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KUTSU

iMobility Challenge -tapahtuma Helsingissä 16.6.2014

Tule kokeilemaan pysäköintiavustinta, automaattijarrutusta ja tutustumaan
älyliikennesovelluksiin. Haasta F1-kuljettaja Valtteri Bottas taloudellisen
ajon lenkillä.

2.6.2014

Kesäkuun 16. päivänä iMobility Challenge -kampanja vierailee Helsingissä. Kampanjan
tarkoituksena on saada ihmiset tutustumaan ajoneuvoissa ja liikenteessä käytettäviin
moderneihin teknisiin järjestelmiin. iMobility-tapahtuman järjestävät kansainvälinen
autoliitto FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) ja Autoliitto.

Helsingin Messukeskuksen pysäköintialueella pidettävässä kaikille avoimessa ja ilmaisessa
tapahtumassa pääsee tutustumaan autoilijoita avustaviin järjestelmiin ja kokeilemaan niitä.
Tapahtuma pidetään maanantaina 16.6. klo 12 – 19. Tapahtuman virallinen avajaisosuus on
vuorossa klo 14.15, jolloin puhujina ovat:

 Henna Virkkunen, liikenne- ja kuntaministeri

 Zoran Stančič, EU:n komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston 
varapääjohtaja

 Martti Merilinna, Autoliiton puheenjohtaja

 Jean Todt, FIA:n puheenjohtaja

 Valtteri Bottas, Formula 1 -kuljettaja

Ajoneuvojen älykkäiden järjestelmien avulla liikenteestä tulee turvallisempaa, ympäristöä
vähemmän kuormittavaa sekä sujuvampaa. Uusia tekniikoita ja sovelluksia kehitetään koko
ajan niin vauhdikkaasti, etteivät ajoneuvojen käyttäjät meinaa pysyä kehityksestä perillä.
Uusien tekniikoiden yleistymisen edistämiseksi on tärkeää, että kuluttajat tutustuvat
tarjolla oleviin mahdollisuuksiin ja innostuvat uusien tekniikoiden käyttämisestä.

Helsingin kampanjapäivän eräs kohokohta on Williams Mercedes -tallin Formula 1 -
kuljettajan Valtteri Bottaksen osallistuminen taloudellisen ajon kisaan heti virallisten
avajaispuheiden jälkeen. Bottas ajaa vajaan vajaan kymmenen minuutin mittaisen reitin ja
autoon asennettu sovellus antaa hänen ajotavastaan pisteitä. Jokainen iMobility Challenge
- (ajokortillinen) vieras voi osallistua samaan kisaan ja haastaa Bottaksen ja muut
osallistujat.

iMobility Challenge -vieraat saavat lisäksi kokeilla esimerkiksi seuraavia järjestelmiä:

Automaattijarrutus

Volvo esittelee City Safety – järjestelmäänsä, joka jarruttaa automaattisesti täydellä
jarrutusvoimalla, jos kuljettaja ei reagoi ajoissa auton sensoreiden havaitessa yllättävän
esteen, kuten jalankulkijan.

Pysäköintiavustimet

Sekä Citroën että Ford esittelevät omat pysäköintiavustimensa, jotka auttavat löytämään
sopivan pysäköintiruudun sekä pysäköivät auton ilman että kuljettaja koskee
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ohjauspyörään. Kuljettajan tehtäväksi jää kaasun ja jarrun painaminen järjestelmän
antamien ohjeiden mukaan.

Sähköautot

Sähköautoista puhutaan paljon, mutta yllättävän harva on päässyt sellaista kokeilemaan.
iMobility Challenge tarjoaa kaikille mahdollisuuden kokeilla Nissan Leaf - ja Ford Focus
Electric -sähköautoja.

Ajokäyttäytymissovellukset

Helpten ja Driveco esittelevät sovelluksia, joiden tarkoituksena on opastaa ihmiset ajamaan
fiksummin. Yritysten kehittämät järjestelmät keräävät auton käyttämisestä tietoa ja antavat
kuljettajille palautetta ja vinkkejä ajotyylin kehittämiseksi.

iMobility Challenge 16. kesäkuuta on kaikille avoin ja maksuton tapahtuma eikä
tapahtumaan tarvitse ilmoittautua ennakolta. Tapahtumapaikka on Helsingin
Messukeskuksen pohjoisen sisäänkäynnin sekä pysäköintitalon välinen pysäköintialue.
Messukeskuksessa alkaa samana päivänä älyliikenteen Euroopan kongressi (ITS European
Congress).

Lisätietoa iMobility Challenge –tapahtumasta löytyy osoitteista:
www.imobilitychallenge.eu/roadshow

www.autoliitto.fi/imobility

Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikkö
Puh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

TAUSTATIETOA TOIMITTAJILLE:

iMobility Challenge -kampanjasta

iMobility Challenge -kampanja on EU:n komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja
teknologian osaston rahoittama projekti, jonka tarkoituksena on esitellä, miten älykkäät
liikennesovellukset tekevät liikenteestä taloudellisempaa, turvallisempaa sekä sujuvampaa.
Autojärjestöjen kattojärjestö FIA toimii projektin koordinaattorina. Projektin
yhteistyökumppaneita ovat ACEA (Euroopan autovalmistajien yhdistys), CLEPA (Euroopan
autonosien ja järjestelmien toimittajien liitto), Euroopan älyliikenteen toimijoiden verkosto
ERTICO ja Teknologian tutkimuskeskus VTT.

iMobility Challenge -kampanjan tavoitteet:

- Edistää uusien ajoneuvotekniikoiden käytön yleistymistä energiatehokkuuden
parantamiseksi ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi. Erityisesti tavoitteena on toistensa
kanssa yhteensopivien järjestelmien tukeminen.

- Tukea ensisijaisesti toteutettavien, esimerkiksi EU:n lainsäädäntöön jo kirjattujen
älyliikennejärjestelmien toteuttamista.

- Järjestää poliittisille päättäjille autojen uusinta tekniikkaa esitteleviä tapahtumia, joiden
tarkoituksena on parantaa poliitikkojen tietoisuutta älykkäistä liikenneratkaisuista.
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- Järjestää kuluttajille tapahtumia koeajo-ja testausmahdollisuuksineen eri maissa, jotta
kuluttajien tietoisuus uusista tekniikoista paranisi.

- Tehdä projektin kuluessa tutkimuksia älyliikennejärjestelmien yhteiskunnallisista ja
taloudellisista vaikutuksista kartoittamalla saatavilla olevat järjestelmät, tuotteet ja
palvelut sekä selvittää, miten hyvin kuluttajat tuntevat uutta tekniikkaa ja millaisia
odotuksia kuluttajilla on. Kuluttajilta pyydetään kommentteja sekä ennen koeajoja että
niiden jälkeen.

Lisätietoa verkossa: www.imobilitychallenge.eu.
Yhteydenotot: Gabriel Simcic, Senior Project Manager, FIA Alue I, gsimcic@fia.com, puhelin
+32 2 282 0817.

Tietoa FIA:sta

Autojärjestö FIA (Fédération Internationale de l'Automobile ) on perustettu vuonna 1904.
Järjestön päämaja on Pariisissa. FIA on yleishyöhyödyllinen yhdistys. Se on kattojärjestö 236
kansalliselle auto- tai autourheilujärjestölle, jotka toimivat 139 maassa viidellä mantereella.
FIA:n jäsenjärjestöt edustavat miljoonia autoilijoita.

Brysselissä sijaitseva FIA Region I (1-alueen) toimisto on kuluttajansuojaorganisaatio, joka
edustaa Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa toimivien 110 jäsenjärjestön 38:aa miljoonaa
jäsentä. FIA valvoo jäsentensä etuja olivatpa he autoilijoita, julkisen liikenteen käyttäjiä,
jalankulkijoita tai matkailijoita. FIA on asettanut ensisijaiseksi tavoitteekseen sen, että
liikenne on turvallista ja sujuvaa ja etteivät liikkumisen kustannukset nouse liian korkeiksi
eikä liikenteen aiheuttama ympäristökuormitus liian suureksi. Päämääriensä
toteuttamiseksi FIA Region I:n toiminnan painopistealueet ovat liikenneturvallisuus,
kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu ja kestävien liikkumismuotojen edistäminen.

Tietoa Autoliitosta

Autoliitto on vuonna 1919 perustettu yksityisautoilijoiden palvelu-, etu- ja
harrastusjärjestö. Jäsenten edunvalvonnassa Autoliiton tavoitteena on autoiluun
kohdistuvan verotuksen saaminen keskimääräiselle eurooppalaiselle tasolle. Näin
Suomessa voitaisiin tulevaisuudessa ajaa nykyistä uudemmilla, turvallisemmilla ja
vähemmän ympäristöä kuormittavilla autoilla autoilun kustannusten silti nousematta.
Autoliiton keskeisiä tavoitteita on myös vaikuttaa liikennejärjestelyihin ja tieverkostoon
siten, että liikenne olisi nykyistä sujuvampaa ja turvallisempaa. Autoliitolla on 118 000
jäsentä.

Tietoa Älyliikenteen kongressista (ITS European Congress)

ITS-kongressit (ITS = Intelligent Transport System) ovat vuotuinen älyliikenteen toimijoiden
tapaamispaikka. Älyliikennekongressit ovat alan piirissä erittäin arvostettuja tapahtumia,
joita tukevat maiden hallitukset, alan teollisuus sekä muut tahot. Maailmanlaajuinen
kongressi ja siihen liittyvä näyttely järjestetään aina eri alueilla. Euroopassa kongressi



4

pidetään joka kolmas vuosi. Helsinki on vuoden 2014 European ITS Congressin isäntä.
Lisätietoa: www.itsineurope.com


