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EVGA – Syyskuun uutiskirje
ENERGIAINVESTOINTITUEN SEURAAVA ERÄPÄIVÄ 15.9.2014
Vuoden 2014 aikana hankituille leasing-sähköautoille mahdollisuus hyödyntää täydet 36 kk energiatuet.
mennessä. Ajoneuvojen osalta tuki on 30% leasing-maksun pääomaosuudesta ja latauspisteiden osalta 35%
investoinnista. Esimerkkinä kerrottakoon, että 36 kuukauden tuki tarkoittaa Nissan Leafin kohdalla noin 8 000
euroa, Mitsubishi Outlanderin kohdalla noin 9 800 euroa ja Mercedes Benz Vito E-Cellin kohdalla noin 18 000
euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy vielä vuoden 2014 aikana uusia hakijoita energiatuen piiriin.
Seuraavan kerran tuenhakijoita käsitellään Syyskuussa. Tukea voi hakea täyttämällä oheisen kaavakkeen
viimeistään 15.09.2014. mennessä. Lisätietoa ja hakemuskaavake löytyy täältä.

CENTRIA MUKANA TEAM FINLAND –MATKALLA
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tekee Team Finland -matkan Chileen ja Peruun 6–13.9.2014.
Vienninedistämismatkan pääteemat ovat kaivannaisteollisuus, metsä, koulutusvienti ja cleantech. Ministerin
mukana on Chilessä 36 hengen ja Perussa 21 hengen yritysdelegaatio. Centria on matkalla mukana hakemassa
asiakkaita ja kumppaneita kaivosalan koulutukseen, uusia yhteistyökorkeakouluja opiskelija- ja
henkilöstövaihtoon sekä yhteistyökorkeakouluja kaksoistutkintoihin. Lue lisää täältä.

EVGA HANKKEESSA UUSIA JULKAISUJA
Centria tutkimus & kehitys -julkaisusarjassa on ilmestynyt kaksi uutta sähköistä julkaisua EVGA hankkeesta.
Ensimmäisessä teknologiakartoituksessa luodaan katsaus Suomessa toimiviin akustiikkatestauksen eli melun
mittauksen mittalaitetomittajiin, mittalaitteisiin sekä mittausmenetelmiin. Toisessa raportissa luodaan katsaus
muuttuneisiin suuntauksiin autojen myynnissä. Myös sähköautojen saama jalansija perinteisten diesel- ja
bensiinikäyttöisten autojen rinnalla on tuonut uusia menetelmiä autojen markkinointiin.

Teknologiakartoitus: Akustiikkatestaus
Näytöltä autotalliin – Moderni tekniikka osana autokauppaa

EVGA HANKE TUTKII JA KEHITTÄÄ SÄHKÖISTEN AJONEUVOJEN MITTAUSJÄRJESTELMIÄ
EVGA hankkeen sähköautojen mittausjärjestelmän kenttätesteihin on otettu mukaan uusia tulevaisuuden
langattomia ratkaisuja ja tuotteita. Yhtenä esimerkkinä Oululaisen Aava Mobilen kehittämä Inari-tablet. Laitteen
Rugged Frame parantaa pudotuskestävyyden jopa 1.8 metriin. Suomessa kehitetyn kevyen ja sulavalinjaisen
laitteen veden-, iskun- ja pölynkestävyys täyttää ammattikäyttöön tarkoitetulta laitteelta vaaditun IP 65
luokituksen. Arktisissa oloissa laitteen käyttö onnistuu myös käsineet kädessä. Tabletin takakuoressa on peitetyt
ruuvinreiät, joihin voidaan helposti kiinnittää lisäosia (esim. autoteline) tai laite voidaan asentaa kiinteästi
koneeseen tai kalusteeseen. Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän ansiosta laite sopii saumattomasti
EVGA mittausjärjestelmän työskentely-ympäristöön ja sujuvaan integraatioon muuhun IT-infrastruktuuriin. Lue
Inari tabletista lisää täältä.

OULUN ENERGIA, BUSINESS OULU JA CENTRIAN EVGA-HANKE JÄRJESTÄVÄT SYKSYN
SÄHKÖAUTOTAPAHTUMAN LOKAKUUSSA
Sähköautotapahtuman suunnittelu on vielä kesken, ja asiasta tiedotetaan virallisesti myöhemmin. Ajankohdaksi
on varmistunut jo Torstai 16.10 ja tapahtuman paikaksi Limingantullin Prisman ABC jakeluasema ja ympäristö.
Tapahtuma alkaa aamun virallisella tilaisuudella Lasaretissa jonne yleisöllä ja medialla on vapaa pääsy ja jatkuu
ohjattuna sähköautokulkueena läpi Oulun kaupungin kohti varsinaista iltapäivän tapahtumapaikkaa
Limingantullissa.

CERNTRIAOPEN LÄHESTYY
CentriaOpen lähestyy taas, merkitse kalenteriisi: CentriaOpen Ylivieskassa ti-ke 28.-29.10 ja
CentriaOpen Kokkolassa ti-ke 4.-5.11. Päivillä on edellisvuosien tapaan kaksi kohderyhmää: 1)
opiskelupaikkaa hakevat nuoret ja 2) yritysten ja sidosryhmien edustajat. Nuorille suunnattu
tapahtuma on kaksipäiväinen, ajoittuen klo 9-15 välille ja yritysten ja sidosryhmien B2B-tapahtuma
on yksipäiväinen, ajoittuen molemmilla paikkakunnilla tiistai-iltaan klo 17-20. Tilaisuuden järjestäjänä
on Centria-ammattikorkeakoulu, ja myös EVGA hankkeen toimijat ovat tervetulleet osallistumaan
tapahtumaan.

Tulevat tapahtumat
Hybrid & Electric Vehicles Forum, 17-18.9., Angelo Hotel Munich Westpark
Oulun Sähköauto- tapahtuma, 16.10., Lasaretti & Osuuskauppa Arina- ABC Limingantulli
eCarTec Forum, Hybrid & Electric Vehicles 2014, Munchen, 21-23.10.
CentriaOpen, 28-29.10. Ylivieska ja 4-5.11. Kokkola
Sähköautot Suomessa ja muualla maailmassa: Kuis lataa? 30.10., Tähtien Sali,
Tampereen messukeskus (TESC)

