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 Esteetön kulku Hailuodossa -opas on tarkoitettu sekä hailuotolaisille että täällä 

 vieraileville. Opasta voivat hyödyntää kaikki saaressa kulkevat, mutta erityisesti sitä 

 voivat hyödyntää ne, joille kulkemisen esteettömyys on tärkeää.  

 Oppaaseen on kerätty tietoja julkisista ja yksityisistä palveluista ja joistakin 

 matkakohteista. Hailuodon rakennuskanta on vanhaa, minkä vuoksi voimassa olevan 

 esteettömyysasetuksen määräykset täyttäviä tiloja on vähän. Ensimmäinen 

esteettömyysopas tehtiin vanhus- ja vammaisneuvoston toimesta vuonna 2019, jota 

on päivitetty.  

Palautetta voi antaa sähköpostitse vanhus- ja vammaisneuvostolle tai kunnan www-

sivujen kautta palautelomakkeella.  

Tarkemmat tiedot yritysten tarjoamista palveluista ja aukioloajoista löytyvät yritysten 

www-sivulta.  

 

Hailuodossa 22.3.2021 

Pia Piispanen 

perusturvajohtaja 
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2. KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ 

Hailuodon läpi kulkee kapea, asfaltoitu maantie, jonka pituus on noin 30 kilometriä. Matkaa 

lauttarannasta kunnan keskustaa on noin 20 kilometriä. Kevyenliikenteen väylä on rakennettu 

välille Ojakylä (Ravintola Ailasto) – Keskikylä välille. Väylä on pituudeltaan noin 10 km. 

Kevyenliikenteen väylän alkuun on matkaa lauttarannasta noin 10 km. 

Pöllään on asfaltoitu, kapea noin viisi kilometriä pitkä tie. Hailuodossa on paljon sorateitä, joista 

osa soveltuu esim. käsipyörällä tai sähköpyörätuolilla ajettaviksi. 

3. KULJETUKSET JA LIIKENNE 

Hailuodon Taksipalvelut T. Siekkinen  

Taksipalvelut Hailuodossa.  

Esteettömät autot 1+6 ja 1+8 hlöä. 

puh.+358 40 150 6906, puh.+358 40 150 6189 

Parhaiten saat taksin juuri haluamaasi aikaan varaamalla sen etukäteen. 

  

Linja-auto 

Hailuotoon kulkee Oulusta linja-auto nro 59. Linja-auto ei ole esteetön. 

4. INDUKTIOSILMUKKA 

Hailuodon kirkon kirkkosalissa on käytössä induktiosilmukka. 

tel:+358%2040%20150%206906
tel:+358%2040%20150%206189
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5. PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAT 

K-market Hailuoto, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 150 

https://www.facebook.com/KMHailuoto 

Sisäänkäynti esteetön; liiketunnistimella avautuvat ulko-ovet. 

Sale, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 136 

https://www.facebook.com/SaleHailuoto/ 

Sisäänkäynnissä kaksi ovea, joissa matalat kynnykset, kynnyksissä luiskat. 

6. KÄSITYÖMYYMÄLÄT JA TAIDEGALLERIAT 

Kylätalo Pääkauppa, kuntakeskus 

Luovon Puoji -käsityöläisten myymälä, Kahvila Pariton Kuppi,  

Hailuoto-seuran galleriat: Galleria Luoto ja Peräkamari 

Kuntakeskuksessa, huoltoasemaa vastapäätä.  

Käyntiosoite: Luovontie 231 

https://hailuoto-seura.fi/kylatalo 

http://luovonpuoji.fi/ 

Huoltoasemaa vastapäätä sijaitseva Pääkauppa on Hailuoto-seuran omistama Arinan vanha 

päämyymälä. Pääkaupalla on kesäaikaan hailuotolaisten käsityöläisten myymälä sekä Kahvila 

Pariton Kuppi, Hailuoto-seuran Galleriat Luoto ja Peräkamari. 

 

Rakennukseen on esteetön sisäänkäynti 
sisäpihan luiskan kautta, luiskan vapaa 
leveys noin 95 cm, kaltevuus alle 10 %, 
välitasanne 120 cm *120 cm. 
Sisällä on korkeuseroja ja kynnyksiä, 
joita kaikkia ei ole luiskattu. 
 

 

https://www.facebook.com/SaleHailuoto/
https://hailuoto-seura.fi/kylatalo
http://luovonpuoji.fi/
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Pääkaupan wc soveltunee pienen apuvälineen käyttäjälle: oven vapaa leveys 80 cm; wc-istuimen 

edessä vapaan tilan leveys 110 cm ja syvyys 90 cm, wc-istuimen korkeus 46 cm. (Tilavampi käynti 

wc-tilaan on gallerian kautta) 

Samassa pihapiirissä Kylätalo Pääkaupan kanssa sijaitsee Hailuodon Panimon tuotantotilat, Pubi 

ja Puoti, jossa esteetön wc. 

Luovon Puikkari; Marjaniemi 

Marjaniemi; käsityömyymälä ja kahvila 

Käyntiosoite: Marjaniementie 794 

http://www.luovonpuikkari.net/ 

 

Luovon Puikkarin luiska on jyrkkä, 
kaltevuus yli 20 %; portaissa kaiteet; 
tasoero terassin ja sisätilan välillä; ei 
apuvälineen käyttäjälle soveltuvaa wc-
tilaa 

7. MUUT MYYMÄLÄT JA PALVELUT 

Hailuodon Halstari, Marjaniemi 

Marjaniemessä sijaitseva kalasavustamo, jonka yhteydessä on pieni myymälä. Myymälästä saa 

myös kalakeittoa. 

Käyntiosoite: Marjaniementie 783 

https://www.halstari.fi/ 

Sisäänkäynnissä on tasoeroja ja kynnys; ovenpielessä soittokello; ulkoterassille luiska 

   

 

http://www.luovonpuikkari.net/
https://www.halstari.fi/
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Hailuodon Osuuspankki, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 138 

https://www.op.fi/web/op-hailuoto 

 

Pankkiautomaatille ja pankin ulko-ovelle 
betoniluiska. 

Kirppis, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 138 

 

Sisäänkäynnissä tasoeroja. Ovella 
kynnyksen korkeus 8 cm, 
pyörähdysympyrä ulko-oven edessä 110 
cm * 180, oven vapaa leveys 78 cm 

Parturi-kampaamo Emmy, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 138 (Osuuspankin rakennus) 

http://parturikampaamoemmy.com/ 

 

Parturi-kampaamoon on irrallinen luiska, 
jota pitkin pääsee apuvälineellä sisälle, 
luiskan leveys 90 cm.  

 

https://www.op.fi/web/op-hailuoto
http://parturikampaamoemmy.com/
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Puutarha Merivilja, Ojakylä 

Käyntiosoite: Luovontie 521 

https://www.facebook.com/Puutarha-Merivilja-1678717132374614/ 

Puutarhan kasvihuoneiden pääkäytävillä onnistuu apuvälineillä kulkeminen. Suuremman 

kasvihuoneen pääkäytävä kapeimmillaan 97 cm, pienemmän kasvihuoneen pääkäytävän leveys yli 

120 cm. 

   

8. MATKAILUKOHTEITA 

Kirkkosalmen lintutorni, kuntakeskus 

https://www.hailuoto.fi/matkailu/aktiviteetit/lintubongaus/ 

Metsähallituksen rakennuttama. Lintutornin ensimmäiselle tasanteelle pääsee apuvälineellä. 

Avustaja voi olla tarpeen. Tilava (kaksoisovet) puucee, jonka puhtaanapito on puutteellista. 

    

 

  

https://www.facebook.com/Puutarha-Merivilja-1678717132374614/
https://www.hailuoto.fi/matkailu/aktiviteetit/lintubongaus/
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Rannan Reitti, Marjaniemessä sijaitseva luontopolku 

Hailuodon luontoa esittelevä, puusta tehty luontopolku (800 m) Marjaniemessä, meren rannalla. 

https://www.luontoon.fi/hailuoto/reitit 

 

Reitti 1  

Pääsy esteettömälle pitkospuureitille Ravintola Fransin vierestä. Reitti on epätasainen.  

   
 

Reitti 2  

Pääsy esteettömälle pitkospuureitille lähellä vierassataman huoltorakennusta.   

  

 

Organum, Ulkokarvo 

 

Oganum sijaisee lähellä Ulkokarvon 
taukotupaa ja nuotiopaikkaa 
 
Organumiin johtaa kapea polku, joka ei 
sovellu apuvälineen käyttäjälle.  
 
Organumin läheisyydessä on Ulkokarvon 
nuotiopaikka ja taukotupa Taukotupa ja 
sen läheisyydessä sijaitseva ulkoWC 
eivät sovellu liikutarajoitteisille. 

https://www.luontoon.fi/hailuoto/reitit
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9. MAJOITUS- JA RAVINTOLAPALVELUJA 

Kahvila Loma, kuntakeskus 

Kuntakeskus, Käyntiosoite Luovontie 150 (K-Marketin vieressä).  

http://www.kahvilaloma.fi/ 

https://www.facebook.com/KahvilaLoma/ 

 
a 

 

 

Sisäänkäynnissä on kaksi porrasta. Kahvilassa tavallinen wc, jonne apuvälineellä ei sovi (oven 

vapaa leveys 61 cm). Apuvälineellä pääsee sisälle kahvilaan terassin kaiteeseen tehdyn portin 

kautta. 

Pyydä tarvittaessa henkilökunnalta apua.  

Hailuodon Panimon tuotantotilat, Pubi ja Puoti; kuntakeskus 

Kuntakeskus, käyntiosoite Luovontie 233 

https://hailuodonpanimo.fi/ 

Hailuodon Panimo tuotantotilat, Pubi ja Puoti sekä Kylätalo Pääkauppa sijaitsevat samassa 

pihapiirissä SEO:n huoltoasemaa vastapäätä.  

http://www.kahvilaloma.fi/
https://www.facebook.com/KahvilaLoma/
https://hailuodonpanimo.fi/
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Sisäänkäynneissä 90 cm leveä luiska, etupihalla paikoin pehmeää hiekkaa; Yksipuolisesti 

käytettävä inva-wc, jossa istuin vasemmassa reunassa; invakahvat kiinni wc-istuimessa 

Ravintola Iltalento, kuntakeskus 

Kuntakeskus,käyntiosoite: Luovontie 137 

https://www.facebook.com/ravintolailtalento/ 

 

 

Sisäänkäynnissä on jyrkähkö, lyhyt 
luiska. Naisten wc:stä on tehty tilava 
poistamalla väliseinä; WC-istuimen 
korkeus on noin 40 cm, ei invakahvoja; 
terassin ja ravintolan välissä korkeusero 
 

Dancing bobcat bar, kuntakeskus 

Kittiläntie 89 

www.dancingbobcatbar.fi/etusivu 

Luotsihotelli, Marjaniemi 

Marjaniemi, käyntiosoite Marjaniementie 789 

https://wildnordic.fi/lighthouse/fi/ 

Samassa rakennuksessa Luotsihotelli sekä ravintola Aava  

https://www.facebook.com/ravintolailtalento/
http://www.dancingbobcatbar.fi/etusivu
https://wildnordic.fi/lighthouse/fi/
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Sisäänkäynti on rakennusten kulmassa. 
Sisäänkäynnissä on 5 cm korkea ja 18 
cm leveä kynnys, sisällä kulku 
esteetöntä; vastaanottoaulassa inva-wc; 
ravintolan yhteydessä terassi, jonne on 
pieni kynnys. 

 

 

 
Hotellihuoneet toisessa kerroksessa, 
invavarustettu wc löytyy neljästä 
huoneesta; 
hissin mitat: leveys 78cm, syvyys 170cm, 
korkeus 200cm 
 

Hailuodon Majakkapiha ja Vierassatama, Marjaniemi 

https://www.majakkapiha.fi/ 

Mökkimajoitusta Marjaniemessä; vanha luotsiasema, majakanvartioiden tupa, aitta ja savusauna; 

vierasvenesataman toiminta; Cafe Kaija ja Ravintola Frans. 

Hailuodon Majakkapihan majoitustilat on kunnostettu Perämeren tutkimuskeskuksen rakennuksiin. 

Majoitustiloissa ei ole esteettömyysasetuksen määräykset täyttäviä huoneita. Ravintoloiden 

esteettömyystiedot ravintolan kohdalla. 

Cafe Kaija, Marjaniemi 

Marjaniemi, käyntiosoite: Marjaniementie 821 

https://www.majakkapiha.fi/ravintolat 

 

Cafe Kaija on esteetön, sisäänkäynnin 
matala kynnys luiskattu.  
Viereisessä rakennuksessa 
(Venesataman huoltorakennus) on tilava 
tavallinen wc, joka soveltunee pienen 
apuvälineen käyttäjälle (katso lisätiedot 
luvusta 16)  

https://www.majakkapiha.fi/
https://www.majakkapiha.fi/ravintolat
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Ravintola Frans, Marjaniemi 

Käyntiosoite: Marjaniementie 783 F 

https://www.majakkapiha.fi/ravintolat 

 

Puinen sisääntuloluiska jyrkkä; sisäänkäynnissä myös portaat, jossa kaide  molemmilla puolilla; ei 

apuvälineen käyttäjälle soveltuvaa wc-tilaa. Ravintolalla on ulkoterassi, jonne pääsee esteettömälle 

pitkospuureitille johtavaa sorakujaa pitkin. Ravintolan terassi on esteetön.  

 

   

 

Hailuodon Loma-asunnot, Pöllä 

https://www.hailuodonlomaasunnot.fi/ 

https://www.facebook.com/hailuodonlomaasunnot/ 

Auton paikoitus on lähellä ulko-ovea. Sisäänkäynneissä on kaksi porrasta. Nuotta (B2) loma-

asunnossa on puinen luiska, kaltevuus noin 6,5 %. WC- ja suihkutila yhdistetty, WC-istuimen 

edessä pyörähdysympyrä 130 mm. Korkeusero sisäänkäyntitasanteen ja huoneiston välillä noin 10 

cm, ei kynnystä.  Samanlainen korkeusero on meren puoleiselle terassille.  Matkaa meren rantaan 

on noin 25 m.  

Nuotta on kaksikerroksinen, alakerrassa on yksi kahden hengen makuuhuone ja yläkerrassa on 

yksi kahden hengen makuuhuone sekä levitettävä vuodesohva kahdelle parvella. Majoitustilaa 

yhteensä 6 hengelle. 

 

https://www.majakkapiha.fi/ravintolat
https://www.hailuodonlomaasunnot.fi/
https://www.facebook.com/hailuodonlomaasunnot/
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Meren ranta on hienoa hiekkaa, puisten pitkospuiden leveys noin 50 cm. Rannalla kota ja kodan 

ulkopuolella lisäksi erillinen nuotiopaikka. Noin 300 metrin päässä Pöllän venelaituri ja veneiden 

vesillelaskupaikka 

10. NUOTIOPAIKKOJA JA TAUKOTUPIA 

Marjaniemi, nuotiopaikka1  

 

Nuotiota ympäröi tuulisuoja. Nuotiolle 
ulottuu tuulisuojaa kiertävältä penkiltä; 
paistoritilä 
 

Marjaniemi, nuotiopaikka 2 

 

Marjaniemen nokan toinen nuotiopaikka 
on asfaltoidulla alueella ja sen äärelle 
pääsee apuvälineellä. 

Vasken nuotiopaikka ja taukotupa 

Vaskentie 35 

Vasken taukopaikka on mäen päällä, eikä sovellu apuvälineen käyttäjälle. Nuotiopaikan ympärillä 

on pehmeää, upottavaa hiekkaa. 
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Ulkokarvon nuotiopaikka ja taukotupa 

Ulkokarvon taukotuvan sisäänkäynnissä on kolme porrasta, nuotiopaikka taukotuvan vieressä; 

ulkoWC ei sovellu liikuntarajoitteiselle. 

  

11. HAILUODON VIERASSATAMA, Marjaniemi 

Käyntiosoite: Marjaniementie 821 

https://www.majakkapiha.fi/ 

 

Vierassataman huoltorakennukseen 
johtaa metalliluiska. 
Rakennuksen takaosassa suurehko 
tavallinen wc, istuimen vieressä vapaa 
tila 130 *130, invakahva seinässä, oven 
vapaa leveys 75 cm, tasanne oven 
kohdalla 140 cm*140 cm. WC on auki 
toukokuun alusta elokuun loppuun.   

https://www.majakkapiha.fi/


 
 
 
   Esteetön kulku Hailuodossa -opas 

  
 

18 

 

12. HAILUODON KIRKKO 

Käyntiosoite Luovontie 52 

https://www.hailuodonseurakunta.fi/ 

 

Sisäänkäynnissä on metalliritiläluiska; tilava 
wc, jossa pyörähdysympyrä yli 150 cm; wc-
istuimen korkeus noin 40 cm; korkeutta voi 
lisätä korokerenkaalla; tukevat invakahvat. 
Kirkkosalissa on induktiosilmukka. 
 

13. JUHLA- JA KOKOUSTILAT 

Saaren ravintoloista ja kahviloissa on kokous- ja juhlakäyttöön soveltuvia tiloja. Kunta vuokraa mm. 

liikuntahallin Aito-Helmi –salia sekä kunnantalon Luototupaa ja Luotosalia. Katso 

esteettömyystiedot kohteen tiedoista.   

Hailuodon nuorisoseurantalo, kuntakeskus 

Kuntakeskus, käyntiosoite Luovontie 280 

https://www.ihimiset.fi/toimitila/hailuodon-nuorisoseurantalo/ 

https://www.facebook.com/hailuodon.nuorisoseura/ 

https://www.seurantalot.fi/talot/2232-hailuodon-nuorisoseura-ry-1088 

Sisäänkäynnissä ulkona neljä porrasta, kaide oikealle kädelle; sisäeteisessä yksi porras; tilava, 

tavallinen wc, jonka oven vapaa leveys 69 cm; wc-istuimen korkeus 41 cm. Talon sisällä on 

kynnyksiä, joiden korkeus on korkeintaan 3,5 cm. 

Kulttuuritalo Päiväkoti, kuntakeskus 

Kuntakeskus, käyntiosoite Haapalantie 4, 

 (terveyskeskusta vastapäätä, avoinna vain tilauksesta)  

http://www.kulttuuritalopaivakoti.fi/ 

https://www.hailuodonseurakunta.fi/
https://www.ihimiset.fi/toimitila/hailuodon-nuorisoseurantalo/
https://www.facebook.com/hailuodon.nuorisoseura/
https://www.seurantalot.fi/talot/2232-hailuodon-nuorisoseura-ry-1088
http://www.kulttuuritalopaivakoti.fi/
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Rakennuksen päädyssä luiska, ennen luiskaa karkeaa, upottavaa soraa, jossa vaikea liikkua 

apuvälineellä (manuaalipyörätuolin käyttäjä tarvitsee avustajan); 

tilava tavallinen wc; ulko-oven vapaa leveys 68 cm. 

Luotosali, kuntakeskus 

Kuntakeskus, kunnantalo, käyntiosoite Luovontie 176 

 

 
Sisäänkäynnissä luiska, ei tasannetta, inva-WC  
 
Rakennuksen päädyssä varapoistumistienä 
metalliluiska. 
 

Luototupa, kuntakeskus 

Kuntakeskus, kunnantalo, käyntiosoite Luovontie 176 

Sisäänkäynnissä asetuksen mukainen luiska; sisäänkkäynti esteetön, invaWC 
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KUNNANTOIMISTO 

Kunnantalo, Kuntakeskus 

käyntiosoite Luovontie 176 

 

 
Sisäänkäynnissä asetuksen määräykset 
täyttävä luiska, inva-WC  
 
Ulko-oven vieressä kunnan virallinen 
ilmoitustaulu,  

 

14. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Hailuodon terveyskeskus, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Kaunakaupungintie 1 

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/ 

Sisäänkäynnissä automaattisesti liiketunnistimella avautuvat ovet; yksipuolisesti käytettävä inva-
WC istuin. Istuimen vasemmassa reunassa tukeva invakahva. 

Palvelukoti Saarenkartano, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Kaunakaupungintie 1 

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/palveluasuminen/ 

Sisäänkäynnissä pieniä kynnyksiä; esteettömyysasetuksen määräykset täyttävä, molemmin puolin 

käytettävä inva-WC. 

Rivitalo Ojavilkki, kerhohuone, kuntakeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 198 B 10 

https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/
https://www.hailuoto.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vanhuspalvelut/palveluasuminen/
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Ulko-oven vapaa leveys noin 88 cm, 
kaksi metalliluiskaa sisäänkäynnissä, 
WCssä invakahvat, wc-istuimen korkeus 
38 cm, korokeistuin, WCn oven vapaa 
leveys noin 88 cm. 

15. KOULU JA KIRJASTO 

Hailuodon kirjasto, koulukeskus 

Käyntiosoite: Luovontie 61 (kirkkoa vastapäätä, koulukeskuksessa) 

https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kirjasto/ 

 

Sisäänkäynnissä on jyrkkä 
metalliritiläluiska, jossa avustaja on 
useimmille tarpeen. Ulko-ovessa ja 
eteisen ovessa kynnys. 
 

Hailuodon koulukeskus, koulukeskus 

Käyntiosoite Luovontie  

https://www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/peruskoulu/ 

Rakennukseen on kolme sisäänkäyntiä, joissa kaikissa betoniluiska; inva-WC. 

16. LIIKUNTAPALVELUT 

Hailuodon liikuntakeskus, koulukeskus 

Käyntiosoite Luovontie 61 

(kirkkoa vastapäätä, koulukeskuksessa):  

https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/vuokrattavat-tilat/ 

https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/kirjasto/
https://www.hailuoto.fi/paivahoito-ja-koulutus/peruskoulu/
https://www.hailuoto.fi/nuoret-ja-vapaa-aika/vuokrattavat-tilat/
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Ulko-oven edessä metalliritilä (syvyys 40 
cm);  sisäänkäynnissä kynnys. 
Pukuhuoneiden yhteydessä pienehkö 
inva-WC.  
Kuntosalin ja pukuhuoneisin johtavan 
sisäänkäynnissä jyrkähkö metalliluiska, 
kuntosalin pukuhuoneessa inva-WC. 
 

Koulukeskuksen leikki- ja lähiliikuntapaikat, koulukeskus 

Koulukeskuksen yhteydessä leikki-/lähiliikuntapaikkoja: kiikkuja, pelikenttä, skeittiramppi, 

kiipeilytelineitä. Pinnoite ”turva-asfalttia”, jolla pystyy helposti liikkumaan apuvälineellä. 

Kirkonmäen frisbeegolfrata, koulukeskus 

Kirkonmäen frisbeegolfrata sijaitsee kirkon takana. Rata on kaikille avoin 12-väyläinen ja maksuton 

metsärata. Lähtö on kirkon parkkipaikalta. Rata ei sovellu rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjälle. 

17. WC-TILAT 

Hailuodon molemmissa lauttarannoissa on kahvila. Riutunkarin rannassa Oulunsalossa on 

kahvilan yhteydessä suurehko wc, joka soveltuu myös apuvälineen käyttäjälle. Kahvilaan on jyrkkä 

luiska, johon useimmat tarvitsevat avustajan. Hailuodon puolella Huikussa inva-WC:tä ei ole. 

Kuntakeskus 

Hailuodon Panimo: yksipuolisesti käytettävä inva-WC, jossa istuin vasemmassa reunassa; 

invakahvat kiinni wc-istuimessa 

Palvelukoti Saarenkartano: esteettömyysasetuksen määräykset täyttävä, molemmin puolin 

käytettävä inva-WC. 

Hailuodon terveyskeskus: yksipuolisesti käytettävä inva-WC, istuin vasemmassa reunassa. 

Kunnantalo, Luotosali ja Loototupa: molemmissa kokoustiloissa sekä kunnantoimiston tiloissa 

esteettömyysasetuksen määräykset täyttävä, molemmin puolin käytettävä inva-WC 

Hailuodon kirkko: tilava wc, jossa pyörähdysympyrä yli 150 cm; wc-istuimen korkeus noin 40 cm; 

korkeutta voi lisätä korokerenkaalla; tukevat invakahvat 

Hailuodon koulu: esteettömyysasetuksen määräykset täyttävä inva-wc 
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Liikuntahalli, liikuntasali: pieni inva-WC, jossa korkea istuin. 

Liikuntahalli, kuntosali: pukuhuoneen yhteydessä inva-WC-istuin; tukeva invakahva 

Kirkkosalmen lintutorni, puucee: yksipuolisesti käytettävä, tilava puucee, istuin oikeassa 

reunassa; puhtaanapito puutteellista. 

Marjaniemi 

Luotsihotelli: esteettömyysasetuksen määräykset täyttävä, molemmin puolin käytettävä inva-WC. 

Apuvälineiden käyttäjälle mahdollisesti soveltuvat WC-tilat: 

Kylätalo Pääkauppa, kirkonkylä  

Kylätalo Pääkaupan wc soveltunee pienen apuvälineen käyttäjälle: oven vapaa leveys 80 cm, wc-

istuimen edessä vapaa tila: leveys 110 cm, syvyys 90 cm, wc-istuimen korkeus 46 cm. 

Ravintola Iltalento, kirkonkylä 

Naisten wc:stä on poistettu väliseinä, joten se soveltunee pienen apuvälineen käyttäjälle; WC-

istuimen korkeus on noin 40 cm, ei invakahvoja. (Oven vapaa leveys ei tiedossa.) 

Vierassataman huoltorakennus, Marjaniemi 

Rakennuksen takaosassa suurehko tavallinen wc, istuimen vieressä vapaa tila 130 cm *130 cm, 

invakahva seinässä, oven vapaa leveys 75 cm, oven kohdalla tasanne, jonka pyörähdysympyrä on 

noin 140 cm * 140 cm. WC on avoinna ympäri vuorokauden toukokuun alusta elokuun loppuun.  
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