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• Asukaspalautekysely suunnattiin kaikille Peltolammin ja Multisillan asukkaille 26.9.-9.10.2022. 
Vastauksia saatiin 205. 

• Kyselyssä selvitettiin asukkaiden kokemuksia lähiöohjelman viestintätavoista, osallistumista 
asukastapahtumiin ja asukaskyselyihin sekä niistä koettuja hyötyjä. Asukkailta kysyttiin myös 
kokemuksia alueen muutoksesta, sekä toiveita PeltsuMultsun jatkokehittämiseen että 
terveisiä aluekehittämiseen muille Tampereen alueille. 

• Vastaajista lähes yhtä paljon oli Peltolammilta ja Multisillasta. N. 61 % vastaajista oli naisia. 7 % 
vastaajista puhui äidinkielenään muuta kuin suomea. Eniten vieraskielisten vastauksia saatiin 
kotonaan englantia, viroa ja venäjää puhuvilta asukkailta.



Asukastapahtumiin osallistuminen 

• Asuksatapahtumiiin oli osallistunut 26,5 %
• Asukastapahtuma lähiöohjelman käynnistyessä 

lokakuussa 2020 Multisillassa, 11,6 %  
• Tehdään yhdessä PeltsuMultsua marraskuussa 2021 

Multisillassa, 9,5 % 
• Asukastyöpajoihin verkossa keväällä 2021, 9 %

Kyselyihin osallistuminen

• Kyselyihin oli vastannut 56,6 %
• Karttakysely ajankohtaisista ympäristön 

kehityskohteista, kesäkuu 2021, 38,5 %
• Lähiöohjelman alkukysely asukkaiden toiveista ja 

tarpeista, touko- ja lokakuu 2020, 37,9 %
• Multisillanpuiston metsäteemapolku –kysely, 

marraskuu 2021, 14,8 %

Lähiöohjelman eniten asukkaita 
tavoittaneet viestintätavat

• Facebook 55,9 %
• sähköpostit ajankohtaisista asioista 39,5 % 
• kotiin jaettu painomateriaali 28,7 %
• tampere.fi/peltsumultsu –verkkosivut 21 %.

Asukastapahtumien, -kyselyiden ja –
viestinnän suurimmat hyödyt

• Parempaa tiedonsaantia alueen asioista (62.1 %)

• Lisääntynyttä myönteistä viestintää (41,2 %)

• Lisääntyneitä vaikutusmahdollisuuksia alueen 
asioihin (37,3 %).

Missä kanavissa haluaisit, että kaupunki viestii alueen kehittämisestä jatkossa?
→ Facebook ja sosiaalinen media nousivat isoimpana esiin



Asukkaat arvioivat lähiöohjelman vaikutusta ja hyötyjä

Asukkaat ovat eniten samaa mieltä
seuraavista asioista:

• Asukkaat luottavat siihen, että alue
kehittyy hyvään suuntaan.

• Alueiden ulkoilu- ja virkistysalueet ovat
parantuneet.

• Myönteinen ilmapiiri ja aktiviisuus
alueella on lisääntynyt. 







Valaistuksessa, ulkoilu- ja viheralueissa ja liikennejärjestelyissä 
huomattiin suurinta myönteistä muutosta.

Oletko huomannut jotain muuta muutosta tai kehitystä alueilla? Mitä?

• Valaistuksen paraneminen x 15

• Ulkoilu- ja viheralueiden kehitys (metsän hoito, 
ulkoilureitit, kuntoilulaitteet, parannustyöt 
ulkoilu- viheralueilla, pitkospuut) x 14

• Parannetut liikennejärjestelyt (tiestö, alikulku, 
nopeusrajoitukset, suojatiet) x 11

• Uudet liikennevalot x 10

• Yhteishengen parantuminen (me-talo, 
yhteisöllisyys, osallistaminen) x 7

• Parannustyöt lisänneet turvallisuutta x 7

• Lapsien ja lapsiperheiden huomiointi (Päiväkoti, 
perheitä näkyy katukuvassa enemmän) x 5

• Alue on siistiytynyt x 3

• Eläväisempi alue x 2

• Alue on saanut julkisuutta x 1



Oletko huomannut jotain muuta muutosta tai kehitystä alueilla? Mitä?

Metsän ja luontoalueiden poistaminen ja erilaiset rakennustyömaat 
alueella ovat aiheuttaneet eniten negatiivista muutosta. 

• Ei ole huomannut merkittäviä muutoksia x 13

• Metsää tai luontoalueita on poistettu liikaa, 
muutokset tehty luonnon kustannuksella x 11

• Peltolammin ympäristössä tapahtuva 
rakennustyömaa x 10

• Muu tietyöt tai rakentaminen (ei mainittu 
tarkemmin kohdetta) x 7

• Viestinnän puute – rakentamisesta/korjauksista 
tiedottaminen puutteellista x 4

• Roskisten ja penkkien puute x 3

• Palveluiden puuttuminen (kahvila, kauppa 
Palokallioon) x 3

• Odotukset muutoksista eivät ole korkealla, tai on 
pettynyt nykyisiin muutoksiin x 3

• Ei ole huomannut muutoksia Peltolammin alueella –
kokemus, että Multisillan puolella tapahtuu kaikki 
muutokset x 2

• Kaikilla ei mahdollisuus osallistua 
osallisuustilaisuuksiin x 1

• Koirapuiston puute x 1

• Häiriökäytös, huumeiden myynti/osto lisääntynyt x 1



Henna Kuitunen
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Kiitos.
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