
Starkt till naturen



Störst och vackrast
Enare är Finlands största kommun, över 17 000 km2. Vattenarealen utgör över 
2 000 km2, varav Enaresjön utgör cirka hälften. Mellan de tusen sjöarna och 
öarna finns hundratals fjäll, som formar landskapet med sin profil.
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Modern och 
dynamisk
Årstidernas tydliga växling skapar förutom utmaningar även 
möjligheter. Enare har framgångsrikt utnyttjat sina unika egenskaper 
i näringslivet. Vid sidan av de traditionella näringsgrenarna, bl.a. 
köldtekniken och utvecklingen av den arktiska naturturismen är 
en viktig del av den moderna kommunen Enare och dess framtid. 
Olika branschers sakkunnare och lokala företagare har i samarbete 
skapat ett servicenätverk som utvecklas ständigt, vilket möjliggör 
mångsidig verksamhet och turism i Enare kommun. 
Inkvarteringsalternativen växlar allt mellan små 
byars ödemarksstugor till turismcentrets 
folkvimmel i Saariselkä.  



Internationell  
Den internationella kommunen Enare är en del av den Europeiska Unionens 
nordliga dimensions helhet, till vilken förutom finska Lappland hör Finnmarken 
i Norge och nordvästra Ryssland. Nordostpassagen som bildas genom Enare 
kommun förenar dessa tre riken och skapar en port till Ishavet och Kolahalvön. 
Vägnätet som är i gott skick och den internationella flygplatsen Ivalo möjliggör 
att man kan snabbt och enkelt ta sig från en plats till en annan under växlande 
förhållanden.  

De goda förbindelserna, Enares belägenhet och den unika naturen gör att Enare 
är Lapplands pärla, som med sin dragningskraft förtjusar resenärer och företag 
runt hela världen. Enare är både Norra Europas länk till Ryssland och till staden 
Murmansk, men också en del av Barentshavets samarbetsområde, till vilken 
även hör Europas nordligaste spets, Nordkap, som är populärt bland resenärer.  



Mångspråkigt- 
och kulturellt
Den samiska kulturen är en del av Enare kommuns mångkulturella arv. Samerna tillhör 
ursprungsfolken, och har sin egen färgrika kultur, sitt språk, sin identitet och historia. 
Enare är den enda kommunen fyrspråkiga kommunen i Finland, där man förutom 
finska talar enare-, skolt- och nordsamiska.  

Den kulturellt rika och unika samiska kulturen är en viktig del i att vara enarebo.  Den 
moderna samiska kulturen sammanförs till traditionen mycket naturligt.  Renskötsel, 
handarbete, fiske och jakt är fortfarande viktiga, men vid sidan av finns det numera 
även andra näringsgrenar.  Den samiska kulturen är redan traditionellt internationellt. 
Det samiska folket bor inom fyra riken: i Finland, Sverige, Norge och Ryssland. 



Rik till 
naturen 
Ödemarksnaturen i Enare kan söka efter sin like i världen. 
De mångsidiga fyra årstiderna erbjuder oförglömliga 
upplevelser: solen som aldrig går ner på sommaren, höstens 
vackra färgning under ruskatiden, den rena snön och isen 
på vintern, naturens glöd och uppvaknande på våren.   

De legendariska guldområdena vid älven Lemmenjoki 
och Ivalojoki lockar resenärer till att söka efter lyckan och 
de forsande forsarna kallar på ödemarksvandraren till ett 
oförglömligt äventyr.  Öarna Jylhä och den urgamla Ukko 
väcker respekt vid Enaresjön hos resenären. Nationalparken 
vid älvarna Lemmenjoki och vandringsrutterna erbjuder 
unika möjligheter till utflykter och vandring i naturen. När 
vinterlandskapet kommer in i den isiga och kalla polartiden 
kan man bekanta sig med det omfattande nätverket av 
skidspår, eller så kan man ta sig ända till Ishavet på en 
snöskotersafari.  

Det aktiva Enare växer på naturens villkor. Den starka och 
mäktiga naturen är Enares tillgång, som man värnar om 
med ett stort hjärta. 

Enare är starkt till naturen. 
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Enare kommun
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo, Finland

Tel. +358 16 687111
Fax +358 16 662 628

www.inari.fi


