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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden välipäätös

Antopäivä

Päätösnumero

5. 2. 2021

21/0040/2

Lähetyspäivä
5. 2. 2021

Diaarinumero

01980/20/5149

Asia

Täytäntöönpanon kieltovaatimus jätelain mukaisessa asiassa

Valittaja

L&T YmpäristöpalvelutOy (aikaisemminLassila& TikanojaOyj)

Päätös, josta valitetaan

Sydän-Suomenjätelautakunnan päätös 25. 8. 2020 § 26
.

Tätelautakunta päätti, että

l) Multian kunnassa yhdyskuntajätteen (sekajäte sekä pakkausjätteet) pois lukien sako-ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetus kiinteistön haltijan järjestämana lopetetaan, koskajätelain37 §:n ehdot eivät täyty esittelytekstissämainituin perustein.

2) Multian kunnassasiirrytäänkunnanjärjestämäänja SammakkokangasOy:n
kilpailuttamaan jätteenkuljetukseen 1. 1. 2022 alkaen.

3) Päätöstoimitetaan tiedoksi sähköisesti kaikille lausunnon jättäneille ja kunnassa toimiville jätteenkuljetusyrittäjille.

4) Päätöksestäkuulutetaan Saarijärvenkaupunginja Multian kunnan verkkosivuillaja Suur-Keuruu -lehdessä.

Päätösastuu voimaan hallintokäyttölain§:n 31 mukaisesti, vaikkapäätökseen
haettaisiinmuutosta. Päätöksentäytäntöönpanoaei yleisen edun vuoksi voida
lykätä.

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelinvaihde

Sähköiset yhteystiedot

Faksi

Raatihuoneenkatu l

Arvi Kariston katu 5

029 56 42200

029 56 42269

13100 HAMEENLINNA

13100 HÄMEENLINNA

Sähköposti: hamecnlinna. hao@oikeus. fi
Sähköinen asiointipalvelu:
https://asiointi2. oikeus, fi/hallintotuomioistuimet
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Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin perustein valittaja ensisijaisesti vaatii,

ettäjätelautakunnanpäätöskumotaan. Toissijaisesti valittaja vaatii, ettäjätelautakunnanpäätöksessäsiirtymisestäkunnanjärjestämäänjätteenkuljetukseen
tulee noudattaavähintäänkolmen vuoden siirtymäaikaa.Päätöksentäytäntöönpano tulee kieltää.Valittajan oikeudenkäyntikuluttulee korvata täysimääräisesti.

Täytäntöönpanonkieltovaatimuksen osalta valituksessaon todettu, ettätäytäntöönpanomääräystäon päätöksessäperusteltu hallintolainkäyttölain31 §:llä.
Määräysperustuu virheelliseen lain soveltamiseen.
Lausunnot ja selitykset
Jätelautakunta on antanut lausunnon.

Valittaja on antanut selityksen.
Hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus ei kiellä täytäntöönpanoa.
Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.
Perustelut

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on

saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoonei kuitenkaan saaryhtyä,jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanonjohdosta hyödyttömäksitaikkajos
oikaisuvaatimuksenkäsittelevätoimielin tai valitusviranomainen kieltäätäytäntöönpanon.

Jätelautakunnan päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen ei tässä vaiheessa ole
ilmennyt aihetta.
Sovelletut oikeusohjeet

Kuntalaki 143 §
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 123
Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n l momentin säännös
huomioon ottaen tähän päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamaila.

Esittelijä

Paula Pihlava

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Virpi Juujärvi.
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Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu
Päätös

L&T Ympäristöpalvelut Oy
c/o Pirjo Rytkönen
kirjeitse

Jäljennös

Sydän-Suomenjätelautakunta,jonka on kuntalain 142 §:n mukaisesti ilmoitettava päätöksestä
Asiakirjoihin

Oikeudenkäyntimaksu

maksutta

sil

Jäljennöksen oikeaksi todistaa
päätöksen antopäivänä
/.
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lamKäyftösihfeeri Sirpa Laakso

