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Helmikuun WintEVE-uutiset
Centrian Ylivieskan yksikön johdossa muutoksia. Edellinen WintEVE hankkeen vastuullinen
johtaja Hannu Leppälä nimitettiin Centria ammattikorkakoulu Oyn hallituksen kokouksessa
28.1.2013 Centrian Ylivieskan yksikön johtajaksi 1.2.2013 alkaen ja hänen tilalleen tutkimus- ja
kehitysjohtajaksi valittiin Vesa Martinkaupi.
EVE koordinaattorikokous pidettiin Tekesin toimistolla Pasilassa 6.2. Ohessa kokouksen
pääkohdat:
- TEM edustaja Pekka Grönlund totesi, että energiatuen suuntaamisessa eri tukikohteiden
(ajoneuvot, latausinfra) suhteen voidaan joustaa, kun tuen kokonaismäärää ei ylitetä.
Tuen hyödyntäminen täysimääräisesti on myös TEM mukaan tärkeää. Nykyiseen
tukimenettelyyn toivotaan lisäaikaa riittävän ajoneuvomäärän varmistamiseksi ohjelman
käyttöön. Tuettiin kokouksessa tuen jatkamista vuodella. TEM ottaa asian käsittelyyn,
päätös on odotettavissa mahdollisesti jo alkukeväästä. Kokouksessa tuettiin myös halpojen
insentiivien (pysäköintituki, joukkoliikenneväylien käyttömahdollisuus jne.) hyödyntämis
mahdollisuuden selvittämistä.
- EVE johtoryhmän kommentit tutkimukseen: Tutkimusta on tiivistettävä tuloksia
tuottavaan. EVE johtoryhmä voi toimia osin tulevien projektien raatina. Yritysten sanoma
tutkimukselle on saatava läpi: kansainvälistä bisnestä on synnyttävä, tutkimushankkeiden
mahdollisuuksia synnyttää kv. bisnestä on kysyttävä tutkijoilta. Erityisesti potentiaali
suomalaisten yritysten vientitoiminnassa ja suomalaisissa työpaikoissa on tärkeää.
Ekosysteemitutkimuksen roolia on tarkennettava.
- Saksalais-suomalainen kauppakamari suunnittelee Syys-lokakuulle saksalais-suomalaista
eMobility-päivää.
- Mikko Koskue Finprosta selvittää syksyn eCarTec messujen EVE yhteisständille osallistumis
halukkuutta. Voisitteko ystävällisesti miettiä halukkuuttanne osallistua ja ilmoittaa

allekirjoittaneelle?

-

Seuraava EVE koordinaattori kokous järjestetään tiistaina 19.3. klo 13, Tekes

EVE tutkijatyöpaja pidettiin Espoon Dipolissa 14.2 WintEVE hankkeesta paikalla oli
tutkimuksesta
vastuussa
olevia
henkilöitä
Centria
ammattikorkeakoululta,
Kajaanin
ammattikorkeakoululta sekä Oulun Yliopistolta. Osallistuimme Tiedonkeruu, -hallinta ja
testiympäristöt työryhmän työskentelyyn.
Tilaisuuden esitysaineiston löydät täältä
WintEVE ohjausryhmänkokous pidettiin Oulunsalalossa 30.1. Palaveri oli onnistunut ja
sekä rahoituksen edustajat, että kumppani yritykset olivat hankkeen tilanteeseen tyytyväisiä.
Kokonaisuutena WintEVE projektin puolivälin etappi on ohitettu. Palautteiden perusteella sekä
tutkimus- että yritysprojektit etenee hyvin. Hankeryhmä on tehnyt asniokasta työtä ja kaikki
vieläpä innokkasti aikaansaaden. Palaverin pöytäkirja ja materiaalit ovat saatavilla WintEVE web
sivuilla sisääkirjautumisen jälkeen. Sisäänkirjautumiseen vaadittavat tunnukset on kerrottu
ohjausryhmän jäsenille, ja voi tarvittaessa pyytää allekirjoittaneelta.

WintEVE hanke osallistui Ubifrancen järjestämään videopalaveriin Helsingissä 13.2.
Kokouksessa esiteltiin WintEVE hankkeen toimintaa, sekä toimijoiden osaamista mm. Northern
Engineering Oy, Kemppi Oy ja Centria ammattikorkeakoulu Oy osalta ranskalaiselle MOVEO
ajoneuvoalan klusterille, joka edustaa noin 75% ranskalaisesta ajoneuvoteollisuudesta.
Lisää UBIFRANCEsta täältä
Lisää MOVEOsta täältä

Tulevia tapahtumia:
Oulun Energian järjestämä Pohjoista voimaa innovaatiobrunssi 27.2.2013, Tiedekeskus Tietomaa, Oulu
The Fully Networked Car Workshop 6-7.3.2013 Geneve, Sveitsi
EVE koordinaattorikokous 19.3.2013 Tekes, Helsinki

Kevät terveisin, Sakari Nokela ja WintEVE tiimi
Uutiskirje lähetetään WintEVEn konsortionjäsenille,
sidosryhmille sekä sen tilanneille osapuolille

