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HSY:n tonttikustannustoimikunta on valmistellut Asumisen rahoitus- ja ke-
hit tä mis kes kuk sel le ARA:lle tehtävän ehdotuksen valtion tukemaan asun to-
tuo tan toon (pitkä korkotuki) vuonna 2020 osoitettavien tonttien enim mäis-
hin noik si pääkaupunkiseudulla. Enimmäishinnat esitetään tont ti hin ta kar tal-
la neljänä käyränä ja niiden välisinä vyöhykkeinä. Hintakarttaan liittyen an-
ne taan ohjeita mm. sijainti- ja laatutekijöiden huomioon ottamiseksi tont ti-
koh tais ta enimmäishintaa määriteltäessä.

Tonttikustannustoimikunnan ehdotus perustuu käytettävissä oleviin tont ti-
hin ta ti las toi hin sekä arvioon markkinatilanteen kehityksestä. Keskeisenä in-
di kaat to ri na ARA-hintojen tarkistuksessa käytetään asemakaavoitetulla
alu eel la sijaitsevien rakentamattomien pientalotonttien toteutunutta hin ta-
ke hi tys tä.

Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa pääkaupunkiseudulla toteutui 319
edus ta vaa pientalotonttikauppaa. Tammi-syyskuussa 2019 ra ken ta mat to-
mas ta pientalotontista on Helsingissä maksettu keskimäärin 1 199 euroa,
Es poos sa 1 203 euroa, Kauniaisissa 1 114 euroa ja Vantaalla 701 euroa
ra ken nus oi keus ker ros ne liö met riä kohden. Hinnat nousivat pää kau pun ki-
seu dun eri kaupunginosissa keskimäärin 4,2 % vuodesta 2018.

Rakennusoikeuden markkinahintataso vaihtelee suuresti pää kau pun ki seu-
dun eri osien kesken. Markkinahinnat voivat olla moninkertaisia Espoon ja
Hel sin gin kalleimmilla sijainneilla verrattuna Vantaan pohjoisosien hal vim-
piin sijainteihin. Reaalihintojen kehitys on pääkaupunkiseudulla 2010-lu vul-
la ollut vailla selkeää suuntaa. Espoossa ja Helsingissä reaalihinnat ovat
ol leet nousussa vuodesta 2016 lähtien, kun taas Vantaalla kehitys on ollut
ta sai sem paa.

Toimikunta esittää, että vuonna 2020 sovellettavia enimmäishintoja ko ro te-
taan maltillisesti vuonna 2019 sovelletuista enimmäishinnoista. Toi mi kun-
nan näkemyksen mukaan ARA-hintojen ja markkinahintojen eroa tulee ka-
ven taa käyrien II ja IV välisellä alueella, minkä vuoksi käyrän III enim mäis-
hin taa tulee nostaa pientalotonttien osalta 20 eurolla ja käyrän IV 30
eurolla ra ken nus oi keus ker ros ne liö met riä kohden. Kerrostalotonttien osalta
käyrän III enimmäishintaa esitetään nostettavaksi 15 eurolla ja käyrän IV
25 eu rol la rakennusoikeuskerrosneliömetriä kohden. ARA-hintojen nousu
vuodesta 2019 vuoteen 2020 olisi pääkaupunkiseudulla keskimäärin 2,9 %.



Vuoden 2019 ARA-hinnat ja uudeksi ARA-hintatasoksi esitettävät hinnat
sisältävä muu tos eh do tus kart ta on liitteenä neljä ja varsinainen vuodelle
2020 esi tet tä vä tonttihintakartta on liitteenä viisi.

Käyrän IV hinnan nosto heijastunee myös käyrän IV eteläpuoliselle alu eel-
le, vaikka kyseisellä alueella hinnat lähtökohtaisesti sovitaan ARA:n kanssa
ta paus koh tai ses ti. Käyrien sijainteihin ei esitetä muutoksia. Hintakäyrien
käyt töön ja hintojen määräytymiseen liittyvät soveltamisohjeet esitetään
myös säilytettävän ennallaan.

Toimikunta pyrkii vuoden 2020 kuluessa kehittämään työskentelyään. Ke-
hi tys työs sä tarkastellaan mahdollisuuksia laajentaa nykyisin valmistelun tu-
ke na käytettävää tietopohjaa sekä muuttaa tonttihintakartan esitystapaa eri
aluei den väliset markkinahintaerot nykyistä käyriin perustuvaa esitystapaa
jous ta vam min huomioivaksi.

Toimikunnan ehdotus vuodelle 2020 perusteluineen on oheisaineistona.

Ehdotus (RI) Hallitus päättää

a. esittää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlle hy väk syt tä väk si
val tion tukemassa asuntotuotannossa (pitkä korkotuki) vuonna 2020 so vel-
let ta vat tonttien enimmäishinnat liitteenä olevan hin ta käy rä kar tan ja siihen
liit ty vien soveltamisohjeiden mukaisesti,

b.  lähettää päätöksensä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle se kä
jäsenkunnille: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kau pun gin-
hallituksille.

Päätös Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.


