
ESTEETTÖMYYSAVUSTUSANOMUS 
Yritys
Yhdistys, yhteisö

PL 2  65101 VAASA Puhelin (06) 325 1111 Telefax (06) 325 4448 e-mail: etunimi.sukunimi@vaasa.fi 
PB 2  65101 VASA  Telefon (06) 325 1111 Telefax (06) 325 4448 e-mail: förnamn.efternamn@vaasa.fi 

Kunta Kunta Hakemus saapunut kuntaan, pvm

Hakijan nimi Postinumero ja postitoimipaikka 

Avustuksen kohteen nimi ja katuosoite Rakennusvuosi Rakenn. kerrosluku Y-tunnus

Kaupunginosa/Kortteli/Tontti Kiinteistötunnus Liikehuoneiston pinta-ala 

m2 

Työntekijöiden lukumäärä

Rahalaitoksen konttori ja tilin numero, jolle avustus maksetaan

Yhteyshenkilön 

tiedot 

Nimi 

Jakeluosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin  Telefax

Sähköpostiosoite

Asema yhtiössä

 isännöitsijä      muu, mikä 

1) 

Hankkeen selostus 

ja kustannusarvio 

Toimenpide Kustannukset Kunta täyttää 

YHTEENSÄ 

Päätökset korjaus-

työhön 

ryhtymisestä 

Hallitus, pvm Yhtiökokous, 

pvm 

Muu, mikä ja pvm 

Korjaustöiden 

suunniteltu 

aikataulu 

Aloitus, pvm Valmis, pvm

Muut selvitykset 
  Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas kohde   

Lisäselvitykset 

1) Avustettavien toimenpiteiden osalta 



Rahoitussuunnitelma 
 Euroa 

          Toimenpiteeseen on saatu 

 muuta avustusta         mitä     ____________________________          __________________________ 

 Muut lainat    ____________________________           __________________________ 

 Omarahoitus     ____________________________          __________________________ 

   YHTEENSÄ    __________________________ 

Päiväys ja 

allekirjoitus 

Vakuutan edellä olevat tiedot oikeiksi ja hyväksyn kaupungin hakuohjeessa avustukselle asettamat ehdot. 
Paikka ja päiväys                                                                               Hakijan allekirjoitus 

_______________________________________________________      ______________________________________________________ 

    Nimenselvennys 

Kunnan merkintöjä 

Ehdollisen päätöksen mukaisen avustuksen määräksi hyväksytty, pvm  __________________________________________________________ € 

 Yritys                                   Yhdistys, yhteisö 

 Avustus 

Lopulliset kustannukset       ____________________________  €         ___________________________ € 

Hakemuksen mukaiset työt suoritettu, pvm  ____________________________           ___________________________ 

Laskut saatu, pvm      ____________________________ 

Avustus maksettu hakijalle, pvm    ____________________________ 

  Viranomaisen allekirjoitus 

   _____________________________________________ 

   Nimenselvennys 

Liitteet 

Esteettömyysavustus 

- taloyhtiön hyväksyntä hankkeelle 

- mahdollinen rakennuslupa 

- hanketta koskevat suunnitelmat / piirustukset 

- toimenpiteiden tekninen esittely ja työselitykset 

- selvitys hankkeen kustannuksista 

Maksatus 

- kopio laskuista 

- maksutositteet 

Hakemuksen palautus:  

Tekninen toimi / Kiinteistötoimi 

PL 2 (Kirkkopuistikko 26 A) 

65101  VAASA 
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