
AS OY LUOVON LUMO, 
HAILUOTO

AS OY LUOVON LUMO | Sintantie 53, 90480 Hailuoto

HAILUODON 
LUMOA 
KUTSUVISSA 
MINIKODEISSA



FORENTIA
Forentia on suomalainen perheyritys.

Olemme rakennuttaneet asuntoja vuodesta 2009 lähtien.  
Toimintaamme ohjaa ajatus, että rakennamme koteja, joissa voisimme 
itsekin asua. Arkisessa tekemisessämme se tarkoittaa muun muassa 
sitä, että käytämme paljon aikaa ja voimavaroja siihen, että löydämme 
mukavat tontit hyviltä paikoilta ja suunnittelussa rakennusten 
sijoittuminen tontille sekä pohjaratkaisut ovat sellaisia, että niissä on 
huomioitu asumisen viihtyisyys ja käytännöllisyys. Se tarkoittaa usein 
sitä, että rakennusoikeutta ei käytetä maksimaalisesti, vaan rakennamme 
vähemmän, mutta laadukkaammin. Joskus niin, että vaikka toinen ratkaisu 
olisi edullisempi rakentaa, emme suostu tekemään kompromissia, vaan 
valitsemme jotain parempaa asumisen viihtyisyys edellä.

Hailuodon kohde onkin suunniteltu paikallistuntemusta hyödyntäen 
yhteistyössä hailuotolaisen Luoto Consulting Oy:n kanssa.

Haluamme todellakin, että Forentian rakennuttamaan kotiin on hyvä tulla!

Jussi Paaso 
puh. 044 066 6622 
jussi.paaso@luotoconsulting.fi

Luoto Consulting Oy 

KOHDETTA  
MYY



HAILUOTO KUTSUU 
LUOKSEEN!

Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevalla saarella 
asuu noin 1000 vakituista asukasta. Ainutlaatuista 
kansallismaisemaa edustava saari on karien ja 
upeiden hiekkarantojen välissä mäntymetsää 
ja meren muovaamia maastonmuotoja. Virkeän 
keskustaajaman yrittäjät palvelevat vuosittain myös 
lukuisia vapaa-ajan asukkaita sekä lukemattomia 
turisteja joka vuodenaikana, niin Siikamarkkinoiden 
kuin jäätien avaamisen aikoihinkin. 

Toistaiseksi Hailuodon ja mantereen välinen 
matka taitetaan 30 minuutin lauttamatkalla. 
Talvisin avattavan jäätien lisäksi siltahanke tulee 
parantamaan meren(yli)kulkua merkittävästi, 
helpottaen saaren asukkaiden työmatkailua ja 
vaivatonta pääsyä Oulun seudun palveluihin - jos 
kotisaaren kulttuurinähtävyyksiltä ja luonnolta 
sellaisia usein kaipaakaan! 

Luovon Lumon kohteet Hailuodon 
kunnassa toteutetaan yhteistyössä 
hailuotolaisen Luoto Consulting Oy:n 
kanssa.
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AINUTLAATUISIA UUSIA KOTEJA

KAUKANA KIIREESTÄ

Hailuoto on harvinainen kohde uusille kodeille. Lauttamatkan päässä mantereelta 
sijaitsevassa saaressa asuukin vakituisesti vähän alle tuhat asukasta. Hailuoto on 
viihtyisä ja turvallinen asuinpaikka sekä kotikuntana että loma-asumispaikkana – 
Hailuodossa onkin kuntalaisten lisäksi paljon toisena asuinpaikkanaan Hailuotoa 
pitäviä ja asukasmäärä kasvaa kesäisin hetkellisesti jopa kolmanneksella. Uusia 
asuntoja Hailuotoon rakennetaan kuitenkin harvoin – nyt Hailuodosta on saatavilla 
ainutlaatuisia minikoteja!

Hailuodon moderni 9 minitalon kokonaisuus vastaa nykyajan itsenäiseen, mutta 
minimalistiseen asumisen trendiin kompakteilla erillistaloratkaisuillaan, ottaen 
huomioon kaikki pienet taloudet – kolmion kokoisista kodeista upeisiin yksiöihin.  
Luovon Lumon kokonaisuus tekee kunniaa myös Marjaniemen tunnusomaisille pienille 
punaisille kalastajamökeille, mutta modernilla otteella ja väljällä, keskeisellä tontilla. 

Kohdetta Hailuotoon on yhteistyössä tuomassa hailuotolainen Luoto Consulting 
Oy. Kohdetta on mukana suunnitelemassa modernista ja ennakkoluulottomasta 
suunnittelusta tunnettu Arkadi Arkkitehdit. Lumo on ostajalle turvallinen RS-kohde.

Hailuoto sijaitsee 30 minuutin lauttamatkan päässä Oulunsalosta. Lautta 
kulkee noin puolen tunnin välein mantereen ja saaren välillä ympäri vuoden. 
Hailuotoon on suunniteltu rakennettavan kiinteä maantieyhteys Oulun 
Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen 
lauttayhteyden. Lisätietoa vayla.fi/hailuoto. Hailuodon monet retkeilyreitit, 
nuotiopaikat ja taukotuvat antavat monipuoliset mahdollisuudet harrastamiseen 
ja retkeilyyn ympäri vuoden. Hailuoto tunnetaan myös lintubongaajien paratiisina.  

VARAA KOTISI NYT! | FORENTIA.FI

Jos arvostat kiireettömyyttä ja  
itsenäistä arkea tiiviissä yhteisössä,  
pientä kulutusta ja kohtuullista tilankäyttöä, 
modernia arkkitehtuuria ja kansallismaisemia, 
luonnonläheistä asuinympäristöä rauhallisessa 
kylämaisemassa - tässä on uusi kotisi.  

MODERNIA ASUMISTA 
LOISTOKUNNASSA



MINIKODISSA KAIKKI TARPEELLINEN

LUMOAVAA LUONNON VOIMAA

Forentian minikodeissa on otettu huomioon asumisen kustannukset, nykyajan 
asumisen trendien mukainen kohtuullinen tilan tarve sekä kestävät arvot. 
Kompaktien neliöiden kodissa arjen kulutus jää modernin tilasuunnittelun myötä 
myös nykyaikaisesti minimiinsä - eikä kotiin jää hukkatiloja. Kotoa löytyy vain kaikki 
Sinulle oikeasti tarpeellinen! Minitalot ovat innovatiivisen alapohjansa ansiosta 
hiilijalanjäljeltään ekologisia rakentaa - perustuksessa ei ole käytetty ollenkaan 
betonia! 

Kolmiossa Hailuodon luonnosta pääsee päivittäin nauttimaan perhe jos toinenkin. 
Minikotikaksio soveltuu kompaktiksi kodiksi erityisesti pariskunnille, yksiö taajamaan 
väljästi haluaville, luonnosta nauttiville aikuisille. Sijainti Hailuodon Keskikylällä 
takaa päivittäisten palveluiden saatavuuden, hyvät tietoliikenneyhteydet ja 
kotisaaren nähtävyyksien ja ulkoilureittien suhteen keskeisen kotipaikan. Kulkeminen 
lauttasataman suuntaan on myös nopeaa ja esimerkiksi työ- ja vapaa-ajanmatkailu 
mantereelle tulee tulevaisuudessa paranemaan kiinteän tieyhteyden myötä.

Meren muovaama kansallismaisema hurmaa jokaisena vuodenaikana: Talven 
hiljaisuus, kevään valo ja muuttolintujen äänet, kesän kiireettömät, aurinkoiset 
rantapäivät ja syksyn ruskamaisema marja- ja sienisatoineen odottavat uusia 
asukkaita Hailuodossa. Hailuoto tarjoaa ainutlaatuisen asuinympäristön saaressa 
meren ympäröimänä. Luonnonolosuhteet ovatkin nostaneet Hailuodon, Perämeren 
suurimman saaren kansallismaisemaksi ainoana kokonaisena kuntana Suomessa. 

Vaikuttava ympäristö tekee asuinpaikasta ainutlaatuisen. Luonnon läheisyys, pienen 
kunnan yhteisöllisyys sekä palvelujen monipuolisuus ovat Hailuodon valttikortteja. 
Silmänkantamattomiin jatkuvat dyynihiekkarannat, kuohuva meri, puhtaat 
mäntymetsät ja laajat jäkäliköt luovat saaren ainutlaatuisen ympäristön. Hailuodon 
luonto on arvokas ja sitä pyritään säilyttämään tuleville sukupolville erilaisten 
suojeluohjelmien avulla. Kotiin Hailuodossa on nyt ja tulevaisuudessa hyvä tulla.

VARAA KOTISI NYT! | FORENTIA.FI

Modernin kompaktit tehokkaat minikodit ovat edullinen 
ja kestävä asumismuoto yksiön, kaksion tai kolmion 
neliöissä. Pienten kotien suunnittelussa lähtökohtana on 
käytännölliset ja luovat tilaratkaisut sekä asuinyhteisön ja 
ympäristön viihtyisyys - palveluiden lähellä.

KANSALLISMAISEMAN 
LUMOA MINIKODISSA
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Puhdasta mäntymetsää ja 
retkeilyreittejä

Dyynihiekkarannat ja Perämeri



YLEISTÄ
Luovon Lumo muodostuu 9 erillistalosta, jotka rakennetaan turvallisina 
RS-kohteina. 

Autopaikat on sijoitettu asemapiirustuksen mukaisesti. Jokaisessa 
asuinrakennuksessa on oma huoneistokohtainen varasto. 

Tekninen tila, viher- ja liikennealueet sekä huoltopiste toteutetaan 
asemapiirustuksen mukaisesti. 

Kohde sijaitsee Hailuodon kunnassa, Keskikylän taajamassa osoitteessa 
Sintantie 53, 90480 Hailuoto. 

Yhtiö rakentuu Hailuodon kunnan vuokratontille. 



ASEMAPIIRROS

ASEMAPIIRROS TÄHÄN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN NIMI  
JA OSOITE

Asunto Oy Luovon Lumo, Hailuoto

Sintantie, 90490 Hailuoto

TONTIN TIEDOT

Kunta: Hailuoto 
Kaupunginosa: Keskikylä 
Kortteli: 5

RAKENNUSTYYPIT

Erillistaloja 9 kpl 
-5 kpl 3h+k+s 
-2 kpl 2h+k+s 
-2 kpl 1h+k

PAIKOITUS

Jokaisella asunnolla on oma autopaikka. 



TALOT 1-5

50,0 m2 
3h+k+s  

+ varasto 2,1 m2

Pohjapiirros

TALO 6

42,0 m2 
2h+k+s  

+ varasto 2,1 m2

TALO 7

42,0 m2 
2h+k+s  

+ varasto 2,1 m2

50 NELIÖN KOLMIO ON KOMPAKTI JA VALOISA 
KAHDEN MAKUUHUONEEN ERILLISTALO. 

 
NIIN KOLMIOSSA KUIN KAKSIOSSAKIN AVARA 

OLOKEITTIÖ ON VALOISA JA VIIHTYISÄ TILA ARKEEN. 

KATETTU PIENI TERASSI JA OMA PIHANÄKYMÄ 
TEKEVÄT KAUNIISTA HAILUODOSTA KUIN OSAN 

OLOHUONETTANNE.

KORKEAT IKKUNAT MYÖS MAKUUHUONEISSA 
TUOVAT TILAN TUNTUA JA VALOA LÄPI KOKO KODIN.



TALO 6

42,0 m2 
2h+k+s  

+ varasto 2,1 m2

TALO 7

42,0 m2 
2h+k+s  

+ varasto 2,1 m2

MODERNI JA KÄYTÄNNÖLLINEN ERILLISTALOKAKSIO.



TALOT 8 ja 9

21,5 m2 
1h+k  

+ varasto 2,1 m2

TALOT K-MVALOISA JA VIIHTYISÄ YKSIÖ OMALLA PIHALLA. 
 

AVOIN TUPAKEITTIÖ ON VALOISA JA VIIHTYISÄ TILA 
ITSENÄISEEN ARKEEN. 

RAUHALLINEN MAKUUALKOVI SOPII PIENEN KODIN 
KOTOISAAN TUNNELMAAN.

LUOVON LUMOA JA OMAA RAUHAA  
ILMAN SEINÄNAAPUREITA -  

JA KYLÄN PALVELUT AIVAN LÄHELLÄ.



PERUSTUKSET JA ALAPOHJA

HetiValmis-alapohjaelementti asennetaan routaeristeen 
päälle. Alapohjaelementin reunat ovat sokkelilevyä.

JULKISIVUMATERIAALI, 
YLÄPOHJA JA VESIKATE

Ulkoseinien pääasiallisena materiaalina on 
puupaneeliverhous. Muut täydentävät materiaalit tehdään 
julkisivupiirustusten mukaisesti. Katemateriaalina peltikate.

VÄLISEINÄT

Asuntojen sisäväliseinät ovat puurankaisia puupaneeliseiniä, 
joissa ääntä vaimentava eriste. 

IKKUNAT JA OVET

Ikkunat sisään avautuvia puualumiini-ikkunoita ja kiinteitä 
puualumiini-ikkunoita. Terassinovet ovat lasiaukollisia 
ulospäin aukeavia ovia. Ulkopuoliset osat käsitellään 
värisuunnitelman mukaisesti. Pääsisäänkäyntien ja varastojen 
ovet ovat arkkitehtisuunnitelman mukaiset. Väliovet ovat 
valkoisia tehdasmaalattuja laakaovia.

TERASSIT

Asuntojen terassit toteutetaan pohja- ja julkisivupiirustusten 
mukaisesti. Terassien lattiat tehdään terassilaudasta. 
Terassien varustukseen sisältyy pistorasia ja ulkovalo. 

LATTIAPÄÄLLYSTEET

Sisätiloissa vinyyliverhous. Märkätiloissa  laatta.

SISÄSEINÄT JA -KATOT

Asuntojen huonetilojen seinät ja sisäkatot paneloidaan 
ja sävytetään. Pesuhuoneiden seinät Fibo Trespo- tai 
vastaava märkätilalevyä. Pesuhuoneissa on puupaneelikatot. 
Saunoissa on puupaneeliseinät ja -katot. 

KALUSTEET JA VARUSTEET

Asunnoissa tehdasvalmisteiset kotimaiset kalusteet erillisen 
suunnitelman mukaisesti. Asuntojen valaistus toteutetaan 
pääosin led-valoilla.

KONEET JA LAITTEET

Keittiöissä asunnoissa on tasoon upotettava keittotaso, 
liesituuletin, erillisuuni, pakastelokerolla oleva jääkaappi/
yhdistelmäkaappi sekä astianpesukone kalustesuunnitelman 
mukaisesti. Pesuhuoneissa on tilavaraus pyykinpesukoneelle. 
Saunallisissa asunnoissa on seinämallin sähkölämmitteinen 
kiuas.

TALOTEKNIIKKA

Asunnoissa on sähköinen lattialämmitys. Asunnoissa on 
huoneistokohtainen vedenmittaus sekä vedenkulutusta 
pienentävät wc-istuimet. Ilmanvaihto LVI-suunnitelmien 
mukaisesti. 

PIHATYÖT JA ULKOVARUSTEET

Tontin yhteiset oleskelualueet, istutukset, nurmialueet 
ja pihakäytävät sekä pihan varusteet toteutetaan 
asemapiirustuksen mukaisesti.

HUOMAUTUKSET

Tämä rakennustapaseloste on laadittu ennakkomarkkinointivaiheessa ja myyjä varaa oikeuden muuttaa siinä annettuja 
tietoja. Asuntokaupan sisältö ja ehdot täsmentyvät lopullisissa myyntiasiakirjoissa. Kohteen myyntikuvien tarkoitus on 

havainnollistaa kohteen ulkonäköä. Se ei ole suunnitelma-asiakirja ja saattaa yksityiskohdiltaan poiketa lopullisesta 
toteutuksesta. Asunnoissa saattaa esiintyä vähäisiä alaslaskuja ja kotelointeja, joita ei ole merkitty esittelypiirustuksiin. 

Kalusteiden mitoitus tarkistetaan työmaalla, ja niiden mitat saattavat vähäisessä määrin muuttua suunnitellusta. 
Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalusteet ovat varauksia, ja ne eivät sisälly asunnon hintaan. Myyjällä on oikeus 

vaihtaa kauppanimikkeillä mainittuja tuotteita toisen valmistajan vastaaviin tuotteisiin. 
  

Perustajaurakoitsija: Forentia Oy (1881380-0), Voudintie 4, 90400 Oulu

RAKENNUSTAPASELOSTE AS OY LUOVON LUMO,. HAILUOTO

As Oy Luovon Lumo, Hailuoto muodostuu 9 erillistalosta. Autopaikat on sijoitettu asemapiirustuksen mukaisesti. Jokaisessa 
asuinrakennuksessa on oma huoneistokohtainen varasto. Tekninen tila, viher- ja liikennealueet sekä huoltopiste toteutetaan 

asemapiirustuksen mukaisesti. Kohde sijaitsee Hailuodon Keskikylässä. Yhtiö rakentuu kunnan vuokratontille.



FORENTIA.FI

OTA YHTEYTTÄ:

0400 275 250 
info@forentia.fi

Forentia Oy 
Voudintie 4, 90400 Oulu


