
Tietoa Competition Cloud

suomeksi: Kilpailukone



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Eriteltynä seuraavaksi osa-
alueittan:

Lähtötietojen ja Weup 360 
ilmakartan hyötyjä.

Konsultoinnin ja www-sivuston 
hyötyjä.

Tuomarointikoneen hyötyjä.

Kilpailukone kokonaisuuden tuomia hyötyjä:

• Hyvä kilpailuaineisto houkuttelee osallistumaan
• Lähtötiedot ovat havainnollisia ja jäsenneltyjä
• Saadaan enemmän ehdotuksia
• Kilpailijat voivat keskittyä suunnitteluun
• Automaatio säästää järjestäjänkin aikaa
• Tuomariston työ helpottuu: nopeus ja vertailtavuus
• Tarve matkustaa kokouksiin voi vähentyä
• Koko kilpailu voidaan tuomaroida ilman tulosteita
• Ajansäästö tuo myös rahallista säästöä
• Imagoarvo ja näkyvyys



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Lähtötietojen ja Weup 360 ilmakartan tuomia hyötyjä:

• Kaikki ymmärtävät hankkeen helposti
• Jäsentää kilpailuaineiston luontevasti näkymiin
• Helpottaa ulkoista ja sisäistä kommunikaatiota
• Lievittää muutosvastarintaa
• Imagoarvo, linkittyy osaksi viestintää
• Elinkaariajattelu: päivitettävissä hankkeen edetessä

Ongelmia, joita ratkomme:

• On hidasta hahmottaa sekalaista 
kokoelmaa erilaisia CAD-tiedostoja.

• On harhaanjohtavaa käsitellä ja 
tulkita erilaisin termein ja tavoin 
nimettyjä aineistoja, jotka tarkoittavat 
tai liittyvät samaan asiaan tai 
kohtaan.

• On turhauttavaa korjata aineistoissa 
olevia keskeneräisyyksiä mm. 
yhteensopimattomuus eri CAD-
ympräistöjen kanssa ja 
koordinaatistomuunnokset tai virheet.



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Lähtötietojen ja Weup 360 ilmakartan tuomia hyötyjä:



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Konsultoinnin ja www-sivuston tuomia hyötyjä:

3D-työskentelyn murros on avannut uusia 
mahdollisuuksia suunnitteluun ja havainnollistamiseen. 
Samalla kuitenkin arkkitehtuurikilpailujen järjestäminen 
on muodostunut teknisemmäksi à

• 3D-lähtötietopaketti: Kaupunkimallin ja muun 3D-
aineiston muokkaus kilpailuryhmille soveltuvaan 
muotoon, avautuu tutuissa CAD-ohjelmistoissa.

• Kilpailuaineiston jäsentäminen, jalostus ja jakelu.
• Kysymykset ja vastaukset –prosessin sähköistäminen.
• Ehdotusten palautus ja vastaanottaautomaatio.
• Anonymiteetin hallinta

Ongelmia, joita ratkomme:

• Lähtöaineisto on sekalaisissa 
tiedostomuodoissa, eikä aukea 
tavallisimmissa CAD-ohjelmistoissa

• Useimmat kaupunkimallit toimivat 
vain omissa käyttöympäristöissään

• Tieto on jäsentämätöntä ja sitä on 
tarpeettoman paljon

• Kilpailuehdotusten vastaanottaminen 
on vanhanaikaista käsityötä

• Arviointiryhmän / tuomariston työ on 
hankalaa, kun ehdotusten 
visualisointimateriaali on vaikeasti 
vertailtavaa puutteellisen 
ohjeistamisen vuoksi

• Kilpailuehdotusten jatkokäyttö on 
erillinen työvaihe



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Konsultoinnin ja www-sivuston tuomia hyötyjä:



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Konsultoinnin ja www-sivuston tuomia hyötyjä:

Pääsivu ja ohjeet

Ladattavat aineistot

Kysymykset ja vastaukset

Sähköinen palautus

Tulosten julkinen esittely



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Tuomarointikoneen tuomia hyötyjä:

• Nopea ja ekologinen, ei tarvitse isoja tiloja
• automatisoitu ehdotusten palautus ja jäsennys
• Työskentely omaan aikaan ja tahtiin missä vain
• selainpohjainen pilvipalvelu - data yhdessä paikassa
• tiedon tehokas löytäminen ja jalostaminen
• sujuva ryhmätyöskentelyn väline
• toimii myös tulosten julkaisualustana
• nostaa toimijoiden ja kilpailun porfiilia ja 

kiinnostavuutta

Ongelmia, joita ratkomme:

• Olennainen arviointitieto jalostuu 
yhdessä paikassa siten, että se on 
sekä henkilökohtaiseksi, että koko 
ryhmän hyödyksi koko prosessin ajan 
vs. sirpaloitunut ja siiloutunut tieto.

• Isojen kuvatiedostojen selaaminen 
ilman esiprosessointia ja nopeita 
palvelimia ei ole sujuvaa selaimella 
tai koneella, esim. PDF-dokumentit. 

• Osallistuminen kärsii jos prosessit 
ovat tehottomia tai rikkonaisia.



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Tuomarointikoneen tuomia hyötyjä:

MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Tuomarointikoneen tuomia hyötyjä:

Optio: CAVE-bigroom tilavuokraus



MIKSI KILPAILUKONETTA HALUTAAN KÄYTTÄÄ?

Tuomarointikone vie ehdotusten 
laadinnan, palautuksen ja arvioinnin 
sekä mahdollisen julkisen esittelyn 
uudelle aikakaudelle. Pitkälle 
automatisoitu pilvipalvelumme huolehtii 
ehdotusten saattamisesta 
määrämuotoiseen tietokantaan, minkä 
jälkeen sujuvan käyttöliittymän avulla 
tietoa on helppo selata, suodattaa ja 
kommentoida.

Arkkitehtuurikilpailun tuomarointityön 
erityispiirteet ja prosessi on ollut koko 
palvelun suunnittelun lähtökohtana.

Lisäoptiot:

Tietoa Finland koordinoi kehittyneitä 
virtuaalimallipohjaisia työtapoja mm. 
monen käyttäjän ympäristöä, jossa arviointi voidaan 
suorittaa viemällä tuomaristo 1:1 tilakokemukseen 
yhtenä ryhmänä mallin sisälle.

Tietoan fasilitoimassa puoli vuotta kestäneessä 
työpajasarjassa huolehdittiin siitä, että tuomariston 
arvioitavana oleva 3D-materiaali oli yhdenmukaista 
ja vertailukelpoista. Tietoan virtuaaliteatterissa
tuomaristo pääsi kokemaan tulevan 
kaupunkiympäristön todentuntuisesti oikeassa 
mittakaavassa. Myös kilpailuryhmät käyttivät 
virtuaaliteatteria suunnitelmien kehittämiseen.

https://tietoa.com/artikkelit/glue-monikayttaja-vr-minimoi-kokousmatkustamisen-tarpeen/
https://tietoa.com/artikkelit/tietoa-mullisti-helsinki-high-rise-kilpailun-3d-tyoskentelyn/
https://tietoa.fi/artikkelit/tietoa-mullisti-helsinki-high-rise-kilpailun-3d-tyoskentelyn/


ONLINE REFERENSSEJÄ (laajasta kohteesta)

Linnanniemi I-vaiheen ehdotusten julkinen selailu (ei sis. Tuomarointityökalua)

Viinikanlahti www-sivusto

Viinikanlahti 360 ilmakartta

Viinikanlahti I-vaiheen ehdotusten julkinen selailu (ei sis. Tuomarointityökalua)

Viinikanlahti showcase video by City of Tampere

https://entries.linnanniemi.weup.city/
https://entries.linnanniemi.weup.city/
https://viinikanlahti.weup.city/
https://first-phase-entries.viinikanlahti.weup.city
https://vimeo.com/412249016


LISÄOPTIOT

Eriteltynä seuraavaksi:

Julkinen kommenttikanava

3D-virtuaalimallityöskentely

CAVE-bigroom tilavuokra

CAVE-bigroom palvelut



Julkinen kommenttikanava

Helppo kommentointiväylä

• Kommentit voi antaa ilman 
kirjautumista

• Kommentit voi antaa anonyymisti
• Kommentit voidaan julkaista 

moderointijonon kautta
• Toimivuus yleisimmissä selaimissa: 

Firefox, Safari, Chrome and IE10.



3D-virtuaalimallityöskentely

Reaaliaikaiset peliympäristöt

• Kilpailijoiden 3D-muotoon tuottamat 
suunnitelmat muokataan 
pelimoottorilla toimivaan 
esitysmuotoon.

• Mahdollisesti jo kuvattu 
fotogrammetrinen lähiympäristö 
voidaan liittää samaan malliin

• Kaupunki-3D-mallista voidaa liittää 
laajempi osa mukaan malliin

• Mahdollistaa ehdotusten vertailun 
sekä ryhmätyötilanteissa, että 
silmikkolaitteilla 1:1 mittakaavassa

• Ehdotukset voidaan julkaista videoina.



CAVE-bigroom tilavuokra

BIM Kampus

• BIM Kampus Helsinki on uudenlainen, 
tehokkaan BIG Room ja Cave -
työskentelyn mahdollistava 
yrityskampus Helsingin keskustassa.

• Kampuksessa toimivat yritykset Tietoa 
Finland Oy, Vison Oy ja Green 
Building Finland muodostavat 
älykkään rakentamisen keskuksen, 
jossa alan ammattilaiset kehittävät 
uudenlaisia rakennusalaa 
modernisoivia palvelukokonaisuuksia 
ja toimintamalleja.



CAVE-bigroom palvelut

Avustavat roolit:

Tilavuokran lisäksi tarjoamme myös 
asiantuntijaosaamista arviointityöskentelyn 
tueksi. 

• VR-operaattori, sihteeri
• Konsultti, fasilitaattori, asiantuntijasihteeri
• Johtava konsultti



Tomas Westerholm, arkkitehti, CDO

tel. +358 50 514 3390

tomas.westerholm@tietoa.fi 


