
Marjaniemi ja majakka 
 
Marjaniemi on saaren läpi kulkevan tien päätepiste. Siellä voit nauttia 
karun kauniista hiekkarannasta, auringosta ja tuulesta, ja perehtyä 
lisäksi merenkulkuun, kalastukseen, menneeseen ja nykyisyyteen. 
 
Marjaniemi on ollut satojen vuosien ajan satama- ja kalastuspaikka, 
joka toimii edelleen Perämeren keskeisenä kalastussatamana. Van-
han kalastajakylän pienet punaiset mökit kertovat menneiden aikojen 
tarinaa, jolla on edelleen suuri merkitys saarelaisille. Satamassa 
puretaan edelleen huomattavat määrät silakkaa, siikaa ja lohta. 
Hyljemäärän runsastuttua myös ahvenesta on tullut tärkeä          
pyyntikala.
 
Marjaniemen ja samalla Hailuodon suosituimpia nähtävyyksiä on 
historiallinen, vuonna 1871 rakennettu ja 3.9.1872 käyttöön otettu 
majakka.

 

Keskiniemen Pooki

Keskiniemen pooki on saaren vanhin 
säilynyt merimerkki. Se on rakennettu 
vuonna 1858.
 

Isomatala -Maasyvänlahti SAC/SPA
suojelualue

Hailuoto, pohjoisranta SAC/SPA Natura 2000 -alueet,
Luonnonvaraisten lintujen, -luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelualue

Hailuoto, pohjoisranta
SAC/SPA suojelualue

Ojakylänlahti ja
Kengänkari SAC/SPA
suojelualue

Kirkkosalmi SAC/SPA
suojelualue

Härkinneva - Hanhisjärvensuo 
SAC suojelualue
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Merkkien selitteet
NATURA 2000 -alue, luonnonvaraisten        
lintujen, luontotyyppien sekä luonnonvarai-
sen eläimistön ja kasviston suojelualue

Taukotuvat ja taukopaikat
Vasken taukotupa
Ulkokarvon taukotupa
Marjaniemen taukopaikat 
Kirkkosalmen taukopaikka
Hannuksenlammen laavu

Lintutornit
Kirkkosalmi
Kutukari

Retkeilyreitit
Sunijärven retkeilyreitti
Hyypänmäen reitkeilyreitit
Hannuksenlammen retkeilyreitti
Marjaniemen esteetön reitti
Pajuperän retkeilyreitti

Nähtävyydet
Keskiniemen Pooki
Struven ketjun mittauspiste
Hyvän tuulen mylly
Hailuoto Organum 
Kylätalo Pääkauppa
Hailuodon kirkko
Kniivilän kotiseutumuseo 
Marjaniemen majakka
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Noudatathan Hailuodon 
vastuullisen vierailijan etikettiä

Pysythän merkityillä reiteillä ja poluilla. Näin kunni-
oitat sekä säästät saaren herkkää luontoa. Hailuodossa 
sijaitsee viisi Natura 2000 -aluetta sekä useita yksityisiä 
suojelualueita. Saaremme on herkkä sekä eläimistöltään 
että ympäristöltään.  
 
Kunnioitathan pihapiirien yksityisyyttä sekä lai-  
dunten rauhaa. Hailuodon kansallismaisemassa elää 
saarelaisia, mökkeilijöitä sekä luonnonvaraisia ja kasvatet-
tuja eläimiä, joille saari on oma koti. Annathan saarelaisille 
kotirauhan. 
 
Käytäthän vain merkittyjä parkkipaikkoja tai viralli-
sia matkaparkkeja (Majakkapiha tai Ailasto). Moottoria-
joneuvoilla ei saa leiriytyä yksityisteiden varteen.  
 
Leiriydythän vain sallituille paikoille. Jokamiehenoike-
udet mahdollistavat tilapäisen oleskelun ja yöpymisen 
alueilla, jossa liikkuminen on sallittua. Yöpyminen esi- 
merkiksi telttaillen on sallittua 1-2 vuorokauden ajan, 
mutta pidempiaikaiseen leiriytymiseen tarvitaan aina 
maanomistajan lupa. Mistään yöpymisestä ei saa aiheutua 
häiriötä maanomistajalle. Taukotupia ei ole tarkoitettu 
yöpymiseen.

Kerääthän roskat mukaasi sekä huolehdit tavaroista 
ja tarvikkeista, jotka olet tuonut mukanasi. Haluamme 
pitää huolta sekä saaren että meren roskattomuu-
desta. 
 
Teethän tulet vain virallisille ja merkityille tulente-
kopaikoille. Tarkista aina metsäpalovaroitus ennen tu-
len sytyttämistä. Puiden kaataminen tai vahingoittaminen 
nuotiota varten on ehdottomasti kielletty. Kesäkaudella 
puita on tulentekopaikoilla Marjaniemeä lukuun otta- 
matta. Tulentekopaikoilla ei ole talvikunnossapitoa. Nuo-
tiopuita voi ostaa Hailuodon kaupoista.  

Annathan linnuille pesimärauhan huhtikuun pu-
olivälistä heinäkuun loppuun ja pysyttelet linnuista 
kauempana. Hailuodossa pesii vuosittain useita tuhansia 
lintuja. Erityisesti Marjaniemen nokan kivikossa pesii run-
saasti mm. lokkeja ja tiiroja. Pysyttelethän siis poissa ran-
takivikosta.
 
Tutustu Hailuodon paikalliseen kulttuuriin ja elämän-
tapaan. Voit tukea paikallista yhteisöä nauttimalla saaren 
erilaisista ruokaelämyksistä, ostamalla paikallisten tekemiä 
käsitöitä ja käyttämällä paikallisia palveluita. 
 
Lemmikit tulee pitää kytkettyinä Hailuodossa. Huo-
mioithan myös Hailuodon ainutlaatuisen kasvillisuuden. 
Suojelualueilla, kuten Marjaniemessä ja Keskiniemessä, ei 
saa poimia kasveja. Ethän tallaa kasveja ja huomioit her-
kän luontomme myös valokuvatessasi.

Pysyttelethän sorateillä. Hiekkatiet ovat petollisen peh-
meitä, ja niihin voi jäädä helposti jumiin. Karttaan on ni-
metty ne tiet, joita kesäisin on mahdollista kulkea turval-
lisesti.

Tervetuloa Hailuotoon!
Hailuoto on Perämeren suurin saari, ja nimetty yhdeksi Suomen kansallismaisemaksi. Jaa kuvasi 

Hailuodosta somessa hashtageilla #hailuoto ja  #visithailuoto ja tägää meidät kuvaan!

Lautta ja jäätie
 
Saareen pääsee joko lautalla tai talvisin jäätietä. Pelkkä 
matkustaminen Hailuotoon on jo oma elämyksensä!

Lautan käyttö: 
• Saapuessasi moottoriajoneuvolla lauttarantaan aja 

oikeanpuolimmaiselle kaistalle (Muut ajoneuvot).
• Pysähtyessäsi jonon päähän pysäytä tien oikeaan reu-

naan, jotta etuajo-oikeutetut ajoneuvot voivat turval-
lisesti ohittaa jonon.

• Vältä joutokäyntiä ja sammuta ajovalot, jottet pi-
meällä häikäise lautan kuljettajaa.

• Moottoripyöräilijät eivät saa ohittaa lauttaran-
nan jonoa ilman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen 
myöntämää etuajo-oikeutta.

• Matkailuajoneuvossa sulje kaasupullojen päävent-
tiilit ennen lautalle ajoa.

• Jos kuljetat rekkaa, niin tarkista aina painorajoitus 
etukäteen lauttapaikan sivuilta tai soita lautalle.

• Polkupyöräilijät, mopoilijat ja jalankulkijat 
siirtyvät lautalle ja lautalta pois moottoriajoneuvojen 
jälkeen. 

Ohjeet jäätielle: 
Talvisin Hailuotoon saattaa päästä myös jäätietä pit-
kin. Jäätie on n. 10 km pitkä. Siellä ajaessa noudatetaan 
50–50-sääntöä: 50 kilometrin tuntivauhti sekä 50 metrin 
väli edellä ajavaan autoon. Jäätien molemmissa päissä on 
opasteet siitä, miten jäätiellä ajetaan. 
Lisätietoja saat Hailuoto-sovelluksesta

Hailuoto-sovelluksessa 
on kaikki ajantasainen   
tieto Hailuodosta

Lautta- ja jäätieinfo
Yritysten palvelut ja aukiolot
Uutiset ja tapahtumat 
Retkeilyreitit ja -kohteet 

  Ohjeet ja muu info

Lataa Hailuoto puhelimeesi 
sovelluskaupastasi!

Pyörällä Hailuotoon

Hailuoto on etenkin kesällä suosittu pyöräilykohde.      
Noudatathan näitä ohjeita turvallisen pyöräretken ta-
kaamiseksi:

• Pyöräilijät siirtyvät lauttaan moottoriajoneuvojen jäl-
keen. Poistuminen tapahtuu samassa järjestyksessä.

• Hailuodon päätie on kapea, joten ole erityisen varovai- 
nen pyöräillessäsi. Annathan riittävästi tilaa ohittaville 
ajoneuvoille. Kapealla tiellä on parempi ajaa peräkkäin 
kuin rinnakkain.

• Pyörätiellä ajaessasi huomioithan muut tienkäyttäjät. 
Pidä tilannenopeus sopivana.

• Hailuodon kylällä pyörätien pinta on paikoin vauri- 
oitunut. Huomioithan tämän ajaessasi.

• Ilmanpaineet voit tarkastaa SEO-huoltoasemalla osoit-
teessa Luovontie 224.

Tapahtumien saari 

Hailuodon perinteikkäät Siikamark-
kinat järjestetään vuosittain loka- 
kuun toisena viikonloppuna. 
 
Kaksipäiväisessä tapahtumassa 
kokoontuvat yhteen lähialueiden 
myyjät, jotka myyvät paitsi kalaa, 
myös erilaisia käsitöitä ja muita 
mielenkiintoisia markkinatuotteita. 

Marjaniemen majakka on otettu 
käyttöön 3.9.1872. Vuonna 2022 
järjestetään Marjaniemen majakan 
150-vuotisjuhla, jossa on mukana 
suuri joukko saaren yrittäjiä, yh-
distyksiä ja muita toimijoita.

Katso ajankohtaiset tiedot 
tapahtumista Hailuoto-sovelluk-
sesta

Nosto-automaatti löytyy kunnan-
talolta, osoitteesta Luovontie 176.


