Hissillä kotiin – vaivattomasti ja turvallisesti
– avustusta jopa 65 % kustannuksista!
Hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon kannattaa. Hissi helpottaa lapsiperheiden, ikäihmisten
sekä liikuntarajoitteisten arkea, lisää turvallisuutta
ja nostaa asuntojen arvoa.
Jokainen koti ansaitsee hissin ota siis rohkeasti yhteyttä talosi isännöitsijään

Hissihankkeen kulku
pähkinänkuoressa
1. Taloyhtiössä syntyy ajatus hissin
rakentamisesta
2. Hallitus selvittää alustavasti hissin
rakentamisen mahdollisuudet

Valtion ja kaupungin avustusten ansiosta taloyhtiölle jää
maksettavaksi vain 35 % hissin rakentamisen kustannuksista.
Avustus on haettavissa ympäri vuoden.

3. Yhtiökokous päättää tarkempien
suunnitelmien käynnistämisestä

Vuonna 2018 kaupunki tarjoaa myös maksutonta konsulttiapua taloyhtiöille.

4. Hallitus ja isännöitisijä tekevät
tarkemmat selvitykset

Konsultti käy halutessanne kertomassa hissin sijoitusmahdollisuuksista ja auttaa kustannusten selvittelyssä. Hissi on
mahdollista rakentaa lähes jokaiseen asuintaloon. Jokaisella
taloyhtiön osakkaalla on mahdollisuus tehdä aloite taloyhtiön hallitukselle tai isännöitsijälle hissin rakentamisesta.

5. Yhtiökokous päättää hissin rakentamisesta

Lisätietoja osoitteesta www.ouka.fi/hissiavustukset tai
p. 044 703 2618, p. 040 653 5829

As Oy Nokkalantie 41 (alla)
Hissit rakennettiin porrashuoneeseen toisen
porrassyöksyn paikalle. Ulkopuolelle rakennettiin
uudet portaat ja tuuletusparvekkeet.

6. Hanke valmistellaan huolella ja
haetaan avustus valtiolta sekä
kunnalta
7. Hissi rakennetaan ja kulkemaan
pääsee esteettömästi

Esteettömyyttä lapsiperheille ja ikäihmisille
Esteettömyys tekee asuinympäristöstä kaikille sopivan, turvallisemman sekä
helpottaa kaikkien tilojen käyttöä.
Taloyhtiöt voivat saada avustusta liikkumisesteiden poistamiseen jopa 45 % korjauskustannuksista!
Avustus on haettavissa ympäri vuoden.
Avustusta myönnetään toimenpiteisiin, joilla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisten pääsy asuinrakennukseen, siinä
oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin.
Avustettavia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi:

LISÄTIETOJA AVUSTUKSISTA JA
ESTEETTÖMYYDESTÄ:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
tontit ja asuminen
Solistinkatu 2, 90140 Oulu
(postiosoite PL 32,
90015 Oulun kaupunki)

- kulkuluiskien rakentaminen
- ulko-ovien leventäminen

www.ouka.fi/hissiavustukset
www.ara.fi/avustukset

- automaattiovien asentaminen

p.044 703 2618
p.040 653 5829

- kynnyskorkeuksien madaltaminen
- kaiteiden asentaminen

Toimivassa kodissa voi asua myös
elämäntilanteiden muuttuessa
Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on yleensä
kaikkien ihmisten toive ja se koetaan tärkeäksi. Esteettömyydellä helpotetaan kotona asumista. Ikääntymisen mahdollisesti tuomiin muutoksiin kannattaa muistaa varautua
ajoissa.

