella lasketun rajahinnan. 

Koska kaupunki eli asuntotuotantotoimisto luovuttaa nykyisin varsin 
suuren osan uusista Hitas-asunnoista, ja muidenkin tuottajien uusien 
Hitas-asuntojen luovuttamisessa aletaan noudattaa arvontaa, ei näi-
denkään uusien asuntojen luovutusta ole tarpeen siirtää kaupungin teh-
täväksi. Vanhat Hitas-asunnot myy asunnon omistaja tai kiinteistövälit-
täjä omistajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.  Hitas-asuntojen 
myyntiä ei ole siirretty kaupungin tehtäväksi, koska Helsingin kaupunki 
välittää ja vuokraa ainoastaan omassa omistuksessaan olevia asunto-
ja. 

Kaupungilla on aikaisempia kokemuksia vanhojen Hitas-asuntojen väli-
tyksestä. Asuntojen myynti hidastui välityksen aloittamisen jälkeen 
merkittävästi ja asunnonomistajat kritisoivat voimakkaasti sitä, että 
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asunnon välitykseen toimittamisesta kauppakirjan allekirjoittamiseen 
kului kohtuuttomasti aikaa. Hitas-asuntojen välityksen uudelleen aloit-
taminen kaupungin toimesta hidastaisi asuntojen kauppaa kun otetaan 
huomioon, että Hitas-asuntokanta on vähintäänkin kaksinkertaistunut 
aiempaan välityskauteen verrattuna. 

Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena muuttaa Hitas-
järjestelmää edellä mainituin perustein kummankaan aloitteessa maini-
tun asian suhteen. 

Kaupunginhallitus katsoo edellä olevan riittäväksi selvitykseksi asiassa. 

Esittelijä 
apulaiskaupunginjohtaja 
Hannu Penttilä 

Lisätiedot 
Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325 

suvi.ramo(a)hel.fi 

Liitteet 

1 Vt Kati Peltolan aloite 
2 Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto 19.9.2011 

Päätöshistoria 

Asuntolautakunta 29.09.2011 § 115 

Asuntolautakunnan kokouksessa 15.9.2011 pöydälle pantu asia 

HEL 2011-002612 T 10 07 00 

Päätös 

Asuntolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lau-
sunnon: 

Kati Peltola ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloit-
teessaan, että Hitas-järjestelmää muutetaan siten, että sen piirissä ole-
vat asunnot pysyvät jatkuvasti kohtuuhintaisina. Tämä tarkoittanee, että 
palattaisiin pysyvään sääntelyyn, eikä järjestelmästä voisi irtautua mää-
räajan (tällä hetkellä 30 vuoden) kuluttua talon valmistumisesta. Edel-
leen aloitteessa esitetään, että kaupunki välittäisi kaikki uudet Hitas-
asunnot myös niiden vaihtaessa omistajaa. 

Aloitteessa painotetaan tärkeitä Hitas-menettelyn tavoitteita: asuntojen 
kohtuullista hintaa ja hinnan säilymistä kohtuullisena myös asuntojen 
vaihtaessa omistajaa. 
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Hitas-menettely kehitettiin 1970-luvun lopulla, kun Katajanokan aluetta 
alettiin rakentaa. Menettelyn tarkoituksena oli varmistaa kohtuuhintai-
sen omistusasuntotuotannon syntyminen myös ns. kalliille alueille sekä 
hintaedun säilyminen asuntojen jälleenluovutuksissa. 

Hitas-menettelyä on tarkistettu useita kertoja järjestelmässä esille tul-
leiden epäkohtien takia, mutta perustavoitteet ovat ennallaan. 

Uusien Hitas-asuntojen myynnissä sääntönä on, että asunnot tulee 
myydä itse asumaan tuleville ja isot asunnot tulee myydä etupäässä 
lapsiperheille. Nykyisin uusia Hitas-asuntoja myytäessä edellytetään, 
että ostaja luopuu muista Hitas-asunnoistaan ja omistaa vain yhden Hi-
tas-asunnon. 

Päättäessään asuntotonttien varausten jatkoista 20.6.2011 kaupungin-
hallitus sisällytti Hitas-tonttien varausehtoihin seuraavaan kohdan: 

”Hitas-tuotannossa asuntojen varaajat tulee valita avoimella arvonnalla, 
johon kaikki kohteesta kiinnostuneet voivat osallistua. Mikäli kohteen 
kaikkia asuntoja ei saada varattua arvonnan perusteella, varauksen-
saaja voi valita näiden asuntojen ostajat muullakin tavalla.” 

Sama ehto tullaan lisäämään myös uusiin Hitas-tonttien varauksiin ja 
velvoitetaan myös jo varattujen tonttien osalta rakennuttajia noudatta-
maan samaa menettelyä. Ehtoa ei sovelleta omatoimisissa ryhmära-
kennuttamiskohteissa, joissa tulevat asukkaat itse rakennuttavat Hitas-
kohteen. 

Kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT käyttää jo arpomista asun-
nonostajien valinnassa. Myös muut rakennuttajat ovat usein käyttäneet 
arpomista, kun samasta asunnosta on ollut useita kiinnostuneita. 

Kun uusien Hitas-asuntojen luovuttamisessa aletaan noudattaa arvon-
taa, ei uusien asuntojen luovutusta kannata siirtää kaupungin tehtäväk-
si. 

Kiinteistövirastolla on aikaisempia kokemuksia vanhojen Hitas-
asuntojen välityksestä. Välitys otettiin käyttöön vuoden 1989 alussa 
samanaikaisesti uuden Hitas-luovutushintaindeksin mukaisen laskenta-
tavan kanssa. 

Välityksen tarkoituksena oli poistaa Hitas-asuntojen jälleenmyynnissä 
mahdollisesti maksettaviin ylihintoihin liittyvä epäilyt. Välityksestä luo-
vuttiin järjestelmän toimimattomuuden vuoksi lopullisesti vuonna 1995. 
Jo vuoden 1991 marraskuusta alkaen välityksestä oli väliaikaisesti luo-
vuttu, vaikka sitä oli jo useamman kerran jouduttu muuttamaan sen 
toimivuuden parantamiseksi. Asuntojen myynti hidastui välityksen aloit-
tamisen jälkeen merkittävästi, vaikka kiinteistövirasto yritti nopeuttaa 
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asuntojen myyntiä siten, että se lähetti välitykseen tulleen asunnon os-
totarjouksen välityksen loppuvaiheessa viidelle tai kymmenelle ostaja-
ehdokkaalle kerrallaan. Asunnonomistajat kritisoivat voimakkaasti sitä, 
että asunnon välitykseen toimittamisesta kauppakirjan allekirjoittami-
seen kului kohtuuttomasti aikaa. Lisäksi välitystoiminta vaati paljon 
henkilöstö- ja muita resursseja. Mahdollisimman oikean, toteutuvan 
kauppahinnan arvioiminen vaatii asuntokaupan erityisosaamista. Kau-
pungin vahvistama enimmäishinta ei tarkoita enää nykyisessä Hitas-
järjestelmässä toteutuvaa kauppahintaa. Kun välitys oli aikaisemmin 
käytössä vuosina 1989–1991, asunnon ostotarjouksen mukaisena 
myyntihintana käytettiin aina asunnon laskennallista enimmäishintaa. 

Hitas-asuntojen välityksen aloittaminen kaupungin toimesta siis hidas-
taisi asuntojen kauppaa. Voi olettaa, että kysyntää olisi eniten vain niin 
sanotuille hyville alueille ja uusille halutuille alueille (Katajanokka, 
Kamppi jne.). Hitas-asuntoja tulee näiltä alueilta kysyntään nähden lu-
kumääräisesti hyvin vähän myyntiin. Itä- ja Pohjois-Helsingissä on eni-
ten Hitas-asuntoja. Näissä kohteissa on yleistä, että laskennallinen Hi-
tas-enimmäishinta on huomattavasti korkeampi kuin toteutunut kaup-
pahinta. 

Hitas-asuntojen hintasääntely oli pysyvä vuodesta 1978 vuoteen 2010. 
Hitas-asunnon omistajien pitkäaikaisten vaatimusten jälkeen kaupun-
ginvaltuusto päätti 3.6.2009 muuttaa järjestelmää siten, että Hitas-yhtiö 
voi vapautua hintasääntelystä 30 vuoden kuluttua yhtiön valmistumi-
sesta vaihtoehtoisesti joko kaupungin ilmoituksella tai yhtiön hakemuk-
sella. 

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

Hitas-sääntelyn määräaikaisuus ei ole ollut voimassa vielä kahtakaan 
vuotta, minkä vuoksi uudistuksen toimivuudesta on hyvä saada koke-
muksia pitemmältä ajalta ennen mahdollisten uusien päätösten teke-
mistä. Useimpien Hitas-asuntojen kohdalla vapautumisella ei ole käy-
tännössä mitään merkitystä, koska useimmiten asuntojen laskennalliset 
Hitas-enimmäishinnat ylittävät 30 vuoden määräajan täytyttyä kysees-
sä olevan postinumeroalueen asuntojen hintatason, eikä myyjä saa 
asunnon myydessään kauppahintana laskennallista enimmäishintaa. 
Tällaisissa tapauksissa sääntelyn jatkamisella ei olisi mitään merkitys-
tä. 

Kuitenkin kantakaupungin alueella sijaitsevien Hitas-asuntojen lasken-
nalliset enimmäishinnat alittavat usein näiden alueiden kaikkien asunto-
jen keskineliöhinnan vielä yhtiön sääntelymääräajan (30 v) täyttyessä. 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 5 
Kaupunginhallitus   
   
 21.11.2011  
   
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi  Y-tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783  FI02012566 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro  Alv.nro 
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupungi

nhallitus 
FI0680001200062637  FI02012566 

  
 

 

Ajoittain esiin nousevat ylihinnan maksamisepäilyt koskevat yleisesti 
juuri näiden asuntojen kauppoja. Ongelmaa voidaan kuitenkin pitää vä-
häisenä ottaen huomioon Hitas-asuntojen lukumäärä (n. 19 000 as.). 
Julkisuuteen nousevissa ylihintakeskusteluissa on lähes aina kyse ha-
lutusta ja sijainniltaan hyvällä paikalla sijaitsevan asunnon markkinoin-
tiin liittyvästä ylihintapyynnöstä. Kiinteistövirasto puuttuu jokaiseen tie-
toonsa tulleeseen ylihintaepäilytapaukseen. 

Kaupungin välityksellä ei ole mahdollista poistaa Hitas-asuntojen 
enimmäishinnan määräytymiseen liittyviä epäkohtia. Noin 60 prosenttia 
Hitas-asunnoista ylittää laskennalliselta enimmäishinnaltaan asuntojen 
markkinahintatason. Selvimmin sääntelyn piirissä on Helsingin I kalle-
usalue (Kamppi, Katajanokka, Ruoholahti), mutta kaikilla Helsingin kal-
leusalueilla on yhtiöitä, jotka ovat hinnan perusteella edelleen säänte-
lyn piirissä. 

Kiinteistöviraston asunto-osastolla on internetissä toimiva maksuton 
"Hitaskoti.fi" palvelu, johon myyjät ja asunnonvaihtajat voivat jättää 
asuntonsa myynti-/vaihtoilmoituksen ja halukkaat ostajat voivat jättää 
oman ostoilmoituksensa. 

Kaupantekoon liittyvät asiat hoidetaan osapuolten kesken ilman asun-
to-osaston osallistumista. Kaupan jälkeen asunto-osakeyhtiö toimittaa 
yhtiöjärjestyksen mukaisesti kauppakirjakopion asunto-osastolle val-
vontaa varten. 

Tehokkain tapa helpottaa asunnonvaihtomahdollisuuksia Hitas-
asuntokannassa on Hitas-asuntojen rakentamisen huomattava lisäämi-
nen. Hitas-asunnonomistajat valittavat usein sitä, että heidän kulloista-
kin tarvettaan vastaavaa Hitas-asuntoa on mahdoton löytää Hitas-
asuntokannan sisältä, minkä vuoksi heidän on pakko hankkia asunto 
hintasääntelemättömästä vapaarahoitteisesta asuntokannasta. Hitas-
asuntoja on rakennettu viime vuosina noin 200- 300 asuntoa vuosittain, 
eikä tämä määrä riitä kattamaan asuntojen kysyntää. 

Hitas-asuntojen välityksen käyttöönotto hidastaisi vakavasti asunto-
kauppaa, kun otetaan huomioon, että Hitas-asuntokanta on vähintään-
kin kaksinkertaistunut aiempaan välityskauteen verrattuna. Uudistuk-
sen toteuttaminen vaatisi huomattavasti henkilöstö- ja muita resursseja, 
ja on epävarmaa, olisiko kaupungilla nykyisessä taloudellisessa tilan-
teessa mahdollisuuksia vaadittaviin resurssien lisäyksiin etenkin suh-
teessa saataviin hyötyihin. Uudistuksella saattaisi olla merkitystä vain 
kantakaupungin alueella sijaitsevien Hitas-asuntojen välityksessä. Lau-
takunnan mielestä tehokkaampi tapa kitkeä väärinkäytöksiä tai väärin-
käytösepäilyjä Hitas-asuntokaupoissa olisi kaupungin Hitas-asuntojen 
lunastusoikeuden käyttäminen entistä useammin. 
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Lautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena muuttaa Hitas-järjestelmää 
kummankaan aloitteessa mainitun asian suhteen. 

Lautakunta kehottaa asunto-osastoa valmistelemaan Hitas-asuntojen 
lunastukseen ja ostoon tarvittavien määrärahojen riittävyyden kiinteistö-
lautakunnan budjetissa. 

Valtuustoaloite 

Valtuutettu Kati Peltola ja 8 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet 
27.4.2011 seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Helsingin kaupungin kätilöimät kohtuuhintaiset Hitas-omistusasunnot 
ovat erittäin kysyttyjä. Järjestelmä on kuitenkin kuivumassa kokoon, 
kun asuntoja vapautetaan säännöstelystä. Perusteluksi tarjotaan sitä, 
että hitas-asunnoista saatava myyntihinta ei riitä aina asunnon vaihta-
miseen toiseen sääntelemättömään. Säännöstelyn purkamista perus-
tellaan myös sillä, että myyjät ovat perineet pimeitä lisämaksuja ostajil-
ta. 

Mitä enemmän hitas-asuntoja tuotetaan ja pidetään säännöstelyn pii-
rissä, sitä enemmän asukkailla on mahdollisuuksia myös sopivan vaih-
toasunnon löytämiseen muista hitas-asunnoista. 

Jos kaupunki jakaisi sekä uudet että vanhat hitas-asunnot halukkaille 
ostajille pimeät hinnat kävisivät mahdottomiksi. Samalla paranisivat 
myös vaihtomahdollisuudet hitas-järjestelmän sisällä. 

Ehdotamme, että Helsinki muuttaisi Hitas-järjestelmää niin, että sen pii-
rissä olevat asunnot pysyvät jatkuvasti kohtuuhintaisina ja että kaupun-
ki välittää kaikki uudet asunnot ostajille myös niiden vaihtaessa omista-
jaa.” 

Lausuntopyyntö 

Hallintokeskus on pyytänyt lautakuntaa antamaan asiasta lausuntonsa 
kaupunginhallitukselle 19.9.2011 mennessä. 

Käsittely 

29.09.2011 Ehdotuksen mukaan 

Vastaehdotus: 
Peipinen teki Osman-Sovalan kannattamana muutosehdotuksen, jossa 
lausunnon loppuun lisätään lause:  Lautakunta kehottaa asunto-
osastoa valmistelemaan Hitas-asuntojen lunastukseen ja ostoon tarvit-
tavien määrärahojen riittävyyden kiinteistölautakunnan budjetissa. 

1. Äänestys 



Helsingin kaupunki Kaupunginhallituksen vastaukset 7 
Kaupunginhallitus   
   
 21.11.2011  
   
 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi  Y-tunnus 
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 +358 9 655 783  FI02012566 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Tilinro  Alv.nro 
helsinki.kirjaamo@hel.fi http://www.hel.fi/kaupungi

nhallitus 
FI0680001200062637  FI02012566 

  
 

 

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan 
EI-ehdotus: Vastaehdotus: Lausunnon loppuun lisätään lause: Lauta-
kunta kehottaa asunto-osastoa valmistelemaan Hitas-asuntojen lunas-
tukseen ja ostoon tarvittavien määrärahojen riittävyyden kiinteistölauta-
kunnan budjetissa. 

Jaa-äänet: 2 (Hänninen, Koulumies) 

Ei-äänet: 6 (Koste, Lindqvist, Muilu, Osman-Sovala, Peipinen, Reki-
mies) 
 
Poissa: Haarma 

15.09.2011 Pöydälle 

Esittelijä 
virastopäällikkö 
Jaakko Stauffer 

Lisätiedot 
Matti Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 34152 

matti.pitkanen(a)hel.fi 
 

 

Kiinteistölautakunta 22.09.2011 § 439 

HEL 2011-002612 T 10 07 00 

Päätös 

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon: 

Aloite 

Kati Peltola ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät liitteenä olevas-
sa valtuustoaloitteessaan, että Hitas-järjestelmää muutetaan siten, että 
sen piirissä olevat asunnot pysyisivät jatkuvasti kohtuuhintaisina. Tämä 
tarkoittanee, että palattaisiin pysyvään sääntelyyn eikä järjestelmästä 
voisi irtautua määräajan (tällä hetkellä 30 vuoden) kuluttua talon val-
mistumisesta. Edelleen aloitteessa esitetään, että kaupunki välittäisi 
kaikki uudet Hitas-asunnot myös niiden vaihtaessa omistajaa. 

Tavoitteena kohtuuhintaisuus 

Aloitteessa painotetaan tärkeitä Hitas-menettelyn tavoitteita: asuntojen 
kohtuullista hintaa ja hinnan säilymistä kohtuullisena myös asuntojen 
vaihtaessa omistajaa. 
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Hitas-menettely kehitettiin 70-luvun lopulla, kun Katajanokan aluetta 
alettiin rakentaa. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa kohtuuhintai-
sen omistusasuntotuotannon syntyminen myös ns. kalliille alueille sekä 
hintaedun säilyminen myös asuntojen jälleenluovutuksissa. 
 
Hitas-menettelyä on tarkistettu useita kertoja siinä esille tulleiden epä-
kohtien takia. Tavoitteet ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. 

Uusien asuntojen luovutuksessa siirrytään arvontaan 

Uusien Hitas-asuntojen myynnissä sääntönä on, että asunnot tulee 
myydä niiden tuleville asukkaille ja isot asunnot tulee myydä lapsiper-
heille. Nykyisin uusia Hitas-asuntoja myytäessä edellytetään, että osta-
ja luopuu muista Hitas-asunnoistaan ja omistaa vain yhden Hitas-
asunnon lukuun ottamatta muutamia perhe- ja perintöoikeudellisia 
poikkeustapauksia. 
 
Päättäessään asuntotonttien varausaikojen jatkamisesta 20.6.2011 
kaupunginhallitus sisällytti Hitas-tonttien varausehtoihin seuraavaan 
kohdan: 
 
”Hitas-tuotannossa asuntojen varaajat tulee valita avoimella arvonnalla, 
johon kaikki kohteesta kiinnostuneet voivat osallistua. Mikäli kohteen 
kaikkia asuntoja ei saada varattua arvonnan perusteella, varauksen-
saaja voi valita näiden asuntojen ostajat muullakin tavalla.” 
 
Sama ehto tarkennettuna tullaan lisäämään myös uusiin Hitas-tonttien 
varauksiin ja myös jo varattujen tonttien osalta rakennuttajat velvoite-
taan noudattamaan samaa menettelyä. Ehtoa ei sovelleta omatoimisis-
sa ryhmärakennuttamiskohteissa, joissa tulevat asukkaat itse rakennut-
tavat Hitas-kohteen. 
 
Varsin suuri osa uusita Hitas-asunnoista on kaupungin asuntotuotanto-
toimisto Att:n tuottamia, koska suuri osa asuntorakennuttajista on luo-
punut omistusasuntojen tuottamisesta. Att siis luovuttaa suuren osan 
Hitas-asunnoista ja käyttää jo arpomista asuntojen ostajien valinnassa. 
Att:n lisäksi myös muut rakennuttajat ovat usein käyttäneen arpomista, 
kun samasta asunnosta on ollut useita kiinnostuneita. 
 
Koska kaupunki eli asuntotuotantotoimisto luovuttaa nykyisin varsin 
suuren osan uusista Hitas-asunnoista, ja muidenkin tuottajien uusien 
Hitas-asuntojen luovuttamisessa aletaan noudattaa arvontaa, ei näi-
denkään uusien asuntojen luovutusta ole tarpeen siirtää kaupungin teh-
täväksi. 
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Asuntojen jatkoluovutukset 

Kiinteistövirastolla on aikaisempia kokemuksia vanhojen Hitas-
asuntojen välityksestä. Välitys otettiin käyttöön 1.1.1989 samanaikai-
sesti uuden Hitas-luovutushintaindeksin mukaisen laskentatavan kans-
sa. 
 
Välityksen tarkoituksena oli poistaa Hitas-asuntojen jälleenmyynnissä 
mahdollisesti maksettaviin ylihintoihin liittyvä epäilyt. Välityksestä luo-
vuttiin järjestelmän toimimattomuuden vuoksi 4.11.1991 vuodeksi ker-
rallaan ja toistaiseksi 6.11.1995. Ennen luopumispäätöstä välitysjärjes-
telmää oli jo useamman kerran jouduttu muuttamaan sen toimivuuden 
parantamiseksi. Asuntojen myynti hidastui välityksen aloittamisen jäl-
keen merkittävästi, vaikka kiinteistövirasto yritti nopeuttaa asuntojen 
myyntiä siten, että se lähetti välitykseen tulleen asunnon ostotarjouk-
sen välityksen loppuvaiheessa viidelle tai kymmenelle ostajaehdokkaal-
le kerrallaan. Asunnonomistajat kritisoivat voimakkaasti sitä, että asun-
non välitykseen toimittamisesta kauppakirjan allekirjoittamiseen kului 
kohtuuttomasti aikaa lukuun ottamatta halutuimmilla alueilla sijaitsevia 
asuntoja. Lisäksi välitystoiminta vaati paljon henkilöstö- ja muita re-
sursseja. 
 
Hitas-asuntojen välityksen uudelleen aloittaminen kaupungin toimesta 
hidastaisi asuntojen kauppaa. Voi olettaa, että kysyntää olisi eniten niin 
sanotuille hyville alueille ja uusille halutuille alueille (Katajanokka, 
Kamppi jne.). Hitas-asuntoja tulee näiltä alueilta kysyntään nähden lu-
kumääräisesti hyvin vähän myyntiin. Itä- ja Pohjois-Helsingissä on eni-
ten Hitas-asuntoja. Näissä kohteissa on yleistä, että laskennallinen Hi-
tas-enimmäishinta on huomattavasti korkeampi kuin toteutuva kauppa-
hinta. 

Asuntojen hintasääntely 

Hitas-asuntojen hintasääntely oli pysyvä vuodesta 1978 vuoteen 2010. 
Lähinnä Hitas-asunnon omistajien pitkäaikaisten vaatimusten jälkeen 
kaupunginvaltuusto päätti 3.6.2009 muuttaa järjestelmää siten, että Hi-
tas-yhtiö voi vapautua hintasääntelystä 30 vuoden kuluttua yhtiön val-
mistumisesta vaihtoehtoisesti joko kaupungin ilmoituksella tai yhtiön 
hakemuksella. 
 
Sääntelylle asetetun 30 vuoden takarajan perusteluna oli mm. se, että 
asukkailla eikä yhtiöillä ole riittävää intressiä talojen kunnolliseen hoi-
toon ja peruskorjauksiin, mikäli näitä kustannuksia ei voida kattavasti 
sisällyttää asuntojen hintoihin. Yhtiöissä joudutaan noin kolmenkym-
menen vuoden kuluttua valmistumisesta tekemään suuria peruskorja-
uksia, joiden huomioon ottaminen Hitas-hinnoissa olisi varsin vaikeaa. 
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Peruskorjaukset ovat tärkeitä, koska asuinrakennukset ovat suuri osa 
kansallisvarallisuutta ja asuntojen hyvä kunto on tärkeää kansantalou-
dellisista ja myös -terveydellisistä syistä. 
 
Uusissa 1.1.2011 alkaen valmistuneissa yhtiöissä sääntely on alusta 
lähtien määräaikainen, ja 30 vuoden määräajan jälkeen tontin maan-
vuokra tarkistetaan samalle tasolle kuin vuokraushetkellä vallinneen 
käytännön mukainen sääntelemättömän tontin vertailuvuokra. 
 
Hitas-sääntelyn määräaikaisuus ei ole ollut voimassa vielä kahtakaan 
vuotta, minkä vuoksi uudistuksen toimivuudesta on hyvä saada koke-
muksia pitemmältä ajalta ennen mahdollisten uusien päätösten teke-
mistä. Useimpien Hitas-asuntojen kohdalla vapautumisella ei ole käy-
tännössä mitään merkitystä, koska asuntojen laskennalliset Hitas-
enimmäishinnat ylittävät 30 vuoden määräajan täytyttyä kyseessä ole-
van postinumeroalueen kaikkien asuntojen keskimääräisen markkina-
hintatason eikä myyjä saa asunnon myydessään kauppahintana las-
kennallista enimmäishintaa. Tällaisissa tapauksissa sääntelyn jatkami-
sella ei olisi mitään merkitystä. 
 
Erityisesti kantakaupungin alueella sijaitsevien haluttujen Hitas-
asuntojen laskennalliset enimmäishinnat alittavat usein näiden alueiden 
kaikkien asuntojen keskineliöhinnan vielä yhtiön sääntelymääräajan 
(30 v) täyttyessä. Ajoittain esiin nousevat ylihinnan maksamisepäilyt 
koskevat yleisesti juuri näiden asuntojen kauppoja. Kaiken kaikkiaan 
ongelmaa voidaan kuitenkin pitää vähäisenä ottaen huomioon Hitas-
asuntojen lukumäärä (n. 20 000 as.). Julkisuuteen nousevissa ylihinta-
keskusteluissa on lähes aina kyse halutusta ja sijainniltaan hyvällä pai-
kalla sijaitsevan asunnon markkinointiin liittyvästä ylihintapyynnöstä. 
Tällöin kohteen ostajaehdokkaat ottavat yhteyttä kiinteistövirastoon. 
Kiinteistövirasto puuttuu jokaiseen tietoonsa tulleeseen ylihintaepäily-
tapaukseen. 
 
Kaupungin asunnonvälityksellä ei ole mahdollista poistaa Hitas-
asuntojen enimmäishinnan määräytymiseen liittyviä epäkohtia. Noin 60 
prosenttia Hitas-asunnoista ylittää laskennalliselta enimmäishinnaltaan 
asuntojen markkinahintatason. Selvimmin sääntelyn piirissä on Helsin-
gin I kalleusalue (Kamppi, Katajanokka, Ruoholahti), mutta kaikilla Hel-
singin kalleusalueilla on yhtiöitä, jotka ovat hinnan perusteella edelleen 
sääntelyn piirissä. 
 
Mahdollisimman oikean, toteutuvan kauppahinnan arvioiminen vaatii 
asuntokaupan erityisosaamista. Kaupungin vahvistama enimmäishinta 
ei tarkoita enää nykyisessä Hitas-järjestelmässä toteutuvaa kauppahin-
taa. Kun välitys oli aikaisemmin käytössä vuosina 1989–1995, asunnon 
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ostotarjouksen mukaisena myyntihintana käytettiin aina asunnon las-
kennallista enimmäishintaa. 

Hitas-tuotantoa tulisi lisätä voimakkaasti 

Tehokkain tapa helpottaa asunnonvaihtomahdollisuuksia Hitas-
asuntokannassa on Hitas-asuntojen rakentamisen huomattava lisäämi-
nen. Hitas-asunnonomistajat valittavat usein sitä, että heidän kulloista-
kin tarvettaan vastaavaa Hitas-asuntoa on mahdoton löytää Hitas-
asuntokannan sisältä, minkä vuoksi heidän on pakko hankkia asunto 
hintasääntelemättömästä vapaarahoitteisesta asuntokannasta. Hitas-
asuntoja on rakennettu viime vuosina vain noin 200- 300 vuosittain, ei-
kä tämä määrä riitä kattamaan asuntojen kysyntää. Parhaimmillaan Hi-
tas-asuntoja rakennettiin 1 000 asuntoa vuodessa. 

Kaupungin ei ole syytä aloittaa asuntojen välitystä eikä säännellä asun-
tojen hintoja pysyvästi 

Hitas-asuntojen välityksen käyttöönotto hidastaisi vakavasti asunto-
kauppaa, kun otetaan huomioon, että Hitas-asuntokanta on vähintään-
kin kaksinkertaistunut aiempaan välityskauteen verrattuna. Uudistuk-
sen toteuttaminen vaatisi huomattavasti henkilöstö- ja talousresursseja, 
ja on epävarmaa, olisiko kaupungilla nykyisessä taloudellisessa tilan-
teessa mahdollisuuksia vaadittaviin resurssien lisäyksiin etenkin suh-
teessa saavutettavissa oleviin hyötyihin. Uudistuksella saattaisi olla 
merkitystä vain kantakaupungin alueella sijaitsevien Hitas-asuntojen 
välityksessä. Lautakunnan mielestä tehokkaampi tapa kitkeä väärin-
käytöksiä tai väärinkäytösepäilyjä Hitas-asuntokaupoissa olisi kaupun-
gin Hitas-asuntojen lunastusoikeuden käyttäminen entistä useammin 
sekä riittävien määrärahojen varaaminen lunastuksiin. 
 
Lautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena tässä vaiheessa muuttaa Hi-
tas-järjestelmää kummallakaan aloitteessa mainitulla tavalla. 
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