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TUUDno-2017-1223 
 
Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa: 
 
VANTAAN AUTO-OSA OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JÄTTEEN AMMATTIMAINEN 
KÄSITTELY JA HYÖDYNTÄMINEN 
 
Hakija:  Vantaan Auto-osa Oy, Kohokkitie 10, 01300 Vantaa  
  Yhteyshenkilö: Veijo Lindblad, puh. 0400-456026 
 
Paikka: Tuusulan kunta, Pyöräkuja 7, 01450 Vantaa, kiinteistö Läkkiseppä RN:o 858-411-6-

59. 
 
Toiminta: Vantaan Auto-Osa Oy hakee ympäristölupaa olemassa olevan jätteen ammattimai-

sen käsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Kyseessä on autopurkamo, jonka 
toimintaa ollaan laajentamassa.  

 
 Toiminnalla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston vuonna 2010 myöntämä ympäris-

tölupa. Vuonna 2010 myönnetyn ympäristöluvan aikaan ajoneuvoja on purettu vuo-
sittain noin 20 kpl. Luvan mukaan Vantaan Auto-osa Oy:n autopurkamolle saa vas-
taanottaa ja välivarastoida sekä käsitellä ympäristölupahakemuksen mukaisesti ro-
muajoneuvoja enintään 30 tonnia vuodessa. Autopurkamolla kerrallaan olevien va-
rastoitujen purettujen autonrunkojen määrä saa olla enintään noin 100 tonnia. 

 
Vantaan Auto-Osa Oy on hakenut ympäristölupaan muutosta siten, että vastaan-
otettavien autojen määrä nostettaisiin noin 70-100 kappaleeseen vuodessa. Toi-
minta ei ole muuten oleellisesti muuttunut, kuivattujen autojen sykli on hieman no-
peutunut. Varastoon irrotettavien osien määrä on vähentynyt osaltaan uusien vara-
osien entistä halvemman hinnan vuoksi. Tästä johtuen autot päätyvät jatkokäsitte-
lyyn entistä nopeammin. Väliaikaisvarastossa olevien kuivattujen autojen luku-
määrä vaihtelee noin 80-120 kappaleen välillä. 
 
Toiminnan ei nähdä kuormittavan ympäristöä, koska autot kuivataan sisällä hallissa. 
Kuivaamattomia autoja ei säilytetä pihalla vaan sisällä hallissa. Kaikki ulkona varas-
toitavat autot ovat kuivattuja. Osa jää väliaikaisvarastoon ja osa lähtee välittömästi 
jatkokäsittelyyn. Ajoneuvot kuivataan välittömästi niiden saavuttua ja jätteet sijoi-
tetaan niille kuuluviin astioihin. Autojen purkamisessa syntyvät jätteet toimitetaan 
asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin. 

 
Nähtävilläolo ja kuuleminen 
Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 11.12.2019 -10.1.2020 väli-
senä aikana Tuusulan kunnan ja Vantaan kaupungin ilmoitustauluilla (Hyryläntie 16, 
04300 Tuusula ja Asematie 7, 01300 Vantaa).  
 
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 11.12.2019-
10.1.2020 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C 5, 04300 Tuu-
sula) ja Vantaan kaupungin ympäristökeskuksessa (Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa). 
 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/
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Muistutukset ja mielipiteet 
Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdolli-
suus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista 
mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava 
asian diaarinumero TuuDno-2017-1223. 
 
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 10.1.2020 mennessä 
 
osoitteeseen:   
 
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
PL 60 
04301 TUUSULA 
 
tai sähköisesti: 
yaktoimisto@tuusula.fi 
 
Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.  
 
Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousi-
ainen, p. 040 314 4742 (ei tavoitettavissa 23.12.2019-6.1.2020) 
 
KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 
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Vireilläolokuulutuksen sijaintikartta (havainne, ei mittakaavassa) 
 

 
 
Karttalähde: Tuusulan kunta 
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