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Vestia Yrityspalvelut Oy:lle käyttöön sähköinen 
siirtoasiakirja vaaka-asiointiin 1.1.2021 alkaen 
 
Vestia Yrityspalvelut Oy ottaa käyttöön MaterialPort-vaakaohjelmiston, jonka myötä 
vaakapalveluja käyttävät asiakkaat kirjaavat jätekuorman sähköiselle siirtoasiakirjalle. 
Sähköiset asiakirjat otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen. 
 
Sähköinen asiakirja helpottaa ja nopeuttaa yrityksesi jätekuormien tuontia jätekeskuk-
seemme, koska sen avulla saamme tiedon tulevasta kuljetuksesta järjestelmäämme 
jo ennen sen saapumista. Sinä pystyt tarkastelemaan MaterialPort-ohjelmassa jäte-
kuormien tilaa ja luomaan tarvitsemiasi punnitustapahtumaraportteja. Raportit voit la-
data ohjelmistosta CSV-tiedostoina. 
 

Mitä yrityksesi tulee tehdä? 

Jotta yrityksessänne voidaan kirjata jätekuormat sähköiselle asiakirjalle, tulee teidän 
tehdä MaterialPort-palveluun käyttäjäkohtaiset käyttäjätilit.  
 
Tämä koskee kaikkia niitä yrityksesi työntekijöitä, jotka: 
 tekevät ilmoituksen jätekuormasta 
 kuljettavat jätekuormia 
 katsovat raportteja ja siirtoasiakirjoja MaterialPortista 

 
Käyttäjätili luodaan osoitteessa: https://vestia.materialport.com 
 
Rekisteröityminen on hyvä tehdä jo ennen vuoden vaihdetta! Rekisteröitykää Mate-
rialPortiin ja täyttäkää sähköinen siirtoasiakirja ennen kuin tuotte jätekuorman jätekes-
kukseen. 
 
HUOM! MATERIALPORTISSA ON HUOLTOKATKO VIIKOLLA 51. 
 
Yritykselle nimetään vähintään yksi yhteyssähköposti, jolle luodaan käyttäjätilit ja -tun-
nukset. Yhteyssähköpostiin lähetetään tieto ilmoittautumisesta ja kuorman punnituk-
sen jälkeen punnitustosite. Yhteyssähköpostiosoitteen haltija hallinnoi myös tarvitta-
essa käyttäjätunnusten salasanojen nollauksen. Yritys voi halutessaan rekisteröityä 
myös useammalla sähköpostiositteella, tällöin yrityksellä on useampi yhteyssähkö-
postiosoite.  
 

https://vestia.materialport.com/
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Mitä jos jätekuormasta ei ole täytetty sähköistä asiakirjaa ennen 
tuontia? 

Kaikista jätekeskukseen saapuvista kuormista kirjataan sähköinen siirtoasiakirja. Jät-
teen haltija tekee MaterialPortissa ilmoittautumisen eli täyttää osaltaan siirtoasiakirjalle 
vaaditut tiedot. Jos siirtoasiakirjaa ei ole tehty etukäteen, kuljettajan on kirjattava säh-
köinen asiakirja vaaka-asemalla. Kuljettaja tarvitsee tätä varten oman henkilökohtaisen 
MaterialPort-tunnuksen.  
 

Kuljettajan sähköinen allekirjoitus 

Kuljettaja kirjaa siirtoasiakirjalle sähköisen allekirjoituksen kuittaamalla kuorman kulje-
tukseen MaterialPortissa, Tämä onnistuu helposti esim. älypuhelimella kirjautumalla 
MaterialPortiin osoitteessa: https://vestia.materialport.com  
 

Esitäytetyt siirtoasiakirjat 

Olemme tehneet säännöllisiä jätekuormia tuoville yrityksille valmiiksi esitäytettyjä siir-
toasiakirjoja, jotka nopeuttavat ilmoittautumista. Siirtoasiakirjoja pääsee hyödyntä-
mään tammikuusta alkaen. 
 
Liite: Ohje MaterialPort-ohjelmiston käytöstä 
 
 
Yhteistyöterveisin, 
 
Raimo Seppälä, p. 050 453 0095, raimo.seppala@vestiayrityspalvelut.fi  
Miia Leipälä, p. 044 710 8729, miia.leipala@vestia.fi  
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