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HISSIAVUSTUKSET JA AVUSTUS LIIKUNTAESTEEN POISTAMISEEN

AVUSTUSTEN HAKUAIKA

Avustusten hakuaika on ympärivuotinen.

HISSIN RAKENTAMINEN

Hissin rakentamiseen vanhaan asuinkerrostaloon, jossa ei ennestään ole hissiä,
myönnetään avustusta 50 % kustannuksista. Hissin parantamista ei avusteta.
Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Hakemus jätetään
kuntaan, joka toimittaa sen edelleen ARAn käsiteltäväksi. ARA tekee alustavan
varauspäätöksen hakijan esittämän kustannusarvion perusteella. Lopullinen päätös
tehdään urakkasopimusten perusteella.

Alustavaan hakemukseen liitettäviä asiakirjoja ovat:
- Lomake ARA 36c
- Kaupparekisteriote
- Hissin sijoitusta esittävä piirros
- Yhtiökokouksen päätös (esim. ehdollinen päätös)

Taloyhtiöiden, joissa rakennetaan hissi vanhaan asuinkerrostaloon, jossa ei ole ennestään
hissiä, on valtion 50 % hissiavustuksen lisäksi mahdollista hakea Helsingin
kaupungin myöntämä 10 %:n lisäavustus. Hissiavustuksen kokonaismäärä on täten
60 %.

LIIKUNTAESTEIDEN POISTAMINEN

Liikuntaesteiden poistamiseksi voidaan myöntää avustusta 50 % kustannuksista. Tätä
avustusta myönnetään korjaustoimenpiteeseen, jolla tehdään mahdolliseksi
liikuntaesteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin ja muihin
tiloihin. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Hakemus
jätetään kuntaan, joka toimittaa sen edelleen ARAn käsiteltäväksi. ARA tekee alustavan
varauspäätöksen hakijan esittämän kustannusarvion perusteella. Lopullinen päätös
tehdään urakkasopimusten perusteella. Hissien korjausta ei avusteta.

Alustavaan hakemukseen liitettäviä asiakirjoja ovat:
- Lomake ARA 36c
- Kaupparekisteriote
- Yhtiökokouksen päätös (voi olla ehdollinen)
- Kustannusselvitykset
- Mahdolliset piirustukset



HELSINGIN KAUPUNKI 2 / 2
Kaupunkiympäristö – Asuntopalvelut

12.3.2018

Postiosoite: PL 58231, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki

asuntoas@hel.fi
+358 9 310 13034 (9-15)

www.hel.fi

HAKULOMAKE

Avustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lomakkeella Ara 36c.

Lomakkeita voi tulostaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen verkkosivuilta:
www.ara.fi (Lomakkeet/Korjausavustukset).

Myös asuntopalvelut-yksikön sivuilta on tulostettavissa Helsingin kaupungin
hissiavustushakemus:
https://www.hel.fi/static/kv/asunto-osasto/av-hissilom-ohje.docx  (hissiavustus).

HAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN

Hakemukset jätetään postitse osoitteeseen:

Asuntopalvelut/Hissiavustus
PL 58231
00099 Helsingin kaupunki.

Yksikön käyntiosoite on Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki.

Lisätietoa avustuksista löytyy sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen
verkkosivuilta www.ara.fi.

Lisätietoja puhelimitse saa numerosta: (09) 310 13034 (klo 9-15)


