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Maapörssi
• Perustettu vuonna 2006.

• Vuonna 2017 osaksi Sitowise-konsernia

• Päätoimiala on nettipohjaiset palvelut, joilla edistetään puhtaiden ylijäämämaa-ainesten 
kierrätystä.

• Aloitti ilmoituskanavana välittäen tietoa vapautuvista ja tarvittavista ylijäämämaa-
aineksista.

• Vuonna 2017 otettiin käyttöön MaaApp - kuljetusapplikaatio ja sähköinen siirtoasiakirja.

• Maapörssi tarjoaa kiertotalouden työkalun urakan alusta jälkiseurantaan asti.



Maapörssin palvelut
• Puhtaiden ylijäämämaa-ainesten ja 

purkumateriaalien välitys 
ammattilaisille ja yksityisille

• Maa-ainesilmoitukset:

• Maa-aines tarjoukset

• Maa-ainesten vastaanotto

• Lipukekauppa.

• Välityspalvelu.

• Projektin hallinta MaaApp-
kuljetusapplikaation avulla.



Projektinhallinta / MaaApp



Projektinhallinta

Kuljettaja
Kuljetusliike

Vastaanotto-
paikka

Urakoitsija

Laskuttaja

Tilaaja

PIMA-
valvoja

• Maapörssin projektinhallinnalla 
voidaan hallita yksittäisen projektin 
tietoja

• Projekti perustetaan Maapörssin 
sivulla.

• Projektin tiedot näkyvät vain projektin 
jäsenille.

• Projektin perustaja kutsuu käyttäjät 
sähköpostilla.

• MaaApp - applikaatiolla kuljettaja luo 
tietoa koko projektille.

• Reaaliaikainen tiedon kulku ja 
raportointi kaikille käyttäjille.

• Sähköiset siirtoasiakirjat.



Projektin hallitsija (admin) perustaa projektin Maapörssin 

sivuilla.

- Voi tehdä projektin sisäisiä ilmoituksia maa-aineksista:

- Ylimääräiset maa-ainekset/ tarvittavat maa-ainekset.

- Ilmoitukset myös noutopaikoista ja vastaanottopaikoista.

- Kutsuu projektin jäsenet.

Projektin jäsen

- Esim. kuljetusjärjestelijä, vastaanottopaikka, pima-valvoja. 

- Voi tehdä projektin sisäisiä ilmoituksia maa-aineksista:

- Ylimääräiset maa-ainekset.

- Tarvittavat maa-ainekset.

- Ilmoitukset myös noutopaikoista ja vastaanottopaikoista.

Kuljettaja, MaaApp-kuljetusapplikaation käyttäjä

- Projektin kuljetustiedot tulevat kuljetusapplikaatioon.

Projektinhallinta 



Projektinhallinta / MaaApp
Kuljettaja, MaaApp-kuljetusapplikaation käyttäjä

- Projektin peruskuljetustiedot tulevat kuljetusapplikaatioon projektihallinnan 
kautta.

- Nouto-osoite, kohdeosoite, maa-aines, määrä.

- Kuljettaja syöttää operatiiviset kuljetustiedot kuljetusapplikaatioon.

- Kuljetusapplikaatio luo siirtoasiakirjan kuljetukselle sähköisesti, joka on kaikkien 
projektin osapuolien käytettävissä Maapörssin sivustolla kuljetusraportoinnin 
kautta.



MaaApp / Operatiiviset tiedot



Siirtoasiakirja MaaAppilla

Siirtoasiakirja muodostuu kun kuljettaja valitsee 
kuljetustiedot puhelimellaan MaaAppissa.

Siirtoasiakirja on valmis kuljettajan kuitatessa 
kuljetuksen.

Siirtoasiakirja ladattavissa projektin eri
osapuolille Maapörssin sivuilta.

Siirtoasiakirjat tallentuvat palveluun.



Raportointi Maapörssin sivustolla

Siirtoasiakirjoista suodatetaan ne 
tiedot, joista halutaan muodostaa 
raportti.

Valitut kuljetustiedot siirretään 
jatkokäsittelyä varten haluttuun 
ohjelmaan, esim. Excel.

Kaikki tiedot arkistoituvat 
myöhempää käyttöä varten.



Kuljetusraportti Excelissä



Sovelluksen hyödyt 
Tilaajalle/ lähettäjälle

• Reaaliaikainen seuranta milloin kuljetus on 
valmis.

• Siirtoasiakirjat aina tallessa.
• Tilastointi esim. pilaantuneet maat.
• Siirtoasiakirjat pdf-asiakirjoina ja/tai Excel-

raporttina.
• Jälkilaskenta helpottuu.
• Tiedot siirrettävissä omaan 

toiminnanohjusjärjestelmään.

Laskuttajalle, tilaaja/kuljetusliike
• Excel-raportit => mahdollisuus 

laskentoihin.
• Siistit siirtoasiakirjat.
• Laskutustiedot ajallaan laskuttajalla.

Kuljetusliikkeelle

• Laskunkierto nopeutuu.
• Kuljetustarjouspyynnöt Maapörssistä.

Kuljettajalle
• Yhteystiedot samassa paikassa.
• Tallentuvat jatkoa varten.
• Siirtoasiakirjat tallessa.

Vastaanottajalle
• Reaaliaikainen seuranta.
• Siirtoasiakirjat aina tallessa.
• Tilastointi.
• Siirtoasiakirjat pdf-asiakirjat, Excel-

raporttina.
• Jälkilaskenta helpottuu.
• Tiedot siirrettävissä omaan 

toiminnanohjusjärjestelmään.



Edellytykset palvelun käyttöönotolle
• Palvelun sivusto www.maaporssi.fi

• Palvelut heti käytössä kun lataa ammattilaisprofiilin.

• MaaApp – sovellusta varten kosketusnäytöllinen kännykkä.

• Sovellus asennetaan AppStore:sta tai Google Play:stä; Android tai iOS.

• Sähköpostiosoite.

• Taulukkolaskentaohjelma (esim. Excel)

• MaaApp – sovellus ei vaadi erillisiä lisälaitteita autoihin.

http://www.maaporssi.fi/


Tulossa
• Hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki laskenta ja raportointi.

• Lisätoimintona karttanäkymä kuljetuksista, pohjautuu GPS-seurantaan.

• Projektikohtainen raportointi.



https://www.youtube.com/watch?v=HsPPv-4YwcA

https://www.youtube.com/watch?v=HsPPv-4YwcA
https://www.youtube.com/watch?v=HsPPv-4YwcA


Kiitos!


