
Kuopion Autoteknillinen Yhdistys ry
Kuukausikokous / yritysesittely Muistio

Aika: 22.10.2013 (ti), klo 18.00
Paikka: Jätekukko, jätekeskus, Kaatopaikantie 316, 70800 Kuopio
Illan isäntä: Käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen / Jätekukko
Läsnä: 13 henkilöä. Osallistujaluettelo liitteenä.

Illan isäntämme käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen toivotti meidät tervetulleiksi 
ja ohjeisti samantien aloittamaan iltaa iltakahveilla.

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

2. Muistamiset; 
• Onnittelimme 2.11.2013 merkkipäivän johdosta Seppo Sillanpäätä

• Onnittelimme 4.11.2013 merkkipäivän johdosta Antti Pasasta

• Onnittelimme 7.11.2013 merkkipäivän johdosta Seppo Lyytistä

3. Uudet jäsenet;
• Ei uusia jäseniä

4. Käsiteltiin edellisen kokouksen (24.9.2013 atk-koulutus, SAKKY, Kolmisoppi) 
jälkeiset tapahtumat;

• 4. - 5.10.2013 oli SATL:n kesäpäivät Seminaariristeilyn merkeissä 
Viking Gracella.

• 12. - 18.10.2013 teimme syysmatkan Puolaan. Mukana 43 itä-
suomalaista. Matkakertomus on työn alla.

5. Käsiteltiin tulevia tapahtumia;
• CAP-koulutuksen järjestämisestä on tullut pyyntöjä, joten sellaisia 

pyritään järjestämään.
• Itä-Suomen yhdistysten piiripalaveri pidettäneen 16.11.2013 

Joensuussa (järjestelyvastuussa Joensuu).
• 22. - 23.11.2013 Korjaamo 2013 messut Tampereella (kts. YSATYn 

sivuilta). Huom: Ilmainen kuljetus!
• Toiveita vierailukohteiksi kaivataan!!!

6. SATL:n kuulumiset;
• 11.10.2013 tuli liitosta tieto AAKK:n uutisesta; Suomen Liikekirjat aloitti

toimintansa. Hienoa toimintaa uudelta toimitusjohtajalta! 
• 16.10.2013 julkaistiin liiton kiertokirje 4/2013, jossa pääkohtina;

• Mestarimekaanikko 2014 kilpailun tiedot
• AAKK:n uusi liiketoiminta – Suomen Liikekirjat
• Uusia jäsenetuja
• Vuoden 2013 Autoteknikko – ehdokkaita liittoon 10.1.2014 

mennessä (ehdotukset yhdistyksen kautta)
• Liittokokousaloitteet liittoon 30.11.2013 mennessä (ehdotukset 

yhdistyksen kautta)

http://ysaty.fi/5


7. Muut mahdolliset asiat.
• Suomen Autolehtiä jaossa uusien jäsenten houkuttelemiseksi.
• Mietimme keinoja uusien jäsenten saamiseksi; mm. lehden 

hyödyntämistä.  

8. Puheenjohtaja Antti Kovanen päätti kokouksen osallistujia kiittäen.

Yritysesitely
Käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen esitteli meille kattavasti Jätekukkoa ja sen 
toimintaa. Tässä muutamia mieleenjääneitä yksityiskohtia; 

• Jätekukko on kuntien omistama yhtiö
• päätehtävänä hoitaa alueen jätehuolto
• yhtiön hoitamalla alueella asuu n. 220´000 henkilöä
• yhtiössä on töissä n. 45 henkilöä
• liikevaihto n. 17 milj. €
• vastaanottaa n. 140´000 tonnia jätettä vuodessa
• loppusijoituspenkkaan menee vain n. 12´000 tonnia vuodessa
• vastaanotetusta sekajätteestä 90% murskataan energiahyötykäyttöön
• Pikkukukko on kuntalaisten itse tuomaa tavaraa varten rakennettu 

alue jätekeskuksella. Pikkukukkoon voi kuntalaiset tuoda veloituksetta 
esim. metallit, puut, betonit, elektroniikkajätteet ja vaaralliset jätteet. 
Maksullisia ovat loppusijoitukseen päätyvät jätteet ja energiajätteet

• Pikkukukkoon tuo tavaraa n. 38´000 henkilöä vuodessa
• biokaasusta;

• kaatopaikkakaasu sisältää mm. 55%metaania, 34% 
hiilidioksidia ja 1%rikkidioksidia (joka haisee)

• kaasu imetään 35:stä imukaivosta ja poltetaan Kuopion 
Energian Pitkälahden kattilassa

• polttoaineteho 4300 kW
• hyvä kaukolämpöön, hieman vaikea mikroturbiiniin ja vaikea 

liikennepolttoaineeksi
• VamBio rakentaa alueelle biokaasulaitosta. Laitos saataneen käyntiin 

2014 toukokuussa. Laitos tulee ottamaan vastaan biojätteitä, lietteitä 
ja tuottaa näistä mädättämällä kaasua.

Yritysesittelyn jälkeen kiersimme vielä tutustumassa alueeseen illan 
isännän johdolla.

Käyttöpäällikkö Pekka Hyvärisen esitys;
avaa esitys

Kiinnostuneille lisätietoa löytyy osoitteista;
http://www.jatekukko.fi
http://www.vambio.fi

Muistiin kirjoitteli Tommi

http://files.kotisivukone.com/katy.kotisivukone.com/muistiot/automiehet_lokakuu_2013.pdf
http://www.vambio.fi/
http://www.jatekukko.fi/www/fi/

