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Joulukuun WintEVE-uutiset
Tekes ja Ranskan kansallinen tutkimusvirasto ANR ovat avanneet sähköisen liikenteen
hankkeiden yhteishaun, jonka tavoitteena on edistää t&k- ja liiketoimintayhteistyötä suomalaisten ja
ranskalaisten organisaatioiden sekä tutkimuslaitosten että yritysten välille. Haussa edellytyksenä on, että
vähintään yksi tutkimusorganisaatio ja yritysosapuoli on mukana kummankin maan hankkeessa. Haku avattiin
suomalaisille osapuolille 10. joulukuuta 2012 ja se sulkeutuu 21. maaliskuuta 2013 klo
14:00. Rahoituspäätökset tehdään elo-syyskuussa 2013. Haun info tilaisuus pidetään Helsingissä 7.1.2013.
Lue lisää Tekesin uutiskirjeestä
Tekesin Sähköajoneuvo ohjelmasta EVELINA ja WintEVE -konsortiot järjestivät 12–13.12.2012
tutustumisvierailun Norjaan, jossa tarkoituksena oli tutustua sähköautomarkkinoihin eri
näkökulmista. Saapumispäivänä ohjelmassa oli seminaari, Electric Vehicles in Scandinavian winter conditions
jossa saimme tehokkaasti koottua toimijat yhteen ja myös suomalaisilla oli mahdollisuus tuoda esille omaa
sähköiseen liikenteeseen liittyvää tekemistä. Toisena päivänä oli vierailu Sarpsborgin kaupunkiin Östfoldin
maakunnassa sekä tutustuminen Oslon kansallisiin toimenpiteisiin sähköisen liikenteen saralla. Osanottajia
Suomesta oli 6 henkeä, ja 24 Norjasta. EVE ohjelman näkökulmasta Sini esitteli Suomen EVE tavoitteet ja
toimijat, Eveliina ohjelman tilanteen ja tulevaisuuden suunnitelmat. Sakari esitteli puolestaan WintEVE
ohjelman tavoitteet ensi vuonna ja Seppo Ahola Northern Engineering Oy:ltä esitteli minkälaisia kilpailuetuja
arktinen ajoneuvotestaus vaatii ja minkä takia Suomessa on tässä liiketoimintakentässä merkittäviä toimijoita.
Kaiken kaikkiaan matka oli hyvin onnistunut, vaikka informaatiota saatiinkin paljon ja intensiivisesti.
Lue matkakertomus

EVE vuosiseminaariin 6.11 Espoossa ilmoittautuneita oli 134 henkeä, osallistujia paikanpäällä oli 110 ja
palautteen antoi 27 henkeä.
Palautteen voi lukea tästä linkistä.

Marraskuun lopussa Suomessa oli 216 rekisteröityä sähköautoa, kun Tafin lokakuiseen tilastoon
lisättiin 3 kpl uusia Opel Ampera hybridiä sekä 3 kpl Toyota Prius plug in hybridiä.

EVE ohjelman koordinaattorikokous pidettiin 10.12 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin hankkeiden
tilanteita ja keskityttiin tärkeiden tapahtumien suunnitteluun, josta seuraavaksi lyhyesti pari tärkeää poimintaa:
EVE ohjelmassa on käynnissä 22 tutkimusprojektia ja seuraavaksi on suunnitteilla Tutkijatyöpaja ,torstaina
14.2.2013 Espoon Dipolissa; tapahtumasta ilmestyy ennakkokutsu ennen loppiaista. Erillisiä, tutkimusalueen
mukaisia työpajoja on tarkoitus järjestää neljä, alustavina aihealueina (tässä vaiheessa erittäin ohjeellisia)
- Ekosysteemi, asiakkaat
- Ajoneuvot, palvelut
- Infrastruktuuri, sähköverkot
- Komponentit, energiavarastot
Tammikuun aikana toteutetaan suppea nettikysely yritysten tutkimustarpeista ja jokainen erillinen työpaja
on tarkoitus aloittaa yrityspuheenvuorolla. Otamme mielellämme vastaan vihjeitä sopivista WintEVE henkilöistä
yrityspuheenvuorojen esittäjiksi?
EVE-yhteisständi on varattu ECarTec messuille Muncheniin, 10/2013. Ständi sijoittuu Enston viereen.
Myös WintEVE konsortion yrityksillä on mahdollisuus yrityksen esittelyyn ja kontaktointiin ko. tapahtumassa.
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