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Tervetuloa Hartikaisen
raskaan kaluston
uusien tilojen avajaisiin
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Lauantaina 22.1.2022 klo 10–14

Ilmoitathan osallistumisestasi
14.1. mennessä:
Mikko Lauronen, huoltopäällikkö
mikko.lauronen@hartikainen.com,
tai 0400 256 080

Tammikuun loppuun saakka*
moottorin öljynvaihto huolto

AVAJAISTARJOUS!

Ohjelmassa tilojen esittelyä
sekä maittavaa lounasta.

› K uorma-autot, euro 5 asti
200,00€ / alv 0%
› Kuorma-autot, euro 6 asti
300,00€ / alv 0%
Sekä öljynvaihtohuollon yhteydessä tehtävät
lisätyöt ja varaosat -15% tammikuun loppuun.
*Scania-, Sisu-, Mercedes-Benz- ja MAN-kuorma-autot.

EMEK pienoismallit
pukin konttiin

Tule tutustumaan, paljon eri malleja.
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Veeti Hedman ei pelkää haasteita, eikä isoja autojen osia: “Tässä työssä pärjää
peruskoulutuksella ja kun on kiinnostunut huollosta ja autoista. Hartikaisella
koulutetaan lisää ja vanhemmat mekaanikoilta saa aina apua kun sitä tarvitsee”.

VEETI HEDMAN:

”Jos yhtään
ajattelet, että
millainen ala tämä
on, suosittelen
kokeilemaan”
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TYÖURATARINA:

Kuorma-automekaanikon
työ on monipuolista
Näin sanoo 19-vuotias Veeti Hedman, kuorma-automekaanikko
Autotalo Hartikaisen Iisalmen toimipisteestä. Nuoresta iästään
huolimatta hän on ammatillisesti hyvin kypsä, eikä pelkää
haasteellisempiakaan töitä.

Veeti Hedman valmistui etuajassa ajoneuvoasentajaksi, eikä jäänyt tämän jälkeen toimettomana kotiin ihmettelemään.
Veeti haki Hartikaiselle henkilöautopuolelle, mutta paikka löytyikin raskaan kaluston puolelta. Oma-aloitteinen ja työtä
pelkäämätön Veeti päätti lähteä kokeilemaan, eikä katunut yhtään.
”Hartikaisella on hyvä porukka, ja vanhemmat asentajat neuvovat koko ajan,
jos tulee mikä vaan ongelma tai kysymys.
Aina olen saanut vastauksen kysymyksiini. Tykkään haasteista ja uuden oppimisesta muutenkin, niin raskaan kaluston
parissa työskentely on ollut mielekästä. Vapaa-ajalla rassaan omaa autoani ja
pienestä pitäen olen iskän mukana ollut
pajalla, niin henkilöautot ovat jo aika tuttuja”, avaa Veeti työtään ja ajatuksiaan.
Oma-aloitteisuus ja halu oppia ei jäänyt huomioimatta, kun Veeti haki töihin.
Huoltopäällikkö Risto Jokiniemi kertoo,
että nuoresta iästään huolimatta Veeti
kouluttaa jo nyt muita nuoria työntekijöitä Hartikaisella.
”Veeti helpottaa muiden nuorten sopeutumista työelämään. Hän on ihan
poikkeuksellinen nuori ja henkisesti hyvin kypsä. On helppo luottaa, että hommat hoituvat.”, Risto kehuu.

Kuinka sitten fyysinen puoli kuormittuu työssä, kun käsitellään isoja ajoneuvoja ja painavia varaosia?
Veetin sanojen mukaan on kivaa, kun saa
tehdä fyysistä työtä ja kun saa tehdä töitä käsillään. Työpäivän jälkeen on paljon
mukavampi istua kotona sohvalla, kun
on ollut aktiivinen koko työpäivän, ja Veetin tapauksessa vielä sen jälkeenkin. Töiden ulkopuolella oman auton laittaminen

ja kavereiden kanssa jääkiekon höntsäpelit pitävät nuoren miehen liikkeellä ja
aktiivisena.
”Onhan tämä vähän raskaampaa kuin
henkilöautojen kanssa, mutta on meillä
kaikki nostoapuvälineet ja turvallisuusasiat kunnossa. Fyysinen kunto pysyy hyvänä, kun saa tehdä tällaista hommaa, ja
sehän on vaan hyvä asia.” Veeti kertoo.
Risto kuvailee kuorma-automekaanikon työtä myös sanoin ”Tervettä fyysistä
työtä, jossa on myös mukana haasteellisia vikadiagnostiikkatehtäviä. Homma on
siis paljon monipuolisempaa kuin henkilöautojen kanssa.” Ja samasta asiasta
myös Veeti iloitsee:
”En tykkää, jos aamusta iltaan aina tekisi ihan samaa juttua, eikä päivissä olisi
mitään eroa keskenään. Nyt jokainen päivä on aina erilainen ja työtehtävät vaihtelevat päivittäin. Ei tässä hommassa kyllästy, kun ei tarvitse pyöritellä samoja
palikoita päivittäin. Lisäksi olen auttanut
Hartikaisella välillä henkilöautopuolelle
kiireisinä hetkinä. Täällä pääsee siis tekemään hyvin monipuolisesti hommia.
Eikä tämä ole niin vaikeaa, etteikö olemalla kiinnostunut ja tekemällä oppisi. Tosi
hyvin täällä kyllä koulutetaan ja autetaan.
Itsekin olen käynyt useita koulutuksia
Hartikaisella töissä ollessani.”
Kuorma-automekaanikon työ on siis
sopivasti fyysistä, osittain siistiä sisätyötä ja turvallisuus sekä työhyvinvointi on
otettu huomioon painavien osien kanssa. Monipuolisuutta lisää asiakaspalvelu
ja asiakkaiden kanssa juttelu. Siinä hommassa riittää Veetin mukaan kun on sosiaalinen ihminen ja osaa olla kohtelias.
Muutoin Veeti kuvailee työtään ja työelämää seuraavasti:

”Minun mielestäni hyvä työpaikka ja
työelämä on sellaista, missä on tasapainoa kiinnostavien työtehtävien ja ihmisten kesken. Ei missään viihdy, jos työilmapiiri on huono tai jos ihmiset ovat kivoja,
mutta työtehtävät tylsiä. Hartikaisella on
hyvä henki ja kahvitauoilla voi hyvin heittää vitsiä ja unohtaa hetkeksi itse työn.
Hyvä henki auttaa siihen, että uskallan
kysyä apua helposti. Itse viihdyn tosi hyvin tässä hommassa ja armeijan jälkeen
aion palata takaisin”.

Miten Veeti ohjeistaa sitten muita
nuoria alalle?
”Tässä hommassa pärjää, kun on peruskoulutus ja kiinnostus autoja kohtaan,
eikä peukalo ihan keskellä kämmentä. Sillä olen itsekin mennyt aika pitkälle. Oli se
sitten mopo tai kuorma-auto, niin mutteri aukeaa kuin limupullon korkki. Maalaisjärkeäkin tässä saa ja voi käyttää. Meitä
on täällä kolme nuorta töissä, ei siis tarvitse olla pitkää kokemusta alalta, kun
on vaan tekevä kaveri.”, Veeti kannustaa
muita nuoria hakeutumaan Hartikaiselle.

Työnantajana vakavarainen
ja luotettava
Huoltojohtaja Mika Rissanen allekirjoittaa Veetin ja Riston näkemykset alasta
ja sanoo, että ei tämä enää ole sellaista
rasvamontuissa hyppimistä, vaan työolosuhteet ovat siistit ja puitteet ovat kunnossa muutenkin.
”Investoimme koko ajan raskaankaluston korjaamoihin, jotta työolosuhteet olisivat mahdollisimman hyvät ja palvelisivat
asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.
Meillä on myös päämiesten tuki ja turva.
He kouluttavat mekaanikkomme merkki5

kohtaisesti niin, että kaikilla on ajantasainen tieto ja osaaminen.”, Mika avaa Hartikaisen toimintaa.

Työharjoittelun kautta on
hyvä mahdollisuus työllistyä
Oma-aloitteisuudella ja hyvällä työllä voi
Hartikaisella myös edetä mekaanikosta
työnjohtajaksi tai jopa huoltopäälliköksi.
” Raskaankaluston korjaamoilla on tällä
hetkellä hyvät työllistymismahdollisuudet
ja tarjoamme koko ajan korjaamoillamme
harjoittelupaikkoja, myös oppisopimus
on yksi vaihtoehto työllistymiseen. Meillä on monta hyvää esimerkkiä siitä, että
opiskelija on tullut meille suorittamaan
ammattikoulun ensimmäistä harjoittelua
ja on sitten opintojen jälkeen työllistynyt
meille.”, kertoo Mika Rissanen.
Urapolkua voi suunnitella pitkällä tähtäimellä, ja perheyrityksenä Hartikainen
kannustaa tällaiseen ajatteluun. Tulevaisuus näyttää, missä nuori herra Veeti
Hedman vielä Hartikaisella nähdään. Se
on varmaa, että Veeti haluaa ja tarvitsee
lisää työkavereita, alalla on hyvät työllistymismahdollisuudet ja tarvetta uusille
tekijöille on koko ajan.

TEKSTI: SANNA VALKEEJÄRVI. KUVAT: INNIMARI HYVÄRINEN.

Risto Jokiniemi kannustaa nuoria alalle: “Kuorma-automekaanikon työ on
tervettä fyysistä työtä, mutta myös monipuolista ongelmanratkaisua.”

YHTEISTYÖ:

Katso video millä mietteillä Iivo ja
Perttu lähtevät tulevaan kauteen
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Merkkiliike-osaamista

KILPAILUKYKYISEEN
HINTAAN!
Hartikaisen usean merkin kuorma-autohuolto
toimii Joensuussa, Iisalmessa ja Kajaanissa
yhteensä n. 35 asentajan voimin. Tällä
varmistamme työsi jatkuvuuden ongelmitta 24/7.
Tervetuloa Hartikaiselle
- ammattilaisten palveltavaksi!

Perävaunukorjaukset
työtuntihinta

68€

Työtuntiveloitus
vm. 2015 ja
vanhemmat mallit

JOENSUU
0400 793 344

Pamilonkatu 31
Ma–pe 6.00–22.00
La 7.00–15.00

KAJAANI

IISALMI

0400 334 864

0400 338 822

Syväojankatu 5
Ma–pe 7.00–20.00
La 7.00–15.00

Marjahaankierto 11
Ma–pe 7.30–18.00
La 7.30–15.30

HARTIKAINEN.COM

Tarjoukset voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

78€
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SYKSY 2021

ServicePartner
Varaudu talveen.
Akut nyt edullisesti asennettuna.
Varmista kuorma-autosi käynnistyminen myös kylmällä
säällä aidoilla Mercedes-Benz akuilla.
Info
215Ah Truck Parts, 2 kpl

asennettuna alkaen 485 €

220 EFB Akku, 2 kpl

asennettuna alkaen 575 €

220 AGM akku, 2 kpl

asennettuna alkaen 970 €

170Ah Atego Hybrid, 2 kpl

asennettuna alkaen 485 €

Kaikki hinnat alv. 0 % ja voimassa 31.12.2021 asti. Hinnat alkaen ovat alkaen hintoja mainittuihin automalleihin, tarkista osan sopivuus
omaan ajoneuvoosi lähimmällä Mercedes-Benz jälleenmyyjällä. Kirjeen etuja ei voi yhdistää muihin tarjouksiin ja alennuksiin.
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Turboahdin

Ilmankuivaimen
suodatinpanos

Jos ajoneuvo vähänkään
viheltää tai teho takkuaa,
voi olla aika vaihtaa
turboahdin. Laadukkaat
aidot Mercedes-Benz
turboahtimet löydät
lähimmältä
jälleenmyyjältäsi.
Sopivuus

Hinnat alkaen, alv. 0 %

Jarru- ja ilmajousitusjärjestelmä kaipaa puhdasta
ilmaa, jotta järjestelmän
toiminta on varmaa ja
turvallista. Varaudu
talveen uusimalla aito
Mercedes-Benz ilmankuivaimen suodatinpanos
öljynerottajalla.

Actros ja Arocs 4/5, Antos

1 479 €

Sopivuus

Atego

1 415 €

Actros ja Arocs 4/5, Antos, Atego asennettuna alk. 140,50 €

Jarrupalat
asennettuna
Taattua pysäytysvoimaa
ajoneuvollesi aidoilla
Mercedes-Benz
jarrupaloilla.
Poikkea valtuutetulla
jälleenmyyjällämme
ja asennuta
sopivat
jarrupalat
ajoneuvoosi.

Jarrulevyt
ja -palat
asennettuna
Aidoilla Mercedes-Benz jarrulevyillä ja -paloilla ajat
pidempään ja luotettavammin. Piipahda valtuutetulla
jälleenmyyjällä vaihdattamassa uudet jarrulevyt ja -palat.

Sopivuus

Sopivuus

Actros ja Arocs 4/5, Antos

asennettuna alkaen 509 €

Actros ja Arocs 4/5, Antos

asennettuna alkaen 1 450 €

Atego

asennettuna alkaen 429 €

Atego

asennettuna alkaen 1 300 €

Ilmajousipalkeet

Iskunvaimentajat asennettuna

Laahaako perä tai niiaako
nokka toispuoleisesti?
Nyt vaivaan apu aidoista
Mercedes-Benz
ilmajousipalkeista.

Varmista aidoilla Mercedes-Benz
iskunvaimentajilla, että
ajoneuvosi pysyy vakaana
ja turvallisena.
Saat ne asennettuna
lähimmältä valtuutetulta
jälleenmyyjältäsi.

Sopivuus

Hinnat alkaen, alv. 0 %

Sopivuus

Actros ja Arocs 4/5, Antos

439 €

Actros ja Arocs 4/5, Antos

asennettuna alkaen 591 €

Atego

449 €

Atego

asennettuna alkaen 599 €

= Hinnat alkaen asennettuna, alv. 0 %
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SCANIA
SCANIAKORJAAMOTARJOUKSET
KORJAAMOTARJOUKSET

Onko
Onkosäiliössäsi
säiliössäsipuhdasta
puhdasta
pol
pol
ttoainetta?
ttoainetta?
Polttoainesuodattimien
Polttoainesuodattimienvaihdot
vaihdot
Scanian
Scanian
polttoainesuodattimet
polttoainesuodattimet
onon
suunniteltu
suunniteltu
täyttämään
täyttämään
Scanian
Scanian
ainutlaatuisen
ainutlaatuisen
tiukat
tiukat
vaatimukset
vaatimukset
suorituskyvyn
suorituskyvyn
suhteen.
suhteen.
NeNe
onon
kehitetty
kehitetty
ja ja
testattu
testattu
erieri
polttoainejärjestelmiä,
polttoainejärjestelmiä,
polttoainelaatuja
polttoainelaatuja
ja ja
käyttöolosuhteita
käyttöolosuhteita
varten.
varten.

XPI-suodattimet
XPI-suodattimet
2003505
2003505
vaihdettuna
vaihdettuna

235
235 €€

HPI-suodatin
HPI-suodatin
1873016
1873016
vaihdettuna
vaihdettuna

144
144 €€

PDE-suodatin
PDE-suodatin
1873018
1873018
vaihdettuna
vaihdettuna

137
137 €€

Lisälämmitin
Lisälämmitinvaihdettuna
vaihdettuna
Varmista
Varmista
auton
auton
nopea
nopea
lämpiäminen
lämpiäminen
kovillakin
kovillakin
pakkasilla.
pakkasilla.
P-,P-,
G-,G-,
R-,R-,
T-sarjan
T-sarjan
lisälämmitin
lisälämmitin
vaihdettuna
vaihdettuna
esim.
esim.
2488570
2488570

Ilmankuivaimet
Ilmankuivaimet
vaihdettuina
vaihdettuina

1719
1719€€
NTG-mallisarjan
NTG-mallisarjan
lisälämmitin
lisälämmitin
vaihdettuna
vaihdettuna
esim.
esim.
2724193
2724193

1730
1730€€

Ilmankuivaajan
Ilmankuivaajan
suodatinpanos
suodatinpanos
vaihdettuna
vaihdettuna
esim.
esim.
2562323
2562323

105
105€€

Scania
Scania
P-,G-,R-,T
P-,G-,R-,T
-sarjan
-sarjan
ja ja
NTG-sarjan
NTG-sarjan
lisälämmittimien
lisälämmittimien
osista
osista

Vaihtokuivaaja
Vaihtokuivaaja
vaihdettuna
vaihdettuna
esim.
esim.
573715
573715

1230
1230€€
alennus
alennus
töiden
töiden
yhteydessä
yhteydessä

Tuulilasin
Tuulilasinvaihto
vaihto

Tuulilasinpyyhkimet
Tuulilasinpyyhkimet

Sisältää
Sisältää
tuulilasin
tuulilasin
ja ja
vaihtotyön.
vaihtotyön.
4-sarja
4-sarja

P-,P-,
G-,G-,
R-,R-,
T- Tvm.
vm.
2016
2016
asti
asti
ja ja
4-sarjat
4-sarjat
2848236
2848236

662
662€€

P-,P-,
G-,G-,
R-Rja ja
T-sarjat
T-sarjat
vm.
vm.
2016
2016
asti
asti

945
945€€

39
39€€

2 kpl/pakkaus
2 kpl/pakkaus

TuulilasinpesuTuulilasinpesunestetiiviste
nestetiiviste
2202125
2202125

8,50
8,50€€
5 litraa
5 litraa
(-50°C)
(-50°C)

NTG-mallisarjan
NTG-mallisarjan
pyyhkijän
pyyhkijän
sulka
sulka
2908940
2908940

49
49€€

2 kpl/pakkaus
2 kpl/pakkaus

Tarjoukset
Tarjoukset
ovat
ovat
voimassa
voimassa
31.12.2021
31.12.2021
saakka.
saakka.
Kaikki
Kaikki
hinnat
hinnat
alv.
alv.
0 %.
0 %.
Pidätämme
Pidätämme
oikeudet
oikeudet
muutoksiin.
muutoksiin.

scania classic-tarjoukset
Tarjoamme sinulle todellisia etuja, joilla varmistat autosi kunnon ja luotettavat
kilometrit. Tarjoukset koskevat kaikkia Scania-kuorma- ja linja-autoja, jotka on
rekisteröity vuonna 2015 tai aiemmin.

Alla mainittuihin
tuoteryhmiin työn
yhteydessä

30%
alennus
komponenteista.

Kytkimen kunnostus

Jarrutyöt

Esim. 4-sarja R124. Sisältää työn lisäksi kytkinsarjan (572955)
sisältäen kytkinlevyn, paineasetelman, työsylinterin, asennussarjan
ja laakerin sekä kytkinnesteen.

Esim. jarruhihnojen ja rumpujen vaihto 8” akselille, sisältää työn ja
osat yhdelle akselille.

Hintaesimerkki

Hintaesimerkki

1985 €

1090 €
Tarjoukset ovat voimassa 31.12.2021 saakka. Kaikki hinnat alv. 0 %.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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KUORMA-AUTOKORJAAMO
MA–PE 6:00–22:00
LA 7:00–15:00
0400 793 344
KUORMA-AUTOJEN VARAOSAT
MA–PE 6:00–22:00
LA 7:00–15:00
0400 334 955
PAMILONKATU 31, JOENSUU
HARTIKAINEN.COM

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000.
Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki.

