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Hissiavustushakemus

Haemme Oulun kaupungin hissiavustusta hissin rakentamiseksi vanhaan asuinkerrostaloon

Taloyhtiön nimi:

_____________________________________________________________________

Osoite:

_____________________________________________________________________

Taloyhtiön edustaja:

_____________________________________________________________________

Asema yhtiössä:

_____________________________________________________________________

Paikka ja päiväys:

_____________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

_____________________________________

Hakemus jätetään Oulun kaupungin Ympäristötaloon/tontit ja asuminen (Solistinkatu 2) samanaikaisesti valtion
hissiavustushakemuksen (lomake ARA 36c/11) kanssa. Oulun kaupungin hissiavustusta myönnetään uuden tai uusien hissien
rakentamiseen vanhaan asuinkerrostaloon. Avustusta myönnetään 10 % hyväksytyistä kustannuksista.
Oulun kaupungin hakuohjeet ja myöntämisperusteet sivulla 2.

Tontit ja asuminen
www.ouka.fi/tekninen

Postiosoite: PL 32, 90015 OULUN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Solistinkatu 2, 3 kerros
Puhelin: 044 703 2616 /Telefax: (08) 557 2354
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Hissiavustushakemus

Oulun kaupungin hissiavustuksen haku- ja myöntämismenettely
Haku- ja myöntämismenettely
Oulun kaupungin hissiavustusta haetaan hissiavustushakemus lomakkeella (sivu 1) samanaikaisesti
kuin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) haettavaa korjausavustusta (ARAn lomake
36c).
Hakemukseen tulee liittää alustava hissin sijoitusta esittävä piirustus, kustannusarvio sekä
kaupparekisteriote. Mikäli yhtiössä on jo tehty hissin rakentamista koskeva yhtiökokouksen tai
vastaavan elimen päätös, on tämä syytä liittää hakemukseen. Hakemukset toimitetaan tontit ja
asumiseen (osoite sivun alalaidassa).
Hakuaika on jatkuva. Kaupungin hissiavustusta voidaan myöntää käytettävissä olevan määrärahan
puitteissa. Hankkeesta tehdään ensin ehdollinen varauspäätös, jota on edeltänyt ARAn vastaava
päätös määrärahan varaamisesta. Lopullinen avustus myönnetään sen jälkeen, kun ARA on
hyväksynyt hankkeen suunnitelman ja kustannukset sekä myöntänyt hankkeelle valtion
korjausavustuksen. Kaupungin avustus maksetaan taloyhtiön tilille rakennustyön valmistuttua.
Ympäristötaloon/tontit ja asuminen toimitetaan maksatushakemus, jonka liitteenä on selvitys
hankkeen lopullisista kustannuksista, valtuutetun tarkastuslaitoksen hissitarkastustodistus ja taloyhtiön
tilitiedot avustuksen maksamista varten. Avustus voidaan maksaa myös useammassa erässä
rakennustöiden valmiusasteen mukaan.
Avustuksen määrä ja avustettavat toimenpiteet
Oulun kaupungin hissiavustusta myönnetään uuden hissin rakentamiseen vanhaan asuinkerrostaloon.
Tavoitteena on pyrkiä saamaan esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta asuntoihin ja yhteisiin
tiloihin. Lähtökohtana on se, että hissin avulla myös apuvälineitä, kuten pyörätuolia tai rollaattoria
käyttävät voivat kulkea pihalta asuntoihinsa. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissitoimituksesta
aiheutuneet kustannukset, tarvittavat rakennustekniset sekä LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu- ja
yleiskustannukset. Avustusta myönnetään 10 % hyväksytyistä kustannuksista.

Lisätietoja hissiavustuksista, hakuohjeita ja lomakkeet www.ara.fi
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