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Paikkatietoaineistojen julkaisu- ja käyttöoikeudet
1. MAANMITTAUSLAITOKSEN AINEISTOT
PERUS- JA MAASTOKARTAT, ILMAKUVAT JA VEKTORIAINEISTOT:
Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ovat avointa dataa ja käytettävissä lisenssiehdoilla:
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi
Aineistojen julkaisemisen yhteydessä pitää siis mainita Lisenssinantajan nimi, aineiston
nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää
Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa)

© Maanmittauslaitos
Samaa merkintätapaa käytetään käytettäessä aineistoja tiedostoina tai MML rajapintapalveluiden kautta
Jos Elyissä vielä käytetään T&M-MAP tuotetta ja siellä peruskartta-aineistoja, tulee käyttää
omaa lupanumeroa:
© Maanmittauslaitos lupa nro MML/VIR/MYY/180/10
Käyttöoikeudet
Kiinteistörajat ja kiinteistötunnukset eivät ole MML:n avointa dataa. Näiden käyttäminen mm.
WFS-kyselypalvelun avulla on sallittua viranomaistoiminnassa mutta palvelun tunnuksia ei
saa luovuttaa eteenpäin. Kiinteistötietoja viranomaistoiminnan kartoilla julkaistessa noudatetaan avoimen datan copyright-merkintä määrittelyä.

2. KARTTAKESKUKSEN AINEISTOT
•
•
•
•

GT -rasteri, AT-rasteri, TYK- ja YT-vektorit, hallinnolliset rajat, GT –nimistö
Suomi 1: 10 milj
Osoitekartta 1:20 000
Suomen Tiestö
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Tekijänoikeusmerkintä ja julkaisulupanumero:
© Karttakeskus, L4356
Käyttöoikeudet
Liikennevirastolla on edellä mainittuihin aineistoihin käyttöoikeudet 10 vuodeksi kunkin aineiston
hankinnasta lukien. Liikennevirastolla on oikeus luovuttaa aineistoa kolmannelle osapuolelle Liikennevirastolle tehtävää työtä varten tai kun viranomaistehtävien hoito sitä edellyttää esim. yhteistyöhankkeissa. Liikennevirasto vaatii kolmannelta osapuolelta kirjallisen sitoumuksen aineiston. Aineistoja saa käyttää vain tilattuun työhön. Aineistot tulee hävittää työn päättymisen jälkeen tai viimeistään silloin, kun työhön liittyvät oikeudelliset velvoitteet sen sallivat.
Julkaisuoikeudet ja Internet -käyttöoikeudet
Liikennevirastolla on vuosiperusteinen julkaisulupa Karttakeskuksen aineistoille. Suurin sallittu karttaotteen koko julkaisuissa ja kartoissa on A0 (tulostimen/piirturin maksimi koko A0). Julkaistessa
kartta-aineiston yhteyteen on laitettava copyright – merkintä: © Karttakeskus, Lupa L4356.
Liikennevirasto saa käyttää Karttakeskuksen aineistoja Internet-palveluissaan. Kartta-aineiston yhteyteen on laitettava copyright – merkintä: © Karttakeskus, Lupa L4356.

3. VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN AINEISTO (RAKENNUS- JA HUONEISTOREKISTERI)
Käyttöoikeudet
Lupa on voimassa toistaiseksi. Tietoja saa käyttää ainoastaan Liikennevirastolle tehtävää
työtä varten. Tiedot on asianmukaisesti suojattava luvatonta käsittelyä, käyttöä, tuhoamista
ja anastusta vastaan.
VRK vaatii huomion kiinnittämistä henkilötietolain (523/1999) säännöksiin sekä väestötietolakiin, jonka mukaan rakennustietoja ei saa käyttää henkilöä koskevassa päätöksenteossa,
ellei hänelle anneta päätöksen yhteydessä selvitystä tietojen käytöstä.
Tietoja ei saa luovuttaa Liikenneviraston ulkopuolisille. Tiedot voidaan kuitenkin antaa Liikenneviraston toimeksiantoa suorittavan palveluntarjoajan/projektikonsultin (myöhemmin
toimittaja) haltuun Liikennevirastolle tehtävää työtä (selvitykset yms.), aineiston teknistä käsittelyä tai muita vastaavia toimenpiteitä varten. Näissä tapauksissa toimittaja vastaa luvan
ehtojen noudattamisesta sekä siitä, että toimeksianto on luvassa määritellyn käyttötarkoituksen mukainen.
Laadittaessa aineiston perusteella teemakarttoja tai muita esityksiä, kuten raportit, julkaisut,
karttakäyttöliittymät yms. (käytetään myöhemmin yhteisnimitystä julkaisu), tulee ottaa huomioon henkilötietosuojan näkökohdat. Rakennusten tai niiden asukkaiden tarkkoja lukumäärä- tai muita tietoja ei saa esittää. Rakennusrekisterin tiedot rinnastetaan henkilötiedoiksi, joten rakennusten tarkkoja pinta-ala tms. tietoja ei saa esittää. Esitettäessä asukastietoja on
rakennukset luokiteltava asukasmäärän mukaan: 0 – 10 asukasta; 11 – 20 asukasta jne.
Rakennuksen käyttötarkoitusta ei saa eritellä, jos käyttötarkoituskoodi on väliltä 0 – 41 (pientalo/asuinrakennusten, esimerkiksi omakotitaloja tai vapaa-ajan asuntoja ei saa eritellä, vaan
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ne on esitettävä samassa luokassa). Rakennusten asukasmäärätietoa ei saa esittää yhdessä rakennuksen käyttötarkoituksen kanssa, eivät tiedot saa olla johdettavissa eri esityksistä.
Julkaisuoikeudet
Luovutettavien tietojen pohjalta laadittavien julkaistavaksi tarkoitetuissa kirjallisissa ja kuvallisissa (kartta tms.) esityksissä tulee ilmoittaa tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 70, 00581 Helsinki sekä tietojen poiminnan ajankohta (esim. 1/2012). Kuvallisissa esityksissä tietolähde voidaan ilmoittaa myös lyhenteitä käyttäen: esim. VTJ/VRK
1/2017.
Viimeisimpien Liikenneviraston / Tiehallinnon RHR-aineistojen poimintapäivämäärät:
30.1.2017, 30.1.2016, 30.5.2015, 30.1.2014, 30.1.2013 10.1.2012, 21.2.2011, 12.2.2010,
15.1.2009 ja 21.12.2007.
4. YMPÄRISTÖAINEISTOT (SYKE)
Ympäristökeskuksen yleisten sopimusehtojen mukaan. Lähteenä mainittava Suomen Ympäristökeskus.
http://wwwp2.ymparisto.fi/kayttoehdot.html

