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Elokuun WintEVE-uutiset
Finnish-German eMobility Day esittelee Saksan sähköisen liikenteen
kärkihankkeet. Saksalais-Suomalainen Kauppakamari järjestää 25. syyskuuta Espoon
Dipolissa Finnish-German eMobility Day –tapahtuman, joka tarjoaa suomalaisille alan
toimijoille tilaisuuden tutustua saksalaisiin sähköisen liikenteen julkisen ja yksityisen
sektorin kärkihankkeisiin ja verkostoitua alan saksalaisten toimijoiden kanssa.
Tapahtumassa mukana yhdeksän kansainvälistä huippupuhujaa Berliinistä Baijeriin!
Lue lisää tapahtuman ohjelmasta ja puhujista täällä.
ABC Limingantulli Oulussa tarjoaa Osuuskauppa Arinan ensimmäisen
sähköautojen pikalatausaseman. WintEVE yrityskumppani Osuuskauppa Arina on
avannut Oulun Limingantulliin Pohjois-Suomen laajimman ja monipuolisimman ABCautomaattiaseman. ABC tarjoaa Osuuskauppa Arinan ensimmäisen sähköautojen
pikalatausaseman. Pikalataus on osa S-ryhmän ABC-ketjun ja Fortumin julkistamaa
pikalatausasemien suunnitelmaa ja liittyy Nissanin ja Fortumin pikalatausasemien
yhteistyösopimukseen. Lue lisää Oulu-lehden artikkelista täältä.
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WAMS 2013. Seminaari teemalla Langattomuudesta businesta järjestetään Centrian
toimesta 8-9.10.2013, Akustiikassa, Ylivieskassa. Ohjelmassa on mielenkiintoisia aiheita
mm. ajoneuvojen tietoturvasta sekä älyliikenteestä Tilaisuus on myös erinomainen
mahdollisuus verkostoitumiseen.
Tutustu alustavaan ohjelmaan täällä.
Suomalainen sähköauton kannattavuuslaskuri julkaistu. Plugit Finland –
latausjärjestelmäratkaisujen asiantuntija ja toteuttaja – on julkaissut tekemänsä
sähköautojen kannattavuuslaskurin. Sen avulla kuluttaja voi helposti vertailla eri
autotyyppien hankinta- ja käyttökustannuksia. Laskurista löytyvät kaikki Suomen
markkinoilla olevat ladattavat autot. Näiden kustannuksia voi helposti verrata uuden
polttomoottoriauton kustannuksiin. Näin kuluttaja voi ensimmäistä kertaa tehdä luotettavia
kustannusarvioita ladattavan auton hankintaa miettiessään.
Laskuriin pääset täältä.
Energiatuki sähköautoille ja niiden latauslaitteille – vielä ehtii hakea täydet 36
kk:n tuet! Sähköautoille ja niiden latauslaitteille on myönnetty energiatukea yhteensä jo
n. 10 M€ mukana oleville yrityksille. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun
pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35% investoinnista. Tuen hyödyntäminen
edellyttää hakeutumista energiatuen piiriin. Työ- ja elinkeinoministeriö on päätöksessään
4.4.2013 päättänyt pidentää energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2016
loppuun saakka. Tämä tarkoittaa että vuoden 2013 aikana hankitulle leasingajoneuvolle on
mahdollista saada täydet 30% energiatuet koko 36 kuukauden ajalta. Työ- ja
elinkeinoministeriö hyväksyy vielä vuoden 2013 aikana uusia hakijoita energiatuen piiriin.
Seuraavan kerran uudet tuen hakijat käsitellään syyskuussa. Tuen piiriin voi hakeutua
täyttämällä hakukaavakkeen viimeistään 13.9. mennessä. Myöhemmin tuen hakijoita
hyväksytään tuen piiriin vielä joulukuussa, jolloin hakemukset tulee jättää viimeistään
13.12. mennessä. Lisätiedot Sähköinenliikenne.fi sivuilta täällä.

Tulevia tapahtumia:
Finnish-German eMobility Day, 25.9.2013, Espoo
WintEVE ohjausryhmänkokous, 4.10.2013, Oulunsalo
WAMS – Langattomuudesta bisnestä: alueen yrityksille suunnattu seminaari, jossa pääpaino liiketoiminnalla ja
markkinoinnilla, 8.-9.10.2013, Ylivieska
eCarTec 2013, 15.-17.10.2013, München, Saksa
Hyvää Syyskuun alkua kaikille! Terveisin Sakari Nokela ja WintEVE tiimi
Uutiskirje lähetetään WintEVEn konsortionjäsenille,
sidosryhmille sekä sen tilanneille osapuolille

