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YAOH – Yleisten alueiden omaisuuden 
hallinnan kokonaisuus

• Espoossa Yleisten alueiden omaisuudenhallinnan kokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä, 
mutta hyvin läheisesti toisiaan muistuttavasta rekisteristä

• Katurekisteri
• Viherrekisteri

• Yleisten alueiden omaisuudenhallinnan rekisterikokonaisuus (ts. YAOH-rekisteri) on 
paikkatietoa, jota Espoossa ylläpidetään Trimble Locuksessa

• Hallinta ja käsittely Katu- ja viheraluesovelluksella
• Pikkuhiljaa siirtymä pilvipohjaiseen Trimble Locus Cloudiin

Locus
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YAOH (”jahuu”)



Yleisten alueiden suunnittelun pohja:

• Asemakaavoituksessa kadut ja viheralueet eroavat toisistaan

• Kadut ovat asemakaavassa tyhjää katualuetta, jonka toiminnalliset rakenteet (ajoradat, kevyen liikenteen 
väylät, pintamateriaali, katupuut, ym.) määrätään vasta katusuunnitelmassa

• Puistot tyypitellään asemakaavassa hieman tarkemmin
• Asemakaava ja katusuunnitelmat ovat 2D-kuvia, joiden perusteella tehdään teknisiä 3D-rakennussuunnitelmia
• Kun kohde on rakennettu, tieto tallennetaan YAOH-rekisteriin
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RYHTI ja muita kehitystavoitteita

• YM asettanut rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanke RYHTI:n

• Jatkossa kaikki maankäytön ja rakentamisen päätökset ja prosessit tulevat tukeutumaan ydintiedoiltaan 
yhteiseen järjestelmään ja yhteneviin tietomalleihin

• Yhteiskäyttöinen, standardien mukainen tieto  tiedon hallinta tehostuu ja sen ajantasaisuus paranee 
päätöksenteko nopeutuu 

• Yhteinen rajapinta mahdollistaisi valtakunnalliseen yhteiskäyttöön Digiroadia laadukkaampaa YAOH-dataa

• Espoon yleisten alueiden tiedonhallinnan tiimissä on Trimble Locus Cloudiin siirtymisen lisäksi 
jatkuvaa kehitystyötä, tavoitteena mm.:

• Dwg-muotoisten katu- ja puistosuunnitelmien automaattinen tuominen Trimble Locukseen (Cloudiin)
• YAOH-tiedon uloslukeminen Locuksesta CAD-muodossa jatkosuunnitelmien tausta-aineistoksi
• Tiedon standardisointi sekä jatkuva tiedon laadun valvonta automaatiota kohti
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YAOH-rekisteri = Paikkatietoa

• YAOH-rekisteri on paikkatietoa: 
voidaan esittää kartalla

• Sijaintitieto + ominaisuustiedot
• Alueet, viivat, pisteet

• Katuosat, viheralueosat, 
keskilinjat, varustepisteet jne.

• Hierarkkisuus
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Hyödyntäminen

• YAOH-rekisterin tietoja hyödynnetään Espoon sisäiseen käyttöön 
ja jaetaan kuntalaisille

• Sisäinen satunnais- ja aktiivikäyttö aineistoselailijana Locus Cloudissa AD-
tunnusten kautta

• Laajempi aktiivikäyttö rajapintojen (WFS, WMS) kautta
• Avoin data käytössä kaikille
• Lisäksi salasanasuojattua dataa sisäverkossa (YAOH-data on avointa)
• Mahdollistaa Espoon Trimble Locus -paikkatietojärjestelmästä 

julkaistujen ajantasaisten kartta- ja paikkatetoaineistojen 
hyödyntämisen ulkopuolisissa paikkatietosovelluksissa, 
karttaikkunoissa ja tietojärjestelmäintegraatioissa

• Kuntalaisille jaetaan tietoa osoitteesta kartat.espoo.fi
• mm. osoite- ja opaskartta, kaavoitus- ja maaperäkartta, ortoilmakuvat
• Lähinnä katseltavia aineistoja, joitain ladattaviakin
• Helposti hyödynnettävissä myös yhteistyötahojen kanssa keskusteluun
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Hyödyntäminen

• YAOH-dataan perustuvaa 
reaaliaikaisesti päivittyvää 
seurantaa toteutetaan 
Espoossa mm. PowerBI:n
avulla

• Hoidettavien pinta-alojen 
kehittymisen seuranta ja 
reaaliaikainen tilannekuva:   
KUVE (katujen ja puistojen 
ylläpidon kustannusvertailu)

• Lisäksi erilaisia 
investointipäätöksiä tukevia 
raportteja ja esim. YAOH-
tiedonhallintatiimin työn 
tapahtuma- ja laatuseurantaa
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YAOH-tietovarasto 
toiminnanohjausjärjestelmässä

• Tavoite: YAOH-rekisteri tulee olemaan toiminnanohjausjärjestelmän perustietoa

• Työkulkujen suunnittelu
• Tieto perusrekisteristä rajapinnan kautta toiminnanohjausjärjestelmään
järjestelmä lukee, että ryhmä x hoitaa alueet y ja z tavoilla a, b tai c

• Esim. jäteastioiden tyhjennys
• Suunnitellaan tyhjennysaikataulu
• Kuitataan tehdyksi (myös tekijän id tallentuu)

• Esim. nurmikonleikkuut
• Suunnitellaan leikkuujärjestys
• Merkataan, mitä tehty (myös tekijän id tallentuu)

 Työkierrot ja niiden toteuttaminen eivät ole yhden henkilön takana (esim. sairaustapauksissa tärkeää)
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YAOH-tietovarasto 
toiminnanohjausjärjestelmässä

• Tavoite: YAOH-rekisteri olisi toiminnanohjausjärjestelmän perustietoa

Kustannusten laskenta helpottuu, [€/m2] / työlaji
• Ruohonleikkurin hinta, €/h
• Työntekijän palkka, €/h
• Leikkuunopeus, m2/htp

Lähitulevaisuudessa voidaan toteuttaa älyanturein
• Automaattinen sijaintitieto yhdistettynä laitteen toimintoihin (tekeekö laite työtä, siirretäänkö sitä 

paikasta toiseen jne.)
• Haasteena datan valtava määrä

• Vaaditaan tehokas, pitkälle automatisoitu vastaanottojärjestelmä

• Espoossa kehitetään toiminnanohjausjärjestelmää VIRTA-hankkeessa (menossa parhaillaan 
kilpailutukseen)
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Kysymyksiä? Kommentteja?

Sana vapaa!
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