30.5.2013

Toukokuun WintEVE-uutiset
Lisää sähköä liikenteeseen! WintEVE ohjausryhmän kokous n:o 5 pidettiin
Keskiviikkona 29.5. Kajaanin ammattikorkeakoululla. Kokouksessa käsittelimme
myös Tekesin EVE ohjelman suuntautumista vuosina 2014 – 2015. WintEVE
konsortio
on
aloittanut
hankesuunnittelun
jatkokaudelle
yhdessä
yrityskumppanien kanssa. Aiehakemusten eräpäivä on Kesäkuussa (15.6.),
alustavia Tekes päätöksiä saadaan Elokuussa ja hankkeiden kokoaminen ja
hakemusten jättö on Lokakuussa. Kajaanin kokouksen materiaalit ja pöytäkirja
johtoryhmän jäsenille lähetetään lähipäivinä. Seuraava ohjausryhmän kokous
pidetään Perjantaina 4.10.
Lue lisää jatkokauden suunnittelusta täältä.
WintEVE näkyvästi esillä Tallinnan sähköautopäivässä. WintEVE – hanke
oli näkyvästi esillä Tallinnan Sähköautot ja ympäristö –päivässä 17.5.2013.
Elektriauto ja taristu 2013 –tapahtumassa oli runsaasti osallistujia, joita kiinnosti
sähköautoilu ja siihen liittyvät asiat. Ainoana ulkomaisena luennoitsijana Suomen
tilannekatsauksen tilaisuudessa piti Centriasta tutkija, lehtori Joni Jämsä, joka oli
samaan aikaan vierailevana tutkijana Tallinnan Tehnikakörgkoolissa. Hän esitteli
tilaisuudessa Suomen sähköautoilututkimuksen kokonaistilanteen (EVE-ohjelma)
lisäksi WintEVE –projektia ja siihen liittyvää monipuolista kehitystyötä. Lisäksi
Centria ammattikorkeakoulun ja erityisesti sen TKI-puolen esittely monipuolisine
testi- ja tutkimuslaboratorioineen herätti kiinnostusta yleisön joukossa. Muita
mielenkiintoisia aiheita päivän aikana oli mm. KredEx:in johtajan Jarmo Tuiskin
esittelemä Viron maanlaajuinen sähköautojen pikalatausverkosto (ELMO –
hanke).
Joni Jämsän esitys nähtävillä täältä.
International Conference
Arctic Solutions and
Expertise
in Vehicle and Work
Machine Testing
Tampere 20.-21.5.

Kansainvälinen seminaari Tampereella. Tampereen teknillinen yliopisto sekä
Oulun yliopisto järjestivät kansainvälisen seminaarin Tampereella 20.-21.5.
Seminaari liittyy ARC arctic vehicle testing hankkeeseen ja alkoi Maanantaina
yhteisellä Get together iltatapahtumalla. Varsinainen seminaaripäivä oli Tiistai.
Konferenssin tavoitteena oli esitellä eurooppalaista asiantuntemusta, luoda uusia
kontakteja ja aktivoida yhteistyötä eri organisaatioiden välillä arktiseen
teknologiaan ja osaamiseen liittyen.
Tutustu seminaarin ohjelmaan täällä.
Sähköauton ostajan opas julkistettu. Opas on tarkoitettu tavalliselle
pohjoissuomalaiselle sähköpyörän tai sähköisen ajoneuvon ostajalle – tämän
hetkisen tilanteen ja taustojen selvittämiseksi. Uusia sähköisiäajoneuvoja tulee
markkinoille koko ajan. Julkaistussa oppaassa on käsitelty vain Tekesin EVEhankkeeseen hyväksyttyjä ja siten Työ- ja Elinkeinoministeriön tarjoaman Energia
tuen piiriin kuuluvia sähköajoneuvoja.
Tutustu oppaaseen tarkemmin täällä.
eCarTec Munich 2013, 15.-17.10., Paul-Henri-Spaak-Str. 12, München,
Saksa.
Viidennet kansainväliset sähkö- ja hybridiautoilumessut Münchenissä. EVE
ohjelmalla on oma yhteisständi noilla messuilla ENSTOn vieressä, ja mukaan
tulee 9 ohjelman yritystä mm. Valmet, MWW, Visedo, Wapice, Mobisoft, Plugit
Finland, Taipale Automotive. Mukaan vielä mahtunee mikäli WintEVE-yrityksillä
on kiinnostusta?
Lisää messuista täältä.
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Lämmintä kesän jatkoa kaikille, Sakari Nokela ja WintEVE tiimi
Uutiskirje lähetetään WintEVEn konsortionjäsenille,
sidosryhmille sekä sen tilanneille osapuolille

