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ÄRJÄNSAARI
Tietokantatunnus: TUU-12-076

Pinta-ala: 269,1
Korkeus: 145
Alueen suhteellinen korkeus: 23

Geologia
Ärjänsaari on suurehko harjusaari, jonka alueella on runsaasti hyvin kehittyneitä erityyppisiä ja eri-ikäisiä 
rantamuodostumia ja tuulikerrostumia. Nykyisessä rantavyöhykkeessä on erittäin hyvin kehittyneitä rantatörmiä ja 
hyvin kehittyneitä rantadyynejä, rantavalleja ja särkkiä. Saaren sisäosissa ja harjun laella on puolestaan vanhoja, 
melko hyvin kehittyneitä rantavalleja, törmiä ja dyynejä. Saari on osa Hailuodosta Sotkamon kautta Ilomantsiin 
kulkevaa Suomen pisimpiin kuuluvaa harjujaksoa, ja se sijaitsee Suomen suurimman sisävesien ulapan Ärjänselän 
äärellä. 

Harjusaaren laki on melko tasainen tai loivasti kumpuileva, ja sen päällä on useita pieniä ja loivapiirteisiä 1-3 metrin 
korkuisia paraabelidyynejä ja dyynikumpuja. Laen alapuolella on muutamia loivia ja leveitä rantavalleja, ja noin 138-
140 metrin korkeustasolla hahmottuu monin paikoin 1-3 metriä korkea loivahko törmä. Saaren eteläosassa on lisäksi 
muutamia matalia harjusuppia. 

Ärjänsaaren nykyisen, hieman yli 10 kilometrin pituisen rantaviivan leimaa-antavin piirre ovat jyrkät ja korkeat, 
osittain paljaat rantatörmät. Korkein ja jyrkin rantatörmä on saaren pohjoiskyljellä, missä yhtenäisen, 15-23 metriä 
korkean törmän pituus on 1,9 kilometriä. Etelä- ja lounaiskyljillä yli 15 metrin korkuista rantatörmää on yhteensä noin
1,6 kilometriä. Saaren länsiosassa rantatörmä on puolestaan noin 8 metriä korkea. Törmän juurella on saaren keski- ja 
itäosissa kapeat hiekkarannat ja noin 200-300 metriä leveät vedenalaiset terassit. Ainekseltaan kivikkoisemmassa 
saaren länsipäässä törmän juurella on puolestaan kapea terassi ja allekkain 2-3 soraista ja kivikkoista rantavallia. 
Rannoilla on myös jäiden puskemia palteita ja yksittäisiä pallekiviä. Saaren länsiosassa ei ole selkeää vedenalaista 
terassia, vaan ranta syvenee melko nopeasti. 

Ärjänsaaren etelä- ja kaakkoisosissa Säipän ja Kirkkosäikän niemissä on 20-80 metriä leveiden hiekkarantojen 
yhteydessä alkiodyynejä, deflaatioalueita ja kasvillisuuden sitomia hiekkamättäitä. Hiekkarantojen takareunalla on 
muutamia 0,5-2 metrin korkuisia rantadyynejä ja Kirkkosäikän alueella lisäksi 2-4 peräkkäistä, noin metrin korkuista 
dyyniytynyttä rantavallia (vrt. Keränen 1985). Niemien kärjet madaltuvat kapeiksi särkkämuodostumiksi. 
Dyynivyöhykkeiden ja varsinaisen harjumuodostuman väliset kapeat painanteet ovat soistuneet. Pieniä dyynejä ja 
peittohiekkaa on kerrostunut saaren eteläkyljellä myös korkealle hiekkaisten rantatörmien päälle. Selkeimmin nämä 
maaston kulumisen takia syntyneet nuoret tuulikerrostumat näkyvät saaren lounaiskyljellä ns. Lentohiekan törmän 
päällä, missä ne peittävät hieman metsää. 

Ylin ranta (Ancylusjärvivaihe) on seudulla noin 180 metrin tasolla. Ärjänsaaren laki on kohonnut vedenpinnan 
yläpuolelle noin 10 200 vuotta sitten, jolloin se on huuhtoutunut tasaiseksi ja osittain dyyniytynyt, mutta dyynit ovat 
jääneet hyvin pieniksi. Harjun lakea kiertävät rantavallit ja törmät kehittyivät Ancylusjärvivaiheen aikana alueen 
kohotessa kokonaan vedenpinnan yläpuolelle. Oulujärvi kuroutui Ancylusjärvestä noin 9 500 vuotta sitten (Pajunen 
2004), jolloin vedenpinta oli seudulla noin 12 metriä nykytasoa alempana. Ärjänsaari oli tällöin osa mannerta itäisen 
Koutaniemen-Sivolanniemen harjun jatkeena (vrt. Koutaniemi & Keränen 1983). 

Kuroutumisen jälkeen Oulujärvessä alkoi transgressiovaihe, jonka aikana vedenpinta on kohonnut nykytasolle ja 
järven pinta-ala on lähes kaksinkertaistunut. Ärjänsaaresta tuli uudelleen saari vasta parituhatta vuotta sitten, kun 
viimeinen manneryhteys etelässä jäi veden alle. Vedenpinnan kohoaminen ja rantavoimien kulutus ovat jatkuvasti 
pienentäneet saaren pinta-alaa, ja törmät ovat kehittyneet yhä korkeammiksi. Samalla ovat todennäköisesti 
tuhoutuneet useat Ancylusjärvivaiheen aikana syntyneet tuuli- ja rantakerrostumat, joita harjun rinteillä lienee ollut 
huomattavasti nykyistä enemmän. Törmistä irronnut aines on kerrostunut niiden edustalle leveiksi vedenalaisiksi 
terasseiksi ja kulkeutunut itään ja etelään kerrostuen mataliksi särkiksi. Särkkien päälle on edelleen kehittynyt 
rantavalleja ja dyynejä. Vuonna 1951 aloitettu Oulujärven säännöstely on alentanut järven keski- ja 
maksimivedenkorkeuksia, minkä vuoksi törmien kuluminen ja aineksen kulkeutuminen on hidastunut ja pysähtynyt 
paikoin kokonaan. Suuri osa rantatörmistä etenkin saaren länsipäässä ja pohjoiskyljellä on ollut jo pitkään 
kasvipeitteisiä, mutta varsinkin lounais- ja eteläkyljillä on yhä runsaasti paljaita, hyvin herkästi kuluvia törmiä.

Sijainti: Oulujärven Ärjänselän itäosassa, 16 km Kajaanista luoteeseen

ha

m
m mpy.

Muodostuma: Tuuli- ja rantakerrostuma
Arvoluokka: 1

Muodon suhteellinen korkeus: 23 m

Karttalehti:

Kajaani

3431 06
3432 04



Biologia
Lentohiekan rantatörmän päälle on kasautunut kolmiomainen, törmästä hieman kohoava, rannasta 100 metriä leveä ja 
metsään päin kapeneva 70 metriä pitkä dyynialue. Alueen luoteisrinne nousee metsämaasta enimmillään noin 5 
metriä. Kaakkoissivu on tasaisempi. Suurimmat dyynit ovat alueen keskiosassa, jonka takana lentohietikko laskeutuu 
tasaisemmin päätyen lopulta selväpiirteisesti varvikkoiseen metsämaahan. Lentohiekan puristuksessa on harvakseltaan
varttuneita mäntyjä ja keloja. Niiden tyvet ovat parhaimmillaan hautautuneet useita metrejä hiekan peittoon. Hiekalla 
on myös joitakin puumaisia pihlajia. Hiekalla kaakkoisreunan törmän päällä makaa pari järeähköä liekomäntyä. 
Suurimmat kumpumaiset dyynit ovat metrin korkuisia ja pari metriä leveitä. Niitä sitoo enimmäkseen harva 
variksenmarjavarvikko. Pienempiä alkiodyynejä sitova kasvillisuus koostuu yleensä puhdaskasvuisesti joko 
lampaannadasta, punanadasta tai karvakarhunsammalesta ja harvemmin pohjannurmikasta. Alkiodyynejä on myös 
taaempana metsärajassa, jossa hiekalle nousee hieman puolukan ja kanervan versoja. Dyynien edustalla törmän 
yläosassa näkyy kapea, muusta hiekasta erottuva karkeampi ”rikastumiskerros”. Törmä on tällä kohtaa miltei 
kasviton. 

Lounaistörmä on pitkälti puustosta avoin ja hyvin heikosti kasvillisuuden sitoma. Suurin osa rinteestä on avointa 
hiekkaa. Törmän edusta kuten koko saaren rantavesistö on joka puolelta täysin avoin ja kasviton. Törmällä kasvaa 
muutamia kiiltopaju- ja mustuvapajupensaita, lampaannataa, suhteellisen runsaasti rantapuntarpäätä, punanataa,  
peltokortetta, puolukkaa, sianpuolaa, variksenmarjaa ja pieniä pioneerisammallaikkuja kuten törmähiekkasammalta. 
Alempana kapealla hiekkarannalla tai aivan törmän alaosassa on vähän aho-orvokkia, isorölliä, konnanvihvilää, 
rantamataraa, rantanenättiä, rönsyrölliä, ukontatarta ja viiltosaraa. Lounaistörmän matalammassa kaakkoisosassa 
kaatuneiden puiden muodostamalla törmällä kasvaa vähän niittymaarianheinää ja rantanurmikkaa. Samalla kohtaa 
rantaan laskee koivuvaltainen, ruohoinen ja heinäinen luhtajuotti. 

Säipän niemessä on laajalti avointa, osittain dyyniytynyttä hiekkakenttää, joka jatkuu kapeana kaistaleena 
metsänvierustaa pitkin koillista kohden. Kaakkoisrannan hietikolla on kapealla vyöhykkeellä muutamia alkiodyynejä 
noin 30 metrin päässä metsänrajan dyyneistä ja 15 metrin päässä rantaviivasta. Alkiodyynien ja metsänrajan dyynien 
välissä on kasvitonta deflaatiopintaa. Hiekkaranta on myös kasviton. Metsänrajalla olevien avoimien dyynien takana 
on lisäksi harvapuustoinen ja matala, kymmenisen metriä leveä dyynikaistale, joka muuttuu lopulta kuivahkoksi 
kankaaksi. Säipän korkeimmat dyynit ovat niemen nokassa metsänrajan edustalla, ja ne mataloituvat jonkin verran 
kohti nokkaa. Tällä kohden on isoja, enimmäkseen sianpuolan ja vähemmän variksenmarjan sitomia dyynikumpareita.
Näiden välipinnalla on laajempi ja tasaisempi hietakastikan sitoma kenttä. Niemen keskellä on harvakseltaan matalia 
2–5 metriä korkeita mäntyjä ja koivuja sekä enemmän harvarunkoisten kiiltopajujen ja tuhkapajujen sitomia 
dyynikumpareita. Niemen nokkaa kohden dyynikumpareikko on taasen puustoton ja kumpareet ovat enemmän 
varvikon, hietakastikan ja pajukon sitomia. Aivan niemen kärki jatkuu kapenevana, kasvittomana särkkänä. 
Dyynikumpareikon reunamilla kasvaa vähän rantavihvilää, viiltosaraa ja vesisaraa. Metsänrajan avoimet dyynit ovat 
koillista kohden enimmäkseen sianpuolan ja vähemmässä määrin variksenmarjan sitomia. Metsänrajalla kasvaa lisäksi
vähän hietikkotierasammalta. Dyynivyöhyke kapenee kohti koillista ja päättyy katkeillen hieman ennen hiekkarannan 
koillispäätä. Metsänrajan takana olevassa harvapuustoisessa, erirakenteisessa männikössä on kasvillisuudeltaan 
samanlaisia dyynikumpareita kuin metsänrajalla ja lisäksi jonkin verran kanervaa. Osa puiden tyvistä on hautautunut 
hiekkaan. 

Kirkkosäikän niemi on lähes kokonaan avointa, osittain dyyniytynyttä hietikkoa. Aivan kaakkoisin kärki on kuitenkin 
pajukoitunut ja koivikoitunut. Samoin koillisrannan pajukot ovat päässeet hieman rehottamaan. Niemen 
lounaispuolella kasvaa harvakseltaan koivuja ja mäntyjä. Niemen kärjessä rantapalteen ja pajujen suojassa on pieni 
kostea soistunut painanne. Kaakkoispuolelta niemi on laajalti avoin. Korkeat dyynikumpareet ovat enimmäkseen 
variksenmarjan ja vähemmässä määrin sianpuolan sitomia. Paikoin on myös pieniä kanervatupsuja. Osa 
dyynikumpareista on myös pajujen peittämiä. Muista kasveista dyyneillä kasvaa mm. lampaannataa, hietakastikkaa, 
keltanoa ja vähän maitohorsmaa. Koillisrannalla on lisäksi avoin, rannalta päin matalan pajukon erottamana, noin 100 
metriä pitkä ja 30 metriä leveä hietikkotierasammalen ja osin tinajäkälien peittämä deflaatiopinta. Tällä hietikolla on 
samettimuurahaisen pieniä hiekkakekoja. Koillisrannan puolella avoin hietikko vaihettuu sisämaassa kumpuilevaan, 
männikköä kasvavaan dyyniytyneiden rantavallien ja rantadyynien alueeseen. Samanlaista männikköä on myös 
niemeä leikkaavan avosuon itäreunalla. Suo on geologisesti nuori, karu avoluhta, jota vallitsee keskeltä pullosara ja 
sirppisammalet. Reunoilla on enemmän jouhisaraa ja vähän luhtasaraa sekä jäkkiä (NT). Pohjoispäästä suo muuttuu 
korveksi. Kirkkosäikkä on säästynyt hyvin kulumiselta osin epävirallisen lintujen suojelualueen vuoksi, mutta sen 
edustavuus on saattanut laskea vähän järven säännöstelyn ja hiekan vähentyneen kertymisen johdosta. 

Hautakaarteen rannan länsiosa törmän yläpuolella on noin 138 metrin korkeustasolle saakka harjulehtoa ja 
lehtomaista kangasta. Lännessä lehto rajautuu suunnilleen 127,5 metrin korkeuskäyrän kohdalle, ja idässä se muuttuu 
vähitellen lehtomaiseksi kankaaksi hieman ennen toiseksi viimeistä mökkiä. Lehtomainen kasvillisuus jatkuu vielä 
jonkin matkaa idemmäksi törmän päällä ja vielä pidemmälle jyrkässä törmässä. Mökit tuovat kuivahkon lehdon 
lajistoon jonkin verran kulttuuripiirteitä. Ylempänä rinteessä kuivahko lehto muuttuu tuoreeksi lehdoksi ja se vielä 
lehtomaiseksi kankaaksi. Noin 138 metrin korkeustasolla metsä muuttuu mäntypuustoiseksi tuoreeksi kankaaksi ja 



140 metrin korkeustason yläpuolella vähitellen kuivahkon kankaan varttuneeksi männiköksi. Lehdon puusto on 
ylispuista männikköä, jossa on sekapuina järeitä koivuja. Aluspuustona on runsaasti järeää harmaaleppää ja puumaisia
pihlajia. Tuoreemmassa lehdossa on paikoin runsaasti metsäruusua jopa lähes yhtenäisenä pensaikkona ja joitakin 
mustaherukkapensaita. Alempana polun varressa kasvaa näsiää ja ylempänä tuoreella sekä lehtomaisella kankaalla 
etenkin vanhan hevostallin ympäristössä tiheää katajikkoa. Tuoreen lehdon erikoispiirteinä ovat kainuulaisittain 
runsaat mustakonnanmarjakasvustot ja pohjoista ilmettä luova kurjenpolvi. Kuivemmassa lehdossa kasvaa runsaasti 
lillukkaa ja nuokkuhelmikkää. Harvinaisista kasveista lehdosta löytää lehtomataraa ja eteläistä kevätlinnunhernettä. 
Kuivemmilla kohdilla on myös runsaasti koiranvehnää ja lehtonurmikkaa. Muita lehdon peruslajeja ovat sormisara, 
tesma ja sudenmarja. Vanhan ravintolan läheisyydessä on lisäksi avointa nuokkuhelmikän luonnehtimaa tuoretta 
niittyä jota täplittävät päivänkakkarat ja muu runsas ruoholajisto. Muuten pienet niityt ovat jo umpeenkasvamassa. 

Hautakaarteen varsinaisen rantatörmän lehdossa on samoja lajeja kuin edellä kuvatussa törmän yläpuolisessa 
lehdossa, mm. mustakonnanmarjaa, koiranvehnää, lehtonurmikkaa, nuokkuhelmikkää, oravanmarjaa ja vähän 
metsävirnaa. Puusto on erirakenteista muodostuen samoista lajeista kuin lehdossa ja etenkin pensaskerros on tiheä. 
Lehtomaisella osuudella on hyvin runsaasti lehtonurmikkaa sen muodostaessa vähäpuustoisimmilla paikoilla lähes 
puhtaita kasvustoja. Törmän yläosassa maan liukumilla on myös runsaasti lampaannataa. Alaosa on 
pensaikkomaisempi ja paikoin horsmikkoinen. Rantaan on kaatunut useita puita ja juuripaakkujen alle on 
muodostunut osin veden kovertamia kosteita onkaloita. Paikoin törmä on mäntyisimmillä paikoilla karikkeinen ja 
vähälajinen. Itään päin mentäessä törmä avautuu pikku hiljaa muuttuen hiekkaisemmaksi ja puuttomaksi. Törmän 
yläosassa on tyypilliseen tapaan näkyvissä puiden juurakkoja ja törmän partaalle langenneita puita. Avoimella osalla 
kasvaa edelleen lampaannataa, lisäksi mm. peltokortetta, hietakastikkaa ja maitohorsmaa. Törmän alapuolinen kapea 
hiekkaranta on käytännössä kasviton. 

Ärjänsaaren pohjoisosan rantatörmät ovat suurimmaksi osaksi varvikkoisia muistuttaen kuivahkon kankaan 
varpumaista kangasta ja paikoin tuoretta kangasta, joille tunkee paikoin suopursua. Itäosassa törmä on hieman 
koivuisempi ja harmaaleppäreunaisempi. Osin törmät ovat täysin avoimia ja vähälajisia. Törmän partaalla kasvaa 
paikoin keltatalvikkia metsävarpujen välissä. Karkeapäätä lähestyttäessä törmän alla oleva terassi männiköityy. 
Metsäinen terassi kiertää Karkeapään ympäri. Rannan hiekan sekaiset kivikot ovat aika kasvittomia. Karkeapään 
törmistä on otettu maa-ainesta, mutta leikkaukset ovat jo suurimmaksi osaksi metsävarvikon alla. Karkeapään 
kivisellä, etelään antavalla rannalla, rantapalteella kasvavan lepikon edustalla on jo hieman kasvillisuutta, 
runsaimpana viiltosara seuranaan mm. rantaleinikki, luhtakuusio, luhtakastikka, jouhivihvilä, rantavihvilä, rentukka ja 
ojasorsimo. 

Ärjänsaaren metsät ovat suurimmaksi osaksi kuivahkon kankaan varttuneita männikköjä. Vain paikoin ja 
pienialaisesti on nuorempaa puustoa ja taimikkoa. Varttunut puusto on tasaikäistä, aika tasarakenteista ja hyvin 
puhdasta järeähköä männikköä. Entisestä sukupolvesta on muistona vain muutama palokanto ja maapuu sekä 
tervahaudat. Edellisistä erottuvia metsiä ovat Hautakaarteen lehto ja lehtomainen kangas ja ylärinteen tuore kangas, 
jossa on yksittäisiä vanhempia kuusia. Eteläosan pienessä painanteessa on myös pienialainen sekapuustoinen tuoreen 
kankaan laikku sekä lounaisosan törmän päällä jonkin matkaa Lentohiekasta luoteeseen heikkoa lehtomaista 
kasvillisuutta, jossa varvikon seassa on lillukkaa ja laajat katajikot. Lounaisosan törmän päällä on lisäksi leveät 
variksenmarjavarvikot. Porokirkon ja Hautakaarteen välissä on kangasmetsän soistuma tai suomuuttuma, jossa kasvaa 
runsaasti suopursua ja vähän rahkasammalta. Suota kuivattaa vanha oja. Suopursua on myös laajempina kasvustoina 
rinteen yläosassa lähes 140 metrin korkeustasolle saakka. Saaren keskiosissa on vähän enemmän jäkälikköä varpujen 
seassa, ja tältä alueelta on aikoinaan kerätty saarelaisten mukaan jäkälää. Erirakenteisinta männikköä lienee 
Kirkkosäikän niemessä suon ja avoimen hietikon välissä. Järeimmät männyt sijaitsevat rannoilla. Itäpäässä on yksi 60 
cm paksu kilpikaarnikko ja Karkeapäässä 40–50 cm paksuja petäjiä. Kuivahkolla kankaalla kasvaa tyypilliseen tapaan
runsaasti puolukkaa, variksenmarjaa ja jonkin verran mustikkaa ja kanervaa. Pohjakerros on seinäsammaleista, ja vain
harvakseltaan on jäkälälaikkuja. Ruohoja on hyvin niukasti, lähinnä kangasmaitikkaa.

Maisema ja muut arvot
Ärjänsaaren paljaat, hiekkaiset rantatörmät näkyvät hyvin Ärjänselän rannoille, mutta itse saari ei ole mataluutensa ja 
ulapan laajuuden takia aivan yhtä silmiinpistävä. Saaren etäisyys mantereesta on etelässä kaksi ja idässä kolme 
kilometriä. Saaren rannoilta ja törmien päältä avautuu komeita, avaria järvimaisemia Oulujärvelle varsinkin 
lounaaseen, länteen ja luoteeseen. Luoteessa 15 kilometrin päässä häämöttävä Manamansalon Paljakantörmä ja 
kaakossa näkyvä Sivolanniemen törmä kuuluvat samaan harjujaksoon kuin Ärjänsaari. Ärjänsaaren loivasti 
kaareutuvat törmärannat, varttunut mäntymetsä ja Ärjänselän lähes rannaton ulappa ovat varsin eksoottinen 
yhdistelmä, joka muistuttaa paikoin enemmän meri- kuin järvimaisemaa. Saaren sisäosat ovat hieman 
yksitoikkoisempia mutta helppokulkuisia, ja näkyvyys on yleensä hyvä. Saaressa on pieniä polkuja ja ajoteitä. 

Ärjänsaaren lounaisosassa on tiettävästi ollut vanha palvontapaikka, joka on sijainnut nykyisen Lentohiekan törmän 
tai kartalle merkityn Porokirkon tienoilla. Saaren historiaan kuuluvat lisäksi tarinat venäläisten 1500-luvun 
ryöstöretkistä, paikallisista rosvoista, tervanpolttajista ja tervansoutajista sekä useista omistajanvaihdoksista, ja 



saaressa on tehty elokuvaakin (ks. Heikkinen 2002). Ärjänsaaren etelärannalla ja kaakkoispäässä on venelaiturit, ja 
saaren länsikärjessä on kalamaja ja luurankomainen hiekkajaalan keula. Rannoilla on lisäksi muutamia 
nuotiopaikkoja. Saaren etelärannalla on parikymmentä vuokramökkiä sekä vanhempia loma-asuntoja ja muita 
rakennuksia, jotka rakennettiin saaren omistavan metsäyhtiön työntekijöiden perheiden lomanviettoa varten. 1900-
luvun alkupuolella ja varsinkin sotien jälkeen saaressa saattoi olla kesäisin useita satoja ihmisiä. Lomailu 
Ärjänsaaressa hiljeni vähitellen, mutta on ilmeisesti jälleen elpymässä. Saareen järjestetään venekuljetuksia. 

Ärjänsaari on särkkiä lukuun ottamatta kokonaan pohjavesialuetta. Saari kuuluu Oulujärven saarten ja ranta-alueiden 
Natura-alueeseen (FI1200104) ja Oulujärven saaristojen rantojensuojelualueeseen (RSO110107). Saari on merkitty 
Kainuun maakuntakaavaan arvokkaaksi harjualueeksi, muinaismuistokohteeksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi 
kohteeksi. Ärjänsaari on geologisesti ja maisemallisesti hyvin näyttävä kokonaisuus ja erinomainen käyntikohde.
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