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Lokakuun WintEVE-uutiset
Centria
kouluttaa
13.-14.11.2013:
Hybridija
sähköajoneuvojen
sähköturvallisuuskoulutus. Hybridi- ja sähköajoneuvoja huoltavissa ja korjaavissa
yrityksissä tulee olla henkilö, jolla on autoalan S3-pätevyys. Kaikilla hybridi- ja
sähköajoneuvoja huoltavilla ja korjaavilla henkilöillä tulee olla SFS6002 -standardin
mukainen pätevyys. Koulutus on uusittava viiden vuoden välein. Hybridi- ja
sähköajoneuvojen sähköturvallisuuskoulutuksen yhteydessä osaaminen varmistetaan
loppukokeella. Kohderyhmä ovat autosähköasentajat, sähkö- ja hybridiajoneuvojen
korjaajat, sähkötöiden johtajaksi aikovat, sähkö- ja autoalan opettajat sekä muut
sähkö- ja hybridiajoneuvojen parissa työskentelevät. Vielä ehtii mukaan!
Lue koulutuksesta lisää ja ilmoittaudu täältä

Sähköä liikenteessä! tapahtuma. WintEVE hanke järjestää sähköautojen
koeajotapahtuman Torstaina 31.10. Oulussa Osuuskauppa Arinan Limingantullin
Prisman avajaisissa. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua erilaisiin sähköautoihin ja
ensimmäiseen julkiseen sähköautojen pikalatauspisteeseen Oulun seudulla. Tapahtuma
on jatkoa huhtikuussa ABC Tupoksella järjestettyyn tilaisuuteen. Oulun Yliopisto
toteuttaa koeajajien keskuudessa sähköautoiluun liittyvien palvelutarpeiden kartoitusta.
ABC järjestää alueella muutakin tapahtumaa, renkaan kuntotarkastusta, lasinpesua
tankkaajille, akkutestausta ym. Tilaisuus alkaa klo 11:00 ja jatkuu klo 20:00 asti.
Tervetuloa mukaan!

WintEVE Kalajokilaakso-lehdessä. Sähköauto toimii myös pakkasessa. Käytön
lisääminen vaatisi valtion toimia Viron malliin. Liikennesovellutukset oli yksi teemoista
kansainvälisessä WAMS-seminaarissa Ylivieskassa 8.-9.10.2013. Seminaari kokosi
yhteen teollisuuden ja tutkimuslaitosten edustajia Suomen lisäksi Ruotsista, Norjasta,
Virosta ja USA:sta. Erityisteemana seminaarissa oli tänä vuonna langattoman
teknologian uudet liiketoimintamahdollisuudet.
Lue Kalajokilaakson koko juttu täältä.

Uusia pikalatauslaitteistoja julki eCarTEc messuilla Münchenissä. Ensto
julkaisi uuden Chago Tower pikalatauslaitteen 20kW teholuokkaan CHAdeMOstandardilla. Kyseisen laitteen suunnittelussa on ollut mukana WintEVE yrityskumppani
Kemppi Oy ja myös Centria ammattikorkeakoulun olosuhdelaboratorio on osallistunut
tuotteen ympäristötesteihin. Tuotteen julkaisu sai merkittävää ja positiivista huomiota
messuvieraissa ja ainakin allekirjoittajan mielestä tuote erottui positiivisesti edukseen
kaikista muista kilpailevista tuotteista messuilla. Enston kanssa samassa paikassa
sijaitsi myös Tekesin EVE ohjelman ständi. Esillä oli mm. Valmet Automotive EVA
konseptisähköauto ja mahdollisuus oli tutustua Tekesin EVE ohjelman avainhenkilöihin
sekä myös ohjelman Suomalaisten yritysten toimintaan ja osaamiseen. Paikalla oli mm.
Visedo Oy, PlugIt Finland Oy, Mesh Works Wireless Oy ja AC2SG Software Oy
edustajia.

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 joulukuussa. Tuen piiriin voi hakeutua
täyttämällä
hakukaavakkeen
viimeistään
13.12.
mennessä.
Lisätiedot
Sähköinenliikenne.fi sivuilta täällä.
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