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Ärjänsaari
• 2,70 km2

• Sijainti / Location: Kajaani
  
Metsähallitus, 
alueen hoitaja/ 
Area maintenance 

• Metsähallitus Luontopalvelut / 
Parks & Wildlife Finland 
kajaani@metsa.f i

• Kajaani Info (w w w.visitkajaani.f i) 
tel. +358 8 6155 2555   
kajaani.info@kajaani.f i 

• luontoon.f i/arjansaari
• facebook.com/arjansaari

Retkeile kestävästi
• Vältä maaston kulumista, liiku vain 

polkuja pitkin. 
• Voit poimia marjoja ja ruokasieniä, 

mutta älä kerää kasveja äläkä häiritse 
eläimiä.

• Pidä lemmikkieläimesi k y tket t ynä.
• Sy t y tä nuotio vain sitä var ten osoite-

tuille tulentekopaikoille. 
• Avotulen teko on kiellet t yä metsäpalo-

varoituksen aikana. 
• Muista roskaton retkeily: minkä tuot 

tullessasi, viet mennessäsi pois.
• Telt taile vain Säipän telt tailualueella. 
• Kulje varoen korkeilla rantatörmillä.
• Nauti uimisesta, mutta varo Säipän  

niemenkärjen päässä ja molemmilla  
puolilla olevia äkkisy viä vir tauskohtia. 
Älä ui laiturin ja vanhan proomun hylyn 
läheisy ydessä. Tur vallisimmat uintipai-
kat ovat keskemmällä Säipän hiekkaran-
taa ja Lentohiekalla.

• Varjoliitoon suosit telemme Lentohiekan 
ja Hautakaar teen alueita. 

• Moottoriajoneuvoilla liikkuminen on 
sallit tu vain huoltotarkoituksissa.

Remember sustainability
• Walk along the trails.
• You can pick berries and edible mush-

rooms, but don’t pick  plants or disturb 
the animals.

• Keep your pets on a leash.
• Make f ire only on designated sites.
• Making f ire is forbidden during the 

forest f ire warning.
• Do not lit ter. Bring your lit ter out from 

the island.
• Camp only on the camping site.
• Be aware of the steep bank faces.
• Enjoy swimming but avoid the edge of 

Säippä peninsula, don’t swim near the 
jet t y or the old barge wreck. The safest 
places for swimming are Lentohiekka 
and the long beach of Säippä.

• Paragliding is suggested to take place in 
Lentohiekka and Hautakaarre areas.

• Motor vehicles are allowed only for 
maintenance purposes. 

Hätänumero /  Emergency number 112
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Ä r jäns aari
Ärjänsaari on lumoava retkeily- ja 
rantakohde Kajaanin edus talla. 
Sen pitkät hiekkarannat ja jyrkät 
törmät sekä värikäs his toria hou -
kut televat kävijöitä monenlaisiin 
ranta - ak tiviteet teihin.

Ärjänsaari sijaitsee Oulujär ven suur ten 
selkien keskellä. Sen länsipuolella 
avautuva Ärjänselkä on Suomen suurin 
sisävesiulappa. ”Ärjä” tarkoit taa tuu-
lis ta paikkaa tai jyrkkää rantatörmää. 
Tämä kuvaa Ärjänsaar ta hy vin. 

Ärjänsaaressa voi nauttia ainutlaa-
tuisis ta pitkistä hiekkarannoista, 
auringosta ja avarasta jär viaavasta. 
Korkeilta hiekkatörmiltä pääset osalli -
seksi luonnon sääesit yksiin: paahtava 
aurinko, kumeasti jyrisevä ukkonen ja 
lempeä kesätuuli ovat aitoja paratiisi-
saaren elämyksiä. 

Metsät ovat melko tasaikäistä män-
nikköä. Ärjässä on yksi lehtoalue ja 
muutama rehevämpi painanne. Aika ja 
rauha lisäävät metsien monimuotoi-
suutta ja luonnontilaisuutta. Komeat 
vanhat puut rikastavat maisemaa. 
Hiekkainen maaperä pitää metsät 
jatkossakin mänt y valtaisina. 

Hiekkarannoilla kasvien ja eläinten 
elämä on vaativaa. Kasveilla on oltava 
vahvat juuret ja niiden pitää pyst yä 
kasvamaan nopeasti, sillä keväinen 
jäidenlähtö ja suuren jär ven aallot 
kulut tavat rantoja. 

Saaren kult tuurihistoria on värikäs. 
Aikojen mit taan se on ollut saame-
laisten riit t ipaikka, vainolaisaikojen 
aarresaari, jär virosvojen piilopaikka, 
ter vansoutajien tur vasatama ja metsä- 
yhtiön lomasaari. Historia näk y y nyk y-
äänkin mm. arkkitehti Eino Pitkäsen 
suunnit telemissa lomamökeissä ja 
metsit t yneissä ter vahaudan pohjissa. 

Rantatörmät, dy ynimuodostelmat ja 
lentohiekka-alueen hieno hiekka ovat 
jääkauden perintöä. 

Saaressa voi retkeillä vapaasti. Se on 
neljä kilometriä pitkä ja 1,5 kilomet-
riä leveä. Saaren kier tävä polku on 
noin k ymmenen kilometrin mit tainen. 
Muut polut tarjoavat mahdollisuuksia 
eri mit taisiin retkiin. 

Saaren retkeilyrakenteita ja raken-
nuksia on kunnostet tu kesästä 2018 
lähtien. Kesäisin saaren kävijöitä 
ilahduttavat myös lampaat, jotka hoi-
tavat vanhan pihapiirin ympäristöä.

Lampaita saa rapsutella, mutta älä 
tarjoa niille eväitäsi. Saunala-mökki 
on kunnostet tu lammaspaimenien 
käy t töön. Kotila-mökissä toimii 
kesäkahvila. Säipän keit tokatoksessa 
on kännykän latauspiste.

Vierasniemen Kirkkosäikässä elää 
lintuja, joiden pesintä keskey t y y  
helposti häirinnän takia. Pesimä- 
alueella liikkuminen on kiellet t y  
1.5. - 31.7. välisenä aikana. 
 
 

Ärjänsaari Island is known for it s 
long sandy beaches, high shoreline 
bank s and deep pine fores ts. It is 
an enchanting hiking and beach 
des tination near Kajaani.

The sand dunes, s teep bank faces
and drif t sand area Lentohiekka make 
Ärjänsaari Island a unique esker island 
on Lake Oulujär vi. The cultural histor y 
of the island is a product of ancient 
Saami set tlements, pine tar runners, 
lake pirates and forestr y company 
holidaymakers. Nowadays the island is 
open for many outdoor activities. The 
trail around the island is 10 km. The 
other paths give possibilit ies for hikes 
of dif ferent lengths. 

Metsähallitus has star ted the reno-
vation of the ser vices on the island. 
Saunala cot tage is rented for the sheep 
herders and Kotila cot tage ser ves as a 
summer café. 

The edge of Vierasniemi peninsula, 
Kirkkosäikkä, is an impor tant bird 
nesting area. Movement in there is 
prohibited during 1.5. - 31.7.
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Ä r jäns aari

Ohjeita veneilijöille

• Aja pienellä veneellä rantaan ja jätä 
laituri suuremmille veneille.

• Aloita laituriin kiinnit t yminen rannan 
puoleisesta päästä. Kiinnitä vene 
keulakiinnit yksellä. Älä jätä veneiden 
välille suuria välejä.  

• Älä lähde vesille liian kev yellä 
veneellä. Oulujär ven suuret selät 
ja äkilliset säänmuutokset voivat 
yllät tää kokeneenkin veneilijän.

• Valtio osti Ärjänsaaren UPM:ltä vuonna 2017 valtion luonnonsuojelualueeksi, ja samalla saaren hal l inta si ir tyi Metsähall i tuksen Luontopalvelui l le.
• The Finnish state purchased the island from United Paper Mil ls in 2017, designating it a nature reser ve and transferring its administration to Metsähall i tus Parks & Wildl i fe Finland.

Instructions for boaters

• Take small boats to the shore and 
leave the jet t y for bigger boats. 

• Begin boat docking from the end 
closer to the shoreline. Don’t dock 
alongside the jet t y. Don’t leave big 
gaps bet ween the boats. 

• Remember that the weather on lake 
Oulujär vi may be unpredic table. 
A small boat might not be safe 
enough. 

Venekuljetukset / Boat transportation

Kuljetuksia Ärjänsaareen voi t iedustella paikallisilta yrit yksiltä: 

• Luonnollisesti Oulujär vi 
w w w.luonnollisesti.f i  
tel. +358 50 327 7709 

• Höyr ylaiva Kouta / Steamship Kouta 
w w w.oulujar viris teily t .f i 
tel. +358 4 4 352 3479  


