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INARI, UTSJOKI JA ENONTEKIÖ LIITTYIVÄT MUKAAN SODANKYLÄN JA MUONION YM-
PÄRISTÖNSUOJELUN YHTEISTOIMINTA-ALUEESEEN – UUSI ORGANISAATIO KANTAA 
NIMEÄ ARKTISEN LAPIN YMPÄRISTÖNSUOJELU 

 

 
Sodankylä ja Muonio solmivat yhteistoimintasopimuksen ympäristönsuojelun viranomaistehtävien järjestämisestä 
1.1.2019 alkaen. 1.1.2020 yhteistoiminta-alueeseen liittyivät mukaan myös Inari, Utsjoki sekä Enontekiö. Uusi orga-
nisaatio kantaa nimeä Arktisen Lapin ympäristönsuojelu. Yhteistoiminnan lähtökohtana on tarjota kaikille kuntalaisil-
le laadullisesti samantasoiset ja samanhintaiset palvelut koko yhteistoiminta-alueella.  
 
Sodankylä jatkaa edelleen yhteistoiminnan vastuukuntana. Kuntalaki mahdollistaa, että kunnat voivat vapaaehtoi-
suuteen perustuen sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Ympäristönsuojelun tehtäviä koskeva lainsäädän-
tö lisääntyy ja uudistuu kiivaalla tahdilla, ja elinympäristöä koskevat päätökset ovat yhä keskeisemmässä asemassa 
kunnan päätöksenteossa sekä elinvoiman edistämisessä. Kuntayhteistyön myötä pienissä kunnissa voidaan parem-
min varmistaa riittävä asiantuntemus ja palvelutarjonta, sekä kehittää toimintaa. Arktisen Lapin ympäristönsuojelun 
organisaation henkilökuntaan kuuluvat ympäristöpäällikkö ja kolme ympäristötarkastajaa (yksi Sodankylässä, yksi 
Ivalossa ja yksi Muoniossa tai Enontekiöllä) sekä tarvittavat toimistoresurssit.  
 
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu kattaa lähes puolet Lapin maakunnasta 
 
Arktisen Lapin ympäristönsuojelun organisaation yksi erityispiirteistä on sen suuri pinta-ala. Yhteistoiminta-alue kat-
taa 45,4 % Lapin maakunnan pinta-alasta eli 13,5 % koko Suomen pinta-alasta. Mukana on kolme pinta-alaltaan 
Suomen suurinta kuntaa. Yhteistoiminta-alueen rajavaltioina ovat Ruotsi, Norja ja Venäjä. Yhteistyötä rajavaltioiden 
kanssa tehdään tiiviisti mm. Suomen ja Ruotsin välisessä rajajokikomissiossa. Alueella puhutaan viittä virallista kieltä 
(suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame), mikä antaa yhteistyölle oman vivahteensa. 
 
Alue on poikkeuksellisen monimuotoinen, sillä yhteistoiminta-alueella harjoitetaan mm. porotaloutta, kaivostoimin-
taa, aktiivista matkailua. Lisäksi alueella sijaitsee erittäin suuria suojelualueita, kuten kansallispuistoja ja Natura-
alueita. Arktisen Lapin ympäristönsuojelun viranhaltijat työskentelevät hajautetusti koko toiminta-alueella, jolloin 
paikallis- ja aluetuntemus pystytään turvaamaan.  
 
Yhteistoiminnalla halutaan varmistaa laadukkaat ympäristönsuojelun palvelut koko alueella  
 
Yhteistoiminta-alueen perustamisen tärkeimpänä hyötynä nähdään kyky tarjota organisaation avulla kaikille kunnille 
yhtä laadukkaat ympäristönsuojelun palvelut. Uuden organisaation avulla vastataan vuosien mittaan kasvaneeseen 
tehtävien määrään ja taataan, että pienetkin kunnat voivat hoitaa ympäristönsuojelun viranomaistehtävät nykyvaa-
timusten tasoisesti, kuitenkin paikalliset ympäristön erityispiirteet huomioiden. Yhteistoiminta-alueen avulla pyri-
tään järjestämään palvelut taloudellisesti ja samaan aikaan ympärivuotisesti sekä laadukkaasti.  
 
Hyötynä yhteistoiminnassa nähdään myös sen toiminnanharjoittajille tuottama tasapuolisuus. Yhteistoiminnan avul-
la luodaan kaikille kunnille yhtenäinen linja, mikä helpottaa sääntelyn tulkintaa ja yhtenäistää kuntien käytäntöjä. 
Kuntalaisille yhteistoiminta-alueen perustaminen näkyy nopeampina asioiden käsittelyaikoina ja viranhaltijoiden 
mahdollisuuksina erikoistua tiettyihin ympäristönsuojelun osa-alueisiin yhteistoiminta-alueella.  
 
Ympäristönsuojelun tärkeys korostuu erityisesti Lapissa, missä maakunta elää puhtaasta luonnosta ja useat elinkei-
not alueella hyödyntävät luonnonvaroja. Ympäristönsuojelun valvonnan tulee olla järjestetty laadukkaasti, jotta La-
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pin puhdas luonto säilyy myös tuleville sukupolville. Arktisen Lapin ympäristönsuojelun organisaatio vastaakin tähän 
laatuvaatimukseen tulevaisuudessa järjestämällä laadukkaat ja yhtenäiset ympäristönsuojelun palvelut toiminta-
alueellaan.  
 
Ympäristönsuojelun yhteystiedot 
 
Palvelemme kaikkien kuntien toimipisteissä sopimuksen mukaan. Pääsääntöisesti olemme tavoitettavissa Sodanky-
lässä ja Ivalossa. Tapaaminen kannattaa sopia aina etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla.  
 
Lupahakemukset, lausuntopyynnöt ja muut viralliset asiakirjat pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteeseen kirjaamo@sodankyla.fi tai postitse Arktisen Lapin ympäristönsuojelu, PL 60, 99601 Sodankylä.  
 
Tiedustelut, tiedotteet ja muut asiat pyydämme lähettämään osoitteeseen ymparistonsuojelu@sodankyla.fi, jolloin 
viesti tavoittaa kaikki ympäristönsuojelun viranhaltijat. 
 
Sodankylän toimipiste (Sodankylän kunnanvirasto, Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä): 
ympäristöpäällikkö Teresa Ojala, puh. 040 720 5665, teresa.ojala@sodankyla.fi 
ympäristötarkastaja Elisa Ahlberg, puh. 040 132 6369, elisa.ahlberg@sodankyla.fi 
 
Ivalon toimipiste (Inarin kunnan ympäristöyksikkö, Latutie 1, 99800 Ivalo): 
vt. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal, puh. 040 546 3218, leena.mehtatalo-khanal@sodankyla.fi 
(31.3.2020 saakka) 
 
Rekrytointi kahden vakinaisen viranhaltijan osalta on vielä kesken, mutta toiveenamme olisi, että saamme paikat 
täytettyä kevään 2020 aikana. Tämän jälkeen avaamme toimipisteen myös Muonioon tai Enontekiölle. 
 
 
Ympäristöystävällisin terveisin, 
 
Arktisen Lapin ympäristönsuojelu  
Sodankylän, Inarin, Muonion, Enontekiön ja Utsjoen kuntien ympäristönsuojeluviranomainen 
 
 

mailto:kirjaamo@sodankyla.fi
mailto:ymparistonsuojelu@sodankyla.fi
mailto:teresa.ojala@sodankyla.fi
mailto:elisa.ahlberg@sodankyla.fi
mailto:leena.mehtatalo-khanal@sodankyla.fi

