
Toimintasuunnitelma 2021
KIRAHub (KIRA-InnoHub ry)







Luodaan läpinäkyvä ekosysteemi

Tavoitteet 2021
● Aktivoidaan toimialan asiantuntijat tuottamaan KIRAHubin viestintäkanaviin moniäänistä 

ammattilaissisältöä (artikkelit, tietoiskut, tapahtumat) alan digitalisaation keskeisistä teemoista, 
esimerkillisistä ratkaisuista sekä digitalisaation hyödyistä toimialalle ja yhteiskunnallisesti

● Kasvatetaan KIRAHubin verkoston kokoa  

Toimenpiteet 2021
● Päivitetään ja yhdistetään verkkosivustot: integraatiot, automaatio ja

seuranta (kirahub.org, urban3.org, wdbe.org, digikaksonen) LÄPI VUODEN
● KIRAHubin tuoteportfolion ja kumppaneiden julkaiseminen KEVÄT
● Toteutetaan RYHTI-kokonaisuuden sidosryhmäanalyysi TAMMI/HELMI
● Digikaksosen 2. proto (laskuri, vxt-algoritmi, vaikuttavuus / RYHTI) SYKSY
● Viestintä, KIRAHVI-ryhmä ja tietoiskut alan digiteemoista ja ratkaisuista LÄPI VUODEN

Mittarit
● Aktiivisten toimijoiden määrä eri kohderyhmissä
● Viestinnän määrä ja tavoittavuus



Yhdistetään oikeat tekijät toisiinsa

Tavoitteet 2021
● Tuotteistetaan matchmaking-prosessi
● Solmitaan ensimmäiset ekosysteemikumppanuudet

Toimenpiteet 2021
● URBAN3 ja Maria 01 yhdistäminen (rahoittajat, kasvuyritykset, ekosysteemit) KEVÄT
● Kokeillaan ja kehitetään matchmaking-prosessia (AINS, NL lähetystö, EDIH) LÄPI VUODEN
● Skaalauskiihdyttämön konseptointi ja rahoitushaku (Uudenmaanliitto) KEVÄT
● Tapahtumat, työpajat ja  showroomin kehittäminen LÄPI VUODEN
● Toimijoiden sparraus ja toimialarajat ylittävä ristiinpölytys LÄPI VUODEN

Mittarit
● Sparrattujen organisaatioiden määrä
● Showroomin ratkaisujen ja kävijöiden määrä
● Ekosysteemikumppanuuksien määrä ja niiden arvo



Saadaan uudet ratkaisut käyttöön ja data virtaamaan

Tavoitteet 2021
● Kehitetään uusia toimintamalleja ja rahoitusmahdollisuuksia toimialan kasvun ja kokeilujen tueksi
● Kasvatetaan KIRAHubin projektien määrää

Toimenpiteet 2021
● Skaalaushankkeiden (Skaalauskiihdyttämö, rakennuslupa tietomalleilla, TAMMI-KESÄ 

sähköiset huoltokirja) valmistelu, rahoitus ja toteutus
● Kasvuohjelman valmistelu, työpajojen fasilitointi ja käynnistäminen TAMMI-ELO
● Kokeilurahoituksen valmistelu ja avaaminen (Business Finland) LÄPI VUODEN
● YM-yhteistyö (RYTJ-hanke, yhteentoimivuus-sihteeristö, MRL-jaosto) LÄPI VUODEN
● Projektitoiminta (GloReals, TwinValue, ENCELADUS, Energiarenessanssi, ...) LÄPI VUODEN

Mittarit
● Hakemusten ja käynnistyneiden projektien määrä sekä rahoituksen koko
● Kokeilutoimintaan osallistuneiden organisaatioiden määrä



Avoimet testialustat

Tavoitteet 2021
● URBAN3-tila käyttöön KIRA-alan testialustana ja osaksi kumppaniverkoston kokeilutoimintaa
● Osallistuminen alan testialustojen kehitykseen

Toimenpiteet 2021
● URBAN3-testialustan kehittäminen (KEKO, PoT-hanke, showroom) LÄPI VUODEN
● URBAN3 mukaan Helsingin kaupungin testbed-sivustolle HELMIKUU
● Osallistuminen Maria 01 -kampuksen testialustojen valmisteluun TAMMI-HELMIKUU
● ENCELADUS -hankkeen valmistelu ja toteutus (Espoo) LÄPI VUODEN

Mittarit
● URBAN3-tilan testialustaa hyödyntävien organisaatioiden määrä



Kansainvälisyys

Tavoitteet 2021
● WDBE:stä alusta jatkuvaan kansainväliseen yhteistyöhön
● Syvennetään yhteistyötä kv-hubien verkostossa (pohjoismaat, Alankomaat, Israel, UK, Sveitsi)
● Aloitetaan yhteishanke pohjoismaisten hubien kanssa

Toimenpiteet 2021
● Matchmaking-kumppanuus Alankomaiden suurlähetystön kanssa HELMI-MAALISKUU 
● WDBE päätapahtuma ja pre-eventit (kansainvälinen tuotanto) HELMI-JOULUKUU
● Haetaan Nordic Innovation -rahoitusta kv-yhteistyölle (min. 3 maata) HELMI-MAALIS
● Kansainvälisistä tapahtumista ja hackathoneista tiedottaminen LÄPI VUODEN

Mittarit
● Hubien määrä yhteistyöverkostossa (yhteiset aktiviteetit, rahoitus)
● Kansainväliset osallistujat ja kumppanuudet WDBE:ssä (päätapahtuma + pre-eventit)



Kestävyyden mittarit

Tavoitteet 2021
● Rakennetun ympäristön digitalisaation vaikutusten mittaaminen mukana kaikessa toiminnassa
● Jatketaan vaikuttavuustyökalujen kehittämistä

Toimenpiteet 2021
● Kynät pois -haasteen vaikuttavuuslaskenta ja tiedottaminen TAMMIKUU
● KIRA-Atlaksen julkaisu ja täydentäminen uusilla ratkaisuilla LÄPI VUODEN
● Kestävyyden mittarit osaksi Kasvuohjelmaa ja sen seurantaa SYKSY
● Digitalisaation kestävyyden tarkastelu esille YM-yhteistyön kautta LÄPI VUODEN

(kansallinen visio, tavoitteet ja “tiekartta”)
● Oman toiminnan läpinäkyvä mittarointi URBAN3-tilassa (PoT-hanke) LÄPI VUODEN

Mittarit
● Ratkaisujen määrä KIRA-Atlaksessa



Osaamisen kehittäminen

Tavoitteet 2021
● Tekoälyoppimispolun viimeistely ja laaja käyttöönotto
● Seuraavan oppimispolun tunnistaminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Toimenpiteet 2021
● AI-verkkokurssin tuotanto, lanseeraus ja haastekampanja (Reaktor & FAIA) KEVÄT
● Tekoälykiihdyttämön toisen ryhmän kokoaminen (FAIA & Silo.ai) KEVÄT
● EDIH FAIR -konsortiohankkeen valmistelu ja toteutus LÄPI VUODEN
● DIGI-osaamisbarometri yhdessä hallitustahojen kanssa SYKSY

Mittarit
● AI-verkkokurssin suorittaneiden määrä
● Digi-osaamisbarometriin vastanneiden määrä



Hallinto

Tavoitteet 2021
● Tiiviimpi yhteistyö hallitustahojen kanssa (hankkeet, digiryhmät, viestintä)
● Varmistetaan toiminnan rahoitus siemenrahoituskauden jälkeen

Toimenpiteet 2021
● Hallitushaastattelut HELMIKUU
● Sisäinen viestintä hallituksen suuntaan JATKUVA
● Täydennetään rahoitussuunnitelma 2022-23 HUHTIKUU
● Projektitoiminnan jatkuvuuden turvaaminen, hakemukset LÄPI VUODEN
● Ekosysteemikumppanuus-mallin kehittäminen KEVÄT

Mittarit
● Uuden rahoituksen määrä
● Hallituksen palautekyselyn arvosana


