
 

 

  

 

 
    

  

 

   

 

  

  

  

 

   

 

  

 

  

  

  

V  i  r  a  n o  m  a i  n  e n  t  ä y  t  t  ä ä  

Dnro 

AJONEUVOJEN TUOTTAJAN HAKEMUS TUOTTAJAREKISTERIIN 

1. Tiedot ajoneuvojen tuottajasta 
Yrityksen nimi tai toiminimi * Y-tunnus * 

Osoite * 

Postinumero*' Postitoimipaikka * 

Puhelin * Yrityksen kotisivujen www-osoite 

Laskutusosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Verkkolaskuosoite Välittäjätunnus 

Yhteyshenkilön nimi * 

Yhteyshenkilön asema 

Puhelin Sähköpostiosoite * 

Yhteyshenkilön toimipaikan jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

* Pakollinen tieto 

2. Tiedot tuottajan markkinoille saattamista ajoneuvoista (henkilöautot, pakettiautot tai erityisajoneuvot) 
sekä arvio niiden määrästä tonneina vuodessa 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

3. Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettavien ajoneuvon osien vastaanottopaikkaverkostoa koskevat 
tiedot 

tiedot on esitetty liitteessä nro 
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4. Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettavien ajoneuvon osien kuljetusta koskevat tiedot 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

5. Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettavien ajoneuvon osien esikäsittelyä koskevat tiedot 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

6. Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettavien ajoneuvon osien varastointia koskevat tiedot 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

7. Romuajoneuvojen ja käytöstä poistettavien ajoneuvon osien uudelleenkäytön valmistelua, kierrätystä 
sekä muuta hyödyntämistä ja loppukäsittelyä koskevat tiedot 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

8. Arvio tuottajan järjestämän jätehuollon piiriin vuosittain tulevien romuajoneuvojen määrästä tonneina 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

9. Suunnitelma romuajoneuvojen ja korjaustoiminnassa syntyvien käytöstä poistettavien ajoneuvon osien 
vastaanottoa koskevasta tiedottamisesta 

tiedot on esitetty liitteessä nro 
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10. Selvitys uudelleenkäytön valmisteluun ja jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä 
sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

11. Omavalvontaa koskeva suunnitelma 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

12. Luettelo niistä jäsenvaltioista, joihin tuottaja myy ajoneuvoja etäkaupalla suoraan käyttäjille sekä 
mahdollisen valtuutetun edustajan nimi kyseisissä jäsenvaltioissa 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

13. Muut tiedot ja liitteet 

tiedot on esitetty liitteessä nro 

14. Allekirjoitus 

Vakuutan ilmoitettujen tietojen pitävän paikkansa. 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Lähetä täytetty lomake liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi) 
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