
er sterk i naturen



Største og vakreste
Inari kommune er den største i Finland, over 17 000 km2. Vannarealet er over 
2 000 km2, hvorav Inarisjøen tar ca. halvparten. Mellom tusenvis av vann og 
øya er det plass for hundrevis av fjell som med sin profil former landskapet.
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Moderne og 
dynamisk
Klare variasjoner med årstidene skaper ikke bare utfordringer 
men også muligheter. Inari har på en framgangsrik måte nyt-
tiggjort seg de unike egenskapene i næringslivet. Ved siden av 
tradisjonelle næringene i kommunen er utvikling av blant annet 
kaldteknologi og arktisk naturbasert turisme en viktig del av 
hverdagen og framtiden for Inari. Dyktige aktører fra forskjellige 
fagområder og lokale næringsdrivende har i samarbeidet skapt 
et dynamisk nettverk av tjenester, som muliggjør mangesidig 
virksomhet og reiseliv i Inari kommune.  



Internasjonal 
”Internasjonal Inari kommune” er en del av Europa Unionen sin nordlige dimensjon 
og helhet, som i tillegg til Finsk Lapland består av Finnmark i Norge og Nord-vest 
Russland. Ishavskorridoren som former seg via Inari kommune, knyter sammen 
disse tre rike områdene og skaper porten til Ishavet og Kola halvøya. God standard 
på veinettverk og internasjonal flyplass i Ivalo muliggjør rask og lett trafikk under 
foranderlig forhold. 

Takket være gode forbindelser, beliggenheten og den unike naturen er Inari 
Lapplands perle, som med sin tiltrekning sjarmerer turister og bedrifter verden 
rundt. Inari er både Nord-Europas link til Russland og Murmansk by og en del av 
Barentshavets felles virksomhetsområdet, hvor en også finner Europas nordligste 
spiss; Nordkapp, et meget populært reisemål blant turister. 



Mangspråkig og 
–kulturell 
 
Samisk kultur er en del av den flerkulturelle arven i Inari kommune. Samene er 
urfolk med egen fargerik kultur, eget språk, identitet og historie. Inari er den eneste 
firespråklige kommunen i Finland, hvor det i tillegg til finsk tales Inari-, skolt- og 
nord samisk. 

Samene med sin rike og unike kultur er en viktig del av Inari. Det moderne 
samiske liv forener seg naturlig med tradisjonen. Reindrift, håndverk, fiske og jakt 
er fortsatt viktig, men ved siden av dette har det etablert seg andre næringer. Den 
samiske kulturen er tradisjonelt internasjonal. Samer bor på tre rikers områder: 
Finland, Sverige, Norge og Russland.  



Rik av 
naturen
Villmarksnaturen i Inari er uten like i verden. Mangesidige 
fire årstider tilbyr uforglemmelige opplevelser: solen i 
midtsommernetter, de flotte høstfargene, ren snø og is om 
vinteren, naturens glød og våkningen om våren. 

De legendariske Lemmenjoki og Inari elvene med sine 
forekomster av gull lokker turister til lykkejakt og de 
flommende fossene inviterer eventyrere til en uforglemmelig 
opplevelse. Den fordums mektige Ukko vekker respekt hos de 
seilende på Inarisjøen. Lemmenjoki nasjonalpark med sine 
turstier tilbyr unike rammer for naturutflukter og turvandring. 
I mørketiden kan en bli kjent med isglasert vinterlandskap ved 
å benytte det vide nettverket av skiløyper eller ved å farte på 
scootersafari helt ut til Ishavet. 

Det aktive Inari vokser på naturens vilkår. Den sterke og 
mektige naturen er en ressurs som bevares med stort hjerte. 

Inari er sterk i naturen. 
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Inari kommune
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, Finland

Tel. +358 16 687 111
Fax +358 16 662 628

www.inari.fi


