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ASIA Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §), helikop-
terilennätys osoitteesta Kuontivaarantie 17, Kuusamo.  

 

ILMOITTAJA  

Procopter Oy, y-tunnus 1904753-8 
 

TOIMINNAN SIJAINTI 

 Piha osoitteessa Kuontivaarantie 17, KUUSAMO 
 

ILMOITUKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Melu aiheutuu helikopterilennätyksistä. Toimintaa harjoitetaan 5.-13.3.2023 väli-
senä aikana. Päivittäinen toiminta-aika on klo 10–19. Päivittäin tehdään enintään 
20 lentoa. Lentoreitit suunnitellaan niin, että häiriö on mahdollisimman vähäistä. 
Ilmoituksen liitteenä on melumallinnus. 
 

JULKAISUPÄIVÄ VERKKOSIVUILLA 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 9.1.2023. 
 
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaise-
misajankohdasta. 
 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO  

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 9.1.-.16.2.2023 tietoverkossa osoit-
teessa www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset . Kuulutus on lisäksi luettavissa sa-
man ajan Kuusamon kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.kuusamo.fi >kuulu-
tukset (etusivulla). 
 

MAHDOLLISUUS MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN ESITTÄMISEEN 

Muistutuksia hakemuksesta voivat esittää ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea (asianosainen). Muut voivat esittää hakemuksesta mielipiteensä. 
 

OHJEET MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TEKEMISEEN 

Muistutukset ja mielipiteet tulee antaa kirjallisesti. Niistä tulee käydä ilmi seuraa-
vat seikat: 

• antajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
arkisin 

• yllä mainittu hakijan ja hakemuksen nimi sekä asianumero 
(KMO/1575/11.04.00.02/2022) 

• mikäli muistutus perustuu kiinteistön hallintaan, kiinteistön nimi ja kiinteis-
tön rekisteritunnus 

• ne ilmoitukseen liittyvät asiat, jotka muistuttaja haluaa tuoda hakemusta kä-
sittelevän viranomaisen tietoon 

• yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet 
• antajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti 

mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus 
sähköisesti, selvitys asiamiehen toimivallasta. 

 

http://www.kuusamo.fi/ymparistokuulemiset
http://www.kuusamo.fi/
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MUISTUTUSTEN JA MIELIPITEIDEN TOIMITTAMINEN JA MÄÄRÄPÄIVÄ 

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoit-
teeseen ymparistonsuojelu@kuusamo.fi. Kirjallisen muistutuksen voi toimittaa 
myös postitse osoitteeseen Kuusamon kaupunki, ympäristöjaosto, PL 9, 93601 
KUUSAMO. 
 
Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 16.2.2023. 

 

LISÄTIETOJA 

Asian valmistelija: ympäristötarkastaja Teemu Junttila p. 040 751 2047. 
 
 
KUUSAMOSSA 9.1.2023  
 
 
YHDYSKUNTATEKNIIKAN YMPÄRISTÖJAOSTO 
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