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Materiaalitori.fi
Tinder kierrätysmateriaaleille

CircVol, 11.12.2019, Helsinki
Ilkka Hippinen, Motiva Oy

• Sivuvirrat ja ylijäämät hyötykäyttöön
• Jätteet kiertoon ja hyödynnettäviksi
• Kierrätysraaka-aineet korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita
• Jätehuoltopalvelut läpinäkyvästi
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Materiaalien käyttö tehokkaammaksi
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Tämä on tyhjä sivu.
Voit syöttää vapaasti mitä

vain sisältöä tähän.

Materiaalitori.fi
• Digitaalinen alusta, jossa voi

ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia
ja tarvittavia jätteitä ja
sivuvirtoja sekä näihin liittyviä
palveluja

• Kierrätysmateriaalien tuottajien
ja hyödyntäjien
kohtaamispaikka

• Ammattimaiseen käyttöön

• Tavoitteet
• Kiertotalouden

edistäminen
• Läpinäkyvyyden

lisääminen kunnan
toissijaisen
jätehuoltopalvelun (TSV-
palvelun) käyttöön

• Tinder materiaalien tarjoajille ja hyödyntäjille
• Tuotannon sivuvirrat, ylijäämät ja jätteet,

purkumateriaalit ja –osat
• Ilmoitukset tarjolla olevista materiaaleista: mitä

materiaaleja, missä ja  milloin, lisätietoja
materiaaleista, liitteiksi kuvia ja muita tietoja

• Haku ilmoituksista materiaalien ja sijainnin
mukaan, hakuvahti ilmoittaa sähköpostiin kun
hakukriteerien mukaisia ilmoituksia tulee
Materiaalitorille

• Myös ilmoitukset halutuista materiaaleista
• Mahdollisuus tarjota jätehuolto- tai

asiantuntijapalveluita
• Kaupat tehdään Materiaalitorin ulkopuolella
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Materiaalitori.fi – materiaalit
hyötykäyttöön

Purkaja Oy

Purkaja Oy
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• 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
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TSV-prosessi Materiaalitorissa

Kuva: Tiina Paju



13.12.2019

4

7

Tämä on tyhjä sivu.
Voit syöttää vapaasti mitä

vain sisältöä tähän.

Etusivu (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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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
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Ilmoituksen tekemisestä/Tarjotaan materiaalia
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FISS – Finnish Industrial Symbiosis System

Teollisten symbioosien toimintamalli resurssien
tehokkaampaan käyttöön

• Motiva Oy:n kehittämä ja koordinoima toimintamalli,
jolla autetaan yrityksiä ja muita toimijoita
tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä,
sekä synnytetään uutta liiketoimintaa

• Toiminta käynnistynyt 14 maakunnassa
• Pyritään nostamaan materiaalien jalostusarvoa ja

aikaansaamaan uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja
palveluita

• Perustuu aktiiviseen symbioosien edistämiseen ja
yhteiskehittämiseen

• Alueelliset koordinaattorit auttavat yrityksiä
Materiaalitorin käytössä

• Lisätietoa: www.teollisetsymbioosit.fi

• Yhteydentotot ensisijaisesti sähköpostilla
• materiaalitori@motiva.fi

• Puhelin (09) 6122 5080
• tiistaisin 9-11
• torstaisin 13-15

• Myös muut yhteydenotot ja esittelytoiveet materiaalitori@motiva.fi
• Lisätietoja ja viestintämateriaalia: www.motiva.fi/materiaalitori

12

Motivan käyttäjätuki



13.12.2019

7

Kiitos!
Lisätietoa: Ilkka.Hippinen@motiva.fi

materiaalitori@motiva.fi
www.motiva.fi/materiaalitori


