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Kesä-Heinäkuun WintEVE-uutiset
Sähköä liikenteessä – Oulun Ympäristötalon tapahtuma. WintEVE-projekti ja Oulun
kaupunki järjestivät yhteistyössä sähköautojen ja –autoilun esittelytilaisuuden keskiviikkona
19.6.2013 Oulun Ympäristötalolla. Ympäristötalossa toimivat Oulun kaupungin yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelut. Esittelytilaisuudessa kerrottiin sähköautoilusta ja –autoista sekä annettiin
mahdollisuus koeajoihin paikalla olleilla sähköautoilla. Esittelytilaisuus oli suunnattu ensisijassa
Ympäristötalolla työskenteleville kaupungin työntekijöille, jotka käyttivätkin innokkaasti
mahdollisuutta tutustua sähköautoihin. Viitisenkymmentä henkilöä kävi tekemässä koeajon
sähköautolla. Kommentit olivat hyvin positiivisia. Sähköauton äänettömyys oli ensimmäinen
seikka, joka tuotti yllätyksen. Useimmat koeajon tehneet kiittelivät myös sähköauton kiihtyvyyttä
sekä ajotuntumaa.
Lue lisää tapahtumasta täällä.
WintEVE hanke esillä Kalevassa. Kesä on sähköautolle otollisinta aikaa, mutta pärjää sillä
talvellakin. Ensimmäisiä hankkeen talvitestien tuloksia julkaistiin Kaleva lehdessä Juhannus viikolla.
Centrian Tuomo Kupiaisen laatiman testiraportin pohjalta artikkelissa julkaistiin kokemuksiamme
Opel Ampera ja Nissan Leaf ajoneuvojen talvikäytettävyydestä ja eroista kesä- ja talvikeleillä
ajettaessa. Samassa yhteydessä oli myös toinen artikkeli sähköautojen julkisista latauspisteistä,
joita Kalevan toimittaja oli löytänyt runsaasti Oulun Lentoaseman P1 parkkialueelta.
Lue lisää Kalevan artikkeleista täältä.

WAMS
2013

WAMS 2013, Wireless Applications for Machines and Systems. Seminaari teemalla
Langattomuudesta businesta järjestetään Centrian toimesta 8.-9.10.2013, Akustiikassa,
Ylivieskassa. Ohjelmassa on mielenkiintoisia aiheita mm. ajoneuvojen tietoturvasta sekä
älyliikenteestä. Yrityspuheenvuoroja on luvassa mm. Sunit Oy:n, Elektrobit Oy:n ja InfoTripla Oy:n
toimesta. Tieteellistä näkökulmaa seminaariin tuovat mm. prof. Åsa Ericson Luleå University of
Technology:stä ja prof. Björn Solvang, Narvik University College:sta. Sähköiset ajoneuvot ovat
ohjelmassa vahvasti esillä mm. Enno Lend, Tallinn Tehnika Körgkool Electric vehicles in Estoniaosiossa. Tilaisuus on myös erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen. Tulemme jakamaan
myöhemmin virallisen linkin seminaarin ohjelmasta ja lisätiedoista winteve.fi sivustolla.
WintEVE ohjausryhmänkokous. Hankkeen ohjausryhmänkokous pidettiin Keskiviikkona 29.5.
Kajaanin ammattikorkeakoululla. Kokouksen esittelymateriaalit ovat jaossa ohjausryhmän jäsenille
hankkeen www-sivuston kautta (vaatii sisään kirjautumisen). Kokouksessa käsiteltiin myös Tekesin
EVE-ohjelman suuntautumista vuosille 2014-2015 ja WintEVE hankeen suunnitelmia jatkokaudelle.
Jatkokauden aiehakemus tullaan jättämään Tekesiin Keskiviikkona 26.6. Kokouksen jälkeen
tutustuimme Kajaanin CSE laboratorion virtuaaliseen kuljettajan tutkimusympäristöön.
Lue lisää ajoneuvojen CSE laboratoriosta täältä.
Uusia sähköisiä ajoneuvoja Energiatuen piiriin. Työ- ja elinkeinoministeriön tuen piiriin on
tulossa kaksi uutta sähköautomallia: Nissan e-NV200 ja Ford Focus Electric. Autojen
saatavuudesta ja hinnoista tulee tietoa myöhemmin.
Lue lisää ajoneuvojen ominaisuuksista täältä.
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