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Rekisteröityminen

1. Mene osoitteeseen 
https://vestia.materialport.com

2. Klikkaa ”Rekisteröidy”. Käytä 
jokaisessa rekisteröitymisessä 
samaa yhteyssähköpostiosoitetta. 
MaterialPort ehdottaa 
käyttäjätunnukseksi 
sähköpostisoitetta, mutta jokaiselle 
käyttäjälle tulee tehdä 
henkilökohtainen käyttäjätunnus.

https://vestia.materialport.com/


MaterialPortin käyttö
• Kirjaudu järjestelmään henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Kirjautumisen jälkeen avautuu 

koti-/asiointinäkymä.

• Koti-/asiointinäkymässä voit tarkastella tapahtumia. Voit hakea tapahtumia esim. tuottajanimellä, 
rekisterinumerolla tai tunnisteella.

• Jos kuljettajalle on tehty valmiiksi ilmoittautumisia, niin kuljettaja voi valita oikean ilmoittautumisen 
listalta, klikata siirtoasiakirjan auki ja ”Kuitata kuorman kuljetukseen” eli kirjata kuljettajan 
allekirjoituksen siirtoasiakirjaan.



Jätekuorman ilmoittaminen
• Ilmoita uusi kuorma näin: Valitse ”Uusi saapuva kuorma” tai oikeasta yläkulmasta kuvake 



Sopimuksen valinta

• Jos yrityksellenne on tehty sopimus, voit valita sen listalta. Jos sopimusta ei ole, klikkaa 
”seuraava”. Jos sopimukselle on tehty esitäytetty siirtoasiakirja eli templaatti toimittamastanne 
jätteestä, voit valita sen listalta. Jos kyseiselle jätekuormalle ei ole tehty esitäytettyä 
siirtoasiakirjaa, valitse vain sopimus ja klikkaa ”seuraava”.

• Kun valitset sopimuksen, järjestelmä hakee automaattisesti tiedot Jätteen tuottaja / haltija-
sekä Laskutustiedot-kohtiin. Voit tehdä ilmoittautumisen myös ilman sopimusta, jolloin voit itse 
syöttää laskutustiedot siirtoasiakirjalle.



Sopimuksen valinta
• Jos kirjaat siirtoasiakirjaa asiakkaanne puolesta siten, että Vestia Yrityspalvelut laskuttaa 

asiakasta, niin valitse asiakasyrityksen sopimus sopimusvalinnasta. Jos asiakkaanne sopimusta 
ei ole listalla, täytä siirtoasiakirja ilman sopimusvalintaa ns. tyhjältä pohjalta.



1. Jätteen tuottaja/haltija
• Täytä vähintään tähdellä merkityt kohdat. Jos olet tekemässä ilmoittautumista sopimuksen 

pohjalta, niin jätteen tuottajan/haltijan tiedot päivittyvät automaattisesti.



2. Jätekuorman sisältö
Jätekuorman sisältö

• Valitse tuote listalta, ja sen 
jälkeen toiminto, jossa jäte on 
syntynyt.

• Lisää kaikki ne jätteet, jotka 
tuodaan samalla kertaa, eli 
lisää tarvittaessa useampi 
tuote.

TSV-pyyntö

• Pyyntö on ainoastaan Vestia 
Oy:n asiakkaille ja Vestia 
Yrityspalveluiden asiakkaiden 
ei tarvitse tehdä tätä pyyntöä.



3. Laskutustiedot
• Jos olet tekemässä 

ilmoittautumista sopimuksen 
pohjalta, niin laskutustiedot 
päivittyvät automaattisesti.



4. Jätekeskuksen valinta

• Yritysasiakkaana valitset jätekeskukseksi Vestia Yrityspalvelut Oy:n.



5. Kuljetus

• Valitse listalta jätteiden kuljetusliike, 
niin tiedot täyttyvät automaattisesti. 
Jos kuljetusliikettä ei ole listalla, täytä 
tiedot käsin. Jos rekisterinumero on 
tiedossa, voit lisätä sen.

• Kun valitset kuljetusliikkeen listalta, 
niin ko. kuljetusliikkeen 
MaterialPortiin rekisteröityneet 
käyttäjät näkevät ilmoittautumisen 
omassa kotinäkymässään ja pystyvät 
kuittaamaan kuorman kuljetukseen.

• Klikkaamalla ”Tallenna ja kuittaa 
kuljetukseen” muodostat kuljettajan 
allekirjoituksen.

• Kun klikkaat ”Tallenna”, muodostat 
ilmoittajan allekirjoituksen.



Saapuvan kuorman siirtoasiakirja

• Kuljettaja kirjaa viimeistään tässä vaiheessa sähköisen allekirjoituksen siirtoasiakirjalle 
kirjaamalla rekisterinumeron, mikäli se puuttuu, ja klikkaamalla ”Kuittaa kuljetukseen”.

• Ylivieskan jätekeskuksessa vaakatyöntekijä punnitsee kuorman.



Saapuvan kuorman siirtoasiakirja

• Ilmoittautumisesta tulee 
sähköposti ilmoittautumisen 
tekijälle. Huomioithan, että 
ilmoittautuminen on voimassa 
viikon. Kun kuorma on 
vastaanotettu ja punnittu 
jätekeskuksessa, ilmoittajan 
sähköpostiin lähetetään 
punnitustosite.



Siirtoasiakirjat

• Voit tarkastella siirtoasiakirjoja klikkaamalla tapahtumaa koti-/asiointinäkymässä. 
Valmiin siirtoasiakirjan voit myös tulostaa.



Raportit

• Kun haluat tarkastella raportteja, klikkaa vasemmasta sivupalkista ”Raportit”.



Raportit

• Valitse Punnitustapahtumat ja klikkaa ”Luo raportti”.



Raportit

• Voit valita raportille haluamiasi tietoja ja rajata raporttia esim. kuorman 
saapumisajankohdan mukaan.

• Vie-toiminnolla voit viedä raportin CSV-tiedostoon.
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Kysyttävää MaterialPort-ohjelman 
käytöstä?

Ota yhteyttä: info@vestiayrityspalvelut.fi
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