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JULKINEN KUULUTUS 

Luvan hakijan valitus ympäristölupapäätöksestä  

Ympäristönsuojelulain 196 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava 

ympäristölupapäätöstä koskeva luvan hakijan valitus tiedoksi julkisella 

kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään, jollei se ole 

ilmeisen tarpeetonta. Kuulutus ja valitusasiakirjat on pidettävä verkkosivuilla 

vähintään 14 päivän ajan. Tieto kuulutuksesta on lisäksi julkaistava toiminnan 

vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. 

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla  

1.12.2021 

Valituksen tiedoksisaantipäivä 

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan 

tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. 

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 8.12.2021. 

Asia 

Luvan hakija Dragon Mining Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle 

valituksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen 

päätöksestä 17.2.2021, nro 51/2021. Päätös koskee Jokisivun kaivoksen 

toiminnan muuttamista Huittisten kaupungissa. Päätös sisältää 

ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen ratkaisun toiminnan aloittamisesta 

muutoksenhausta huolimatta. 

Valitusasiakirjojen nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja luvan hakijan valitusasiakirjat pidetään nähtävillä 1.12.2021 

– 28.1.2022 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla 

(https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-

oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html). Hallinto-oikeuden 

verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava 

Huittisten kaupungissa.  

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/valituskuulutukset.html
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Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan 

tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta 

välttämättömät henkilötiedot. 

Mahdollisuus vastineen antamiseen 

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, 

tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-

oikeuteen viimeistään 28.1.2022. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan 

erikseen tilaisuus vastineen antamiseen. 

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja 

mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian ensimmäinen 

diaarinumero 20383/2021. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös 

kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille. 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Kuulemiskanslia, 029 56 42612 

 

 

 

 

Tuomioistuimen yhteystiedot 

 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa 

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi 

Puh.: 029 56 42780  

 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla: 

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/ 
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Vaasan hallinto-oikeudelle 
 
Asia: Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä nro. 51/2021 (Dnro ESAVI/43764/2019) 
annettu 17.2.2021 ”Jokisivun kaivoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloituslupa” 
 
Valittaja:  Dragon Mining Oy 
    Kummunkuja 38 
    38200 SASTAMALA 
    y-tunnus: 1509120-8 
 
 

1 Vaatimukset 

Dragon Mining Oy (jäljempänä ”Yhtiö”) pyytää Vaasan hallinto-oikeutta kunnioittavasti 
muuttamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöstä nro. 51/2021 (jäljempänä ”Päätös”) ja 
lupamääräystä 16 kuulumaan alla olevan mukaisesti (lisäys kursiivilla, poisto yliviivattu):   

16. Sivukivialueen laajennusosan (noin 1,2 ha) pohjan kantavuus ja riittävä tiiveys 
(vedenjohtavuus <10-9 m/s) on varmistettava ja ojajärjestelyt vesien johtamiseksi 
käsittelyaltaisiin on toteutettava ennen läjityksen aloittamista. 

Sivukivi on pyrittävä hyödyntämään maanalaisen kaivoksen täytöissä 
mahdollisimman suurelta osin. Maanalaisen kaivoksen täytöissä on ensisijaisesti 
hyödynnettävä runsasrikkisin sivukivi. Arpolan avolouhoksen ja Kujankallion 
avolouhoksen länsiosan lopettamistoimet (peittäminen, maisemointi ja muut 
tarpeelliset työt) on tehtävä heti, kun se on mahdollista. Sivukivialuetta tulee 
osittain maisemoida hakemuksen mukaisilla rakenteilla jo toiminnan aikana siten, 
että vuoden 2024 alusta alkaen sivukivialuetta on avoinna kerrallaan enintään 5 
hehtaaria luiskan alareunasta mitattuna. Sivukivialueen lopettamistoimet 
(peittäminen, maisemointi ja muut tarpeelliset työt) on tehtävä viipymättä 
kaivostoiminnan päättymisen jälkeen liito-oravan elinpiiri huomioiden. 
 
Sivukivialueen täyttöä voidaan tehdä tasoon N2000 +88,6 m saakka peittorakenteet 
mukaan lukien. Maisemoidun täytön luiskakaltevuus on 1:3 tai loivempi ja sen 
lopullinen pinta-ala voi olla enintään 8,5 ha. Alueen täytössä on huomioitava 
stabiliteetti. 

2 Vaatimuksen perusteet  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) (jäljempänä ”YSL”) 52 §:n 3 momentin mukaan lupamääräyksiä 
annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan 
vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset 
ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Lupamääräykset eivät voi olla 
suhteettomia ympäristön pilaantumista ehkäisevien toimien merkitykseen nähden. Lainkohdassa 
esitetty osoittaa sen, mitä viranomaisen on otettava huomioon määräyksiä annettaessa. 

http://www.dragon-mining.com.au/
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Etelä-Suomen aluehallintovirasto on Päätöksessä perustellut lupamääräystä 16 seuraavasti 
”Lupamääräys 16 sisältää reunaehdot laajennusalueelle ja vaatimuksen sijoittaa potentiaalisesti 
haitallisin kiviaines maanalaiseen kaivokseen. Koska sivukivi ei enää ole pysyvää jätettä, 
edellytetään läjitysalueen pohjalta riittävää tiiveyttä maaperän ja pohjaveden suojaamiseksi. 
Ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi on sivukiveä sisältävät, happamoitumiskehitykselle alttiit 
alueet peitettävä ja maisemoitava mahdollisimman nopeasti. Tarkkailutulosten mukaan 
kaivosalueen pintavesissä on todettavissa selkeä nouseva trendi sulfaatin, typen ja joidenkin 
metallien osalta. Peittämisen avulla vähennetään sivukivestä aiheutuvaa kuormitusta. Tästä 
syystä sivukiveä sisältävien alueiden peittämistä on kiirehdittävä. Tarvittaessa tulee harkita myös 
neutraloivien massojen käyttöä happamoitumisen torjunnassa.” 

Kuten liitteenä 1 olevasta Envineerin lausunnosta käy ilmi, sivukivikasan osittaisella 
maisemoinnilla ei merkittävästi vaikuteta kaivoksella muodostuvien ympäristöön purettavien 
vesien kuormitukseen, mutta maisemointi vaikeuttaisi huomattavasti toimintaa alueella, mm. 
kaivoksen tulotietä olisi muutettava ja muita toimintoja siirrettävä, lisäksi maisemointi vaikuttaisi 
myös liito-oravan elinpiiriin. Sivukiven ominaisuuksia ja koostumusta sivukivikasalla ja 
mahdollisuuksia sivukiven hyötykäyttöön kaivosalueen ulkopuolella selvitetään ennen alueen 
maisemointia. Tämä edistäisi kiviainesvarojen kestävää käyttöä ja olisi hyödyllistä 
ympäristönsuojelun kannalta. Tuotannon sujumisen kannalta sivukivialueen eteläosa täytyy pitää 
avoinna, jotta siitä pystytään tarpeen mukaan ajamaan kiveä takaisin kaivokseen 
louhostäytteeksi. Lisäksi sivukiveä murskataan kaivosalueella omaan käyttöön. Joten mahdollinen 
sivukivialueen maisemointi täytyisi aloittaa haetulta uudelta laajennusalueelta, jota ei ole vielä 
edes otettu käyttöön. Tarkat ja lopulliset suunnitelmat koskien sivukivikasan maisemointia ja 
muotoilua on mahdollista tehdä vasta, kun maisemoitavan kasan lopullinen koko ja muoto on 
tiedossa. Toiminnanharjoittaja esittää viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle yksityiskohtaisen suunnitelman koskien alueen maisemointia 
ja jälkihoidon toteuttamista.  Tämän johdosta, ja viitaten myös YSL 52 §:n 3 momentin 
määräyksiin Yhtiö pyytää hallinto-oikeutta muuttamaan lupamääräystä 16 yllä olevan mukaisesti.  

26.3.2021 

DRAGON MINING OY 

 
Liite 1  
Envineer Oy: Arvio sivukivikasan osittaisen maisemoinnin toteutettavuudesta ja 
vaikuttavuudesta  25.3.2021 
 
Liite 2  
KVVY Tutkimus Oy: Vuosiyhteenveto Huittisten Jokisivun kaivoksen kuormitus- ja 
vesistötarkkailusta vuodelta 2020 
 
Liite 3 
Jokisivu AVI päätös-51-2021   

http://www.dragon-mining.com.au/



