
Retkeile luontoa 
kunnioittaen

Sanginjoen luonnonsuojelualueen 
maasto on helposti kuluvaa. Suosi 
valmiita polkuja.

Sanginjoen luonnonsuojelu-
alueella on

Sallittua
•  Liikkuminen jalan, hiihtäen,  

soutaen ja meloen
•  Marjojen ja ruokasienten  

poimiminen
•  Tilapäinen leiriytyminen tauko-

paikoilla
•  Onkiminen ja pilkkiminen lukuun 

ottamatta erillisiä rajoitusalueita

Rajoitettua
•  Avotulenteko on sallittu vain sitä 

varten rakennetuilla paikoilla
•  Kalastus on sallittua asian-

mukaisilla luvilla

Kiellettyä
•  Avotulenteko metsäpalovaroi-

tuksen aikana myös tulenteko-
paikoilla

•  Maa- tai kallioperän vahingoitta-
minen

•  Moottoriajoneuvolla ajo 
siihen osoitettuja teitä lukuun 
ottamatta

•  Roskaaminen ja rakenteiden 
vahingoittaminen

•  Koirien vapaana pitäminen

Roskaton retkeily
•  Sen, minkä viet maastoon, jaksat 

tuoda myös sieltä pois.
•  Biojätteet voit laittaa taukopaik-

kojen kuivakäymälöihin.
•  Polta tulentekopaikalla nuotiossa 

vain puhdas paperi tai pahvi.

Hätänumero 112 
Tiedä mistä soitat – kännykkä ei 
kuulu kaikkialla alueella!

Luonnonsuojelualue

Sanginjoki
Sanginjoen luonnonsuo-
jelualue sijaitsee noin 20 
kilometrin päässä Oulun 
kaupungin keskustasta. Alue 
on pääosin entistä monikäyt-
tömetsää, mutta siellä on 
vanhoja kuusikoita, korpia ja 
kuivaa harjukangasta. Reit-
tien varrelta löytyy lampia, 
soita ja lähteitä. Sangijoella 
on monipuoliset retkeily- ja 
harrastusmahdollisuudet ja 
se on suosittua marjastus- ja 
sienestysmaastoa. Sangin-
joen yli 2500 ha:n metsäalue 
siirtyi Metsähallituksen hal-
lintaan keväällä 2021.

Sanginjoen metsät ovat suurelta 
osin varttunutta kangasmetsää, 
johon rämeet, rehevät korvet 
sekä lähteet ja pienvesistöt luo-
vat vaihtelevuutta. Asmonkorven 
aarnialue ja Ison Polvikankaan 
sammalpeitteinen vanha havu-
metsä ovat olleet pitkään koske-
mattomia. Sanginjoen luonnon-
suojelualueella tavataan monia 
vanhan metsän lintulajeja kuten 
kuukkeli, sinipyrstö, pohjantikka, 
metso ja varpuspöllö.

Isokankaan kierros 10 km
Retkeilypolku kiertää harjumai-
semassa, joka on Oulun seudun 
merkittävin harjumuodostelma. 
Isokankaalla sijaitsee yksi Oulun 
korkeimmista kohdista, lähes 
90 metrin korkeuteen kohoava 
Takaharju. Alue on pääosin 
kuivaa mäntykangasta, mutta 
reitille mahtuu myös vanhaa 
kuusimetsää. Reitti risteää 
metsäautoteiden kanssa useassa 
kohdassa ja kulkee pieneltä osin 
päällekkäin Kalimeenkierrok-
sen ja Korpilammen kierroksen 
kanssa. Retkeilypolun varrella on 
kaksi tulentekopaikkaa laavui-
neen ja saunallinen vuokratupa 
Ahinmaja. 

Kalimeenkierros 5 km
Polku kulkee osittain Kalimeen-
lammen ja siitä laskevan Kali-
meenojan rantamaisemissa sekä 
Ison Polvikankaan vanhassa 
havumetsässä. Kierroksen var-
rella on niin suota, lehtosaarek-
keita kuin vanhaa kuusikkoakin. 
Reitti risteää metsäautoteiden 
ja moottorikelkkareittien kanssa 
useassa kohdassa ja kulkee 

pieneltä osin samaa reittiä 
Isokankaan kierroksen kanssa. 
Kaksi erillistä tulentekopaikkaa 
laavuineen sijaitsevat Kalimeen-
lammen ympäristössä. Myllykos-
kella Kalimeenojan varrella on 
vierekkäin kaksi tulentekopaik-
kaa ja laavua. 

Korpilammen kierros 2 km
Korpilammen kierros on Korpi-
lammen kiertävä reitti ja kulkee 
osittain samaa reittiä pidemmän 
Isokankaan kierroksen kanssa. 
Polun varren metsät ovat hiljal-
leen ikääntyviä, entisiä metsäta-
louskäytössä olleita sekametsiä. 
Korpilampi on rannoiltaan 
reheväkasvustoinen, umpeu-
tuva metsälampi. Korpilammen 
pohjoisrannalla sijaitsee tulente-
kopaikka laavuineen.

Sanginjokivarsi
Sanginjokivarsi on suosittu 
kalastusalue, jossa on useita 
tulentekopaikkoja. Jokivarren 
polku alkaa parkkipaikalta 
Sanginjoentien varrelta ja kulkee 
Sanginjoen rantatörmiä myö-
täillen. Paluumatka kuljetaan 
samaa reittiä tai vaihtoehtoisesti 
alueen huoltotietä myöten. 
Polun alussa jokitörmät ovat kor-
keampia, mutta ne loiventuvat 
lähemmäksi vedenpintaa reitin 
edetessä. Samalla maasto muut-
tuu alkumatkaa kosteammaksi 
ja kuusivaltaiseksi. Huoltotien 
päässä avautuu näkymä tuulen-
kaatoalueesta. Siellä ajan myötä 
lahoavat puut monipuolistavat 
alueen eliölajistoa luonnonmu-
kaisesti.

Kalastusluvat: www.kalapassi.fi METSÄHALLITUS 04/2022.

KUVAT: HARRI TARVAINEN, MINNA HAARALA

Sanginjoen 
luonnonsuojelualue
•  Perustettu vuonna 2021
•  Pinta-ala 2567 hehtaaria

Metsähallitus vastaa alueen  
retkeilyreiteistä ja rakenteista.
•  Lisätietoa: Liminganlahden 

luontokeskus
•  puh: 0206 39 6059
•  liminganlahti@metsa.fi

www.luontoon.fi/sanginjoki
www.retkikartta.fi
www.facebook.com/sanginjoki

https://www.retkikartta.fi/
https://www.luontoon.fi/
https://www.kalapassi.fi/
https://www.luontoon.fi/sanginjoki
https://www.retkikartta.fi/
https://www.facebook.com/sanginjoki
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Isokankaan kierros 10 km

Kalimeenkierros 5 km

Korpilammen kierros 2 km

Yhdyspolku Loppula-Korpilammen kierros

Sanginjokivarsi

Moottorikelkkareitti - Snowmobile track

Metsähallitus
Yhteystiedot - Contact information: 
Liminganlahden luontokeskus - Liminka Bay Visitor Centre 
p. 0206 39 6059, liminganlahti@metsa.fi

Kännykkä ei kuulu kaikkialla alueella! 
All locations do not have cell service!
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