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Tien pinta Korkeusprofiili

Soratie 0,7mi

Tie 1,5mi

Polku 2,8mi
ft

20

54321mi

Reittitiedot
Retkeily
Pituus 5,1 mi

Arvioitu
kesto 3:00 h

Nousumetri
t 43 ft

Laskumetrit 43 ft

Vaativuusluokka
Keskivaat

iva

Fyysinen kunto

Tekniset taidot

Korkeus

0 ft

43 ft

Paras aika vuodesta

JOULUMARRASLOKA

SYYSELOHEINÄ

KESÄTOUKOHUHTI

MAALISHELMITAMMI

Arvostelut
Tekijät

Elämys

Maisema

Lisää tietoja reitistä

Ominaisuudet

Joukkoliikenneystävällinen Koirat tervetulleita
Kauniit maisemat Kiinnostavaa eläimistöä
Terveellinen ilmasto Edestakainen reitti
Kulttuurihistoriallisia
kohteita Kiinnostavaa kasvistoa

Sertifikaatit

Rengasreitti

Virvokkeita saatavilla

Sopii perheille ja lapsille

Saana Peurasaari
Päivitetty: 17.06.2021

Julkaisija
VisitOulu

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

Koe Hailuodon uskomattoman kauniit hiekkadyynit ja
lähes koskematon luonto Hannuksenlammen
retkeilyreitillä, joka lähtee aivan Marjaniemen
idyllisen majakan juurielta. Hannuksenlammen reitti
on sopiva päiväretkikohde.

Reitillä pääset tutustumaan Hailuodolle omisaisiin
hiekkadyyneihin, rantaniittyihin sekä näet ulapan
horisontin upeiden hiekkadyynien päältä. Reitin
maasto on monipuolinen ja reitin varrella levähtää
useita mielenkiintoisia muuttolintuja sekä keväisin että
syksyisin. Hailuodossa sijaiseekin Suomen merkittävin
lintuvesistö Liminganlahden jälkeen.

Reitti kulkee Natura 2000 -alueella. Suojelualueella
Hailuoto, pohjoisranta SAC/SPA suojellaan
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luonnonvaraisia lintuja, -luontotyyppejä sekä
luonnonvaraisen eläimistöä ja kasvistoa. Kunniotathan
luontoa ja viet roskasi sekä annat luonnolle ja
eläimistölle rauhan.

Hannuksenlammen retkeilyreitti lähtee Marjaniemen
kalastamasta tai vaihtoehtoisesti Ranta-Sumpusta.
Reitin alku kulkee aivan leirintäalueen sekä Ranta-
Sumpun lomakyläalueen vierestä. Ethän oio lomakylän
kiintöistöjen pihoilta. Reitti muodostaa kahdeksikon
mallisen rengasreitin ja se on merkitty keltaisilla
läiskillä polun varrella oleviin puihin. Polun varrella on
yhteensä kolme korpilampea ja laavu.
Hannuksenlammen laavulla on nuotiopaikka ja penkit
sen ympärillä. Kohteessa on polttopuut valmiina. Reitti
jatkuu myös vaihtoehtoisesti kohti Pöllää, mutta ei tee
tällä osuudella rengasreittiä. Marjaniemen ja Pöllän
välinen janareitti tarjoilee hyvän vaihtoehdon
alkukesästä, koska rengasreitillä osa poluista kuivuu
vasta juhannukselle.

Kirjoittajan vinkit

Jos Marjaniemessä ei ole vapaita
parkkipaikkoja kannattaa reitille lähteä Ranta-
Sumpusta. Marjaniemessä on yleiset WC tilat
sekä kierrätyspisteet. Alkukesästä reitti saattaa
olla osittain märkä.
Turvallisuus
Huomioithan aina tulta tehdessäsi mahdollisen
metsäpalovaroituksen riskin. Sammuta tuli lähtiessäsi
ja jätä polttopuita myös seuraavalle retkeilijälle :)

Anna linnuille pesimisrauha ja älä poikkea yksityisten
tonttien pihoille.

Välineet ja varusteet

Vaelluskengät ja alkukesästä aina juhannukseen asti

suositeltavaa pukea vedenpitävät kengät/

kumisaappaat. Hannuksen lammen etu ja takapuolella

reitillä on vuosittain paljon sulmaisvesiä, joiden

sulamiseen voi mennä juhannukseen asti aikaa. Reitillä

on kohtia jotka ovat vielä alkukesästä laajasti märkiä.

Jos haluat kulkea kuivaa reittiä pitkin kannattaa reitti

kulkea janareittinä aina pöllään asti ja jättää

rengasosuudet tekemättä.

Lisätietoja

Kirjat ja oppaat
Hailuodon luonnonsuojelu ja Natura 2000 -aluekartta

Hailuoto -sovellus

Neuvoja, vinkkejä ja linkkejä
Hailuoto -Sovelluksessa on kerättynä kaikki
tarpeellinen matkailutieto aina lautta-aikatauluista
paikallisiin palveluihin ja tapahtumiin. Lataa Hailuoto
sovellus puhelimeesi tästä.

Reittiohje

Reitin lähtöpiste

Marjaniemen kalasatama tai Ranta-Sumpun P-paikka

Koordinaatit:

Asteen desimaaleina (DD): 65.039858, 24.557038

Asteina, minuutteina ja sekunteina (DMS): 65°02'23.5"N

24°33'25.3"E

UTM: 35W 384992 7215120

w3w: ///taikasauva.merkit.ulkovalot

Päätepiste

Marjaniemen kalasatama tai Ranta-Sumpun P-paikka

Saapuminen

Tämä reitti on joukkoliikenneystävällinen

Joukkoliikenne
Hailuodon Marjaniemeen pääsee V.Alamäki oy:n ja
Oulun joukkoliikenteen bussivuorolla 59.

Lataa joukkoliikenteen aikataulu tästä pdf

Siirry joukkoliikenteen nettisivuille tästä

Katso Hailuodon Lautta-aikataulu tästä

Saapuminen

Reitin alkupisteeseen pääsee Marjaniemestä kävellen.

Ranta-Sumpun P-paikalle kannattaa mennä autolla tai

pyörällä.

Pysäköinti

Marjaniemessä ja Ranta-Sumpussa on runsaasti P-

paikkoja.

Käyntikohteet
 Hotelli

1  Luotsihotelli
Marjaniementie 789
90470 Hailuoto

+358 40 192 3464

info@slowhotel.fi
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https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/Hailuodon-kartta-2021.pdf
https://www.hailuoto.fi/hailuoto-sovellus-ladattavissa-apple-storesta-ja-google-play-kaupasta/
https://www.hailuoto.fi/hailuoto-sovellus-ladattavissa-apple-storesta-ja-google-play-kaupasta/
https://www.hailuoto.fi/hailuoto-sovellus-ladattavissa-apple-storesta-ja-google-play-kaupasta/
https://www.hailuoto.fi/wp-content/uploads/V_Alamaki_aikataulu2021.pdf
https://www.oulunjoukkoliikenne.fi/reitit-ja-aikataulut
https://www.finferries.fi/lauttaliikenne/lauttapaikat-ja-aikataulut/hailuoto.html


Julkaisija: VisitOulu

 Suoramyyjä
2  Halstari

Marjaniementie 783
90470 Hailuoto

+358442407338

hailuodonkala@gmail.com
Julkaisija: VisitOulu

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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