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Haminan mopo- ja pyörätupa -hanke
Tausta, tarve ja tavoitteet
Tausta ja tarve:

- Nuorten toive useamman vuoden takaa
- Nousi nuorten toimijuuskyselystä Haminan nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 

toimenpiteeksi 2019
- Palaute ja huoli-ilmoitukset kuntalaisilta
- Poliisin tilastot nuorten mopoilijoiden aiheuttamista onnettomuuksista

Tavoitteet:
Hanke edistää nuorten liikenneturvallisuutta.

1. nuoria kasvatetaan ja koulutetaan turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja 
turvallisuusajatteluun

2. nuoria osallistetaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, arviointiin ja 
seurantaan 

3. mopo- ja pyörätallitila avataan
4. mopo- ja pyörätallitoimintamalli luodaan
5. mopo- ja pyörätallitilaan hankitaan tarvittavat työkalut ja välineistö
6. palkataan ohjattuun ja valvottuun toimintaan riittävät tietotaidot omaavat ohjaajat
7. parannetaan mopokulttuurin ilmapiiriä ja asukasviihtyisyyttä
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Aikataulu 1/2
Aikataulu:

2019 Projektin suunnittelu käyntiin
Tilan vaihtoehtoisten toteutusten ja sijaintien selvittely ja kartoitus 

10/2020 Sopiva tila löytyy keskustasta, Satamakatu 1, ST1:n kylmäasema
Suunnitelma työnjaosta ja etenemisestä

11/2020 Kuulemis- ja suunnittelupalaveri nuorten kanssa, mukana myös paikallisia yhdistystoimijoita
Naapuruston asukkaiden kuulemistilaisuus
Tiedote

1/2021 Remontti etenee verkkaisesti, korona viivästyttää aikataulua
Rahoituspäätös Traficomilta
Tiedote kumppaneille rahoituksesta
Palaveri nuorten kanssa

2/2021 Hanke käynnistyy

3/2021 Palaveri nuorten kanssa: tilannekatsaus (korona, remontti, rahoitus, hankinnat), toiminnan sisällön 
suunnittelu, säännöt, yhteistyö

4/2021 Naapurustotiedote
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Aikataulu 2/2
11/2021 Remontti valmis, tilan lopputarkastus ja lupa toiminnalle 

Palotarkastus
Ohjaajien rekrytointi
Toiminta käyntiin 2 iltaa viikossa
Avoimet ovet

1/2022 Ohjaajapalaveri
Lisäaikaa Traficomilta rahoituksen käyttöön

2/2022 Alkusammutuskoulutus ohjaajille
Naapurustotiedote

4/2022 Etelä-Kymenlaakson mopokysely (Hamina N 224)

5/2022 Ohjaajapalaveri; kevätkauden palaute
Matti Marjamäen vierailu

6/2022 Kesällä avoinna 3 iltaa viikossa
Nuorten seinämaalaus tilassa

8/2022 Hanke päättyy

9/2022 Hankkeen arviointi ja palaute
Toiminta jatkuu osana Haminan harrastamisen mallia
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Tilan pohjapiirros

Oleskelutila

Korjaus ja huolto
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Nuorten kuuleminen esim. suunnittelussa
Nuorisopalvelut järjesti nuorille ja nuorisoyhdistyksille yhteisötalo Manskilla keskustelutilaisuuden, jossa nuoret pääsivät 
suunnittelemaan mopotallitoimintaa. Paikalla oli nuorisopalveluiden henkilöstön lisäksi 15 mopoilevaa ja pyöräilevää nuorta sekä 
kolme yhdistysten edustajaa. Vilkkaassa keskustelussa puhuttiin Mopotallin sijainnista, toiminnasta ja muista huomioitavista asioista. 
Haminan kaupunki on vuokrannut osoitteessa Satamakatu 1 sijaitsevan kiinteistön, johon Mopotalli avataan kokeiluna. 

Nuoret olivat onnellisia Mopotallin hyvästä sijainnista ja tilasta. Sijaintiin liittyvässä keskustelussa nousi erityisesti esiin lähiasukkaiden 
huomiointi ja bensapumput. Keskustelussa tulikin ehdotus, että kulku Mopotalliin olisi takakautta ja sinne rakennettaisiin varikkoalue, 
josta mopot talutetaan talliin. Rakennukseen toivottiin keskustelussa huoltotilaa mopoille ja erillistä oleskelutilaa, jossa olisi käytössä 
wc ja keittiönurkkaus. 

Mopotallista toivottiin paikkaa mopojen ja polkupyörien rassaamiseen, jossa voisi laittaa kuntoon esimerkiksi pakoputkia, valoja ja 
jarruja. Samalla se voisi toimia nuorten oleskelutilana ja sinne toivottiin kohtaamistoimintaa. Opetusta ja opastusta mopon huoltoon 
toivottiin myös paljon. Mopotalli tulee toimimaan ohjatusti ja aikuisia mopotallilla tulee olemaan nuorisopalveluista sekä yhdistyksistä. 
Nuorisotiloilta tutut säännöt päihteettömyydestä ja kaikille avoimuudesta tulevat koskemaan myös Mopotallia. Aukioloajoista tehdään 
toiveiden mukaan selkeät ja rajatut. Ikäraja Mopotallille tulee olemaan yläkoululaisista seitsemäntoista vuotiaisiin ja jokainen tulija 
kirjautuu sisään, jotta nähdään paikallaolijat.

Mopotallille toivottiin myös oheistoimintaa, kuten ruokailumahdollisuus ja biljardipöytä. Toivelistalle pääsi myös yhdessä työstettävä 
mopoaihio ja liikennekasvatusta yhteistyössä Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Erilaiset tapahtumat, tempaukset ja retket aiheen 
tiimoilta nousivat myös esiin. Keskustelussa nousi esiin pyöräilyn yhdistäminen toimintaan osana ekologinen Hamina-ohjelmaa, 
erilaisten yhteistyökumppaneiden mukaan ottaminen ja sponsoreiden etsiminen toiminnalle. 

Naapuritalojen asukkaiden kanssa keskustellaan Mopotallin toiminnasta torstaina ja, muuten haminalaiset pääsevät laittamaan 
toiveitaan HaminApin kautta. Mopotallille perustetaan oma työryhmä, johon kuuluu nuoria, nuorisopalveluiden henkilökuntaa, 
nuorisovaltuuston ja yhdistysten edustajia sekä mahdollisesti naapuruston asukasedustus.
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Nuorten osallistaminen esim. maalaukseen
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Nuorten osallistaminen esim. maalaukseen
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Työnjako ja kumppanit

- Hankkeen sisällöstä vastaa Haminan kaupungin nuorisopalvelut. Hanketta valmistellaan yhdessä työryhmän 
ja kumppaneiden kanssa.

- Haminan kaupungin nuorisopalvelut: vastaa työryhmän koollekutsumisesta ja toiminnan koordinoimisesta 
ja sisällöstä

- Nuoret: osallistuu, toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja seurantaan sekä toiminnan 
käyttäjinä

- Nuorisovaltuusto: varmistaa nuorten osallisuuden toteutumisen hankkeessa
- Nuorisoyhdistykset: Haminan Pörinäkerho ja Haminan seudun moottorikerho ry toimivat työryhmän 

jäseninä ja asiantuntijoina sekä kumppaneina toimintojen ja tapahtumien järjestämisessä
- Lähiasukkaat: osallistuvat työryhmätoimintaan ja tulevat kuulluksi hankkeessa
- Haminan kaupungin kiinteistöpalvelut: vastaa tila-asioista
- Poliisi: toimivat asiantuntijoina ja kumppaneina toimintojen ja tapahtumien järjestämisessä
- Liikenneturva: toimivat asiantuntijoina, kouluttajina ja kumppaneina toimintojen ja tapahtumien 

järjestämisessä
- Haminan liikenneturvallisuustyöryhmä ja -koordinaattori: toimivat hankkeen asiantuntijoina
- Yksityiset henkilöt: tulevat kuulluksi ja voivat tarjota asiantuntijuuttaan
- Sponsorit: tukevat toimintaa
- Muut yhteistyökumppanit: esim. Koiviston autokoulu toimivat hankkeen asiantuntijoina ja kouluttajina
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Toiminta
Haminaan tehtiin nuorille mopo- ja pyörätallitoimintaa eli toimintamalli, jossa nuorille järjestettiin tila, jossa nuorilla on 
mahdollisuus korjata ja huoltaa kaksipyöräisiä kulkuneuvojaan. Toimintamallli perustuu nuorisotyön arvoihin ja 
menetelmiin ja toiminta on ohjattua ja valvottua sekä liikenneturvallisuus ja -kasvatus näkökulmasta suunniteltua ja 
toteutettua.

Ohjaajina toimii nuorisotyöntekijä ja hänen työparinaan korjaamiseen ja huoltoon erikoistunut asiantuntija. Ohjaajilla on 
riittävä tietotaito turvalliseen toimintaan. Toiminta toteutetaan yhteistyössä paikallisten nuorten ja nuorisoyhdistysten, 
Haminan nuorisovaltuuston, liikenneturvan, poliisin ja asukkaiden kanssa. Toimintaan sisällytetään liikenne- ja ennalta 
estävän poliisin vierailuja, liikenneturvan teemailtoja, tempauksia, kampanjoita, vierailuja ajoharjoitteluradalle sekä avoimia 
ovia paikallisille. Tilassa tullaan järjestämään myös liikenneturvan koulutuksia esimerkiksi turvallisuusajattelusta. 
Toimintaan osallistetaan nuoria kouluttamalla heitä vertais- ja apuohjaajiksi.

Mopo- ja pyörätalli on säännöllisesti avoinna 2-3 kertaa viikossa tietyin aukioloajoin. Tila ja toiminta ovat päihteetöntä, 
esteetöntä ja syrjinnästä vapaata aluetta.

Hankerahoituksen avulla toiminta saatiin käynnistettyä ja sen myötä vakinaistettua Haminan nuorisopalveluiden pysyväksi 
toiminnaksi.

Hanke on osana koko Etelä-Kymenlaakson yhteistä Mopoplääni -hanketta, jossa luodaan nuorisotyön ja nuorten 
osallisuuden kautta seudullista yhteistyötä. Seudullisesti jatketaan keskustelutilaisuussarjaa, joissa nuoret, huoltajat ja 
nuorisotyön toimijat suunnittelevat yhteisiä toimintatapoja mopoiluun ja nuorten liikennekäyttäytymiseen liittyen.
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Onnistumiset ja haasteet

- Aikataulu venyi ja viivästyi, korona hankaloitti toiminnan käynnistämistä

+ Naapuriyhteistyö on ollut avainasemassa tilan toiminnalle keskustassa

+ Nuorten osallistaminen; idea lähtenyt nuorilta, nuoret mukana alusta alkaen suunnittelusta toteutukseen

- Viestintää ei voi koskaan tehdä liikaa

+ Toiminnassa ei ole ollut ilkivaltaa tai häiriötä, josta tuli etukäteen paljon kuntalaispalautetta ja huolta

+ Sijainti on toiminnalle loistava

- Vuokratilan kustannukset

+ Ohjaajien ammattitaito ja osaaminen osui kohdilleen

+ Toimintamallista saatiin toimiva ja vakiinnutettua osaksi nuorisopalveluita







Instagram 
@haminannupa 
@mopotupa 
#mopojapyörätupa



Hanke on ollut osana 
Etelä-Kymenlaakson mopoplääniä

* Seutukunnallinen yhteistyö: Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä, Kotka, Hamina
* Nuorten osallisuus ja tekeminen keskiössä
* Ammattitaitoinen vetäjä - nuorisotyön arvot ja rooli
* Nuoren kohtaaminen
* Moniammatillinen yhteistyö
* Vaikuttaminen liikenneasenteisiin ja -käyttäytymiseen
* Myös vuoropuhelu aikuisten ja huoltajien kanssa
* Hyvien käytäntöjen jakaminen

- Ennaltaehkäisevä toiminta
- Liikennekasvatus
- Tapahtumat - kunta- / seutukohtaiset
- Mopopajat, -tuvat ja tallit
- Koulutus - ohjaajat / nuoret

* Seuranta ja arviointi nuorisovaltuustot ja svoima


