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VALVONTAJAOSTO ON TEHNYT 10.6.2020 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET 
 

Lupatunnus 
§ 
 

Hakijat 
Kiinteistö 
Lupatyyppi 
Toimenpide 

624-2020-42 

22 

Myönnetty 

Redstone AERO Oy 

624-404-53-126 (Redstone) 

Tilapäinen lupa 

Tilapäisen kalustohallin rakentaminen 5 vuoden ajaksi 

 

Yhteensä 1 päätöstä 
 
 
 

Pyhtää  16.6.2020 

  

  

 Pöytäkirjanpitäjä 

  

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.6.2020, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten 
tietoon 
 
Valitusviranomainen: Itä-Suomen hallinto-oikeus 
Osoite: Minna Canthin katu 64, Pl 1744, 70101 Kuopio. 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet tai 
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Valitusaika: 30 päivää 
 
Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllämainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava 
tulleen asianomaisen tietoon. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllämainitulta 
valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa 
asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle 
viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä 
luettuna yllämainitusta päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuunottamatta. Jos valitusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, 
valitusaika jatkuu vielä seuraavana päivänä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä 
mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. 
 
Tämän päätöksen antopäivä on 17.6.2020 
 
Vaatimuksen tekoaika päättyy 17.7.2020 
 

Päätökset on julkipantu kunnan ilmoitustaululle ajalla 16.6.2020 - 17.7.2020. 

TILLSYNSSEKTION HAR GJORT DEN 10.6.2020 FÖLJANDE BESLUT 
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Lovnummer 
§ 
 

Sökande 
Fastighet 
Lovtyp 
Åtgärd 

624-2020-42 

22 

Beviljat 

Redstone AERO Oy 

624-404-53-126 (Redstone) 

Tillfälligt lov 

Byggande en tillfälligt maskinskydd för fem år 

 

Sammanlagt 1 beslut 
 
 
 

Pyttis  16.6.2020 

  

  

 Protokollförare 

  

Beslutet efter anslag 17.6.2020, då det anses komma till alla berörda parters kännedom.  

. 
Besvärsmyndighet: Östra Finlands förvaltningsdomstol 
Adress: Minna Canthin katu 64, Pl 1744, 70101 Kuopio. 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
ita-suomi.hao@oikeus.fi 
 
Besvärstid: 30 dagar 
 
Detta beslutet har delgivits på ovan nämnda delgivningsdag efter framläggning, då det anses ha kommit 
till den berördas kännedom. Ändring till detta beslut kan sökas hos ovan nämnda besvärsmyndighet 
genom ett skriftligt besvär, som den ändringssökande själv ett av honom eller henne befullmäktigat 
ombud bör ge eller skicka per kurir eller post till besvärsmyndigheten senast på besvärstidens sista dag 
före utgången av ämbetsverkets tjänstetid räknat från den dag beslutet delgivits, denna gag inte 
medräknad. Om besvärstidens sista dag är en heldag, lördag, självständigshetdag, första maj, julafton 
eller midsommarafton, forsätter besvärstiden ytterligare till följande dag. Till besvärsskriften bör bifogas 
detta beslut samt eventuell annan redogörelse, till vilken den besvärande önskar vändja. 

 

Besluten är anslagna på anslagstavla under tiden 16.6.2020 - 17.7.2020. 

 

 

 


