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Mikä on USER-CHI?
 
Haluatko Euroopan, jossa sähköajoneuvojen lataus on yleistä,  
tehokasta ja toimivaa? 

USER-CHI -hanke tuo tähän ratkaisun. Yhdessä kaupunkien, yritysten ja 
kaupunkilaisten kanssa USER-CHI luo ja  testaa älykkäitä ratkaisuja seitsemässä 
TEN-T -verkon solmukohdassa  vuosina 2020 - 2024 . Hanke vauhdittaa sähköisen  
liikkumisen markkinoiden laajamittaista käyttöönottoa Euroopassa.
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VASO



Turussa 

Berliinissä 

Budapestissa 

Roomassa 

Barcelonan 

Murcia

Firenze 

Barcelonan metropolialueella (Espanja), 
Berliinissä (Saksa), Budapestissa (Unkari), 
Roomassa (Italia) ja Turussa (Suomi). 

USER-CHIn tulosten monistettavuus 
on hankkeen kulmakiviä  joten kaksi - 
kaupunkia - Murcia ja Firenze -  
toisintavat valitsemansa ratkaisut.

TEN-T-käytävät

Skandinavia–Välimeri

Välimeri

USER-CHI tuotteet
Strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi USER-CHI  suunnittelee ja kehittää 
ratkaisukokonaisuuden, joka kattaa kaikki tarvittavat näkökulmat sähköajoneuvojen 
laajamittaisen käyttöönottoon :

Tavoitteet
USER-CHI edesauttaa sähköisen 
liikkumisen suuren potentiaalin  
toteutumista Euroopassa:

  CLICK – Charging location and  
holistic planning kit: 
Online-työkalu uuden latausinfrastruk-
tuurin sijainnin suunnitteluun kaupun-
geissa ja TEN-T-käytävillä.

    Stations of the future handbook:
Ohjeet ja suositukset tulevaisuuden täy-
dellisen käyttäjäkeskeisen latausaseman 
suunnitteluun.

eMoBest – e-Mobility replication  
and best practice cluster: 
Yhteistyöalusta, joka helpottaa par-
haiden käytäntöjen siirtoa kaupunkien  
välillä.

     INFRA – (Interoperability framework:
Säännös-, ohje- ja suosituspaketti, joka 
tukee yhteentoimivia prosesseja sähköi-
sen liikkumisen toimijoiden keskuudessa.

    INCAR – Interoperability, charging and 
parking platform: 
Alusta, joka tarjoaa verkkovierailun 
(roaming) ja esteettömän pääsyn säh-
kölatauspisteisiin ja tarjoaa siihen liitty-
viä innovatiivisia integroituja palveluita  
sähköisten ajoneuvojen kuljettajille.

SMAC – Smart Charging tool:  
Työkalu, joka tarjoaa älykkään verkon  
integroinnin ja kysynnän hallintapalvelut 
hitaaseen, keskisuureen, nopeaan ja 
erittäin nopeaan lataukseen.

INSOC – Integrated solar DC charging 
for Light Electric Vehicles: 
Ratkaisu, jossa yhdistyvät lataus, uusiu-
tuvan energian tuotanto paikan päällä 
ja varkaudenkestävä pysäköinti kevyille 
sähköajoneuvoille.

  INDUCAR – Inductive charging for e-cars:
Langaton ja erittäin automatisoitu lataus-
ratkaisu sähköautoille.
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USER-CHI -kaupungit 
USER-CHI-ratkaisuja esitellään viidessä  
kaupungissa Euroopan alueella: 


