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Vaasan kaupungin

esteettömyysavustus



Mitä on esteettömyys?
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• Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että kaikki ihmiset 

toimintakyvystään riippumatta voivat elää mahdollisimman itsenäisesti ja 

osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla

• YK:n vammaissopimus edellyttää asianmukaisten tarpeiden huomioimista 

esimerkiksi esteiden poistamisen suhteen

• Sovelletaan muun muassa:

• rakennukset, tiet, sairaalat, koulut, työpaikat ja kuljetukset 

• tiedottaminen, sähköiset palvelut ja pelastuspalvelut  
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https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/saavutettav

uus -

• Esteettömyys ei ole vain liikuntaesteiden 

poistamista, vaan siinä huomioidaan myös 

kommunikaatioon, näköön, kuuloon ja 

ymmärtämiseen liittyvät esteet

• Muuhun kuin liikuntaesteisiin liittyvissä asioissa 

voidaan puhua myös saavutettavuudesta

• Esteetön ympäristö viestii ihmisoikeuksia 

kunnioittavasta ajattelutavasta ja oikeista asenteista

• Esteetön rakennus on turvallinen käyttäjälleen ja 

mahdollistaa tilojen käytön kaikille lähtökohdista 

huolimatta

Esteettömyys 
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Vaasan kaupungin 

esteettömyysavustus



• Vaasan kaupunki myöntää esteettömyysavustusta yhdistyksille, yhteisöille ja pienille yrityksille*, 

sekä taloyhtiöille palvelu- ja toimitilojen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi

• Tarkoituksena parantaa esteettömyyttä Vaasan kaupungissa 

• Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota tilojen kokonaisesteettömyyteen

• *Toimipaikan täytyy sijaita Vaasassa

• Esimerkkejä avustettavista toimenpiteistä: 

• Luiskien tai kynnysluiskien madaltaminen 

• Kynnyskorkeuksien madaltaminen 

• Oviaukkojen leventäminen  

• Kaiteiden asentaminen 

• Induktiosilmukan asentaminen

• Ulko-ovien automatisointi 

• Riippumaton ARAn avustuksesta mutta haettavissa myös ARAn avustuksen lisäksi

• Esteettömyysavustus kattaa enintään 30% hankkeen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista tai 

korkeintaan 3000€.

• Avustusta haetaan esteettömyysavustuslomakkeella Vaasan kaupungin kiinteistötoimesta 

• Jatkuva hakuaika

• Lisää tietoa avustustoimenpiteistä ja avustuksen hausta: https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-

ja-seudusta/ota-yhteytta/avustukset/esteettomyysavustus/ -

Vaasan kaupungin esteettömyysavustus 
6

https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/ota-yhteytta/avustukset/esteettomyysavustus/


Esimerkkejä Vaasassa 

tehdyistä esteettömyys-

toimenpiteistä



Yleinen esteetön WC

https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyysjulki

nen-rakennus/yleinen-esteeton-wc -

• Kaikkien toimenpiteiden suuruus oli 

enintään 30% hyväksytyistä 

korjauskustannuksista

• Ulko-oven automatisaatioon myönnettiin 

840€ suuruinen esteettömyysavustus

• Palvelu- ja toimitilojen saavutettavuuden 

parantamiseen myönnettiin 1940€ suuruinen 

esteettömyysavustus 

• Vanhan portaan muokkaamiseen 

rullaattorirampiksi myönnettiin 399€ 

esteettömyysavustus 

• Kahden ulko-oven automatisointiin 

myönnettiin 1637€ esteettömyysavustus 

• FlexStep- nostimen asennukseen ja WC:n 

muutostöihin myönnettiin 2240€ 

esteettömyysavustus 
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ARAn

esteettömyysavustus



https://www.ara.fi/fi-

FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Esteettomyysavustus -

• ARAn esteettömyysavustus on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista

• Esteettömyysavustusta voi hakea ARAn hissiavustuksesta riippumatta tai hissiavustuksen 

lisäksi

• Haettavissa muihin kuin jälkiasennushissin rakentamiseen liittyviin toimenpiteisiin, jotta 

täysin esteetön kulkureitti asuintalossa toteutuu 

• Porrashissin asennus sekä olemassa olevan hissin esteettömyyskorjaukset kuuluvat 

esteettömyysavustuksen piiriin

• Avustusta voi saada rakennuksen omistava yhteisö, esimerkiksi asunto-osakeyhtiö

• ARAn esteettömyysavustuksen lisäksi voi hakea Vaasan kaupungin esteettömyysavustusta

samaan toimenpiteeseen

• ARAn avustus koskee asuinrakennuksia (ei koske piha-alueita tai ulkotiloja) 

• Tavoitteena saada esteetön kulkuyhteys rakennukseen tai siinä oleviin tiloihin 

• ARA huomioi kokonaisesteettömyyden toteutumisen, eli kaikkien esteiden poistamisen 

• Jatkuva hakuaika
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Lisätietoa ARA:n esteettömyysavutuksesta ja sen 

hakemisesta löytyy osoitteesta https://www.ara.fi/fi-

FI/Lainat_ja_avustukset/Korjausavustukset/Esteetto

myysavustus -

• ARAn avustamia toimenpiteitä voi esimerkiksi 

olla 

• Kulkuluiskien tai kaiteiden 

asentaminen 

• Kynnyksen madaltaminen 

• Ulko-oven automatisointi 

• Oviaukon leventäminen 

• Porrashissin asennus

• Olemassa olevan hissin 

esteettömyyskorjaukset

• ARAn verkkoasioinnin osoite on 

http://www.ara.fi/verkkoasiointi -
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