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Tien pinta Korkeusprofiili

Soratie 0,1mi

Tie 0mi

Polku 1,1mi

ft

3

2

1

-1

1,00,80,60,40,2mi

Reittitiedot
Retkeily
Pituus 1,2 mi

Arvioitu
kesto 0:27 h

Nousumetri
t 0 ft

Laskumetrit 3 ft

Vaativuusluokka Helppo

Fyysinen kunto

Tekniset taidot

Korkeus

0 ft

3 ft

Paras aika vuodesta

JOULUMARRASLOKA

SYYSELOHEINÄ

KESÄTOUKOHUHTI

MAALISHELMITAMMI

Arvostelut
Tekijät

Elämys

Maisema

Lisää tietoja reitistä

Ominaisuudet

Joukkoliikenneystävällinen Janareitti
Kauniit maisemat Geologisia nähtävyyksiä
Kiinnostavaa eläimistöä Paikallisten vinkki
Terveellinen ilmasto Lastenvaunuille soveltuva

Edestakainen reitti Kulttuurihistoriallisia
kohteita

Kiinnostavaa kasvistoa
Sertifikaatit

Rengasreitti

Virvokkeita saatavilla

Sopii perheille ja lapsille

Saana Peurasaari
Päivitetty: 10.06.2021

Julkaisija
VisitOulu

Kasarmintie 13
90130 Oulu
Puhelin +358 8 558 41330
Faksi
info@visitoulu.fi
https://visitoulu.fi/oulun-seutu/

Marjaniemen esteettömällä luontopolulla pääset

nauttimaan Hailuodon kansallismaisemasta,

kalastajakylästä, merestä sekä Marjaniemen

majakasta koko saaren parhaalta näköetäisyydeltä.
Marjaniemen esteettömän reitin polku alkaa majakan
läheisyydestä reitti on maalaituri, joten polun voi
kiertää myös pyörätuolilla tai lastenvaunujen kanssa.
Reitin varrella on opastauluja ja pöytäpenkkejä.
Marjaniemen luontopolku on Hailuodon luontoa
esittelevä luontopolku (800 m). Luontopolku
mutkittelee kauniissa rantamaisemassa hiekan ja
kalastajakylän välissä. Reitiltä on upeat näköalat
merelle ja rantaniityille.

Marjaniemessä on kaksi nuotiopaikkaa, yleinen wc,
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kierrätyspisteet ja useita ravintoloita sekä tietenkin
vierasvenesatama.

Kirjoittajan vinkit

Esteetön osuus itsessään on 800 metriä, mutta
reitiltä jatkuu pitkospuut Ranta-Sumpun
suuntaan, jolloin katetulle reitille tulee lähes
tuplasti pidempi reitti. Kannattaa ottaa
kamera, kiikarit ja eväät mukaan, sillä tässä
maisemassa kannattaa taltioida kauneimmat
hetket.
Turvallisuus

Esteetön reitti tarkistetaan keväisin mahdollisten

irrallisten lautojen tai osien varalta.

Välineet ja varusteet

Voit liikkua estettömällä reitillä vaikka pyörätuolin tai

lastenvaunujen kanssa.

Lisätietoja

Kirjat ja oppaat

Tutustu Hailuoto sovellukseen

Neuvoja, vinkkejä ja linkkejä

Kannattaa pistäytyä Marjaniemen majakassa ja suunata

uimaan pitkän hiekkarannan kupeesta.

Reittiohje

Reitin lähtöpiste

Ravintola Fransin ja majakan välistä

Koordinaatit:

Asteen desimaaleina (DD): 65.040180, 24.562221

Asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS): 65°02'24.6"N

24°33'44.0"E

UTM: 35W 385237 7215146

w3w: ///huoltamo.roiskua.maissinjyvä

Päätepiste

Hailuodon majakkapiha

Reittiohje

Aja Marjaniemen P-paikoille. Reitille pääsee kolmesta

kohtaa.

Saapuminen

Tämä reitti on joukkoliikenneystävällinen

Joukkoliikenne
Linja 59 Saapuu ja lähtee Marjaniemestä ympäri
vuoden

Tutustu linjaan tästä

Pysäköinti

Marjaniemen nokalla ja Ranta-Sumpussa on yleisiä P-

Paikkoja

Ota reitti mukaasi älylaitteellasi

Skannaa QR-koodi ja voit tallentaa
tämän reitin offline-tilaan, jakaa
sen ystäviesi kanssa ja paljon
muuta.
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https://www.hailuoto.fi/matkailu/hailuoto-sovellus-ladattavissa-puhelimiin/
https://www.hailuoto.fi/info/tietoa-hailuodosta/liikenneyhteydet/

