VASTAUKSET MOT
- Miksi valitatte ELY:n päätöksistä säännönmukaisesti hallinto-oikeuteen?

Pidämme Hämeen ELY-keskuksen tulkintoja ympäristönsuojelulaista ja
ympäristöluvastamme virheellisinä, minkä johdosta joudumme turvautumaan laissa
säädettyyn oikeuteemme hakea niihin muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. ELYkeskuksen toiminta sen valvoessa Envor Biotech Oy:n ympäristöluvan noudattamista
poikkeaa selvitystemme mukaan siitä, kuinka ELY-keskus valvoo muita toiminnanharjoittajia,
kuten kunnallisia jätevedenpuhdistamoita. Valvonnassa pitäisi noudattaa kaikkien
toimijoiden osalta yhdenvertaista linjaa, mikä tällä hetkellä ei näkemyksemme mukaan
toteudu.
- Jätevesiasioihin liittyen KHO antoi päätöksen, joka piti ELY:n päätöksen ennallaan. Miksi jatkatte oikeusprosessia viemällä
saman asian uudelleen hallinto-oikeuteen?

Kyse ei ole samasta asiasta. Edellisen hallintopakkoprosessin jälkeen – tai tarkemmin sanoen
jo sen aikana – Envor Biotech on toteuttanut erittäin mittavan yli 3.000.000 euron
biokaasulaitoksen jätevedenpuhdistuksen investoinnin, joka on käsittänyt muun ohella aivan
uudenlaisen typenpoistolaitoksen suunnittelun ja käyttöönoton sekä lukuisia muita
parannuksia. Näin Envor Biotech on saanut jätevesien pitoisuudet alenemaan erittäin
merkittävästi ja poikkeuksellisia käyttötilanteita lukuun ottamatta päässyt sille asetettuihin,
alalla erittäin tiukkoina pidettäviin jätevesiarvoihin johdettaessa vettä Forssan jäteveden
puhdistamolle. Näin ollen Envor Biotech on suurin taloudellisin ponnistuksin tehnyt juuri sen,
mitä siltä aiemmassa hallintopakkoprosessissa edellytettiin. Uusi hallintopakkoprosessi on
siksi täysin tarpeeton, poikkeaa muusta valvontakäytännöstä ja lisäksi se on täysin kohtuuton
biokaasulaitoksen koko jäteveden puhdistuksen myönteinen kehityskaari huomioon ottaen.
- Olette vieneet myös muiden viranomaisten päätöksiä oikeuteen, sekä käyneet niin käräjä- kuin markkinaoikeutta. Miten
jatkuva oikeuskierre hyödyttää yritystänne?

Muutoksenhaku on kaikkien kansalaisten ja yritysten lakisääteinen oikeus.
Viranomaispäätösten oikeellisuuden tarkistamisessa ainoa mahdollisuus on valittaa niistä
oikeuteen, muuta oikaisu- tai tarkistusreittiä ei ole olemassa esimerkiksi jälkikäteisen
neuvottelun kautta kuten sopimuksissa tai muissa yksityisoikeudellisissa asioissa. Envor
Biotech ei ole vienyt mitenkään poikkeuksellisesti asioita hallinto- tai markkinaoikeuteen eikä
myöskään käräjöinyt. Kyse on lisäksi aina taloudellisia ja muita resursseja kuluttavista
prosesseista, joihin yksikään yritys ei lähde kevytmielisesti.

- Miksi ette ole saaneet jätevesiraja-arvoja ympäristöluvan mukaisiksi?
Envor Biotech Oy on saavuttanut ympäristöluvan jätevesiarvot poikkeuksellisia tilanteita
lukuun ottamatta. Näitä yksittäisiä poikkeustilanteita lukuun ottamatta Envorin kehittämän
ja käyttöönottaman jätevesien puhdistuslaitoksen puhdistustulos on ollut erinomainen,
vaikka ympäristöluvan vaatimusarvot viemäröitävän jäteveden osalta ovat erittäin tiukat
verrattuna muihin vastaaviin biokaasulaitoksiin. Teemme yhteistyötä Forssan vesilaitoksen
kanssa, jolloin ei myöskään poikkeustilanteissa aiheudu mitään sellaista riskiä, missä
ympäristö ja lähiseudun vesistöt kuormittuisivat. Tämä yhteistyö toimii moitteettomasti ja
mahdolliset tilanteet, joissa ympäristö voisi kuormittua, on pystytty välttämään. Forssan
Vesilaitokselle maksamme jätevesimaksun korotettuna sen kuormituksen mukaan.
Julkaisemme jätevesiarvot jatkossa nettisivuillamme lisätäksemme vielä avoimuutta ja
mahdollisuutta seurata kuinka hyvin saavutamme meille asetetut raja-arvot.

- Onko Envor Biotechin toiminta aiheuttanut ympäristön pilaantumista?
Envor Biotech Oy:n toiminta ei ole aiheuttanut ympäristönsuojelulain mukaista ympäristön
pilaantumista. Envorin toiminta näkyy yrityksen toiminta-alueen välittömässä
lähiympäristössä samalla tavalla kuin mikä tahansa vastaava toiminta muualla harjoitettuna,
koska kyse on lähtökohtaisesti ympäristöön vaikuttavasta toiminnasta. Tämän tosiasian
johdosta ammattimainen jätteenkäsittelytoiminta on ympäristöluvalla säänneltyä ylipäätään.
Envor myös kehittää jatkuvasti toimintaansa, jotta toiminnan vaikutus välittömään
lähiympäristöön vähenee. Vaikutuksia myös seurataan jatkuvasti. Jatkossa julkistamme myös
tämän raportin kotisivujemme kautta sen valmistuttua vuosittain. Lataamme myös edellisen
raportin vapaasti luettavaksi, mistä selviää historiatieto.
- Millaisia vaikutuksia toiminnallanne on ollut Loimijokeen ja alueen pohjavesiin?

Asia käsitellään edellä mainitussa vuosiraportissa laajalti. Envor Biotech Oy:n jätevedet
ohjataan kokonaisuudessaan Forssan Vesilaitoksen jätevedenpuhdistamolle, missä ne
edelleen puhdistetaan osana muuta puhdistamolle tulevaa jätevesivirtaamaa. Toimintamme
ei sijaitse varsinaisella luokitellulla pohjavesialueella.
- Onko alueenne jätteen käsittely ja varastointi hoidettu asianmukaisesti?

Envor harjoittaa ammattimaista jätteenkäsittely- ja kierrätystoimintaa, missä asianmukainen
jätteiden käsittely on yritystoiminnan yksi päätavoitteista ja koko toimintaa ohjaava periaate.
Jätteenkäsittely ja varastointi on toteutettu asianmukaisesti ja ympäristön kannalta
kestävästi.
- Millaisena toimijana pidätte Envor-konsernia ympäristön kannalta?

Envor on erittäin vastuullinen toimija ja edelläkävijä ympäristöhuollon toimialalla. Olemme
olleet kehittämässä ja ottamassa käyttöön ensimmäisenä yrityksenä monia uusia tekniikoita
mm. lasin kierrätys eristetuotannon raaka-aineena, rumpukompostointi, biokaasun
tuottaminen biojätteestä ja biokaasulaitoksen rejektivesien strippaus (typenpoisto)
yhdistettynä esipuhdistukseen. Uuden teknologian käyttöönottoon sisältyy aina riski, mutta
olemme pääsääntöisesti onnistuneet erinomaisesti sen hallinnassa ja saavuttaneet tiukatkin
vaatimukset prosessien ympäristökuormituksen osalta. Kehittämämme tekniikat ovat
herättäneet myös kansainvälistä kiinnostusta ja olemmekin avanneet portteja myös
Cleantech teknologian viennille ja sitä kautta ympäristön suojelun kehittämiseen globaalisti.

