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Paikkatietoaineistojen julkaisu- ja käyttöoikeudet
MAANMITTAUSLAITOKSEN AINEISTOT
Perus- ja maastokartat, ilmakuvat ja vektoriaineistot:
Maanmittauslaitoksen kartta-aineistot ovat avointa dataa ja käytettävissä lisenssiehdoilla:
https://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40
Maanmittauslaitoksen avoimia digitaalisia maastotietoaineistoja, tilaston pohjakarttoja ja ilmaisia digitaalisia taustakarttoja saa kopioida, julkaista ja jakaa edelleen, kun mainitsee
aineiston alkuperäislähteen esimerkiksi näin: pohjakartta: Peruskarttarasteri ©Maanmittauslaitos 1/2014 (aineiston hankintakuukausi ja -vuosi).
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.
CGI:n KARTTA-AINEISTOT
CGI Suomi Oy luovuttaa käyttöoikeuden jälleenmyymäänsä digitaaseen paikkatietoaineistoon Väylävirastoon. Tämä käyttölupa korvaa kaikki aiemmat Karttakeskus oy:n ja CGI Suomi Oy:n ja Väyläviraston (aiemmin Liikennevirasto) välillä olleet aineistosopimukset.
Aineistojen sisällöt:



Osoitekartta 1:20k - rasteri
Tiekartta 1:200k (GT) -rasteri




Tiekartta 1:800k (AT) - rasteri
Suomi 1:3M ja 1:10M - rasterit
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Hallintoraja-aineistot 1:200k ja 1:800k -vektorit

Tekijänoikeusmerkintä ja julkaisulupanumero:
© Tapio Palvelut Oy I Karttakeskus 2020. N:o S10325081
Käyttöoikeus:
Käyttöoikeus kattaa sisäiset intranet -kartta ym. -palvelut, sovelluskäytön, paperimuotoiset
valitulosteet, eri sähköiset mediat kuten CD/DVD -versiot, raportit ja karttakirjat.
Käyttäjät:
Väyläviraston organisaatio ja ELY-keskusten L-vastuualueen asiantuntijat.
Aineistot eivät saa olla jaettavissa tai ladattavissa sellaisenaan millään sähköisellä välineellä
tai rajapinnan kautta. Aineistoa ei saa jakaa missãän yksinään sellaisenaan tai avoimena
aineistona.
Julkaisut ja internet -käyttöoikeudet:
Käyttöoikeus kattaa paikkatietoaineistojen kaytön Väyläviraston sisäisissä ja ulkoisissa
julkaisuissa, raporteissa ja kartoissa. Paikkatietoaineistojen avulla laadittuja karttakirjoja,
esim. soratiekohteet tai siltakartat (painetut tienumerokartat), joita käytetään viranomaistehtävien hoitamiseen. Karttaotteen koko ja lukumäära julkaisuissa ja kartoissa on rajoittamaton. Karttakirjojen ja julkaisujen laatiminen kaupalliseen tarkoitukseen on kielletty.
Käyttöoikeus kattaa Väyläviraston internet -sivuilla katseltavissa tai selailtavissa olevat
tuotteet ja palvelut. Internetpalvelut ovat luonteeltaan käyttäjälle ilmaisia viranomaispalveluja.
Käyttöoikeus kattaa paikkatietoaineistojen käytön digitaalisessa muodossa olevissa
julkaisuissa, kartta- tai karttaa hyödyntävissä palveluissa ja esitettävän teeman taustakartoissa. Käyttöoikeus kattaa myös konsultin Väylävirastolle tai Väyläviraston tilauksesta tekemat palvelut, vaikka palvelu sijaitsisikin konsultin palvelimella. Väylävirasto estää karttojen
kopioinnin internetin kautta niin vaadittaessa (teknisten rajoitteiden puitteissa). Karttanäkymän alareunassa esitetään teksti: Pohjakartta © Tapio Palvelut Oy / Karttakeskus
2020.
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DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTON AINEISTO (RAKENNUS- JA
HUONEISTOREKISTERI)
Käyttöoikeudet
Väylävirastolle myönnetty tietolupa on voimassa toistaiseksi. Tietoja saa käyttää ainoastaan
Väyläviraston lukuun tehtävää työtä varten. Tiedot on asianmukaisesti suojattava luvatonta
käsittelyä, käyttöä, tuhoamista ja anastusta vastaan.
Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) annetun lain 18 §:n mukaan rakennustietoja ei saa käyttää henkilöä koskevassa päätöksenteossa, ellei hänelle anneta päätöksenteon yhteydessä nimenomaista selvitystä tietojen
sisällöstä ja käytöstä.
Tietoja ei saa luovuttaa Väyläviraston ulkopuolisille. Tiedot voidaan kuitenkin antaa
Väyläviraston toimeksiantoa suorittavan palveluntarjoajan/projektikonsultin (myöhemmin
toimittaja) haltuun Väylävirastolle tehtävää työtä (selvitykset ym.), aineiston teknistä käsittelyä tai muita vastaavia toimenpiteitä varten. Näissä tapauksissa toimittajan tulee noudattaa
Väylävirastolle myönnetyn tietoluvan ehtoja. Toimeksiannon tulee olla tietoluvassa määritellyn käyttötarkoituksen mukainen.
Digi- ja väestötietovirasto edellyttää, että luvansaaja noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), tietosuojalain (1050/2018) ja muun asiaan liittyvän lainsäädännön
säännöksiä. Esimerkiksi rakennuksen ominaisuus- tai käyttötarkoitustiedot voivat kuvata henkilön elinolosuhteita, jos ne voidaan yhdistää tiettyyn henkilöön asuinosoitteen kautta. Tällöin
muodostuu henkilötietoa.
Laadittaessa aineiston perusteella teemakarttoja tai muita esityksiä, kuten raportit, julkaisut,
karttakäyttöliittymät ym. (käytetään myöhemmin yhteisnimitystä julkaisu), tulee ottaa huomioon henkilötietosuojan näkökohdat. Rakennusten tai niiden asukkaiden tarkkoja
lukumäärä- tai muita tietoja ei saa esittää. Rakennusten tarkkoja pinta-ala tms. tietoja ei saa
esittää. Esitettäessä asukastietoja on rakennukset luokiteltava asukasmäärän mukaan: 0 –
10 asukasta; 11 – 20 asukasta jne. Vuonna 2018 rakennuksen käyttötarkoituksen rinnalle
otettiin käyttöön uutena käsitteenä rakennusluokka. Rakennuksen käyttötarkoitusta eikä rakennusluokkaa saa eritellä, jos käyttötarkoituskoodi on väliltä 0 - 41, ja rakennusluokka on
väliltä 0110 - 0211 (esimerkiksi omakotitaloja tai vapaa-ajan asuntoja ei saa eritellä, vaan ne
on esitettävä samassa luokassa). Rakennusten asukasmäärätietoa ei saa esittää yhdessä
rakennuksen käyttötarkoituksen kanssa, eivätkä tiedot saa olla johdettavissa eri esityksistä.
Lisätietoja rakennuksen käyttötarkoituksesta ja rakennusluokasta löytyy Tilastokeskuksen
sivuilta.
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Väestötietojärjestelmän rakennustiedot eivät ole julkisesti luotettavia ja niissä on muun
muassa tietojen keruun historiasta johtuvia puutteita ja epätarkkuuksia. Digi- ja väestötietovirasto ei vastaa tiedoissa mahdollisesti olevista puutteista tai virheistä eikä vastaa käyttäjälle
virheellisen tai puutteellisen tiedon seurauksena mahdollisesti syntyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Julkaisuoikeudet
Luovutettavien tietojen pohjalta laadittavissa, julkaistavaksi tarkoitetuissa kirjallisissa ja kuvallisissa (kartta tms.) esityksissä tulee ilmoittaa tietolähde: Väestötietojärjestelmä, Digi- ja
väestötietovirasto, PL 123, 00531 Helsinki, sekä tietojen poiminnan ajankohta (esim. 1/2020).
Kuvallisissa esityksissä tietolähde voidaan ilmoittaa myös lyhenteitä käyttäen: esim.
VTJ/DVV 1/2020.

YMPÄRISTÖAINEISTOT (SYKE)
SYKEn avointen aineistojen käyttölupa on Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.
Lisenssin kohteena olevaa dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin edellyttäen,
että datan lähde mainitaan: Lisenssinantajan nimi ja aineiston nimi. Esimerkki:
Pohjavesialueet / Lähde: SYKE, ELY-keskukset.
Aineistokohtainen lähdemerkintä on kuvattu kunkin aineiston metatiedoissa.
https://www.syke.fi/avointieto/kayttolupajavastuut
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