
Maankäytön ja liikennesuunnittelun 
‘trading zone’

Tapaus Kuopio
Raine Mäntysalo

Professori, johtaja
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK

Aalto-yliopisto



Johdanto
1990-luvulta lähtien on ollut lisääntyvää 
tarvetta käsitteellistyksille ja malleille, jotka 
loisivat siltaa maankäytön ja 
liikennesuunnittelun näkökohtien ja 
käytäntöjen välille.



Johdanto

• Suunnittelun tukijärjestelmien (Planning Support Systems - LUT PSS) 
implementaatiokuilu (’implementation gap’) suhteessa 
suunnittelukäytäntöihin.

• Suomessa Kuopion liikennekaupunkimalli on muodostanut 
menestyksekkään kommunikaatioalustan eri suunnittelusektoreille ja 
poliittiselle päätöksenteolle ja on siten toiminut transdiskursiivisena 
suunnitteluvälineenä.

• Tässä Kuopion tapausta analysoidaan käyttäen käsitettä ‘trading zone’ –
“tiedon ja palvelusten vaihdon vyöhyke” – joka on kehitetty 
yhteiskuntatieteellisen tieteen ja teknologian tutkimuksen (STS) piirissä.

-> Näkemys, että integroivan suunnittelutyökalun menestys riippuu 
siitä, missä määrin se kykenee synnyttämään paikallista hybridistä 
kommunikaatioalustaa, yksinkertaistettua “pidgin-kieltä” eri 
suunnittelusektoreiden ja –professioiden välille.



Trading zone
Peter Galison (1997): Image and Logic. A Material Culture 

of Microphysics

• Kiinnostus kasvanut käsitteen sovellettavuuteen ympäristösuunnittelun ja –
politiikan piirissä.

• ‘Trading zone’ viittaa infrastruktuureihin ja käsitteisiin, jotka toimivat “vaihdon 
kielinä” eri tutkija- ja ammatillisten yhteisöjen keskinäiselle kommunikoinnille.

• Alusta jolla ammatillisesti erilaistuneet ja jäsennellyt asiat ovat käännettävissä 
“ohuiksi kuvauksiksi” tiedon vaihtamisen mahdollistamiseksi – jossakin 
paikallisessa kontekstissa.

• Alunperin kehitetty kuvaamaan kulttuurien välistä koordinointia eri 
“alakulttuureja” edustavien tutkijaryhmien välillä (kuten teoreetikot, empiristit ja 
instrumentalistit mikrofysiikassa).

• Analogia antropologisen kielentutkimuksen pidgin- and kreolin kieliin.
• Sukua rajaesineen (’boundary object’) käsitteelle (Star & Griesemer 1989) mutta 

dynaamisempi ja kokonaisvaltaisempi.



Kuopion liikennekaupunkimalli
• Kehittänyt Leo Kosonen kollegoineen Kuopiossa (97.000 asukasta) 

viimeisen 20 vuoden aikana.
• Motivaationa kaupunkikehityksen systeeminen ymmärrys ja hallinta 

välinein, jotka paremmin vastaisivat kaupungin hajautumis- ja 
autokaupunkikehityksen haasteisiin.

• Mallin ydinideana radikaalisti yksinkertaistettu käsitys 
yhdyskuntajärjestelmästä (Newmanin & Kenworthyn inspiroimana):



Kuopion liikennekaupunkimalli

• Kuopion asuinalueet eri 
kaupunkityyppeihin kytkeytyvinä 
vyöhykkeinä:

• Kävelykaupunki – Vyöhyke 1 
(sininen) ja Vyöhyke 2 (vihreä)

• Joukkoliikennekaupunki –
Vyöhyke 3 (punainen)

• Autokaupunki - Vyöhyke 4 
(keltainen).

• Raami myös muille hallinnon 
sektoreille.

• Kytkentä eri ohjelmiin: Terve 
kaupunki, Arkkitehtuuripoliittinen 
ohjelma.

• Alueellinen tilastodata ja 
liikkuvuustutkimusdata järjestetty 
myös vyöhykkeittäin.



Joukkoliikennekaupunki 
”helminauhana”, jolla on 
sekä strategisen 
MAL_suunnittelun että 
detaljoidun suunnittelun 
tasolla.

Kuopion liikennekaupunkimalli



Kuopion liikennekaupunkimalli
– trading zone

Walking City

Transit City Car City

• Yhdyskuntajärjestelmän ‘ohut kuvaus’ eri suunnittelusektoreiden ja 
poliittisen päätöksenteon keskinäiselle koordinoinnille.

• Malli resonoi myös ihmisten arkikäsitysten kanssa siitä, miten kaupunki 
toimii. Siten mallin perusperiaate ja –tavoite välitettävissä myös poliittisille 
päätöksentekijöille.

• Mallin kehittyessä uusia elementtejä ja toimintaryhmiä on liittynyt siihen –
myös tutkimushankkeita.



Autoriippuvainen yhdyskuntarakenne ja sen vaihtoehdot –hanke (YTK & SYKE)

Kosonen 2007



Large scale implementation 
projects and environmental 
artefacts have fostered the 
feasibility and irreversibility of 
the model as a local hybrid 
planning practice.

The Kuopio Three Urban Fabrics Model –
a trading zone



Ympäristön artefaktit

Keskustan rännikadut. Särkisilta.



Johtopäätöksiä

• Kuopion mallin kehittämiseen liittyy kaksi toisiinsa kytkeytyvää 
puolta:
– Se on muodostunut hybridiseksi käytännöksi paikallisessa

kontekstissa, vaikka onkin saanut teoreettisia ja käsitteellisiä vaikutteita 
kansainvälisestä kirjallisuudesta.

– Siihen liittyy ulkoisia maankäytön ja liikenteen integroinnin 
kehittämispyrkimyksiä (mm. MaaLi-foorumi, MAL-verkosto, Paras-
hankkeen kaupunkiseutusuunnitelmat).

• Trading zone –käsite sisältää kuitenkin varaumia, kun tarkastellaan 
paikallisesti kehitettyjen hybridisten suunnittelutyökalujen ja –mallien 
ekspansiopyrkimysten haasteita.



SHOW (events, attractiveness & services)

KNOW (knowledge, innovativeness & 
jobs)

FLOW (housing & public transportation)

GROW (service centres & logistical connections)

SLOW (liveable villages)

Vyöhykemallin sovellus: Jyväskylän 
kaupunkiseudun rakennemalli 20XX
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Nyrölä
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JYVÄSKYLÄ

Laukaa

Vihtavuori

Leppävesi

Keljonkangas

Hankasalmi

Toivakka

Korpilahti

Uurainen

Petäjävesi

Around well-functioning 
public transportation a 
zone of housing

Palokka

Vaajakoski

Muurame Säynätsalo

Valkeamäki

FLOW

Kanavuori
Kauramäki

Majanoro

The zone is built on the axis 
where housing density and 
amount of functions is largest 
(Muurame – Jyväskylä – Laukaa –axis)
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Development principles of the zone

FLOW

HOUSING:

MOBILITY:

SERVICES:

JOBS:

Public transit corridors, 
100 % bus accessibility, 
min 10 return trips/day

A comprehensive 
network of light traffic 

routes

Walking districts in 
service centres

20 % apartment & office 
buildings

30 % row houses 50 % single family 
houses

Regional density
ea = 0,10 – 0,40

average 75 res. / ha

51 % of population 
growth (20 500 

residents,
30 % to existing urban 

areas, 70 % to new areas

Distance to basic services 
max 1 km

SERVICES:
• special goods store

• high school
• health centre

Service and health sector, 
remote work centres

© AIRIX Ympäristö
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Vaajakoski
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Valkeamäki

Case area
MUURAME

New housing areas close to 
bus routes and services

Good recreation services 
nearby

Rail transit a future 
opportunity

Kanavuori
Kauramäki

Majanoro

© AIRIX Ympäristö



JYVÄSKYLÄ

Laukaa

Vihtavuori

Leppävesi

Keljonkangas

Hankasalmi

Toivakka

Korpilahti

Uurainen

Petäjävesi

Toimivan joukkoliikenteen 
ympärille rakentuu hyvän 
asumisen vyöhyke 

Palokka

Vaajakoski

Muurame Säynätsalo

Valkeamäki

FLOW

Kanavuori
Kauramäki

Majanoro

Vyöhyke rakentuu akselille, jossa 
väestötiheys ja toimintojen 
määrä on suurin (Muurame – Jyväskylä 
– Laukaa –akseli)
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Vyöhykkeen kehittämisen periaatteet

FLOW

ASUMINEN:

LIIKKUMINEN:

PALVELUT:

TYÖPAIKAT:

Joukkoliikennekäytävät, 
100 % bussiliikenteen 

saavutettavissa, minimi 10 
edestakaista vuoroa / pv

Kevyen liikenteen 
kattava reitistö

Kävelykeskustoja

20 % kerrostaloihin *) 30 % rivitaloihin 50 % omakotitaloihin

Aluetehokkuus 
ea = 0,10 – 0,40

keskimäärin 75 as. / ha

Seudun väkiluvun 
arvioidusta kasvusta 
vyöhykkeelle 20 500 

asukasta (51 %),
30 % nykyiseen 

taajamarakenteeseen, 
70 % uusille alueille

etäisyys peruspalvelusta
enintään 1 km

VYÖHYKKEEN PALVELUJA:
• erikoistavaraliike

• lukio
• terveyskeskus

*) sisältää toimitilarakentamisen

palvelu- ja hoiva-alan 
lähityöpaikkoja, 
etätyökeskuksia

© AIRIX Ympäristö
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Asumista ja työpaikkoja 
ohjataan kehitettävien 

JOUKKOLIIKENTEEN 
LAATUKÄYTÄVIEN 

yhteyteen

Uusi asuntorakentaminen 
ohjataan tukemaan 

KESKUSTEN ja niiden 
PALVELUJEN kehittymistä

Korkealuokkaisia 
asuinympäristöjä 

suunnittelemalla edistetään 
TURVALLISUUTTA ja 
YHTEISÖLLISYYTTÄ

Yhdyskuntarakenne on 
ILMASTONMUUTOSTA 

torjuva, eheä ja 
ekologinen

Rakennemallin 
tavoitteita

Kanavuori
Kauramäki

Majanoro
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Esimerkkialue
MUURAME

Uusia asuinalueita 
rakennetaan hyvien 
bussireittien ja palvelujen 
yhteyteen

Asuinalueiden välittömässä 
läheisyydessä on hyvät 
virkistysmahdollisuudet

Raideliikenne on 
tulevaisuuden mahdollisuus
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Majanoro
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Nyrölä
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Johtopäätöksiä
• Menestynyttäkään suunnittelutyökalua ei voida vain yksioikoisesti siirtää 

uuteen paikalliseen kontekstiin. Se edellyttää pitkän oppimisprosessin, 
jossa paikallisiin olosuhteisiin ja traditioihin sovittuneet sektoroituneet 
suunnittelukäytännöt löytävät keinoja kommunikoida keskenään uuden 
hybridisen suunnittelukäytännön mahdollistavalla tavalla.

• Kuopion malli on osoittautunut menestykseksi, mutta se on vaatinut 20 
vuoden kehitystyön ja yhteistyön opettelun. Strategisten suunnitelmien 
toteutuksen ja merkittävien infraratkaisujen kautta Kuopion hybridinen 
suunnittelukäytäntö on vahvistunut edelleen.

• Tällaisen käytännön synnyttäminen muissa kaupungeissa ei siten ole nopea 
“benchmarkkaustehtävä”.

• Paikalliset olosuhteet - institutionaalisine, sosiaalisine, poliittisine ja 
fyysisine ulottuvuuksineen – muodostavat tärkeitä “yhteisiä nimittäjiä” 
paikallisen yhteistyöalustan muodostamiselle. Niitä ei kannata sivuuttaa 
ulkoisia malleja orjallisesti kopioimalla.


