
FAKTA OM KAJANALAND 

LAVSKRIKA 
(Perisoreus infaustus)
är den minsta kråkfågel i Finland 
som lever i de nordliga barrskog-
arna. Lavskrikan är en mycket sä-
ker fågel, och det skrämmer inte 
ens människor. Lavskrikan visas 
sig ofta i skogen vid matnings-
ställen eller besöker vandrare för 
att hitta något att äta. Det sägs 
lavskrikan kommer med lycka till 
jägaren. 

Rovdjurturismen uppstod i Finland 
i slutet av 1970-talet och har sedan blivit 
mycket populärt. I Kajanaland kan du se 
en björn, en varg eller en järv fritt i natur. 
Det ser du inte så ofta!

Snöförhållanden för längdskid-
åkning och snowboarding är 
bra året runt i Kajanaland!  
Världens första skid-tunnel 
ligger i Vuokatti. Tack för tun-
nelens jämn temperatur, är 
träning möjlig genom somma-
ren men också under vinterens 
kalla dagar.

Den mest signifikanta till-
växtindustrin I Kajanaland är 
data centralt ekosystemet, 
centrerat på Renfors strand 
Business Park. Även Kajana 
yrkeshögskola har en superda-
tor till studentens bruk för att 
studera och utveckla artificiell 
intelligens. 

är en rund liten 
öppen pirog med 
ett pajskal av rågmjöl 
som är fylld med sötad 
fyllning av kokt potatis, 
rådmjöl och lingon eller 
blåbärbärfyllning. 
Pirogen rönttönen har 
fått namnskydd i EU.

Swamp-soccer är en form  
av fotboll som spelas på 
myrar. Sporten sägs kom-
ma från Finland där den 
ursprungligen användes 
som träningsaktivitet för idrotta-
re och soldater, eftersom det är fysiskt 
utmanande att spela på mjuka mosar. 
Det finns för närvarande ungefär 300 
träskfotbollslag runt om i världen.  
VM hålls varje sommar i Hyrynsalmi.

Kajanalands regional armar  
representerar denna stora skogs- 
och vattenområdena i regionen.

Kajanaland-regionen  
är ungefär lika stor som 
Belgien.
Kajana är huvudstaden  
av Kajanaland.

Befolkning-
stäthet  

NORS
(Osmerus eperlanus)
är en liten fisk. Den gröngul 
och silver av sidorna laxfisk 
har en stor mun med skarpa 
tänder och, som laxfiskar,  
fettfena på baksidan nära 
svansen. I Paltamo firar vi  
norsens lek med en karneval  
i maj.

LJUNG
(Calluna Vulgaris)
är en flerårig  
dvärgbuske. Ljung 
växer på torra, soliga 
platser med sur jord 
som på stenar, tyger 
och forsar. Kajanalands 
regionala fest firas  
i mitten av augusti på 
namnsdag av Kanerva 
som betyder ljung  
på finska.

GRÖNSKIFFER
är ett generiskt namn för alla 
typer av bergarter som har 
beräknats i någon geologisk 
process och blevit gröna, fin-
korniga bergarter. Från hela 
världen har det förekommit 
stora mängder järnmalm, sto-
ra uranfyndigheter, betydande 
nickelkoncentrationer och 
guldmalmer vid grönskiffer.  
Kajanalands grönskifferzon är 
cirka tre miljarder år gammal 
vulkanisk sten.
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Titeln Sort

Det är lätt att komma till Kainuu!

Rovdjurturism
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Vatten 2,489 km² 
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