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YLEISTÄ
Aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden sekä tietokantasuojan haltija on Museovirasto.
Aineistot sisältävät tietoja lain nojalla suojelluista kulttuuriympäristökohteista sekä muista
kulttuuriympäristökohteista.
Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston
käyttöön. Lisenssi koskee maksutta ladattavissa tai muulla tavoin vastaanotettavissa olevia aineistoja.
Lataamalla tai muulla tavoin vastaanottamalla aineistoa käyttäjä hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

LISENSSIN EHDOT
Käyttöoikeudet
Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden lisenssi, jolla
aineistoa voi vapaasti:
‐ kopioida ja levittää,
‐ muokata ja hyödyntää kaupallisesti ja ei‐kaupallisesti,
‐ yhdistellä muihin tuotteisiin ja
‐ käyttää osana sovellusta tai palvelua.
Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut
Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään, julkaistessaan ja edelleen luovuttaessaan
noudatettava seuraavaa:
‐ Aineiston alkuperäisenä lähteenä tulee mainita Museovirasto ja ajankohta, jolloin aineisto on
vastaanotettu, esimerkiksi seuraavasti: ”sisältää Museoviraston paikkatietoaineistoa 6/2012”.
‐ Käyttäjän on kuitenkin poistettava maininta alkuperäislähteestä, jos Museovirasto sitä erikseen
vaatii.
‐ Tämän lisenssin kopio tai linkki siihen on esitettävä aineiston ja siitä tehdyn tuotteen tai palvelun
yhteydessä. Luovuttaessaan kolmannelle oikeuksia aineiston kopioihin tai aineistosta tehtyihin
tuotteisiin tai palveluihin käyttäjän on vaadittava, että luovutuksensaaja mainitsee
alkuperäislähteen tässä lisenssissä edellytetyllä tavalla.
‐ Käyttäjän tulee olla selvillä käyttämässään aineistossa mainittujen kohteiden suojelusta. Käyttäjän
on ilmoitettava aineiston tai siitä tehtyjen tuotteiden seuraaville käyttäjille tieto kohteiden
suojelusta ja siitä, mitä rajoituksia suojelu asettaa.
‐ Käyttäjän tulee tutustua kunkin aineiston metatietoihin ja tietotuotemäärittelyyn. Käyttäessään
aineistoja käyttäjän tulee huomioida aineistojen tarkkuus ja ajantasaisuus. Tarvittaessa käyttäjän
tulee kysyä lisätietoja Museovirastosta aineiston ajantasaisuuden selvittämiseksi kulloistakin
käyttötapaa varten.

Tämä lisenssi ei muodosta käyttäjälle lupaa ryhtyä sellaisiin toimiin, jotka aineistossa mainittuja kohteita
koskevan lainsäädännön nojalla ovat luvanvaraisia.

Aineiston käyttäminen tämän lisenssin ehtojen mukaisesti ei korvaa laissa säädettyä tai sen nojalla
määrättyä velvollisuutta kuulla museoviranomaista.
Käyttäjän ja Museoviraston välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö‐ tai liikesuhdetta. Käyttäjä ei
saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Museovirasto tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston
käyttötapaa. Mikäli käyttäjä rikkoo tai laiminlyö lisenssin ehtoja, vastaa hän Museovirastolle
sopimusrikkomuksesta aiheutuvasta vahingosta.
Museoviraston velvollisuudet ja vastuut
Museovirasto vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa tämän lisenssin mukaiset oikeudet aineistoon.
Museovirasto ei myönnä aineistolle tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.
Aineisto on lisensoitu sellaisenaan, eikä Museovirasto vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä
eikä aineiston käytöstä taikka aineiston jakelun keskeytymisestä tai päättymisestä mahdollisesti
aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Museovirasto ei takaa, että aineisto olisi käytettävissä asiakkaan sovelluskehitys‐ tai laiteympäristössä.
Museovirasto ei takaa, että aineisto olisi jatkuvasti saatavilla. Museovirasto voi lopettaa aineiston jakelun
ennalta ilmoittamatta.
SOVELLETTAVA LAKI
Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.
MUUTOKSET TÄHÄN LISENSSIIN TAI AINEISTOON
Museovirasto voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän
lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka oli jo vastaanotettu lisenssin
muuttuessa tai vaihtuessa.
Museovirasto voi milloin tahansa muuttaa aineistojen sisältöä, osoitteita ja versioita. Muutoksista
ilmoitetaan Museoviraston internet‐sivuilla ennen muutoksen toteuttamista.
Museoviraston yhteystiedot
Museovirasto
Y‐tunnus 0292559‐2
PL 913, 00101 HELSINKI
Yhteystiedot: paikkatieto@nba.fi
AINEISTOT
Tämä lisenssi koskee Museoviraston latauspalvelun (http://paikkatieto.nba.fi/aineistot) kautta ladattavia
aineistoja. Aineistojen tietotuotemäärittelyt ovat luettavissa osoitteessa
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/tietojarjestelmat/kympariston_tietojarjestelma/aineistojen_kuvaus
Aineistojen metatiedot
Aineistojen metatiedot ovat luettavissa Internetissä paikkatietohakemistossa osoitteessa
http://www.paikkatietohakemisto.fi.

