Sivuvirrat hyötykäyttöön
– Materiaalitorilla tavataan!
Jääkö yrityksesi toiminnasta materiaaleja, joista
joku toinen voisi olla kiinnostunut tai voisitteko itse
hyödyntää toisen yrityksen sivuvirtoja tai ylijäämiä.
Materiaalitori auttaa yritystäsi.
Voit etsiä ja ilmoittaa Materiaalitorilla myös
vaikkapa analyysi- tai asiantuntijapalveluita
jätehuollon ja kiertotalouden alueelta.
Materiaalitorilla yritykset ja organisaatiot voivat
ilmoittaa erilaisista materiaaleista, jätteistä
ja tuotannon sivuvirroista sekä palveluista
maksuttomasti.

Tutustu palveluun
www.materiaalitori.fi

Vinkkejä Materiaalitorin käyttöön:
• Voit katsella ja etsiä ilmoituksia
avoimella sivulla kirjautumatta
järjestelmään.
• Voit hakea ilmoituksia materiaalin,
palvelun ja sijainnin mukaan.
• Ilmoitukset näkyvät myös kartalla ja
voit asettaa niille hakuvahdin.
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Palveluun rekisteröityminen
• Mikäli haluat tehdä ilmoituksia palvelussa
tai vastata muiden ilmoituksiin, silloin
pitää palveluun kirjautua.
• Ensimmäisellä kerralla rekisteröidyt
Y-tunnuksen avulla. Tarvitset myös
pankkitunnuksesi ns. vahvaan
tunnistautumiseen.
• Tieto rekisteröitymisestä menee
sähköpostilla saman yrityksen muille
rekisteröityneille.
• Sinun täytyy vakuuttaa, että sinulla on
lupa asioida organisaation puolesta.
• Voit lisätä organisaation tietoihin tiedot
luvista ja rekistereistä.

Ilmoittaminen
• Voit tehdä ilmoituksen ”Lisää
ilmoitus” -painikkeella. Valitse ensin
tilanteeseen sopiva ilmoitustyyppi,
minkä jälkeen avautuu täytettäväksi
oikeanlainen ilmoituslomake. Jos valitset
ilmoitustyypin ”Etsin materiaalille
vastaanottajaa”, pitää vielä määritellä,
onko kyseessä jäte ja haluatko täyttää
ilmoituksen niin, että voit tarvittaessa
edetä pyytämään kunnan toissijaista
jätehuoltopalvelua.
• Täytä ilmoituslomake annettujen ohjeiden
mukaan. Mitä tarkempia tietoja pystyt
materiaalista tai palvelusta antamaan,
sitä helpompi siihen on vastata ja tehdä
tarjouksia. Valmis ilmoitus julkaistaan
Materiaalitorin ”Ilmoitukset”-sivulle.
• Voit lisätä ilmoitukseen kuvia ja muita
ilmoitusta koskevia liitteitä.
• Materiaalien ja palveluiden tarkka
luokittelu ja selkeä tekstikuvaus on
tarpeen, jotta ilmoituksesi löytyy
hakutoiminnolla ja mahdolliset tarjoajat
näkevät sen.

Tutustu palveluun
www.materiaalitori.fi

Vastaus ilmoitukseen
• 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.

