
HAILUODON KUNNAN
Rakennuspaikat

Pöllä
Huikku

Salmenranta

Hai  uoto
luokseen kutsuva loistokunta



© Maanmittauslaitos lupanro PPOH/20/04 

HAILUOTO 
Pöllä 

 
 
 
 
 

maankäyttöluonnos

A
R

K
K

ITE
H

TU
U

R
ITO

IM
IS

TO
 Y

LIP
A

H
K

A
LA

  O
Y

                    E
sitteen taitto: w

w
w

.hoxstudio.com
/jukka

TULE ASUMAAN HAILUOTOON! 
 

Hailuodon kunta myy Hailuodon eteläosasta Pöllänlahden tuntumasta loma-
asuntorakennuspaikkoja (RA) sekä omakotirakennuspaikkoja (AO). Kookkaat 
rakennuspaikat sijoittuvat Pölläntien molemmin puolin n.4 kilometrin päähän 
kirkonkylältä. 
Pöllän alue on mäntykangasta. Alueen kaakkoispuolella Pöllänlahden ranta-alueella 
on kesäisin toimiva majoitusyritys mökkeineen. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat 
Hailuodolle tyypilliselle hiekkakankaalle. Pölläntien ja rannan välissä kasvaa 
matalahkoa, mutta voimakasta puustoa. Pölläntien länsipuolella männikkö on osin 
täysikasvuista ja osin taimikkoa. Omakotirakennuspaikkojen keskikoko on 5795 m2 
suurimman ollessa 9365 m2  ja pienimmän 4200 m2. Loma-asunrakennuspaikkojen 
keskikoko on 4821 m2. Tiestö ja rakennuspaikat sijoittuvat siten, että merinäköala ja 
kulku rantaan on mahdollisimman monen saavutettavissa. Ranta säilyy yleisessä 
virkistyskäytössä. Pihapiirit suuntautuvat otollisiin ilmansuuntiin - länteen ja etelään. 
Rakentamisessa noudatetaan perinteistä rakennustapaa. Rakennusten tulee olla 
harjakattoisia kattokaltevuuden ollessa 1 : 1½ – 2½. Julkisivuverhouksen tulee olla 
puuta ja rakennusten värien tulee sopeutua ympäröivään perinteiseen värimaailmaan. 
Rakennukset muodostavat rakennuspaikoille neliömäisen pihapiirin. 
Rakennuspaikkojen hinnat ovat kartalla kunkin rakennuspaikan yhteydessä, 
rakennusoikeutta on 270 k-m2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja antavat: 
 
Kunnanjohtaja 
Matti Soronen 
gsm 044-4973 501 
 
Kunnaninsinööri 
Markku Maikkola 
gsm 044-4973 510 
 
Hailuodon kunta 
Luovontie 176 
90480 Hailuoto  
 
 
 
www.hailuoto.fi/ 
asuminen 
/tonttipörssi 

Lisätietoa antavat:

Kunnanjohtaja
Aki Heiskanen
044 497 3502

Tekninen johtaja
Markku Maikkola
044 497 3510

Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

www.hailuoto.fi

Hailuodon kunta myy Hailuodon eteläosasta Pöllänlahden tuntumasta omakotiraken-
nuspaikkoja (AO). Kookkaat rakennuspaikat sijoittuvat Pölläntien länsipuolelle ja alue on 
maastoltaan kuivaa hiekkakangasta.

Pöllän alue on mäntykangasta. Alueen kaakkoispuolella Pöllänlahden ranta-alueella on ke-
säisin toimiva majoitusyritys mökkeineen. Pölläntien ja rannan välissä kasvaa matalahkoa, 
mutta voimakasta puustoa. Tiestö ja rakennuspaikat sijoittuvat siten, että merinäköala ja 
kulku rantaan on mahdollisimman monen saavutettavissa. Ranta säilyy yleisessä virkistys-
käytössä. Pihapiirit suuntautuvat otollisiin ilmansuuntiin - länteen ja etelään.

Rakentamisessa noudatetaan perinteistä rakennustapaa. Rakennusten tulee olla harjakat-
toisia kattokaltevuuden ollessa 1:1½-2½. Julkisivuverhouksen tulee olla puuta ja rakennus-
ten värien tulee sopeutua ympäröivään perinteiseen värimaailmaan.

Rakennuspaikkojen hinnat ovat kartalla kunkin rakennuspaikan yhteydessä. Paikkoja Pöl-
länkankaan alueella on yhteensä 17 kpl, kooltaan 4198 - 9403 m². Alla olevista paikoista 
vapaana ovat paikat nro 7, 8, 9, 10, 13, 18, 20, 22 ja 23.
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TULE ASUMAAN HAILUOTOON! 
 

Hailuodon kunta myy Hailuodon eteläosasta Pöllänlahden tuntumasta loma-
asuntorakennuspaikkoja (RA) sekä omakotirakennuspaikkoja (AO). Kookkaat 
rakennuspaikat sijoittuvat Pölläntien molemmin puolin n.4 kilometrin päähän 
kirkonkylältä. 
Pöllän alue on mäntykangasta. Alueen kaakkoispuolella Pöllänlahden ranta-alueella 
on kesäisin toimiva majoitusyritys mökkeineen. Uudet rakennuspaikat sijoittuvat 
Hailuodolle tyypilliselle hiekkakankaalle. Pölläntien ja rannan välissä kasvaa 
matalahkoa, mutta voimakasta puustoa. Pölläntien länsipuolella männikkö on osin 
täysikasvuista ja osin taimikkoa. Omakotirakennuspaikkojen keskikoko on 5795 m2 
suurimman ollessa 9365 m2  ja pienimmän 4200 m2. Loma-asunrakennuspaikkojen 
keskikoko on 4821 m2. Tiestö ja rakennuspaikat sijoittuvat siten, että merinäköala ja 
kulku rantaan on mahdollisimman monen saavutettavissa. Ranta säilyy yleisessä 
virkistyskäytössä. Pihapiirit suuntautuvat otollisiin ilmansuuntiin - länteen ja etelään. 
Rakentamisessa noudatetaan perinteistä rakennustapaa. Rakennusten tulee olla 
harjakattoisia kattokaltevuuden ollessa 1 : 1½ – 2½. Julkisivuverhouksen tulee olla 
puuta ja rakennusten värien tulee sopeutua ympäröivään perinteiseen värimaailmaan. 
Rakennukset muodostavat rakennuspaikoille neliömäisen pihapiirin. 
Rakennuspaikkojen hinnat ovat kartalla kunkin rakennuspaikan yhteydessä, 
rakennusoikeutta on 270 k-m2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja antavat: 
 
Kunnanjohtaja 
Matti Soronen 
gsm 044-4973 501 
 
Kunnaninsinööri 
Markku Maikkola 
gsm 044-4973 510 
 
Hailuodon kunta 
Luovontie 176 
90480 Hailuoto  
 
 
 
www.hailuoto.fi/ 
asuminen 
/tonttipörssi 
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HAILUOTO 
Huikku 

ranta-asemakaava TULE VAPAA-AJAN ASUKKAAKSI 
HAILUOTOON ! 
 
 
 
 
Hailuodon kunta myy Santosen etelärannasta läheltä Huikun lauttasata-
maa kaksi omakotitalotonttia (1-2) ja 11 loma-asuntotonttia (3-13). Tontit 
sijaitsevat merenrannan tuntumassa. Alueelta on matkaa Hailuodon kunta-
keskukseen 18 km ja Ouluun 33 km. 
 
Rakennusoikeus loma-asuntotonteilla on 270 kem2 tai 240 kem2.  Kerros-
luku on joko I ¾ tai I ½. Merenrannan puoleisille loma-asuntotonteille saa 
rakentaa yksikerroksisen 30 kem2:n kokoisen rantasaunan.  
 
Omakotitonteilla rakennusoikeus on 270 kem2 ja kerrosluku I ¾.  
 
Rakennusten ulkoverhouksen tulee olla puuta, värityksenä vaaleat luon-
nonsävyt. Kattokaltevuuden tulee olla vähintään 1:3. Katteen värin tulee 
olla tumma. Rakennusvalvonta neuvoo ja opastaa rakentamiseen ja ra-
kennusmääräyksiin liittyvissä kysymyksissä luonnosvaiheesta alkaen. 
 
 
 
 

Lisätietoja antavat 
 

Kunnanjohtaja 
Matti Soronen 

gsm 044 4973 501 
 

Kunnaninsinööri 
Markku Maikkola 

gsm 044 4973 510 
 

Hailuodon kunta 
Luovontie 176 

90480 Hailuoto 
 

www.hailuoto.fi 
asuminen / tonttipörssi 

FCG Planeko Oy, 2009 

Lisätietoa antavat:

Kunnanjohtaja
Aki Heiskanen
044 497 3502

Tekninen johtaja
Markku Maikkola
044 497 3510

Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

www.hailuoto.fi

Hailuodon kunta myy Santosen etelärannasta läheltä Huikun lauttasatamaa lo-
ma-asuntotontteja. Tontit sijaitsevat merenrannan tuntumassa. Alueelta on matkaa 
Hailuodon kuntakeskukseen 18 km ja Ouluun 33 km.

Rakennusoikeus loma-asuntotonteilla on 270 kem² tai 250 kem². Kerrosluku on joko l 
3/4 tai l 1/2. Merenrannan puoleisille loma-asuntotonteille saa rakentaa yksikerroksi-
sen 30 kem²:n kokoisen rantasaunan.

Rakennusten ulkoverhouksen tulee olla puuta, värityksenä vaaleat luonnonsävyt. Kat-
tokaltevuuden tulee olla vähintään 1:3. Katteen värin tulee olla tumma. Rakennusval-
vonta valvoo ja opastaa rakentamiseen ja rakennusmääräyksiin liittyvissä kysymyksissä 
luonnosvaiheesta alkaen.

Alla olevista paikoista vapaana ovat paikat nro 5, 6 ja 11.
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Huikku 

ranta-asemakaava TULE VAPAA-AJAN ASUKKAAKSI 
HAILUOTOON ! 
 
 
 
 
Hailuodon kunta myy Santosen etelärannasta läheltä Huikun lauttasata-
maa kaksi omakotitalotonttia (1-2) ja 11 loma-asuntotonttia (3-13). Tontit 
sijaitsevat merenrannan tuntumassa. Alueelta on matkaa Hailuodon kunta-
keskukseen 18 km ja Ouluun 33 km. 
 
Rakennusoikeus loma-asuntotonteilla on 270 kem2 tai 240 kem2.  Kerros-
luku on joko I ¾ tai I ½. Merenrannan puoleisille loma-asuntotonteille saa 
rakentaa yksikerroksisen 30 kem2:n kokoisen rantasaunan.  
 
Omakotitonteilla rakennusoikeus on 270 kem2 ja kerrosluku I ¾.  
 
Rakennusten ulkoverhouksen tulee olla puuta, värityksenä vaaleat luon-
nonsävyt. Kattokaltevuuden tulee olla vähintään 1:3. Katteen värin tulee 
olla tumma. Rakennusvalvonta neuvoo ja opastaa rakentamiseen ja ra-
kennusmääräyksiin liittyvissä kysymyksissä luonnosvaiheesta alkaen. 
 
 
 
 

Lisätietoja antavat 
 

Kunnanjohtaja 
Matti Soronen 

gsm 044 4973 501 
 

Kunnaninsinööri 
Markku Maikkola 

gsm 044 4973 510 
 

Hailuodon kunta 
Luovontie 176 

90480 Hailuoto 
 

www.hailuoto.fi 
asuminen / tonttipörssi 

FCG Planeko Oy, 2009 

Lisätietoa antavat:

Kunnanjohtaja
Aki Heiskanen
044 497 3502

Tekninen johtaja
Markku Maikkola
044 497 3510

Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

www.hailuoto.fi
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Hailuodon kunta myy Salmenrannan alueelta Kaitalankujan varrelta 3 kpl 
pientalojen (AO) rakennuspaikkoja. 
Rakennuspaikat sijaitsevat peltoaukean reunassa olevalla metsäsaarekkeella
Kaikilta rakennuspaikoilta avautuu upea näkymä avoimeen kansal-
lismaisemaan. Alueelta on matkaa kirkonkylälle n. 2,6 km. 
 
Rakennusoikeutta on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. 
Rakentamisessa on noudatettava perinteistä luotolaista rakennustapaa.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia, kattokaltevuus välillä 1 : 1½ -- 2½. 
Julkisivuverhouksen tulee luotolaiseen tapaan olla puuta. Rakennusten 
värien tulee sopeutua ympäröivään perinteiseen värimaailmaan. Raken-
nukset muodostavat rakennuspaikoille neliömäisen pihapiirin. 
 
Rakennuspaikkojen hinta on 2,5 €/m2. 
 
Rakennuspaikan ostaja on velvollinen selvittämään nykyisten ja raken-
nettavien sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien sijainnit ja hinnat verkkoyhtiö 
Vattenfallilta ja Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä. 

LIsätietoja antavat 
 
Kunnanjohtaja 
Matti Soronen 
gsm 044-4973 501 
 
Kunnaninsinööri  
Markku Maikkola  
gsm 044-4973 510 
 
Hailuodon kunta 
Luovontie 176 
90480 Hailuoto 
 
Hailuodon Vesihuolto 
gsm 0400-683105 
 
www.hailuoto.fi 
asuminen 
/tonttipörssi 
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Lisätietoa antavat:

Kunnanjohtaja
Aki Heiskanen
044 497 3502

Tekninen johtaja
Markku Maikkola
044 497 3510

Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

www.hailuoto.fi

Hailuodon kunta myy Salmenrannan alueelta Kaitalankujan varrelta pien-
talon rakennuspaikkaa (AO). Rakennuspaikka sijaitsee peltoaukean reunas-
sa olevalla metsäsaarekkeella. Rakennuspaikalta avautuu upea näkymä 
avoimeen kansallismaisemaan. Alueelta on matkaa kirkonkylälle 2,6 km.

Rakennusoikeutta on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Raken-
tamisessa on noudatettava perinteistä luotolaista rakennustapaa. Raken-
nusten tulee olla harjakattoisia, kattokaltevuus välillä 1:1½-2½. Julkisivu-
verhouksen tulee luotolaiseen tapaan olla puuta. Rakennusten värien tulee 
sopeutua ympäröivään perinteiseen värimaailmaan. Rakennukset muo-
dostavat rakennuspaikoille neliömäisen pihapiirin.

Rakennuspaikan hinta on 2,5 € / m².

Rakennuspaikan ostaja on velvollinen selvittämään nykyisten ja rakennet-
tavien sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien sijainnit ja hinnat verkkoyhtiö Vat-
tenfallilta ja Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä.

Paikoista vapaana on paikka nro 3.
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Hailuodon kunta myy Salmenrannan alueelta Kaitalankujan varrelta 3 kpl 
pientalojen (AO) rakennuspaikkoja. 
Rakennuspaikat sijaitsevat peltoaukean reunassa olevalla metsäsaarekkeella
Kaikilta rakennuspaikoilta avautuu upea näkymä avoimeen kansal-
lismaisemaan. Alueelta on matkaa kirkonkylälle n. 2,6 km. 
 
Rakennusoikeutta on enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. 
Rakentamisessa on noudatettava perinteistä luotolaista rakennustapaa.
Rakennusten tulee olla harjakattoisia, kattokaltevuus välillä 1 : 1½ -- 2½. 
Julkisivuverhouksen tulee luotolaiseen tapaan olla puuta. Rakennusten 
värien tulee sopeutua ympäröivään perinteiseen värimaailmaan. Raken-
nukset muodostavat rakennuspaikoille neliömäisen pihapiirin. 
 
Rakennuspaikkojen hinta on 2,5 €/m2. 
 
Rakennuspaikan ostaja on velvollinen selvittämään nykyisten ja raken-
nettavien sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien sijainnit ja hinnat verkkoyhtiö 
Vattenfallilta ja Hailuodon Vesihuolto Oy:ltä. 

LIsätietoja antavat 
 
Kunnanjohtaja 
Matti Soronen 
gsm 044-4973 501 
 
Kunnaninsinööri  
Markku Maikkola  
gsm 044-4973 510 
 
Hailuodon kunta 
Luovontie 176 
90480 Hailuoto 
 
Hailuodon Vesihuolto 
gsm 0400-683105 
 
www.hailuoto.fi 
asuminen 
/tonttipörssi 
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Lisätietoa antavat:

Kunnanjohtaja
Aki Heiskanen
044 497 3502

Tekninen johtaja
Markku Maikkola
044 497 3510

Hailuodon kunta
Luovontie 176
90480 Hailuoto

www.hailuoto.fi

Salmenranta
maankäyttöluonnos

Hai  uoto



Lisätietoa antavat:

Kunnanjohtaja
Aki Heiskanen
044 497 3502

Tekninen johtaja
Markku Maikkola

044 497 3510

Hailuodon kunta | Luovontie 176, 90480 Hailuoto | www.hailuoto.fi

Hai  uoto
luokseen kutsuva loistokunta


