


Suurin ja kaunein
Inarin kunta on Suomen suurin, yli 17 000 km2. Vesipinta-alaa on yli 2 000 km2, 
josta Inarijärven osuus on noin puolet. Tuhansien järvien ja saarten väliin mahtuu 
satoja tuntureita, jotka muovaavat maisemaa profiilillaan.
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Moderni ja
dynaaminen
Vuodenaikojen selkeät vaihtelut luovat paitsi haasteita, myös 
mahdollisuuksia. Inari on menestyksellisesti hyödyntänyt 
ainutlaatuisia ominaisuuksiaan elinkeinoelämässä. Perinteisten 
elinkeinojen rinnalla mm. kylmäteknologian ja arktisen 
luontomatkailun kehittäminen ovat tärkeä osa Inarin kunnan 
nykypäivää ja tulevaisuutta. Yhteistyössä eri alan osaajat ja 
paikalliset yrittäjät ovat luoneet jatkuvasti kehittyvän palvelu-
jen verkoston, joka mahdollistaa monipuolisen toimin-
nan ja matkailun Inarin kunnassa. 
Majoitusvaihtoehtoja on aina pienten 
kylien erämaakämpistä Saariselän 
matkailu-keskuksen sykkeeseen.



Kansainvälinen 
Kansainvälinen Inarin kunta on osa Euroopan Unionin pohjoisen ulottuvuu-
den kokonaisuutta, johon kuuluvat Suomen Lapin lisäksi Norjan Finnmark ja 
Luoteis-Venäjä. Inarin kunnan kautta muodostuva Jäämerenkäytävä yhdistää 
nämä kolme valtakuntaa ja luo portin Jäämerelle ja Kuolan niemimaalle. 
Hyväkuntoinen tieverkko ja kansainvälinen Ivalon lentokenttä mahdollistavat 
nopean ja helpon liikkumisen muuttuvissa olosuhteissa. 
 
Hyvien yhteyksien, sijaintinsa ja ainutlaatuisen luonnon ansiosta Inari on 
Lapin helmi, joka vetovoimallaan valloittaa matkailijoita ja yrityksiä ympäri 
maailman. Inari on sekä Pohjois-Euroopan linkki Venäjälle ja Murmanskin 
kaupunkiin, että osa Barentsin meren yhteistoiminta-aluetta, johon kuuluu 
myös matkailijoiden suosima Euroopan pohjoisin kärki, Nordkapp.



Monikielinen ja
-kulttuurinen
 
Saamelaisuus on osa Inarin kunnan monikulttuurista perintöä. Saamelai-
set ovat alkuperäiskansa, jolla on oma värikäs kulttuuri, kieli, identiteetti 
ja historia. Inari on Suomen ainoa nelikielinen kunta, jossa suomen lisäksi 
puhutaan inarin-, koltan-  ja pohjoissaamea. 
 
Kulttuurisesti rikas ja ainutlaatuinen saamelaisuus on tärkeä osa inarilai-
suutta. Nykyajan saamelaisuus yhdistyy traditioon luontevasti.  Poronhoito, 
käsityöt, kalastus ja metsästys ovat edelleen tärkeitä, mutta myös rinnalle 
on noussut muita elinkeinoja.  Saamelainen kulttuuri on jo perinteisesti 
kansainvälistä. Saamen kansaa asuu neljän valtakunnan alueella: Suomessa, 
Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä.



Rikas 
luonnostaan
Inarin erämaaluonto hakee vertaistaan maailmassa. Moni-
puoliset neljä vuodenaikaa tarjoavat ikimuistoisia kokemuksia: 
aurinko yöttömän yön kesässä, syksyn leiskuvat värit ruskassa, 
puhdas lumi ja jää talvessa, luonnon hehku ja herääminen 
keväässä.  

Legendaariset Lemmenjoen ja Ivalojoen kulta-alueet houkut-
televat matkailijoita onnenetsintään ja kuohuvat kosket kutsu-
vat erämaan kävijää unohtumattomaan seikkailuun. Jylhä ja 
muinainen Ukko herättää Inarijärvellä kunnioitusta matkaa-
jassa. Lemmenjoen kansallispuisto ja retkeilyreitit tarjoavat 
ainutlaatuiset puitteet luontoretkeilyyn ja vaellukseen. Jäiseen 
kaamoksen valtaamaan talvimaisemaan pääsee tutustumaan 
laajan latuverkoston avulla, tai kelkkasafarien vauhdissa aina 
Jäämerelle saakka. 
 
Aktiivinen Inari kasvaa luonnon ehdoilla. Voimakas ja mahta-
va luonto on Inarin voimavara, jota vaalitaan suurella sydä-
mellä.
 
Inari on voimakas luonnostaan.
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Inarin Kunta
Piiskuntie 2, 99800 Ivalo
Puh. +358 (0)16 687 111
Faksi +358 (0)16 662 628

www.inari.fi


