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Materiaalitori – Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta
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• Digitaalinen alusta, jossa voi 
ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia 
ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja 
sekä näihin liittyviä palveluja

• Avattu huhtikuussa 2019
• Lakisääteinen käyttö alkoi 

vuoden 2020 alusta

• Lukuja
• 577 rek. käyttäjää
• N. 200 ilmoitusta jätteestä
• 33 tehtyä TSV- sopimusta
• 25 odottavaa TSV-pyyntöä

• Hallinnoija Motiva Oy
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Hankintayksiköt Materiaalitorissa

• Hankintayksiköt eli julkiset jätteen haltijaorganisaatiot tulisivat 1.1.2021 alkaen 

Materiaalitorin käyttövelvoitteen piiriin (ilmoitus tehtävä Materiaalitoriin ennen kuin 

voi pyytää TSV-palvelua kunnalta)

• Hankintayksiköitä ovat esim. Senaattikiinteistöt, Puolustushallinnon rakennuslaitos, sairaalat, 

koulutuslaitokset, seurakunnat yms.

• Näiden hankintoja säännellään hankintalailla, kun kynnysarvot ylittyvät

• Kansallinen hankinta < 60 000 €

• EU-hankinta < 139 000 €

• Lähtökohtia
• Hankintayksikön tulisi voida tehdä ilmoitus vain kerran; ei päällekkäisiä tai peräkkäisiä ilmoituksia 

Hilmaan ja Materiaalitoriin

• HILMA-menettelyn avulla on myös mahdollista todentaa läpinäkyvästi markkinaehtoisen 

palvelutarjonnan puute

• Hankintailmoitukset ovat julkisia, tarjousten arviointiperusteet määritetty sekä tarjousten 

käsittely ja hankintapäätös perusteluineen dokumentoitu

• Teknisesti yksinkertainen ratkaisu
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https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


Materiaalitori- ja HILMA-menettelyjen 
yhteensovittaminen
• Jätelain 33.2 § ehdotettaisiin muutettavan niin, että hankintayksiköt voisivat 

todentaa markkinapuutteen julkaisemalla hankintailmoituksen HILMAssa

Materiaalitori-menettelyn sijaan

• Mikäli TSV-palvelua tarvittaisiin, tultaisiin sitä pyytämään Materiaalitorin kautta (< 

2000 e/v)

• Pyyntöön täytettäisiin Materiaalitorin tarvitsemat tiedot jätteestä ym. sekä perusteltaisiin 

palveluntarve

• Tässä yhteydessä myös tarkistettaisiin HILMAsta, että hankintayksikkö on tehnyt sinne 

hankintailmoituksen hyödyntämällä HILMAn rajapintaa

• Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa markkinapuute todennettava joko 

Materiaalitori- tai HILMA-menettelyllä

• Muitakin integroimisen tapoja selvitettiin, mutta ne osoittautuivat haastaviksi

• Lainmuutos pyrittäisiin tekemään EU:n jätesäädöspaketin toimeenpanon yhteydessä, 

erillinen lausuntokierros todennäköisesti tulossa

• Tavoite: voimaan 2021 alusta

• Tekninen toteutus syksyllä
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Jäte- ja tuotetietojärjestelmä

”Käyttäjäystävällisestä, digitaalisesta järjestelmästä on saatavilla luotettavaa ja kattavaa jäte- ja 

tuotetietoa, jonka avulla voidaan seurata ja kehittää jätehuoltoa, vastata raportointivaatimuksiin 

sekä edistää kiertotaloutta.”
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Selvityksen tuloksia
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YLVAn tietokantakuva

Vaatimusmäärittely

Maa-tarkastelu



Käsite- ja tietomalli
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• Toteutus 04 - 06/2020, Netum Oy
• Luonnoksista pyydetään kommentteja keskeisiltä sidosryhmiltä
• Viedään suomi.fi-yhteentoimivuusalustalle



Siirtoasiakirjoja koskeva sääntely muuttumassa 

• Siirtoasiakirjavelvoitteita muutettaisiin niin, että 
• Siirtoasiakirja olisi laadittava sähköisenä
• Se voitaisiin laatia paperisena, jos jätteen haltijalla ei ole edellytyksiä laatia 

siirtoasiakirjaa sähköisenä
• Siirtoasiakirjan tiedot olisi toimitettava siirtoasiakirjarekisteriin välittömästi 

(sähköinen) tai 3 kk:n kuluessa (paperinen) siirron päättymisen jälkeen, 
toimittamisesta huolehtisi jätteen haltija

• Voimaantulo porrastetusti:
• Vaaralliset jätteet ja POP-jätteet: vuoden 2021 alusta
• Sako- ja umpikaivolietteet, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet, 

pilaantuneen maa-ainekset ja rakennus- ja purkujätteet: vuoden 2022 alusta

• Lisäksi siirtoasiakirjaan merkittäviin tietoihin ehdotetaan muutoksia 
• Mm. käsittelymenetelmä, jätteen alkuperä
• Jäteasetuksen muutos valmisteilla

14Jenni Lehtonen YM



Siirtoasiakirjarekisteri

• Tavoitteena on siirtyä sähköisiin siirtoasiakirjoihin Suomen sisällä 

tapahtuvissa jätekuljetuksissa ja kerätä asiakirjoihin kertyvä 

jätetieto viranomaisrekisteriin
• Rajapinta sähköisiin siirtoasiakirjoihin

• Käyttöliittymä paperista siirtoasiakirjaa käyttävälle

• Siirtoasiakirjajärjestelmiä on käytössä ja kehitteillä

• Rekisterin esiselvitys tehtiin syksyllä, nyt suunnittelu- ja toteutushanke 

käynnissä Syken ja tämän alihankkijan kanssa
• Minimiratkaisun toteuttaminen ensi vuoden alkuun mennessä

• Todennäköisesti perustetaan käyttäjäryhmä, ensi vaiheessa kuullaan 

siirtoasiakirjajärjestelmien omistajia

• Rekisteriin toteutetaan myös tietojen katselu (viranomaiset, toiminnanharjoittajien omat 

tiedot)

• Tulevaisuudessa integroidaan todennäköisesti ympäristöluparaportoinnin YLVA-

järjestelmän kanssa, jolloin toiminnanharjoittajien vuosiraportointi helpottuu

• Rekisterin avulla saadaan kerättyä uutta ja tarkempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää 

esim. valvonnassa, seurannassa ja jätetilastoinnissa  
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Kiitos!
Lisätietoa jenni.lehtonen@ym.fi sekä aikanaan 
Hankeikkunasta https://valtioneuvosto.fi/hankkeet
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