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Seminaari teemalla Langattomuudesta businesta järjestetään Centrian toimesta
8.-9.10.2013, Akustiikassa, Ylivieskassa. Ohjelmassa on mielenkiintoisia aiheita mm.
ajoneuvojen tietoturvasta sekä älyliikenteestä Tilaisuus on myös erinomainen mahdollisuus
verkostoitumiseen. Kokemuksistaan ja osaamisestaan kertovat useiden yrityksien lisäksi
mm.:






Sunit Oy:n perustaja ja kansanedustaja Eero Suutari,
liikenteen tietoturva-asioihin perehtynyt prof. Juha Röning,
virolaisten sähköiautoilukokemuksista tietävä Marko Jets,
innovaatiojohtamisen huippuosaaja Langdon Morris (videoluento),
ekologisen tutkimuksen ja langattomien verkkojen kehittäjä Dr. Paul Flikkema
Pohjois-Arizonan yliopistosta.

Lue lisää tapahtuman ohjelmasta ja puhujista täällä
Sähköisten ajoneuvojen markkinat Ranskassa
Ranskan suuret autovalmistajat Citroen ja Peugeot yhdessä ja Renault yhteistyössä
japanilaisen Nissanin kanssa ovat lähteneet kehittämään sähköautobisnestä.
Markkinatutkimuksemme mukaan Ranskan sähköautomarkkinat ovat vielä pienet vaikkakin
olivat vahvassa kasvussa vuoden 2013 alkupuoliskolla. Sähköautojen määrä on siis
kasvanut ja kasvu tullee jatkumaan.
Iso askel markkinoiden kehittymisessä voisi olla autojen vuokraus yksityisomistuksen
sijasta, joko tietyksi ajanjaksoksi tai tietyn matkan tekemiseen. Toisaalta merkittävä askel
otettaneen myös, kun yritykset alkavat muuttaa ajoneuvokantaansa sähköajoneuvoiksi
välttääkseen tulossa olevan veron autojen hiilidioksidipäästöistä.
Runsaasti lisätietoa Ranskan sähköautomarkkinoista; erilaisista sähköautoista,
infrastruktuurista ja projekteista sekä Ranskan valtion roolista rahoituksen ja
sähköautopolitiikan osalta löytyy Adrien Berthoun tekemästä markkinatutkimuksesta
oheisen linkin kautta. Lue lisää tutkimuksen tuloksista täältä.
Sähköauto Tesla Model S nousi Norjan ykköseksi
Näin kertoo norjalaislähteisiin viittaava uutistoimisto TT, jonka mukaan Teslaa myytiin
syyskuussa 616 kappaletta. Se merkitsee 5,1 prosentin markkinaosuutta Norjassa.
Myyntitilaston kymmenen kärjessä -listalla on myös toinen sähköauto, Nissan Leaf. Sen
markkinaosuus on 2,9 prosenttia. Norjassa rekisteröitiin syyskuussa yhteensä 12 168
henkilöautoa, vähän yli yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuoden syyskuussa.
Lisää täältä täältä
Centria kouluttaa: Hybridi- ja sähköajoneuvojen sähköturvallisuuskoulutus S3
ja SFS6002
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.
Lue koulutuksesta lisää ja ilmoittaudu täältä

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 pidentänyt
energiatuen tukisitoumuksen voimassaoloaikaa vuoden 2016 loppuun saakka. Eli vuoden
2013 aikana hankitulle leasingajoneuvolle on mahdollista saada täydet 30% energiatuet
koko 36 kuukauden ajalta.
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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