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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

• Palvelun omistaa ympäristöministeriö ja hallinnoi 

Motiva Oy

• Avautui pilot-käyttöön huhtikuussa 2019

• Lakisääteinen käyttö alkoi 1.1.2020

• Jätelaitosten raportointi 1-3.2021

• Hankintayksiköt mukaan1.1.2021 
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• Materiaali-Tinder: yritykset ja muut toimijat voivat 

tehdä ilmoituksia omista sivuvirroistaan ja niiden 

tarpeista

• Materiaalitorilla voi tehdä hakuja materiaalin ja sen 

sijainnin mukaan

• Hakuvahdin avulla tieto sähköpostiin, kun haun 

mukainen ilmoitus julkaistaan

• Materiaalitorilla voidaan tarjota myös mm. 

asiantuntija- tai analyysipalveluita materiaalien 

hyödyntämiseen

• Tällä hetkellä palvelussa mm. maa-aineksia, tuhkaa, 

rakennus- ja purkujätteitä
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Materiaalit kiertoon Materiaalitorin kautta



• Materiaalien tarjonnan tai tarpeen ilmoittaminen sijainnin ja materiaalin mukaan

• Haku tarjonnan ja tarpeiden mukaan

• Ilmoituksissa määrä, sijainti ja ominaisuudet

• Ilmoitusten historiatiedot säilyvät toimijan omissa tiedoissa

• Tarjolla ollut mm. betonia, tuhkaa, maa-aineksia 
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Uusiomaa-ainekset materiaalitorille?



• Tapio Oy:n kanssa laadittu tuhkamateriaalien 

kelpoisuusluokitus helpottaa sopivan materiaalin 

tarjoamista ja löytämistä.

• Ensimmäiset tämän mukaiset ilmoitukset julkaistu ja 

sopimukset valmistumassa

• Loppuseminaari 18.11.2021
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Tuhkat ja kelpoisuusluokitus



• Ilmoituksia vuoden 2021 aikana n. 450  kappaletta

• Rekisteröityneitä käyttäjiä/organisaatioita 1393/1127

• Avoin rajapinta käytössä

• Tavoitteena käyttäjämäärän nostaminen

• Teolliset symbioosit (FISS) –toimintamallissa Materiaalitori edistämässä sivuvirtojen 

ja ylijäämien hyödyntämistä

• Kehitystyötä mm. käytettävyyden parantamisessa, viranomaisten tietojen saannissa, 

ohjeitten selkeytyksessä

• Kysely syksyllä rekisteröityneille käyttäjille valtuutuspalvelun käyttöönotosta ja 

kokemuksista Materiaalitorin käytöstä

• Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys Materiaalitorin käytöstä markkinapuutteen 

todentamisessa kunnallisten jätehuoltopalveluiden käytössä.
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Tilanteesta



• Toteuman seuranta sulkeutuneille/suljetuille ilmoituksille tehtävän kyselyn avulla

• Valtuutuspalvelun käyttöönotto

• Käytettävyyden parantaminen

• Useiden materiaalien ilmoittaminen samassa ilmoituksessa

• Päivitettyä ohjeistusta käyttövelvoitteista

• Materiaalitarpeen tarkemmat sijaintitiedot, tarpeen ajankohta?

• Hakutoiminnot?

• Kehityskohteita voi ehdottaa materiaalitori@motiva.fi
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Tulossa



• Yhteydentotot ensisijaisesti sähköpostilla

• materiaalitori@motiva.fi

• Puhelin (09) 6122 5080 

• tiistaisin 9-11

• torstaisin 13-15

• Lisätietoja www.motiva.fi/materiaalitori
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Motivan käyttäjätuki

mailto:materiaalitori@motiva.fi


Kiitos!

Lisätietoja: Ilkka.Hippinen@motiva.fi

materiaalitori@motiva.fi

mailto:Ilkka.Hippinen@motiva.fi

