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• Digitaalinen kohtaamispaikka jätteiden ja 

sivuvirtojen ammattimaisille tuottajille ja 

hyödyntäjille

• Tavoitteet

• Kiertotalouden edistäminen

• Läpinäkyvyyden lisääminen kunnan toissijaisen 

jätehuoltopalvelun (TSV) käyttöön

• Palvelun tuottaa YM, ylläpitää Motiva Oy 

• Hanke edennyt syyskuun jälkeen

• Toteuttajaksi valittiin Solita Oy

• Toteutus alkoi marraskuussa

• Tähän mennessä toteutettu

• Rekisteröityminen, omat sivut, etusivu

• Ilmoituksen tekeminen, katselu, selaaminen, haku ja 

ilmoituksiin vastaaminen

• Käyttäjähaastattelut

• Julkaisu ensi viikolla
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Materiaalitori - Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

Kuva: Tiina Paju



• Jätelain II-vaihe eli Materiaalitoria koskevat säännökset hyväksyttiin 

eduskunnassa 27.2.2019

• Muutos kynnysarvoon 1000 e → 2000 e sekä muusta TSV-palvelusta toimitettaviin 

tietoihin

• Voimaan 1.1.2020 siirtymäsäännöksin

• Asetusvalmistelu käynnissä

• Annetaan tämän vuoden aikana

• Lausunnolle todennäköisesti loppukeväästä
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Jätelain II-vaihe
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Tämä on tyhjä sivu. 

Voit syöttää vapaasti mitä 

vain sisältöä tähän.

Materiaalitori.fi

• Maksuton

• Suomeksi ja ruotsiksi 

(syksyllä)
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Ilmoitusten haku

• Palvelussa on avoimia 

ja suljettuja osia

• Ilmoituksia voi katsella 

ja etsiä kirjautumatta 

avoimella sivulla

• Ilmoituksia voi rajata 

materiaalin, palvelun ja 

sijainnin mukaan

• Ilmoitukset näkyvät 

myös kartalla ja niille 

voi asettaa hakuvahdin



• Mikäli palvelussa haluaa 

tehdä ilmoituksia tai 

vastata muiden 

ilmoituksiin, tulee 

palveluun kirjautua

• Ensimmäisellä kerralla 

rekisteröidytään Y-

tunnuksen avulla ja 

vahvasti tunnistautuen

• Henkilö vakuuttaa, että 

hänellä on lupa asioida 

organisaation puolesta

• Organisaation tietoihin voi 

lisätä tiedot luvista ja 

rekistereistä
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Rekisteröityminen palveluun
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Ilmoituksen tekeminen
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Valmis ilmoitus

• Organisaatiotietojen ja materiaali/palvelun 

sijaintietojen näkyvyyttä kirjautumattomille 

käyttäjille voi rajata

• Mahdolliset lupa- ja rekisteritiedot näkyvät 

ilmoituksissa



• Kun ilmoitus on julkaistu, siitä 

kiinnostuneet tahot voivat vastata 

ilmoitukseen annetussa 

määräajassa

• Jätettä koskeviin ilmoituksiin 

jätetään sitovia palvelutarjouksia, 

muihin ilmoituksiin vastataan 

vapaamuotoisemmin

• Mahdolliset lupa-ja rekisteritiedot 

näkyvät tarjouksissa

• Tarjoukset voi hyväksyä tai hylätä

• Sopimukset tehdään palvelun 

ulkopuolella 
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Vastaus ilmoitukseen
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TSV-prosessi Materiaalitorissa

Kuva: Tiina Paju



• Jos TSV-sopimus tehdään ulkopuolella, 

kunta tuo olennaiset sopimustiedot 

palveluun

• Kunta tuo tiedot myös muusta kuin 

Materiaalitorin kautta pyydetystä TSV-

palvelusta 

• Viranomaiset pääsevät tarkastelemaan 

TSV-tietoja

• TSV-sopimukset ja tiedot muusta TSV-

palvelusta

• Ilmoitukset ja niihin tulleet tarjoukset sekä 

hylkäysperustelut
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TSV-prosessi Materiaalitorissa



• ”Simppeli! Ei yritä tänne kanavaan hakkaa kaikkea sitä tietoa. Tämä yhdistää ne 

toimijat ja se on Materiaalitorin tarkoitus.”

• ”Se on meille tärkeää, että palvelu tehtäisiin pääasiallista tarkoitusta varten. 

Kiertotaloutta varten.”

• ”Olisi kiva, jos Materiaalitorista näkisi heti, paljonko palvelussa on tarjolla tätä ja tätä 

materiaalia.”

• ”Tarvitaanko tätä?”

• ”Pienet erät ei kiinnosta ketään, mutta täällä monista pienistä virroista voi syntyä 

suuria, kun tarkastellaan materiaalin saatavuutta tietyllä alueella. Ja se kiinnostaa jo 

monia.”

• ”Se arveluttaa, miten meidän kannalta kuvio toimii? Kun muut kilpailutukset tehdään 

kilpailutusjärjestelmässä paitsi jäteilmoitukset. Harmillinen juttu. Mutta Hilma-linkin 

kautta saadaan tietoa tänne ja takaisin?”
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Palautetta käyttäjähaastatteluista



• Materiaalitori avataan ensi viikolla

• Julkaistaan keskeiset perustoiminnot

• TSV-toiminnallisuudet, kokoomatieto-osuus ja rajapinnat julkaistaan myöhemmin

• Julkaisutilaisuus 11.4.  

• Samaan aikaan alkaa pilotti, joka kestää vuoden loppuun

• Ideana palautteen kerääminen ja palvelun kehittäminen

• TSV-pyynnöt mahdollisia pilotissa mukana oleville jätelaitoksille palvelun kautta

• Viestintää tehostetaan syksyllä ja siitä vastaa Motiva

• Kohderyhmänä erityisesti jätettä tuottavat pk-yritykset

• Viestintään toivotaan mukaan myös toimialajärjestöt ja kuntien jätelaitokset 

• Suunnitteilla myös koulutuksia tarpeen mukaan
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Materiaalitorin käyttöönotto ja viestintä



• Yhteydentotot ensisijaisesti sähköpostilla

• materiaalitori@motiva.fi

• Puhelin (09) 6122 5080 

• tiistaisin 9-11

• torstaisin 13-15

• Pilotin ajan palautetta kerätään palautekyselyn avulla (Materiaalitorin etusivulla)

• Myös muut yhteydenotot ja esittelytoiveet materiaalitori@motiva.fi
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Motivan käyttäjätuki

mailto:materiaalitori@motiva.fi
mailto:materiaalitori@motiva.fi
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Tervetuloa materiaalitori.fi!

Kuva: Tiina Paju



Kiitos!
Lisätietoja: jenni.lehtonen@ym.fi


