
Matkailuajoneuvokorjaajan koulutusta Rajamäellä 
 
Matkailuajoneuvojen huolto ja korjaus muuttuu yhä vaativammaksi varustetason noustessa ja 
tekniikan monimutkaistuessa. Arkipäivää ovat peruutuskamerat, ilmastointilaitteet ja 
satelliittiantennit. Myös ajoneuvojen rakenteiden oikeaoppinen korjaus on erittäin tärkeää kosteus- 
ja muiden rakenneongelmien välttämiseksi. 
 
TTS (Työtehoseura ry) on nyt kouluttanut alalle osaajia vuodesta 2005. Syyskuun 5 päivä on 
käynnistymässä kuudes koulutusryhmä. Opiskelijat ovat työllistyneet alalle hyvin. Vuonna 2008 ei 
koulutusta toteutettu talouden taantuman vuoksi. Kysyntää alan osaajista on yhä, koska 
matkailuajoneuvokanta on kasvanut voimakkaasti kuluneen kymmenen vuoden aikana. Kaikki 
käytössä olevat autot ja vaunut kun tarvitsevat huoltoa sekä korjausta. Huolto- ja korjaustyön 
kysyntä on kasvanut jatkuvasti ja se ei liiketoimintana vaihtele yhtä nopeasti kuin esim. 
matkailuajoneuvojen myynti. 
 
Aiemmille kursseille opiskelijat ovat tulleet ympäri Suomea ja ikä on vaihdellut 20 – 50 vuotiaisiin. 
Lähes kaikki ovat myös itse karavaanareita ja pääsevät näin yhdistämään työn ja harrastuksen. 
Asiakkaiden käytännön ongelmat ja alan tarpeet ovat tällöin itsellekin jo valmiiksi tuttuja.   
 
Koulutus kestää kokonaisuudessaan 12 kuukautta josta oppilaitoksessa tapahtuu noin puolet 
koulutuksesta ja puolet työssäoppimispaikassa. Sisältö kattaa laajasti matkailuauton ja -vaunun 
rakenteet ja tärkeimmät laitteet. Lisäksi opetetaan myös markkinointia, asiakaspalvelua, 
yritystaloutta, tietojenkäsittelytaitoja, ympäristö- ja työturvallisuusasioita, autotekniikkaa ja 
autosähkötekniikkaa. Kurssin käynyt osaa huoltaa matkailuajoneuvoja merkistä riippumatta, sillä 
kaikissa on samantapainen laitteisto ja perusrakenne.  
 
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Matkailuajoneuvotuojat ry:n kanssa. Tavoitteena on saada 
yhdistyksen jäsenyrityksille osaavaa työvoimaa. Työnantajista moni on yllättynyt siitä valmiudesta, 
joka kurssin käyneillä on heidän tullessaan työpaikalle. Ohjaamiseen ei enää kulu aikaa. Päinvastoin 
opiskelija tuo jo taloon tullessaan paljon osaamista mukana. Arvokkaita taitoja ovat erityisesti 
kaasuasennuslupa ja kolarivauriokorjauksen osaaminen. 
 
Alan yritykset voivat ottaa yhteyttä TTS asiakaspalveluun, jos haluavat löytää itselleen uuden 
mekaanikon tai haluavat kouluttaa nykyisiä. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä saadessaan jatkuvasti 
lisääntyviin huollon töihin päteviä työntekijöitä. 
-Uutta tekniikkaa ja erilaisia laitteita tulee koko ajan lisää ja olisi todella vaikeaa lähteä hakemaan 
pystymetsästä osaavia ammattilaisia niiden asentamiseen.  
 
Matkailuajoneuvon korjaajan työ on vaihtelevaa, kiinnostavaa sekä vastuullista. Töitä tehdään usein 
melko itsenäisesti ja kahta samanlaista päivää tulee harvoin.  
 
Lisätietoja: 
TTS 
Asiakkuuspäällikkö Kari Kaihonen, gsm 040 7647 960 
www.tts.fi 
 
 


