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• Kuntien toissijainen vastuu ja Materiaalitori: markkinapuutteen todentaminen ja TSV-

prosessi

• Kiertotalouden vauhdittaminen Materiaalitorilla

• Materiaalitorin toiminnot



Materiaalitori - Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalusta

• Digitaalinen palvelu, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia 

ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja

• Tavoitteet

• Kiertotalouden edistäminen

• Läpinäkyvyyden lisääminen kunnan toissijaiseen vastuuseen 

perustuvan palvelun (TSV-palvelun) käyttöön

• Ammattimaiseen käyttöön

• Palvelun tuottaa ympäristöministeriö ja ylläpitää Motiva Oy

• Osoitteessa materiaalitori.fi
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http://www.materiaalitori.fi/


• Hankinta kilpailullisena neuvottelumenettelynä alkoi 

kesäkuussa 2018

• Solita Oy aloitti alustan suunnittelun ja toteutuksen 

marraskuussa 2018

• Käyttäjälähtöinen suunnittelu

• 1. vaihe yleiseen käyttöön huhtikuussa 2019, jolloin myös 

alustan pilotoinnin käynnistys

• Päivitys 12.8.2019: keskeiset toiminnallisuudet käytössä

• Kehitystyö jatkuu käyttöönoton jälkeen

• Lakisäätöinen käyttö 1.1.2020 alkaen (TSV)
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Toteutus



Kuntien toissijainen vastuu ja 
Materiaalitori

Markkinapuutteen todentaminen ja TSV-prosessi



• Jätelain (646/2011) 32 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään pääsääntöisesti 

asumisessa syntyvän jätteen sekä kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän 

yhdyskuntajätteen jätehuollon. 

• Toissijaisesti muun jätteen jätehuollon silloin, kun:

• jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelutarjonnan puutteen vuoksi ja

• jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan 

jätehuoltojärjestelmässä

• Lainmuutos edellyttää, että jätteen haltijan tulee käyttää Materiaalitoria muun 

palvelutarjonnan puutteen osoittamiseen silloin, kun tarvittavan kunnan toissijaisen 

jätehuoltopalvelun arvo on vähintään 2 000 euroa vuodessa. 

• Poikkeuksena ennakoimattomat kiiretilanteet 

• Hankintayksiköt lain piiriin vuoden 2021 alussa.
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Jätelain uudistus



8

TSV-prosessi Materiaalitorissa

Kuva: Tiina Paju



• Jätteen haltija kirjautuu Materiaalitori.fi-palveluun

• Markkinaehtoista palvelua voi etsiä palvelussa olevista ilmoituksista

• Jätteen haltija tekee ilmoituksen tarvitsemastaan jätehuollosta, voimassa vähintään 14 

vrk.

• Jätehuoltopalvelua tarjoavat yritykset tekevät tarjouksia palvelusta.

• Mikäli ilmoitukseen ei tule yhtään tarjousta tai ne hylätään sopimattomina, Materiaalitori 

ilmoittaa mahdollisuudesta tehdä pyyntö toissijaisesta palvelusta Materiaalitorin kautta.

• Pyynnön tekijä valitsee, mille jätelaitokselle pyyntö lähtee. Jätelaitos näkee palvelutarjonnan 

puutteen arvioinnin sekä arvioi jätteen soveltumisen kunnan jätehuoltojärjestelmään.

• Kunnan jätelaitoksen tulee tehdä jätteen haltijan tai tälle jätehuoltopalveluja tarjoavan 

yrityksen kanssa sopimus palvelusta. Sopimuksen kesto voi olla enintään kolme vuotta 

kerrallaan.

• Sopimus voidaan tehdä Materiaalitorissa tai sen ulkopuolella.

• Kunnallinen jätelaitos toimittaa Materiaalitoriin tiedot satunnaiseristä.
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Kuntien toissijainen palvelu: vaiheet



Kiertotalouden edistäminen
Teolliset symbioosit



• Yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään 

auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan 

keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään 

uutta liiketoimintaa.

• Toiminta perustuu maakunnallisiin aluetoimijoihin, jotka 

edistävät alueensa yritysten toimintaa

• Mukana 14 maakuntaa, yli 700 yritystä

• Toiminnassa on käytössä Synergie-tietokanta, johon on 

pääsy vain FISS-aluekoordinaattoreilla

• Tunnistettu tarve toimijoille avoimelle resurssien vaihtoon 

tarkoitetulle alustalle

• www.teollisetsymbioosit.fi
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Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish
Industrial Symbiosis System) 

Päijät-Häme: LAMK

http://www.teollisetsymbioosit.fi/


• Materiaali-Tinder: yritykset voivat tehdä ilmoituksia omista sivuvirroistaan ja niiden tarpeista

• Materiaalitorilla voi tehdä hakuja materiaalin ja sen sijainnin mukaan

• Sopimukset alustan ulkopuolella

• Materiaalitorilla voidaan tarjota myös mm. asiantuntija- tai analyysipalveluita materiaalien 

hyödyntämiseen

• Mahdollisuus anonyymiin ilmoittamiseen aluekoordinaattoreiden avustuksella

• Tällä hetkellä palvelussa mm. maa-aineksia, tekstiilejä, teräsputkia, pahvirullia
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Materiaalit kiertoon Materiaalitorin kautta



• Maakunnissa toimivat teollisten symbioosien aluekoordinaattorit, jotka 

auttavat mahdollisuuksien ja resurssiensa mukaan yrityksiä kiertotalouden 

edistämisessä

• Yhteystiedot: http://teollisetsymbioosit.fi/miten-mukaan-toimintaan-loyda-

koordinaattori

• Auttavat mahdollisuuksien mukaan Materiaalitorin käytössä ja ilmoitusten 

laatimisessa.
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FISS-aluekoordinaattorit

http://teollisetsymbioosit.fi/miten-mukaan-toimintaan-loyda-koordinaattori


Materiaalitorin toiminnallisuudet
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Tämä on tyhjä sivu. 

Voit syöttää vapaasti mitä 

vain sisältöä tähän.

Etusivu (www.materiaalitori.fi) 

http://www.materiaalitori.fi/


• Mikäli palvelussa haluaa tehdä 

ilmoituksia tai vastata muiden 

ilmoituksiin, tulee palveluun kirjautua

• Ensimmäisellä kerralla 

rekisteröidytään Y-tunnuksen avulla 

ja vahvasti tunnistautuen 

• Tieto rekisteröitymisestä 

sähköpostilla samalla y-tunnuksella 

aiemmin rekisteröityneille

• Henkilö vakuuttaa, että hänellä on 

lupa asioida organisaation puolesta

• Organisaation tietoihin voi lisätä 

tiedot luvista ja rekistereistä

• Jätelaitosten edustajien 

rekisteröitymisestä hyväksymiskysely 

jätelaitoksen sähköpostiin
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Rekisteröityminen palveluun
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Oma sivu
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Ilmoitusten haku

• 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



19

Esimerkki ilmoituksen tekemisestä



• 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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Ilmoitus TSV-mahdollisuudesta

• Ilmoituksen määräajan 

umpeuduttua jätteenhaltija 

saa mahdollisuuden TSV-

pyynnön tekoon



• Ilmoita materiaa
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TSV-pyyntö

• TSV-pyyntöön siirtyvät 

alkuperäisen ilmoituksen tiedot

• Lisätään perustelut mahdollisesti 

hylätyille tarjouksille



• Ilmoita materiaa
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TSV-pyyntö, jatkoa



• Ilmoita materiaa
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TSV-pyyntö, näkymä lähetetystä ilmoituksesta

• Mahdollisuus katsoa pyynnön tila

• Mahdollisuus perua pyyntö
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Toissijaisen palvelun pyynnön käsittely



• Ilmoita
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Sopimus kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta

• Sopimuksen voi tehdä joko 

suoraan palvelussa tai sen 

ulkopuolella



• 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


Kiitos!

Lisätietoja: Ilkka.Hippinen@motiva.fi

materiaalitori@motiva.fi

mailto:Ilkka.Hippinen@motiva.fi

