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1. Mistä on kyse?



Lähiöohjelma 2020-2022

• Hallitusohjelman mukainen valtakunnallinen lähiöohjelma, jonka tavoitteena hyvinvoivat ja 
vetovoimaiset lähiöt

• Tähtää pitkäjänteiseen lähiökehittämiseen, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja 
osallisuutta sekä asuinalueiden elinvoimaa sekä turvataan palveluiden sekä asumisen hyvä taso 
lähiöissä

• Teemat: lähiökoulut, perhe- ja nuorisotyö sekä harrastustoiminta, yhteisöllisyys, ikäystävällisyys 
ja esteettömyys, hiilineutraalius, taide- ja kulttuuri sekä asuinympäristön viihtyisyys, vihreys ja 
toimivuus

• Ympäristöministeriö koordinoi ja yhteistyössä mukana OKM, TEM, SM, OM, STM ja ARA

• Valtakunnallisessa ohjelmassa mukana 13 kaupunkia ja 18 tutkimushanketta

• Lähiöohjelman kehittämis- ja investointiavustus (ARA) kaupungeille fyysisen ympäristön 
kehittämiseen ja lähiöohjelman koordinointiin (35 %)

• Tampere mukana ohjelmassa Peltolammin-Multisillan kehittämiskokonaisuudella



• Pormestariohjelma 2021-2025:

o ”Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana on oltava viihtyisän ja turvallisen ympäristön rakentaminen, sujuva liikkuminen ja palvelujen 
saatavuuden turvaaminen. Olemassa olevia asuinalueita kehitetään myös siten, että niiden vetovoimaa lisätään, palvelut turvataan ja 
alueiden omaa henkeä vaalitaan. Asuinalueiden, ensimmäisten joukossa muun muassa Multisilta-Peltolammin, kehittämiseksi 
laaditaan kokonaisvaltainen ohjelma, johon kerätään toimia eri hallinnonaloilta.”

• Tampereen strategia 2030 ”Tekemisen kaupunki”:
o Yhdenvertaiset yksilöt:

➢ Vähennämme eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Tampereella hyvinvointi jakautuu tasaisesti eri väestöryhmien ja alueiden välillä.

o Tekevät yhteisöt:

➢ Tuemme asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukasosallisuutta. Viihtyisissä ja yhteisöllisissä kaupunkitiloissa kohtaaminen on 
helppoa.

• Asunto- ja maapoliittiset linjaukset 2021-2025

o Tavoite 3: Asuinalueet ovat hyvinvoivia ja sosiaalisesti kestäviä
➢ Sekoittava ja monipuolistava asuntopolitiikka

➢ Kokonaisvaltainen ja toimialarajat ylittävä toimenpideohjelma

➢ Edistämme tiedolla johtamista alueellisen eriytymiskehityksen ehkäisemiseksi

➢ Alueperusteinen kehittäminen

➢ Asukaslähtöinen ja osallisuutta edistävä toimintatapa

Strategista kehittämistyötä





2. Mitä tehtiin?





Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Hyvinvoivat asukkaat – toimenpiteet

• Puistoruokailun pilotointi ja kesäkioski, harrastusvälineiden lainaamo, Sukliksen kesätoiminnot, taidepajat sekä 
nuorten työllistämistä kesä 2021/ Me-talo, Nupa, Tampere Junior, Taidemuseo, OSBU ym.

• Puistoruokailu kesä 2022 / Me-talo, Tampere Junior ym. 

• Lasten, nuorten ja perheiden harrastustoiminnan kehittämiskokonaisuus 2020- / Me-talo, Lupa harrastaa

• Nuorisokeskuksen toiminnan vahvistaminen alueella 2021 - / Nupa

• Koulun roolin vahvistaminen kasvun ja hyvinvoinnin edistäjänä 2021 / Me-talo, Peltolammin koulu, Nupa

• Varhaiskasvatuksen roolin vahvistaminen alueen perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja lisäämisessä / Vaka

• Ympäristötyö asukkaiden turvallisuuden tunteen kasvattamiseksi 2020-2021 / A-Kilta ry

• Erätauko- dialoginen keskustelu turvallisuudesta 2022 / Me-talo

• Toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen erit. lapsiperheiden tukemisessa 2020-2022 / Me-talo, perhekeskustiimi, 
lapsiperheiden sosiaalipalvelut

• Ehkäisevän päihdetyön mallin pilotointi mahdollisesti tulossa alueelle 2022 / Me-talo

• Alueellinen turvallisuuskartoitus lapsille ja nuorille 2022 / LYK-hanke, Me-talo

• Monikulttuurinen yhteisövalmennus mahdollisesti syksy 2022 / Koko-hanke, Me-talo

• Tilannehuone datan keräämisen pilotointia / Tre Junior, Me-talo

• Ikääntyneiden näkemysten kerääminen turvallisuudesta / Lähiöohjelma

• Varhaiskasvatuksen tasa-arvoavustuksella on lisätty alueellista henkilöstöresurssia muun muassa varhaiskasvatuksen 
ohjaajalla, kieliavustajilla ja varhaiskasvatuksen avustajilla. / Vaka

Lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltainen tukeminen lisää 
pitkäjänteisesti hyvinvointia alueella 



Hyvä arjen ympäristö – toimenpiteet



Palvelut lähellä – toimenpiteet

• Kävely- ja pyöräteitä Multisillan päiväkodin läheisyyteen 2020 / liikennejärjestelmän suunnittelu, 
kuntatekniikan suunnittelu

• Rukkamäentien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien parantaminen Peltolammin koululta Lempääläntielle ja 
Rukkamäentien ylitysten parantaminen liikenneturvallisemmaksi 2022 / liikennejärjestelmän suunnittelu

• Eteläisen aluekeskuksen ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu Peltolammi-Lakalaivan alueelle meneillään / 
asemakaavoitus, Kitia, Lujatalo jne.

• Tontinluovutus kerrostalo- ja pientalorakentamiselle Multisillan päiväkodin taakse 2022 / Kitia

• Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen – Palvelukioski –pilotti alueella 2020- / Me-talo

• Multisillan päiväkodin rakentaminen ja yhteiskäyttötilat, käyttöönotto 01/2022/ Kitia

• Ikääntyneiden välimuotoisen asumisen mallin kehittäminen Peltolammin hyvinvointikeskuksen 
läheisyyteen 2020-21/ IKI

• Pienimuotoisen täydennysrakentamisen suunnittelu 2021- / Kitia, asemakaavoitus

• Vanhan Peltolammin koulun tontille asuntokantaa monipuolistavaa asuinrakentamista 2020- / 
asemakaavoitus

• Opiskelija-asuntoja lisää Peltolammille 2020- / POAS

• Nyssen kehittäminen 2021- / joukkoliikenne

• Multisillan täydennysrakentamishankkeen suunnittelu 2022- / Kitia, asemakaavoitus, VTS

Saavutettavat ja houkuttavat paikat, palvelut ja toiminnot 
vahvistavat alueen veto- ja pitovoimaa 



Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka

Yhdessä tekeminen – toimenpiteet

• Asukastapahtumat – ja kyselyt, joissa mukana eri toimenpiteitä. ”Hiljaisten ryhmien” huomioiminen osallisuudessa. 2020-
2022 / lähiöohjelma 

• Uusia viestintäkanavia asukkaille: www.tampere.fi/peltsumultsu ja Facebook: peltsumultsu kehittyy 2020-2022 / 
lähiöohjelma ja kaikki

• Asukasraati; alueen aktiiviset lipunkantajat, jotka saavat tietoa alueen kehittämisestä ja osallistumismahdollisuuksista 
ensimmäisinä 2020-2022 / lähiöohjelma 

• Aluebrändin ja viestinnän kehitystyö ja sen hyödyntäminen alueen kehittämisen näkyväksi tekemisessä ja asukasylpeyden 
edistämisessä 2020-2022 / lähiöohjelma ja kaikki

• Esteettömyyskävelyt asiantuntijoiden ja asukkaiden kanssa 2021/ liikennejärjestelmän suunnittelu 

• Asukkaiden luonnonhoidon oppaan suunnittelu viheralueiden kehittämiseen ja kokeiluja asukkaiden kanssa 2020-2022 / 
viheralueet ja hulevedet, Villi Vyöhyke

• Taloyhtiöfoorumi Peltolammin taloyhtiöiden remonttien ja energiaratkaisujen tukemiseen 2021-2022 / Ekokumppanit

• Tutkimushaastatteluita -ja kävelyitä 2021 / EKOS –hanke, Tre yliopisto

• #PeltsuMultsu kirjaimet teetetty alueelle syksyllä 2021 / lähiöohjelma

• Luontodialogi asukkaille 2022 / ympäristöpolitiikka, lähiöohjelma

• PeltsuMultsu -heijastinten jakaminen alueen kouluun ja päiväkoteihin  2021 / lähiöohjelma

• Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteisten tilojen käyttömahdollisuus alueen asukkaille ja toimijoille./ varhaiskasvatus ja 
liikuntatoimi, perusopetus

• Varhaiskasvatuksen piha-alueen virkistyskäytön markkinointi alueen perheille./ varhaiskasvatus

• Kaupunginosakehittämisen opas 2022/ lähiöohjelma

Yhteisöllisyys ja osallisuuden vahvistaminen mahdollistavat 
asukasylpeyden ja merkityksellisyyden syntymisen



3. Miten tehtiin?



Ilmoittaudu asukasraatiin sähköpostilla: sini.lempinen@tampere.fi
Käytä #PeltsuMultsu -tunnistetta sosiaalisessa mediassa

Alueellinen yhteistyön koordinointi

• Mukana (yli 100 hlöä) kaupungin asiantuntijoita, 
alueen toimijoita ja muita sidosryhmäläisiä

• Työpajoja (10 kpl) alueen teemoista: ideointi, 
kehittämisen teemat ja toimenpiteet, viestintä, 
osallisuus, turvallisuus

• Työryhmät (n. 60 hlöä) tavoitteiden ja toimenpiteiden 
toteutumisen tukena: ohjausryhmä, ohjaustiimi, 
projektiryhmä, osaprojektiryhmät teemojen mukaisesti

• Viestinnän ja asukasosallisuuden tukeminen, mm. 
yhteisiä asukastapahtumia ja kyselyitä, yhteiset 
viestintäkanavat

• Loppukysely lähiöohjelman opeista ja kokemuksista

• Kaupunginosakehittämisen opas 



Ilmoittaudu asukasraatiin sähköpostilla: sini.lempinen@tampere.fi
Käytä #PeltsuMultsu -tunnistetta sosiaalisessa mediassa

Asukastapahtumat ja kyselyt
• Asukaskyselyitä (4 kpl → n. 

1200 vastausta): alkukyselyt, 
karttakysely, palautekysely

• Asukastapahtumia (8 kpl): 
alueen kehityksen suunnittelu, 
näkyväksi tekeminen ja 
kohtaamiset

• Asukasraati (27 henkilöä): 
aktiivisten asukkaiden avoin 
foorumi

• Alueen toimintoihin 
jalkautuminen, mm. 
ikääntyneiden toiminnot

• Hiljaisten ryhmien osallisuuden 
tukeminen



PeltsuMultsu aluebrändi



Viestintäkanavat

• facebook.com/peltsumultsukehittyy
• tampere.fi/peltsumultsu
• tampere.fi/organisaatio/peltolammin-multisillan-lahioohjelma-2020-2022



4. Mitä hyötyä?



• Alueiden useita ulkoilu- ja virkistysalueita on parannettu 
saavutettavuuden, esteettömyyden, kestävyyden ja 
turvallisuuden näkökulmasta

• Asukkaat ovat huomanneet muutosta alueilla erityisesti 
ympäristön parantamisessa

• Ympäristön parantamista on pystytty toteuttamaan 
aikataulullisesti nopeammin ja laajemmin (avustus, alueen 
priorisointi)

• Asuntokannan monipuolistaminen käynnistynyt, Multisillan 
päiväkoti valmistunut ja hyvinvointikeskuksen suunnittelu 
etenee

• Erityisesti Multisillassa on virinnyt hyvää aktiivisuutta ja 
kehitystä, alue on ollut aiemmin syrjässä

1. Alueiden ympäristön laatu on kohentunut 



• Asukkaiden osallisuutta on edistetty alueellisesti niin, että se 
on hyödyttänyt samaan aikaan useaa toimenpidettä, toimijaa ja 
asukkaita

• Asukkaille on viestitty kaupungin ja muiden toimijoiden 
ajankohtaisista asioista keskitetysti, jonka myötä tiedonsaanti ja 
keskustelut ovat lisääntyneet

• Asukkaat luottavat siihen, että alue kehittyy hyvään suuntaan

• Yhteistyössä on voitu kohdentaa käytettävissä olevat resurssit 
mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti (esim. esteettömyys)

• Lähiöohjelma on toiminut ketteränä alustana eri toimijoiden 
kokeiluille asukkaiden kanssa (esim. luonnon 
monimuotoisuuden edistäminen ja taloyhtiöfoorumi)

2. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet ja 
tiedonkulku ovat lisääntyneet



• Turvallisuuden edistämiseksi on tehty pohjatyötä monella 
saralla, kuten alueelliset kartoitukset asukkaiden kanssa, 
ympäristön turvallisuuden parantaminen ja toimijoiden välisen 
yhteistyön edistäminen 

• Alueiden turvallisuuden edistämisessä on ollut mukana lukuisia 
eri toimijoita (alueellisten toimijoiden lisäksi mukana myös esim. 
ehkäisevä päihdetyö ja Tampere Junior kehitysohjelma)

• Alueelle on saatu uusia toimijoita ja toimintoja, kuten syksyllä 
käynnistyneet SPR:n kielikahvila ja A-Killan yhteisöneuvonta 
(yhteistyössä aikuissosiaalityö) 

3. Turvallisuuden edistämiseksi on tehty hyvää 
pohjatyötä



• Eri toimialojen välinen alueellinen yhteistyö on auttanut 
viemään alueellisia toimenpiteitä samaan suuntaan ja 
tuonut toimijat samalle kartalle

• Yhteistyö alueella on tehostunut ja lähiöohjelma on 
luonut uusia synergioita. Toimijat ovat kokeneet, että 
yhdessä saadaan aikaan enemmän.

• Alueelle on tullut uusia toimijoita ja olemassa olevissa 
toimijoissa on tapahtunut voimaantumista

• Ikääntyneiden parissa toimivien verkostot ovat 
vahvistuneet ja tietoisempia toisistaan

4. Toimijoiden välinen yhteistyö on lisääntynyt



• Yhteiskehittämisen ja alueellisen yhteistyön malleja on 
kehitetty, joita sovelletaan jatkossa myös Kaukajärven ja 
Annalan kaupunginosaohjelmassa

• Lähiöohjelman aikana on tehty konkreettisia 
toimintamalleja, joista on hyötyä jatkossa muillekin alueille

• Esteettömyyden kortit

• Osallistava luonnonhoidon opas

• Kaupunginosakehittämisen opas

• Luontohelmet-kampanja

• Metsäteemapolku-malli

• Alueellinen lasten ja nuorten turvallisuuskartoitus

5. Uusia toimintamalleja on kehitetty



4. Mitä jatkossa?



• Alueen kehittäminen jatkuu, mm. 
hyvinvointikeskus valmistuu arviolta 2027

• Kaupunginosakehittämisen ohjausryhmä seuraa 
jatkossa Peltolammin ja Multisillan kehittämistä 
(perustetaan 2023)

• PeltsuMultsun kaupunginosatyöryhmä jatkaa 
lähiöohjelman jälkeen eri toimialojen ja 
toimijoiden yhteistyötä

• Aluekoordinointi edistää alueellista osallisuutta ja 
viestintää 

• Järjestötoimijat jatkavat Me-talon keskeisimpiä 
toimintoja

PeltsuMultsun toimintojen jatkuvuus



PeltsuMultsussa jatkossa kehitettävää

• Yhteisöllisyyden ja harrastustoiminnan tukeminen mukaan lukien 
erilaisten väestöryhmien ja tarpeiden huomioiminen sekä tilakysymykset

• Alueiden turvallisuuden edistämiseksi on tehty paljon hyvää pohjatyötä 
ja myös konkretiaa, mutta on edelleen ajankohtainen teema

• Asuntokannan monipuolistaminen tärkeää, erityisesti huomioitava 
tulevissa täydennysrakentamisen hankkeissa

• Vanhojen liikekeskusten ympäristöjen kehittäminen

• Alueiden luonnonläheisyyden säilyttäminen tulevassa kehittämisessä



Yhteinen päämäärä

Alueellinen yhteistyö

Asukasta lähellä 

Mitä meidän tulisi oppia? 



Henna Kuitunen

henna.kuitunen@tampere.fi

tampere.fi/peltsumultsu

tampere.fi/organisaatio/peltolammin-multisillan-
lahioohjelma-2020-2022

facebook.com/peltsumultsukehittyy

Kiitos.

mailto:henna.kuitunen@tampere.fi

