Ärjänsaari
• Pinta-ala: 2,70 km2
• Sijainti: Kajaani
Metsähallitus,
alueen hoitaja
• Metsähallitus Luontopalvelut
kajaani@metsa.fi

• Kajaani Info (www.visitkajaani.fi)
puh. +358 8 6155 2555
kajaani.info@kajaani.fi

• luontoon.fi/arjansaari
• facebook.com/arjansaari
Retkeile kestävästi

Luonnonsuojelualue

• Vältä maaston kulumista, liiku

Ärjänsaari
Ärjänsaari on lumoava retkeily- ja rantakohde Kajaanin edustalla. Sen pitkät
hiekkarannat ja jyrkät törmät sekä värikäs
historia houkuttelevat kävijöitä monenlaisiin ranta-aktiviteetteihin.
Ärjänsaari sijaitsee Oulujärven suurten selkien
keskellä. Sen länsipuolella avautuva Ärjänselkä
on Suomen suurin sisävesiulappa. ”Ärjä” tarkoittaa tuulista paikkaa tai jyrkkää rantatörmää.
Ärjänsaari on jääkauden jälkeen syntynyt harjumuodostuma. Saaren törmät ja dyynit ovat
koko ajan muuttuvia ranta- ja tuulimuodostumia, joiden syntyminen edellyttää merellisen
kaltaisia olosuhteita. Säipän ja Kirkkosäikän
dyynimuodostumilla tavataan uhanalaista
perhoslajistoa, mm. dyynisukkulakoi. Kirkkosäikässä pesii lintuja, joiden pesintä epäonnistuu
herkästi häirinnän takia. Siksi siellä liikkuminen
on kielletty 1.5.-31.7.
Lentohiekka on syntynyt pitkän ajan kuluessa
tuulen kuljettamasta hienojakoisesta hiekasta,
joka on kasautunut törmänpäälliseen männikköön valtavaksi hiekkakakuksi. Saaren metsät
ovat valtaosin karua harjumännikköä, mutta
vanhan kahvilan ympäristöstä löytyy rehevää
lehtoa ja laidunmetsää.

vain polkuja pitkin.

• Voit poimia marjoja ja ruoka-

sieniä, mutta älä kerää kasveja
äläkä häiritse eläimiä.

Saaren kulttuurihistoria on värikäs. Aikojen
mittaan se on ollut saamelaisten riittipaikka,
vainolaisaikojen aarresaari, järvirosvojen piilopaikka, tervansoutajien turvasatama ja metsäyhtiön lomasaari. Historiaa henkivät myös arkkitehti Eino Pitkäsen suunnittelemat lomamökit
ja metsittyneet tervahaudan pohjat.

Retkellä Ärjässä
Ärjänsaaressa voi retkeillä vapaasti. Se on 4 km
pitkä ja 1,5 km leveä. Saaren kiertävä polku on
noin 10 km. Muut polut tarjoavat mahdollisuuksia eri mittaisiin retkiin. Kotila-mökissä toimii
kesäkahvila. Säipässä on telttailualue ja keittokatoksessa on kännykän latauspiste. Saaren
vuokramökit Kallela ja Kivelä ovat varattavissa
verkkokaupassa (verkkokauppa.eraluvat.fi).
Vierasniemen saunan voi varata illaksi omaan
käyttöön Luonnolliseti Oulujärven kautta
(luonnollisesti.fi).

Lampaat töissä
Kesäisin saaren kävijöitä ilahduttavat lampaat,
jotka hoitavat vanhan pihapiirin ympäristöä.
Lampaita saa rapsutella, mutta älä tarjoa niille
eväitäsi. Saunala-mökki on kunnostettu
lammaspaimenien käyttöön.

 idä lemmikkieläimesi
•P
kytkettynä.

• Sytytä nuotio vain sitä varten

osoitetuille tulentekopaikoille.

• Avotulen teko on kiellettyä

metsäpalovaroituksen aikana.

• Muista roskaton retkeily: minkä
tuot tullessasi, viet mennessäsi
pois.

• Telttaile vain Säipän telttailualueella.

• Kulje varoen korkeilla rantatörmillä.

• Nauti uimisesta, mutta varo

Säipän niemenkärjen päässä
ja molemmilla puolilla olevia
äkkisyviä virtauskohtia. Älä ui
laiturin ja vanhan proomun
hylyn läheisyydessä. Turvallisimmat uintipaikat ovat keskemmällä Säipän hiekkarantaa
ja Lentohiekalla.

• Varjoliitoon suosittelemme

Lentohiekan ja Hautakaarteen
alueita.

 oottoriajoneuvoilla
•M

liikkuminen on sallittu vain
huoltotarkoituksissa.

• Muista retkietiketti!
luontoon.fi/arjansaari/
ohjeetjasaannot
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Luonnonsuojelualue

Ärjänsaari

Ohjeita veneilijöille

Venekuljetukset

• Aja pienellä veneellä rantaan ja jätä laituri

Kuljetuksia Ärjänsaareen voi tiedustella
paikallisilta yrityksiltä:

• Aloita laituriin kiinnittyminen rannan puo-

Luonnollisesti Oulujärvi
www.luonnollisesti.fi
tel. +358 50 327 7709

• Älä lähde vesille liian kevyellä veneellä. Oulu-

Höyrylaiva Kouta
www.oulujarviristeilyt.fi
tel. +358 44 352 3479

suuremmille veneille.

leisesta päästä. Kiinnitä vene keulakiinnityksellä. Älä jätä veneiden välille suuria välejä.
järven suuret selät ja äkilliset säänmuutokset
voivat yllättää kokeneenkin veneilijän.

• Valtio osti Ärjänsaaren UPM:ltä vuonna 2017 valtion luonnonsuojelualueeksi, ja samalla saaren hallinta siirtyi
Metsähallituksen Luontopalveluille.

