
Vaikuttavaa verkostoitumista



Vauhtia vihreästä sähköstä
–

kohti kestävää liikennettä

Aika: 31.8.2022 klo 13:00 – 18:00

Paikka: Turun Messukeskus, D-halli ja piha-alue

Järjestäjät: Turku Science Park Oy, YritysSalo Oy ja InterControl Oy.



Tapahtumassa puheenvuorot alkavat tasatunnein klo 14 lähtien.

Klo 14.00-14.30

• Turku Science Park / eFlowHub: Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020–2022 – Tervetuloa

• InterControl: Sähköajoneuvojen latausratkaisut

• Unikie: Automaattinen ajaminen

Klo 15.00-15.30

• Volvo Trucks: Volvon matka kohti nollapäästöjä ja sähköistymistä

• K-Auto: K-Lataus

• Toyota Auto-Center: Sähkö, hybridi vai joku muu, miten valita oikea käyttövoima autoon nyt ja tulevaisuudessa

Klo 16.00-16.30

• Scania: raskaan liikenteen sähköistyminen Scanian näkökulmasta

• Veho: Autojen lataaminen ja autojen älykkäät ajo-ohjelmat, mitkä mahdollistavat tehokkaan lataamisen tien päällä

• UDT Technologies: Kohti liikenteen palveluekosysteemejä

Tapahtuma-aikana on tarjolla pientä purtavaa.

Agenda (esitykset)



Taustaa/Historia:

• Kesällä 2021 järjestettiin ” käyttövoimakysely/käyttövoimainfrastruktuurikysely alueen logistiikka- ja 

kuljetustoimijoille” (Primus-moottorina toimi: Taina Kallus/Turun Seutu)

• Päätettiin niiden tulosten perusteella järjestää tilaisuus jossa olisi puhujina alan eksperttejä ja toimijoita. 

• Lisäksi oli tarkoitus järjestää yleisölle avoin kalustonäyttely.

• Keväällä järjestettiin Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa Päästöttömän liikenteen päivä – tulevaisuuden 

ratkaisuja logistiikalle ja raskaalle liikenteelle tilaisuus.

• Harmillisesti ilman kalustonäyttelyä, kun, paikalla ei voinutkaan remontin takia esitellä autoja.

Asia jäi kumminkin kytemään, sillä Kim Lindholm ehdotti minulle em. tilaisuuden lounaalla, että InterControl Oy olisi 

kiinnostunut järjestämään uudelleen vastaavan tapahtuman, jossa olisi myös mukana kalustoa (… tarkoitus oli 

järjestää pienimuotoinen ammattilaistapahtuma InterControl Oy:n pihalla ...)

Tarinaan liittyy myös Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia – Canemure – hanke joka on kansallisesti 

Vauhtia vihreästä sähköstä – tapahtumien taustalla.

Vauhtia vihreästä sähköstä – kohti kestävää liikennettä



Vauhtia vihreästä sähköstä – kohti kestävää liikennettä

Tapahtuma järjestetään NYT yhteistyössä InterControlin sekä Turku Science 

Parkin ja Yrityssalon Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 -hankkeen kanssa. 

• Se on myös jatkumoa toukokuussa 2022 Lappeenrannassa ja Lahdessa (LADEC) järjestetyille 

ensimmäisille Vauhtia vihreästä sähköstä -tilaisuuksille.

Tervetuloa Vauhtia vihreästä sähköstä – kohti kestävää liikennettä - tapahtumaan: 

• Jossa pääset tutustumaan sähköautojen monipuolisiin latausratkaisuihin kotilatauslaitteista matkalatauksen pika-

ja suurteholatauslaitteisiin sekä energiavarastoja/energiaratkaisuja tarjoaviin yrityksiin. Tapahtumassa voit lisäksi 

tutustua täyssähköisiin kuorma-autoihin, sähköiseen bussiin (kirjastoautoon).

Näytteilleasettajina ja yhteistyökumppaneina ovat: Autokeskus, Delta, FordStore Laakkonen, K-

Auto, Keskusautohalli, Scania, Tesla, Toyota Auto-Center, Veho, Volvo Trucks & Eaton, Huawei, Jeti

Industries, UDT Technologies, Unikie, ja Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunki.

https://www.intercontrol.fi/
https://turkubusinessregion.com/
https://yrityssalo.fi/
https://autokeskus.fi/
https://www.delta.fi/fi/
https://www.laakkonen.fi/
https://www.k-auto.fi/
https://www.keskusautohalli.fi/
https://www.scania.com/fi/fi/home.html
https://www.tesla.com/
https://ac.fi/
https://www.veho.fi/
https://www.volvotrucks.fi/fi-fi/
https://www.eaton.com/fi/fi-fi.html
https://www.huawei.com/en/?ic_medium=direct&ic_source=surlent
http://www.jeti.fi/
https://www.udt.fi/
https://www.unikie.com/fi/
https://www.turkuamk.fi/fi/
https://www.turku.fi/


Vauhtia vihreästä sähköstä – kohti kestävää liikennettä

Tällä kertaa MYÖS (vihdoin): 

Paikan päällä on esillä laaja sähköautovalikoima henkilö- ja pakettiautoja eri merkeiltä 
(koeajomahdollisuus)!

Sähkökuorma-autot: Volvo Trucks FL Electric kuorma-auto, Scania 25 P 4×2 BEV kuorma-auto, 
Sähkökirjastoauto

Sähköpakettiautot: Mercedes-Bentz e-Vito, e-Sprinter, EQV, Maxus E-Deliver 9, Citroën ë-Jumpy, 
Toyota Proace EV, Toyota Proace City Verso

Sähköhenkilöautot: Mercedes-Bentz (EQA, EQB, EQC, EQE, EQS), Volkswagen (ID5, ID4), Audi Q4, 
Seat Cupra, Fiat500, BMW i4 (BMW iX varauksella), ja Nissan Leaf (varauksella), Volvo C40, Polestar 2, 
KIA EV6 (KIA Niro EV varauksella), Tesla Model Y Performance, Ford Mustang Mach-E

Lisäksi, Turun kaupunki esittelee tapahtumassa hankettaan sähköisestä liikkumisesta ja sen 
suunnittelusta ja kehittämisestä Turun alueella. Tapahtumassa esitellään myös autonomisen ajamisen 
ratkaisuja sekä Turun ammattikorkeakoulun rakentama sähköinen eRallycross-auto. 

https://www.turku.fi/projekti/user-chi
http://erallycross.turkuamk.fi/


(EAKR) Kasvua sähköistymisen 
yritysekosysteemistä 2020-

2022 eFlow Hub

Sivusto avattu 31.3.2021
www.eflowhub.fi

http://www.eflowhub.fi/


Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022
Rahoitus: EAKR, n. 730 000 €

Fokus: Sähköistyminen ja palvelut.  Hankkeessa yrityksiä myös
materiaalipuolelta

”eFlowHub”        https://eflowhub.fi/

Tavoitteet

Vahvistaa Varsinais-Suomessa yritysten yhteistyötä, innovaatioiden 
syntymistä ja kilpailukykyä akkuteknologioiden ja sähköisen liikkumisen 
alalla.

Luoda sähköisen liikkumisen osaamiskeskittymä yrityksistä, 
korkeakouluista ja julkisista toimijoista.

Tuoda Lounais-Suomen osaajat ja toimijat mukaan yhteistyöhön 
kansallisessa akkuekosysteemissä sekä kansainvälisesti.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen rahoitus

eFlow Hub

https://eflowhub.fi/


Raimo Vuopionperä

Erityisasiantuntija

Turku Science Park Oy

+358 40 660 8992

raimo.vuopionpera@turkubusinessregion.com

Olof Malmström

Erityisasiantuntija

Turku Science Park Oy

+358 50 556 6517

olof.malmstrom@turkubusinessregion.com

Johanna Valio

Projektipäällikkö

Yrityssalo Oy

+358 50 307 8398

johanna.valio@yrityssalo.fi

Jouko Urmas

Projektijohtaja

Yrityssalo Oy

+358 44 778 2115

Jouko.urmas@yrityssalo.fi

Turku Science Park Yrityssalo

Uutiskirjeen tilaus (eFlow Hub | Akkuteknologiat ja sähköinen liikkuminen) eFlow Hub -sivusto: https://eflowhub.fi/

mailto:raimo.vuopionpera@turkubusinessregion.com
mailto:raimo.vuopionpera@turkubusinessregion.com
mailto:johanna.valio@yrityssalo.fi
mailto:Jouko.urmas@yrityssalo.fi
https://share.hsforms.com/1SjmJl4S5TYGSnCt2XURybQ56497
https://eflowhub.fi/


Networking with impact


