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Inari on Suomen suurin kunta. Sen voimavara on 
mahtava luonto, josta voi olla aidosti ylpeä. Inarin 
helmi ja aarreaitta on ainutlaatuinen ja karun kaunis 
Inarijärvi, joka on Suomen kolmanneksi suurin järvi.  
Luontoarvojen ja puhtauden ympärille rakentuva 
lappilainen elämäntyyli kiinnostaa ja vetää puoleensa.

Inarissa tuntee elävänsä

Monikulttuurinen Inari on Suomen ainoa 
nelikielinen kunta, jossa puhutaan suomen lisäksi 
inarin-, koltan- ja pohjoissaamea.



Inarissa on seitsemisentuhatta vahvaa 
persoonaa. Oletko sinä seuraava?

HAAVEILETKO ETÄTYÖSTÄ?
Sen voi tehdä kauneimmillaan Inarissa. 
Inarissa kuntapalvelut toimivat moitteet-
tomasti olipa kyse terveyspalveluista, 
päivähoidosta tai peruskoulutuksesta. 
Kunta kaavoittaa tontteja maisemiin, jois-
ta muualla voi vain haaveilla.

Inarissa saa myös ainutlaatuista ammat-
tikoulutusta, sillä matkailun lisäksi täällä 
voi opiskella muun muassa saamen kie-
liä ja -kulttuuria. Etäyhteyksien ansiosta 
opiskelu ja erilaisiin tapahtumiin osallis-
tuminen on mahdollista vaikka kotisoh-
valta.

Värikästä yhteisöllisyyttä

“Kahdeksan vuodenaikaa ja 
elämisen leppoisa rytmi kou-
kuttavat. Kansainvälinen ilma-
piiri ja monimuotoinen alkupe-
räiskulttuuri kohtaavat toisensa 
täällä tavalla, jota ei löydy 
mistään muualta maailmasta.”
- Inarilainen uudisasukas etelämpää

Inarin tapahtumat tempaavat mukaansa. 
Vuosittaiset Inariviikot ja lukuisat muut 
tapahtumat keräävät ihmiset kokemaan 
ja eläytymään.



Arktista yrittäjyyttä inarilaisittain

Luonto inspiroi ja elättää. Puu, kulta, 
riista, marjat ja kalat muovautuvat 
osaavissa käsissä.



”Inarissa suhtaudutaan kan-
nustavasti yritystoimintaan. 
Kunta auttaa yrittäjiä mielel-
lään, ja esimerkiksi lupa- ja 
kaavoitusasiat hoituvat luon-
nostaan sujuvasti.”
- Yrittäjäperhe Inarista

Inarissa on maailman pohjoisimmat, 
huipputasokkaat kylmätestauskeskukset, 
jotka toimivat sisä- ja ulkotiloissa 
ympärivuotisesti.

Monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden ytimessä

EU:n pohjoisin lentokenttä ja vastikään 
laajennettu lentoasema Ivalossa 
palvelevat vuosittain yli 140 000 
matkustajaa. 

Poronhoito on yksi Inarin 
merkittävimmistä elinkeinoista.

Inarilainen yrittäjyys perustuu arktiseen luontoon ja 
kansainväliseen sijaintiin Barentsin alueella.  Ne tarjoavat puitteet 
ympärivuotiseen luonto- ja kulttuurimatkailuun, innovatiiviseen 
kylmäteknologiaan ja perinteisiin elinkeinoihin. Matkailu on Inarin 
kunnan suurin työllistäjä.



Maailman puhtain luonto

Revontulet lumoavat talvisella 
yötaivaalla ja ruska juhlii väriloistoaan 
syksyisin.



Arktisen luontomatkailun ykköskohde

”Lomaan Inarissa ei voi va-
rautua, sen voi vain kokea. 
Lupaukset lunastettiin ja jopa 
ylitettiin. Muisto on ikuinen.”
- Matkailija Keski-Euroopasta

Kesällä paistaa aurinko läpi 
vuorokauden. Silloin ei kukaan nuku!

Inari on täynnä sekä kulttuurihistoriaa 
että elävää ja vilkasta kulttuuritarjontaa.  
Löydä oma onnenhippusi.

Inari-Saariselkä matkailualueella 
sijaitsevat kaksi Suomen suurinta 
kansallispuistoa; Lemmenjoen 
kansallispuisto ja Urho Kekkosen 
kansallispuisto. Suuret erämaa-alueet, 
hyvin merkityt vaellus- ja retkeilyreitit 
sekä lukuisat vesistöt tarjoavat 
kosketuksen aitoon, arktiseen luontoon.

Vetovoimaisella Inari-Saariselkä 
-matkailualueella sijaitsee Saariselän 
matkailukeskus monipuolisine 
palveluineen sekä useita persoonallisia 
kyliä. Majoitusta löytyy korkean tason 
hotelleista erähenkisiin lomamökkeihin. 
 
www.inarisaariselka.fi
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Barents Sea

Inarin kunta 

• Perustettu vuonna 1876

• Suomen suurin kunta: 
pinta-ala yli 17 334 km2

• Suojelualueita 10 948 km2 
(72,2 % maapinta-alasta)

• Asukkaita noin 6 800

• Sijaitsee Euroopan 
unionin pohjoisimmassa 
kulmauksessa, keskellä 
Pohjoiskalottia

• Norjan ja Venäjän 
rajanaapuri

• Keskeiset elinkeinot: 
matkailu, metsätalous, 
porotalous, kalastus, 
koulutustoiminta sekä 
kylmäteknologia, erityisesti 
auto- ja rengastestaus

• Kansainvälinen 
matkailukunta

Lentoaika: 
Helsinki - Ivalo (Inari), n. 1,5 tuntia

Euroopan pohjoisin valtaväylä E75 kulkee Inarin 
halki.       e75lapland.com

inarisaariselka.fi 
mapinari.fi 
nordicainari.fi

inari.fiValokuvaajat: 
Paadar Images, Jouni Männistö, Janne Körkkö, Ulla 
Isotalo, Tanja Sanila, Jouni Kyrö, Tmi Markku Inkilä, 
Inari Trolling, E75Lapland, Pertti Turunen, Panu Pohjola

Design:  
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