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Käyttöehtojen kohteena oleva palvelu ja aineisto
Nämä käyttöehdot koskevat Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) osoitteessa http://liiteri.ymparisto.fi
tarjoamassa Internet-palvelussa nimeltä Liiteri (Palvelu) olevia aineistoja (Aineisto) sekä SYKEn osoitteessa
ymparisto.fi tarjoamassa internet-palvelussa nimeltä YKR-aineistojakelu (YKR-palvelu) olevia aineistoja (YKRaineisto). YKR-aineisto on saatavilla myös Palvelussa, mutta sen voi ladata ainoastaan YKR-palvelusta.
Yleistä
Palvelun ja YKR-palvelun sekä niihin liittyvien Aineistojen ja YKR-aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden,
tietokantasuojan ja muiden aineettomien oikeuksien haltija on SYKE tai sen yhteistyökumppanit.
Palvelun tai YKR-palvelun Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka ottaa Palvelun tai YKR-palvelun ja niihin liittyvän
Aineiston tai YKR-aineiston käyttöön.
Kirjautuessaan Palveluun tai YKR-palveluun ensimmäistä kertaa Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu
noudattamaan niitä.
SYKE ja Käyttäjän organisaatio ovat solmineet Palvelun ja YKR-palvelun käytöstä sopimuksen, jossa on sovittu
käyttäjätunnuksista, maksuista sekä Palvelun ja YKR-palvelun käyttöoikeuden voimassaolosta.
Aineiston käyttöoikeuden laajuus
Käyttäjä saa Aineistoon maailmanlaajuisen, pysyvän, rinnakkaisen ja rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus
sisältää selailuoikeuden lisäksi oikeuden:
I.
II.
III.

valmistaa Aineistosta kappaleita mm. tulostamalla, kopioimalla ja tallentamalla Aineistoa;
saattaa Aineistoa yleisön saataviin millä tahansa tavalla; sekä
muokata Aineistoa ja yhdistellä Aineistoa muihin tuotteisiin.

Aineistoa käytettäessä on Aineiston tai sen osan sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä seuraava
lähdemaininta:




Elinympäristön tietopalvelu Liiteri
Aineiston palvelusta ottamispäivä
Aineiston yhteydessä mahdollisesti mainittu muu lähdetieto tai ©-merkintä

Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Aineiston käyttöoikeutta kolmannelle.
YKR-aineiston käyttöoikeuden laajuus
Käyttäjä saa YKR-aineistoon EU-laajuisen, määräaikaisen, rinnakkaisen ja rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus
sisältää oikeuden:
I.
II.
III.

IV.

valmistaa YKR-aineistosta kappaleita mm. tulostamalla, kopioimalla ja tallentamalla YKRaineistoa,
saattaa Aineistoa yleisön saataviin millä tahansa tavalla;
luovuttaa YKR-aineistoa ja YKR-aineiston koskevan näiden käyttöehtojen sisältöisen
käyttöoikeuden konsulteille toimeksiannon suoritusta varten ja yhteistyöhankkeissa
yhteistyöhankkeeseen liittyvään tehtävään. Tämän kohdan mukaisessa luovutuksessa tulee
käyttää liitteinä olevia sopimuksia paikkatietoaineiston käyttöoikeudesta; sekä
muokata YKR-aineistoa ja yhdistellä YKR-aineistoa muihin tuotteisiin

Käyttäjällä ei ole oikeutta, muutoin kuin yllä kohdan III. mukaisissa tapauksissa ja menettelyllä, luovuttaa YKRaineiston käyttöoikeutta kolmannelle.
YKR-palvelun Käyttäjä sitoutuu tuhoamaan ladatun YKR-aineiston ja sen päivitetyt versiot YKR-palvelun
käyttöoikeuden päättyessä.
SYKEn velvollisuudet ja vastuut
SYKE vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa Palvelu ja YKR-palvelu sekä Aineisto ja YKR-aineisto käytettäväksi.
Palvelussa ja YKR-palvelussa Aineistot sekä YKR-aineistot päivittyvät erillisen ylläpitoaikataulun mukaisesti.
SYKE pyrkii tarjoamaan Palvelussa ja YKR-palvelussa virheetöntä tietoa. Käyttäjä käyttää kuitenkin Palvelua ja YKRpalvelua sekä niiden sisältämiä Aineistoja ja YKR-aineistoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen SYKE ei vastaa
mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi Palvelun tai YKR-palvelun taikka niiden
sisältämien tietojen virheistä tai puutteista, Aineiston tai YKR-aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen
vaatimuksista, toimintakatkoksista, Palvelun tai YKR-palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä,
että Palvelu tai YKR-palvelu ei toimi tai että Palvelu, YKR-palvelu, Aineisto tai YKR-aineisto ei sovi tiettyyn
tarkoitukseen.
Palvelun ja käyttöehtojen muutokset
SYKE voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle kuusi (6)
kuukautta ennen muutosten voimaantuloa.
Aikaisempia käyttöoikeusehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin Aineistoihin ja YKR-aineistoihin, jotka on
luovutettu ja otettu käyttöön ennen käyttöoikeusehtojen muuttumista.

