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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

• Avattiin huhtikuussa 2019, rekisteröityneitä 

käyttäjiä n. 1400



• Tapio Oy:n kanssa kehitetty Materiaalitoria 

paremmin tuhkailmoittamiseen sopivaksi.

• Tarjotessasi tai etsiessäsi hyödynnettävää 

tuhkaa, voit ilmoittaa mihin käyttöön se 

soveltuu tai sitä tarvitset.

• Valmiista ilmoituksista voit hakea sopivaa 

tuhkaa tai sen tarvitsijaa soveltuvuuden ja 

sijainnin perusteella.

• Materiaalitori toimii kohtaamispaikkana: 

sopimukset ja rahaliikenne Materiaalitorin 

ulkopuolella.

• Ensimmäiset ilmoitukset uuden luokituksen 

mukaan tehty, ja ensimmäiset kaupat 

sopimusvaiheessa.
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Tuhkien kelpoisuusluokat ilmoituksissa

Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta –hankkeessa määritetty tuhkien kelpoisuusluokitus, joka 

tuotiin Materiaalitorin tuhkan alaluokitteluksi:

• 1) tuhkalannoitteena maa- ja puutarhataloudessa 

• 2) tuhkalannoitteena maisemoinnissa ja viherrakentamisessa 

• 3) tuhkalannoitteena metsätaloudessa 

• 4) tuhka maarakentamisessa väylällä peitettynä rakenteena

• 5) tuhka maarakentamisessa väylällä päällystettynä rakenteena

• 6) tuhka maarakentamisessa kenttänä peitettynä rakenteena 

• 7) tuhka maarakentamisessa kenttänä päällystettynä rakenteena

• 8) tuhka maarakentamisessa vallina peitettynä rakenteena

• 9) tuhka maarakentamisessa teollisuus- ja varastorakennuksen pohjarakenteena 

• 10) tuhka maarakentamisessa tuhkamursketiessä
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Ilmoitusten haku

• Ilmoituksia voi katsella ja etsiä 

kirjautumatta

• Ilmoituksia voi rajata materiaalin, 

palvelun ja sijainnin mukaan

• Haun tulokset näkyvät myös kartalla 

ja niille voi asettaa hakuvahdin

• Useamman kelpoisuusluokan 

mahdollisuus
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Esimerkki 

hakutuloksista: 

tuhkat 

materiaalitorilla
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Esimerkki ilmoituksesta

• Määrän ja toistuvuus

• Kertaerä/jatkuvasti syntyvä

• Arvio määrästä (kg, tonnia, m3, 

kpl…)

• Lisätietoja määrästä

• Liitteet

• Materiaaliin sijainti

• Osoitetiedot ja haku kartalta

• Ilmoituksen voimassaoloaika

• Yhteystiedot
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• Ohjeet tuhkailmoituksiin 

https://www.motiva.fi/files/19130/Ohjeet_tuhkailmoitusten_tekoon_ja_ilmoituksis

ta_tehtavaan_hakuun.pdf

• Yhteydentotot ensisijaisesti sähköpostilla

• materiaalitori@motiva.fi

• Puhelin (09) 6122 5080 

• tiistaisin 9-11

• torstaisin 13-15
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Lisätietoa ja käyttäjätuki

https://www.motiva.fi/files/19130/Ohjeet_tuhkailmoitusten_tekoon_ja_ilmoituksista_tehtavaan_hakuun.pdf
mailto:materiaalitori@motiva.fi


Materiaalitorilla tavataan!

Ilkka.Hippinen@motiva.fi

materiaalitori@motiva.fi

www.motiva.fi/materiaalitori
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