
Urakka-Foorumi 
• Uus-Urakka -hankkeessa on kehitetty koneurakointipalveluiden markkinointiin ja 

hakuun uusi sähköinen kohtaamispaikka - Urakka-Foorumi

• Hanke toteutetaan Uudellamaalla, mutta hankkeen jälkeen Urakka-Foorumi on 
käytettävissä kaikkialla Suomessa

• Foorumi on toteutettu selainpohjaisena haku- ja ilmoituspalveluna, joka toimii 
kaikilla käyttöjärjestelmillä ja laitteilla, joilla pääsy nettiin

• Foorumin pääosat suomeksi ja ruotsiksi, kielivalinta joko etusivulta painikkeilla 
tai automaattisesti selaimen oletuskielen mukaan

• Urakka-Foorumin pääosat:
• Urakoitsija-haku ilman rekisteröitymistä
• Urakoitsijoiden omien palveluiden markkinointi – vaatii rekisteröitymisen
• Ostajien/palveluiden tilaajien tarjous-/yhteydenottopyyntöjen laadinta (ns. 

Mini-Hilma) – vaatii rekisteröitymisen

• Palvelu on koekäytössä ja viimeistelyssä alkuvuoden 2018 ja se julkaistaan 
kesäkuussa 2018

• Palveluun pääsee osoitteesta:
• www.urakka-foorumi.fi tai 
• www.urakkafoorumi.fi

• Uus-Urakka -hankkeen kotisivut osoitteessa: 
• www.tts.fi/uus-urakka

1

http://www.urakka-foorumi.fi/
http://www.urakkafoorumi.fi/
http://www.tts.fi/uus-urakka


Urakka-Foorumi
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• Urakka-Foorumi on tarkoitettu:
• Urakoitsijoille erilaisten 

koneurakointipalveluiden markkinointiin ja 
näkyvyyden lisäämiseen

• Maatalouskoneurakointi
• Maarakennusurakointi
• Tie- ja kiinteistöhoitourakointi
• Metsäkoneurakointi

• Urakointipalveluiden ostajille (sekä maatalouden 
ulkopuoliset yritykset kuin maatalousyritykset ja 
yksityisasiakkaat) tekijöiden hakuun ja 
pääurakoitsijoille uusien aliurakoitsijoiden 
hakuun.



Urakka-Foorumin toiminnot – Urakoitsija-haku
- Käytettävissä vapaasti ilman 

rekisteröitymistä
- Näyttää palveluun rekisteröityneet 

urakoitsijat
- Tarjottavat palvelut (urakointityöt)
- Kuvaus toiminnasta
- Sijainti kartalla
- Yhteystiedot, kotisivujen osoite

- Urakoitsijan hakulomake (suomeksi tai 
ruotsiksi selainohjelman oletuskielen 
mukaan)

- Haku urakointitöittäin
- Suodatus hakusanalla

- Hakutulokset päivittyvät automaattisesti 
listalle ja kartalle

- Karttalla avautuvassa urakoitsijaikkunassa 
linkit työkohtaisiin kalustoesittelyihin, 
mikäli kyseinen urakoitsija on sellaisen 
tehnyt
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Urakka-Foorumin toiminnot – Urakointipalveluiden markkinointi

- Vaatii rekisteröitymisen palveluun
- Urakoitsijan omien tietojen syöttö, 

muokkaus ja tallennus
- Työkohtaisen kalustoesittelyn (sanallinen 

+ valokuva) lisäysmahdollisuus
- Käyttäjätilin poistaminen
- Foorumiin jätettyjen tarjouspyyntöjen 

listaus ja sijainti karttanäkymässä
- Oletuksena näkyvissä niiden töiden 

tarjouspyynnöt, joita itse tekee > saa 
näkyviin myös kaikki palveluun jätetyt 
tarjouspyynnöt

- Listauksesta klikkaamalla avautuvat 
tarjouspyynnön yksityiskohdat

4



Miksi urakoitsijan kannattaa liittyä Foorumiin?
• Uusi ja ilmainen urakoinnin markkinointikanava tehostaa palveluiden myyntiä ja auttaa saamaan uusia 

asiakkaita. Omista tiedoistasi näet, montako kertaa urakoitsijatietojasi on katseltu.
• Foorumin avulla voit markkinoida netissä urakointipalveluitasi ja esitellä urakointitöissä käyttämääsi 

kalustoa, vaikka yritykselläsi ei vielä olisi kotisivuja
• Foorumin kautta saa räätälöidysti vain omia palveluita koskevat tarjouspyynnöt suoraan sähköpostiin
• Foorumi luo kanavan verkostoitua ja tehdä yhteistyötä muiden urakoitsijoiden kanssa
• Foorumia voi käyttää kotikoneella tai älypuhelimella missä ja milloin vain
• Foorumin käyttöliittymä on selkeä ja omat tiedot on helppo pitää ajan tasalla
• Foorumiin liittyminen ei sido mihinkään, sopiminen hoidetaan myöhemmin urakoitsijan ja asiakkaan 

välillä 



Tilaajien toiminnot

• Ostajien/palveluiden tilaajien ilmoituspalsta
- Toiminto tarkoitettu erityisesti tie- ja kiinteistöhoidon 

pääurakoitsijoille aliurakoitsijoiden tiedotukseen ja 
hankintaan

- Mahdollisuus myös muille asiakkaille, esim. kunnille tai 
seurakunnille, pienempien hankintojen tarjouspyynnöille

- Vaatii rekisteröitymisen palveluun
- Omien tietojen syöttö ja muokkaus ja käyttäjätilin 

poistaminen
- Yhteydenottopyyntö mahdollisista tulevista urakoista 

kiinnostuneille aliurakoitsijoille tilanteen kartoittamiseksi
- Urakointitöiden tarjouspyyntöjen syöttölomake, kun urakka 

on varmistunut
- Tiedot jätetyistä tarjouspyynnöt välittyvät automaattisesti 

kyseistä työtä tekevien ja palveluun rekisteröityneiden 
urakoitsijoiden sähköpostiin – muistutus vielä sähköpostitse 
tarjouksen jätön deadlinen lähestyessä

6



Tarjouspyynnön laatiminen Foorumiin

• Selkeä ja helppokäyttöinen täyttölomake
• Kuvaus työstä ja työn laajuus/kesto
• Työkohteen piirto kartalle (Piste, viiva tai alue)

• Mahdollisuus merkitä useampi kohde samaan karttaan
• Kohteiden muokkaus
• Kohteiden poisto

• Tarjouksen laadintaohjeet
• Mahdollisuus liittää liitetiedostoja (3 kpl), myös 

pakatut tiedostot käyvät, joten käytännössä 
liitetiedostojen määrää ei ole rajoitettu 

• Tehtyjä tarjouspyyntöjä voi muokata ja kopioida
• Erikseen tarjouspyynnön tallennus- ja 

julkaisutoiminto
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Miksi tilaajan/pääurakoitsijan kannattaa liittyä Foorumiin?
• Mahdollisuus tarkastella alueella toimivia urakoitsijoita ja heidän tarjoamia 

palveluita ja urakointikalustoa
• Tarvittaessa nopea ja suora kontakti urakoitsijoihin
• Helppokäyttöinen työkalu uusien aliurakoitsijoiden kontaktointiin

(yhteydenottopyyntöjen tai tarjouspyyntöjen jättö)
• Työkohteet voidaan osoittaa tarjouspyyntölomakkeessa karttanäkymään joko 

pisteinä, alueina tai viivoina
• Tiedot julkaistuista yhteydenotto-/tarjouspyynnöistä välittyvät kyseistä työtä 

tekeville urakoitsijoille henkilökohtaisesti sähköpostiin
• Tehdyt yhteydenotto-/tarjouspyynnöt jäävät palveluun arkistoituina ja niitä 

voi hyödyntää uusien laadinnassa
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