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SYKSYINEN TERVEHDYS KOORDINAATIOSTA!

Suurin osa teistä jo lienee palannut kesälaitumilta. Toivottavasti olette päässeet hyvin takaisin
työrytmiin ja projektit ovat edistyneet kesän jäljiltä. Kesän aikana on kertynyt paljon tiedotettavaa,
joten luettehan huolella tämän tiedotteen.

VUOSISEMINAARI

Syksyn vuosiseminaari pidetään torstaina 4.11.1999 Valkeassa Talossa Haagassa. Tilaisuus
järjestetään yhteistyössä ProMOTOR-ohjelman kanssa siten, että kumpikin ohjelma organisoi
puolen päivän verran ohjelmaa. Tilaisuudessa ei esitellä kaikkien käynnissä olevien MOBILE2-
hankkeiden tuloksia, koska osa hankkeista on vielä niin alkuvaiheessa. Osalta hankkeista toivotaan
kuitenkin lyhyttä esittelyä, ja niiden vastuutahoihin ollaan erikseen yhteydessä. Lisäksi seminaarissa
puhutaan mm. vuoden 2000 rahoituksen hausta, joten kaikkien kannattaa tulla paikalle!

SEURANTARYHMÄKOKOUS

Vaikka vuosiseminaarissa ei kaikkia hankkeita tällä kertaa esitetäkään, johtoryhmä haluaa kuitenkin
seurata jokaisen hankkeen edistymistä. Seurantaryhmäkokous järjestetään seminaaria edeltävänä
päivänä, keskiviikkona 3.11.1999 VTT Energiassa Otaniemessä. Kullekin hankkeelle on varattu
15 minuuttia aikaa selostaa hankkeen edistymistä, ja hankkeen vastuullinen johtaja on velvollinen
huolehtimaan siitä, että jokaisesta hankkeesta on alustaja paikalla. Tilaisuudesta tulee tarkempi
aikataulu ja raportointiohjeet myöhemmin. Alustavasti tilaisuuden  aikataulu on klo 9.00 –11.00 ja
12.30 – 15.30, ja hankkeiden raportoinnin (lyhyt) kirjallinen osuus tulee toimittaa koordinaatioon
noin viikkoa ennen tilaisuutta. Toivomukset yksittäisten hankkeiden tarkemmasta esittelyajan-
kohdasta pyritään luonnollisesti ottamaan huomioon mikäli ne esitetään koordinaatiolle hyvissä
ajoin.

HANKELISTA

Tiedotteen lopussa on lista nyt käynnissä olevista hankkeista MOBILE2 –numeroineen. Lista
päivitetään aikanaan myös internettiin. Käytättehän projektinne MOBILE2–koodia kaikessa
kommunikaatiossa koordinaation suuntaan!

LASKUTUS

Voitte laskuttaa koordinaatiota MOBILE2 –projekteistanne toteutuneiden kustannusten mukaan.
Suotavaa olisi että varsinkin suuremmissa projekteissa kaikkia kustannuksia ei jätettäisi vuoden
vaihteessa laskutettavaksi. Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy. Laskutusta varten tarvitaan
erittely projektin kuluista Tekesin lomakkeelle (ohjeet projektin tilauskirjeessä).
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KOORDINAATIORAHAA

Pieniin esiselvitystyyppisiin hankkeisiin tms. on koordinaatiolla varattuna vielä tällekin vuodelle
jonkin verran rahaa, jonka myöntämisestä päättää johtoryhmä. Vapaamuotoinen anomus
perusteluineen tulee toimittaa koordinaatiolle viimeistään viikkoa ennen johtoryhmän kokousta.
Seuraava johtoryhmän kokous pidetään 26.10.1999.

YHTEYSTIEDOT

MOBILE2-esite on valmisteilla. Mikäli yhteystietonne ovat muuttuneet tämän vuoden rahoitus-
hakemusten tekemisen jälkeen, ilmoitattehan uudet yhteystiedot koordinaatioon jotta esitteen väliin
tulevaan projektiliitteeseen saadaan ajantasalla olevat tiedot.

TIEDOTUSTOIMINTA

MOBILE2-tiedotteet ja pääosin muukin MOBILE2-posti toimitetaan ainoastaan sähköisessä
muodossa. Tiedotteen lopussa on hankekohtaisesti tämän tiedotteen jakelulista. Ilmoitattehan
koordinaatiolle jos haluatte siihen lisäyksiä.

WWW.MOBILE.VTT.FI

MOBILE2-nettisivut ovat vielä kesäterässä, mutta päivityksiä tulee syksyn mittaan pikkuhiljaa.
Mielenkiintoista luettavaa löytyy myös osoitteesta www.promotor.vtt.fi.

NORDISK MILJÖBIL 99

Nordisk Miljöbil järjestetään tänä vuonna Helsingissä,  Marina Congress Centerissä ensi viikolla,
8.-9.9.1999. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Ecocity 99 näyttelyn kanssa. Tilaisuudessa on
paljon MOBILE2-väkeä kiinnostavia aiheita, joten kaikki joukolla mukaan! Lisätietoja löytyy
koordinaatiosta tai www.iti.si/say.

Terveisin,

Sari Mäkelä
MOBILE2-koordinaattori
puh. 09-456 5762
GSM 040-530 1698
e-mail sari.makela@vtt.fi
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VUONNA 1999 KÄYNNISTYNEET MOBILE2-HANKKEET

Koodi Hankkeen otsikko Suorittaja

M2K9901 Koordinaatio VTT Energia, Moottoritekniikka
M2T9902 Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen

energiankulutus ja päästöt
VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T9903 Liikennevälineiden yksikköpäästöt VTT Yhdyskuntatekniikka
M2T9904 Hengitettävien hiukkasten kokojakauma,

koostumus ja lähteet Pääkaupunkiseudulla -
jatkoanalyysit

Ilmatieteen laitos

M2T9905 Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät
päästöt - mittaus ja ...

VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T9906 Tienpintojen melun kehittyminen TKK Autolaboratorio
M2T9907 Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä

olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat
VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T9908 Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky
kaupunkien linja-autoliikenteessä

Öljy- ja kaasualan keskusliitto ry

M2T9909 Taajama-ajoneuvojen uudet polttoaineet ja
propulsiotekniikat

VTT Energia, Moottoritekniikka

M2T9910 Joukkoliikenteen ympäristökustannukset -
Vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä

HKL (Energia-Ekono Oy)

M2T9911 Tavaraliikenteen elinkaariselvitys TTKK/LIKU
M2T9912 Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien

mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset
Ilmatieteen laitos

M2T9913 Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen
arviointimenetelmien kehittäminen
kaupunkisuunnittelun tarpeisiin

Kansanterveyslaitos

M2T9914 Uudentyyppisen liikenteen valo-ohjauskojeen
kehitystyö

TKK/Liikennelab&LTKK

M2T9915 Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus
sekä liikenne muiden toimialojen panoksena

TTKK/LIKU

M2T9916 LIPASTO 97 päivitys versioksi LIPASTO 98 VTT Yhdyskuntatekniikka
M2T9917 Ajoneuvojen energiankäytön ja

ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvää
päätöksentekoa tukeva www-pohjainen
tietojärjestelmä

"MOBILE-verkosto"

M2T9918 Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun
hiukkasmittaus, hiukkaskoko ja hiilen laatu

VTT Energia, Moottoritekniikka

M2K/Y9919 Ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden
hyödyt ja kustannukset

Suunnittelukymppi
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VUODEN 1999 MOBILE2 –PROJEKTIEN SÄHKÖPOSTILISTA

Projekti email

M2K9901 sari.makela@vtt.fi
M2T9902, M2T9907 juhani.laurikko@vtt.fi
M2T9903, M2T9916 kari.s.makela@vtt.fi

tuomo.pakkanen@fmi.fi
christina.ojanen@fmi.fi

M2T9904

paivi.aarnio@ytv.fi
M2T9905, M2T9918 maija.lappi@vtt.fi

matti.juhala@hut.fiM2T9906
panu.sainio@hut.fi
jarmo.nupponen@oil.fi
tarinka.ringvall@neopoli.fi

M2T9908

milja.makela@neopoli.fi
nils-olof.nylund@vtt.fiM2T9909
markku.ikonen@vtt.fi
seppo.vepsalainen@hkl.hel.fi
tomas.otterstrom@poyry.fi
kari.liesaho@hkl.hel.fi

M2T9910

tauno.makela@hkl.hel.fi
M2T9911 hanna.kalenoja@cc.tut.fi

jaakko.kukkonen@fmi.fiM2T9912
ari.karppinen@fmi.fi
matti.jantunen@ktl.fiM2T9913
kimmo.koistinen@ktl.fi
matti.pursula@hut.fiM2T9914
jarkko.niittymaki@hut.fi

M2T9915 harri.kallberg@hok.pp.fi
M2T9917 Jochim.Donner@motiva.fi
M2K/Y9919 ari.jaatinen@dlc.fi


