
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous / yritysesittely Muistio

Aika: 12.3.2013 (ti), klo 18.00
Paikka: Kuopion Liikenne Oy, Varikkokatu 4, 70620 Kuopio
Illan isäntä: Ajomestari Pasi Vainikainen / Kuopion Liikenne Oy.

Läsnä: 27 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Illan isäntämme (ja jäsenemme) ajomestari Pasi Vainikainen toivotti meidät 
tervetulleiksi ja komensi samantien aloittamaan iltaa illan isännän tarjoamilla 
iltakahveilla.

Kuukausikokous
1. Puheenjohtaja Antti Kovanen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

Samalla Antti esitteli meille vierailevat tähdet Etelä-Suomesta; Toivotimme 
lämpimästi tervetulleiksi kokoukseen Juhani Intosalmen (LATY) ja Olavi Keräsen 
(HATY).

2. Muistamiset;
• Onnittelemme 8.3.2013 merkkipäivän johdosta Reijo Purorantaa
• Onnittelemme 19.3.2013 merkkipäivän johdosta Pertti Kunrantaa

3. Uudet jäsenet;
• Olemme saaneet Ville Haikosen jäseneksi.
• Olemme saaneet Markku Heikkisen jäseneksi (jäsenhankkijana Pekka 

Väisänen).
Toivotimme molemmat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan.

• Linjatarkastaja Jari Turunen rohkaistui paikalle tutustumaan toimintaamme ja 
koetamme saada hänetkin liittymään jäseneksi.

4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (19.2.2013 tutustuminen rekkasimulaattoriin 
Kolmisopessa) jälkeiset tapahtumat;

• 22.2.2013 oli hallituksen sähköpostikokous (uusi jäsen)
• 26.2.2013 oli hallituksen sähköpostikokous (uusi jäsen)
• 7.3.2013 oli hallituksen sähköpostikokous (TATYn muistaminen)
• 8.-10.3.2013 oli SATLn liittokokous Tampereella. KATYä edustivat Antti, 

Tommi, Vesa Roponen ja Seppo Reinikainen (Seppo oli Vesa Hellevuon 
tilalla)

5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• 9.4.2013 järjestämme yhteiskokouksen VATY:n kanssa. Tutustumiskohteena 

Osamyynti AF Leppävirralla.
• Toukokuun vierailukohde on vielä vahvistumatta.
• Kesän alkuun järjestämme taas perinteiset koko perheen 

rannaltaongintakilpailut (jossa mukava yhdessäolo on pääasia).
• Toiveita vierailukohteiksi kaivataan!
• CAP-koulutuksen järjestämisestä on tullut pyyntöjä, joten sellaisia pyritään 

järjetämään.
• SATL:n kesäpäivät järjestetään 4. - 5.10.2013 seminaariristeilyn merkeissä. 

Järjestävänä yhdistyksenä TuATY.
• Antti kertoi myös syysopinto- ja virkistysmatkasta, joka on jo loppuunvarattu. 

Kohteenahan on tänä vuonna Puola (MAN-tehtaat).

6. Muut mahdolliset asiat;
• Myyntiasiamies Jaakko Toivanen muistutti, että lippiksiä on edelleen 

myynnissä edulliseen 12,00 €/kpl hintaan.

7. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia ja isäntiämme kiittäen.



Yritysesitely
Pasi Vainikainen, apunaan esimiehensä linjatarkastaja Jari Turunen, esittelivät meille 

Kuopion Liikennettä ja koko Koiviston Auto-konsernia todella tyhjentävästi. 
Konserniesittelyn lisäksi kuulimme myös paljon Kuopion varikosta. Tässä muutamia 
mieleenjääneitä yksityiskohtia:

• Varikon suunnittelun perusteina;
• tilojen toimivuus, iso tontti, erilliset 1-krs. rakennukset
• 50v käyttöikä
• oma varavoima, energiataloudellisuus
• automatiikan hyödyntäminen
• sadeveden talteenotto, puhdistus ja kierrätys (autojen pesut)
• pysäköintihallissa paineilma- ja sähköliitännät
• oma kuntosali, tauko- ja lepohuoneet
• korjaamon äänieristys ja lattialämmitys
• toimistossa passiivipalkkijäähdytys

• Koiviston Auto konserni;

Metsäpietilä Oy
hallinto

     Goldline Oy       Jyväskylän    Kabus Oy    Koiviston  
     Rovaniemi       Liikenne Oy    auton valmistus    Auto Oy

   Lahden Liikenne

     Koskilinjat Oy       Kuopion    Porvoon    Satakunnan
      Liikenne Oy                        Liikenne Oy                Liikenne Oy

• henkilöstö n. 1500
• autoja n. 770
• liikevaihto n. 120´000´000 €
• Suomen suurin yksityinen linja-autoyritys

• Kuopion Liikenne Oy;
• perustettu 1925
• 1979 osaksi Koiviston Auto-yhtymää
• toimitusjohtaja Riku Sand
• liikennepäällikkö Raimo Kohvakka
• ajomestari Pasi Vainikainen
• uusi varikko otettiin käyttöön 1.12.2003

Kattavan ja kiinnostava esittelyn jälkeen siirryimme pihalla odottavaan linja-autoon, jolla 
kiersimme tutustumassa pysäköintihalliin ja tankkaus/pesuhalliin. Pysäköintihallissa 
teimme pienen pysähdyksen, jonka aikana Suomen linja-autohistoriallisen seuran 
Kuopion alueosaston päällikkö (ja jäsenemme) Risto Pennanen esitteli meille kaksi 
museobussia, joille Kuopion Liikenne tarjoaa upeat säilytystilat. Saapa uusi 
kirjastoautokin nukkua yönsä museobussien vieressä. Korjaamoon jalkauduimme 
tutustumaan tiloihin tarkemmin. Kiinnostavaa nähtävää riitti ja paljon vastauksiakin 
saatiin ja lupasipa (mahdollisesti tuleva jäsenemme) Jari Turunen meille, että 
sähköpostitse saa myös myöhemminkin kysymyksiä lähettää 
(etunimi.sukunimi@kabus.fi). Illan isäntiä kiitimme erittäin mukavasta ja 
mielenkiintoisesta illasta.

Muistiin kirjoitteli Tommi

mailto:etunimi.sukunimi@kabus.fi

