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Tilaisuuden ohjelma
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Materiaalitori.fi

• Digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa 

ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia 

jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä 

palveluja

• Ammattimaiseen käyttöön

• Kierrätysmateriaalien tuottajien ja 

hyödyntäjien kohtaamispaikka

• Tavoitteet

• Kiertotalouden edistäminen

• Läpinäkyvyyden lisääminen 

kunnan toissijaisen 

jätehuoltopalvelun (TSV-

palvelun) käyttöön

• Ympäristöministeriö omistaa, Motiva 

Oy hallinnoi, Solita Oy tekninen 

ylläpito ja kehitys
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Jätehuollon kilpailutus, kunnan toissijainen palvelu 

(TSV) ja Materiaalitori

Vuoden 2020 alusta lähtien yritykset ovat voineet pyytää kuntien jätehuoltopalvelua 

vain Materiaalitorin kautta, edellytyksenä todettu markkinapuute. Jos jätehuoltotarve 

vuodessa alle 2000 euroa, Materiaalitoria ei tarvitse käyttää.

Viimeiset ennen Materiaalitorin käyttöönottoa tehdyt sopimukset umpeutuvat tämän 

vuoden loppuun mennessä.



• Palvelun etsiminen olemassa olevista ilmoituksista

• Kirjautuminen palveluun

• Ilmoituksen tekeminen palveluun: oikeanlainen

ilmoitustyyppi, 14 vrk:n aika, TSV-pyynnön tekeminen

vasta ilmoituksen sulkeuduttua

• Tarjousten arviointi

• Mahdollinen TSV-pyyntö valitulle kunnalliselle

jätelaitokselle

• Sopimus Materiaalitorin kautta tai sen ulkopuolella: 

maksimissaan 3 vuotta, voidaan purkaa

markkinaehtoisen palvelun löytyessä.

• Esite: https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-

tyokalut/materiaalitori/
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Prosessi Materiaalitorilla

https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-tyokalut/materiaalitori/


• Käyttäjällä tulee olla organisaation valtuutus Materiaalitorin käyttöön.

• Ohjeet valtuutuksen antamiseen ja kirjautumiseen: 

https://www.materiaalitori.fi/ohjeet/valtuudet

• Yritys/organisaatiokäyttäjille 3 valtuutusluokkaa:

• Jätehuoltoa ja materiaalien vaihdantaa koskeva asiointi

• Jätehuoltoa ja kiertotaloutta koskevien sopimusten allekirjoittaminen

• Organisaatiovaltuutus jätehuoltoa ja materiaalien vaihdantaa koskevaan asiointiin
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Rekisteröityminen ja kirjautuminen

https://www.materiaalitori.fi/ohjeet/valtuudet


• Hakusanan perusteella

• Rajaus

• Ilmoitustyypin,

• materiaalin,

• palvelun,

• sijainnin mukaan

• Tallennus hakuvahdiksi

• Tulokset 

karttanäkymään ja 

listana

• Hakuvahdin tallennus
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Ilmoitusten hakeminen



• Valitaan ilmoitustyyppi

• Palvelu opastaa pakollisten 

kenttien täytössä

• TSV-ruksi

• Mitä paremmin voit kuvata 

jätehuoltotarpeesi, sitä 

helpompaa tarjouksen 

tekeminen on.
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Ilmoitusten tekeminen



• Jätelaji ja toimiala vetovalikoista

• Jätteen määrä kertaerä/jatkuva
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Ilmoitusten tekeminen



• Liitetiedostot

• Haettavan palvelun kuvaus

• Jätteen sijainti

• Ilmoituksen voimassaoloaika 

(huom: TSV-pyyntö mahdollistuu 

vasta ilmoituksen sulkeuduttua)

• Yhteystiedot
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Ilmoitusten tekeminen



Saatu tarjous



Tarjouksen käsittely/hylkäyksen perusteet



TSV-pyyntö

• Mahdollisuus avautuu, kun ilmoituksen 

määräaika on umpeutunut ja 

käsittelemättömiä tarjouksia ei ole.

• Valitaan jätelaitos, jolle pyyntö esitetään.

• Alkuperäisen ilmoituksen tiedot siirtyvät 

pyyntöön.

• Jätelaitos joko hyväksyy pyynnön ja 

lähettää sopimuksen allekirjoitettavaksi 

tai hylkää pyynnön.



Kysymyksiä ja vastauksia
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Vuonna 2021 Materiaalitorilla julkaistiin 455 ilmoitusta, joissa etsittiin 

jätteille vastaanottajaa.

Samana vuonna tehtiin 249 TSV-sopimusta Materiaalitorin kautta.

Kokoomatetietoja ilmoituksista ja sopimuksista:

https://www.materiaalitori.fi/kokoomatiedot
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Kysymys: kuinka paljon yritykset käyttävät Materiaalitoria 

jätehuoltonsa järjestämiseen.

https://www.materiaalitori.fi/kokoomatiedot


-Voiko pyytää TSV-palvelua jos on saanut Materiaalitorin kautta 

muitakin hyviä tarjouksia? Jos ne ei kuitenkaan itsessään riitä koko 

jätepalvelun tuottoon yritykselle.

-Onko kaikki palveluun rekisteröityneet varmasti asianmukaisen 

jätteenkäsittelyluvan omaavia? 
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Lisää



• Yhteydentotot ensisijaisesti sähköpostilla

• materiaalitori@motiva.fi

• Puhelin (09) 6122 5080 

• tiistaisin 9-11

• torstaisin 13-15

• Palautetta kerätään palautekyselyn avulla (Materiaalitorin etusivulla)

• Materiaalitori Kiertotalous-Suomen sivuilla: https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-

tyokalut/materiaalitori/
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Motivan käyttäjätuki

mailto:materiaalitori@motiva.fi
https://kiertotaloussuomi.fi/taito-ja-tyokalut/materiaalitori/


motiva.fi

Kiitos.

https://www.motiva.fi/

