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TULE VAPAA-AJAN ASUKKAAKSI
HAILUOTOON !
Hailuodon kunta myy Santosen etelärannasta läheltä Huikun lauttasatamaa loma-asuntotontteja. Tontit sijaitsevat merenrannan tuntumassa. Alueelta on matkaa
Hailuodon kuntakeskukseen 18 km ja Ouluun 33 km.

Hailuodon kunta myy Santosen etelärannasta läheltä Huikun lauttasataRakennusoikeus loma-asuntotonteilla on 270 kem² tai 250 kem². Kerrosluku on joko l
maa
kaksi omakotitalotonttia (1-2) ja 11 loma-asuntotonttia (3-13). Tontit
3/4 tai l 1/2. Merenrannan puoleisille loma-asuntotonteille saa rakentaa yksikerroksisijaitsevat merenrannan tuntumassa. Alueelta on matkaa Hailuodon kuntasen 30 kem²:n kokoisen rantasaunan.
keskukseen 18 km ja Ouluun 33 km.

Rakennusten ulkoverhouksen tulee olla puuta, värityksenä vaaleat luonnonsävyt. Kat-
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Rakennusten ulkoverhouksen tulee olla puuta, värityksenä vaaleat luonnonsävyt. Kattokaltevuuden tulee olla vähintään 1:3. Katteen värin tulee
olla tumma. Rakennusvalvonta neuvoo ja opastaa rakentamiseen ja rakennusmääräyksiin liittyvissä kysymyksissä luonnosvaiheesta alkaen.
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TULE ASUMAAN HAILUOTOON !
Hailuodon kunta myy Salmenrannan alueelta Kaitalankujan varrelta pientalon rakennuspaikkaa (AO). Rakennuspaikka sijaitsee peltoaukean reunasHailuodon kunta myy Salmenrannan alueelta Kaitalankujan varrelta 3 kpl
sa olevalla metsäsaarekkeella. Rakennuspaikalta avautuu upea näkymä
pientalojen (AO) rakennuspaikkoja.
avoimeen kansallismaisemaan. Alueelta on matkaa kirkonkylälle 2,6 km.
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