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Latuviitan aineistojen käyttöoikeus on tarkoitettu suomalaisten korkeakoulujen opetus- ja tut-

kimuskäyttöön. Opetuskäytöllä näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan digitaalisten aineistojen 

käyttöä korkeakoulujen kurssi- ja harjoitustyömateriaalina sekä opinnäytetöiden tekemisessä. 

Tutkimuskäytöllä näissä käyttöehdoissa tarkoitetaan digitaalisten aineistojen käyttöä korkea-

koulujen tutkimustoiminnassa. 

 

Aineiston käyttäjän tulee olla joko työ- tai opiskelusuhteessa suomalaiseen korkeakouluun. 

Aineiston käyttäjä sitoutuu näihin aineistoon liittyviin yleisiin käyttöehtoihin sekä aineistoon 

liittyviin erityisehtoihin.  

 

 

1 AINEISTON YLEISET KÄYTTÖEHDOT 

 

Latuviitan Landsat-kuvat ovat alkuperäisen aineiston tavoin tarkoitettu vapaasti käytettäväksi 

mihin tahansa tarkoitukseen.  Kuvia voi siis täysin vapaasti käyttää, kopioida, muokata, jakaa 

tai myydä.  

 

Aineiston omistus- ja tekijänoikeudet säilyvät aineiston tuottajilla. Aineistoa saa luovuttaa 

edelleen tutkimus- ja opetustoiminnan ulkopuolisille kolmansille osapuolille.  

 

Aineistoa on mahdollista käyttää tutkimukseen tai opetukseen liittyvässä julkaisutoiminnassa. 

Aineiston julkaisun yhteydessä tulee noudattaa normaalia viittauskäytäntöä sekä näissä käyttö-

ehdoissa määriteltyjä aineiston alkuperäismerkintöjä koskevia ohjeita.  

 

 

2 AINEISTOON LITTYVÄT ERITYISEHDOT 

 

Latuviitan aineistoja voidaan käyttää myös korkeakoulujen kaupallisessa sekä tuotekehitys-

toiminnassa. 

 

Latuviitta pyrkii tarjoamaan virheetöntä tietoa. Käyttäjä käyttää kuitenkin aineistoa aina omal-

la vastuullaan. Näin ollen Latuviitta ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, 

jotka aiheutuvat esimerkiksi aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolman-

nen osapuolen vaatimuksista, ja siitä, että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen. 

 

 

3 KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET JA KÄYTTÖAIKA 

 

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä käyttöehtoja sekä aineistoon liittyviä erityisehto-

ja. Käyttöehdot hyväksynyt käyttäjä on vastuussa aineistojen käytöstä näiden yleisten käyttö-

ehtojen sekä aineistokohtaisten erityisehtojen mukaisesti.  

 

Käyttöehtojen hyväksymisen yhteydessä käyttäjän tulee hyväksyä, että aineistolataus käyttäjä-

tietoineen rekisteröidään. CSC raportoi pyydettäessä käyttäjien tekemistä aineistolatauksista 

Latuviitalle. 

 

Aineiston käyttöoikeus ei ole ajallisesti rajattu. 



 

 

4 VÄÄRINKÄYTÖKSET JA ERIMIELISYYDET 

 

Jos käyttäjä syyllistyy käyttöehtojen vastaiseen toimintaan, on hän velvollinen poistamaan 

aineiston käytöstä välittömästi. Väärinkäytöstapauksissa käyttäjä on velvollinen vahingon-

korvauksiin Latuviitalle. Korkeakoulu ei ole vastuussa yksittäisen käyttäjän mahdollisesti te-

kemistä väärinkäytöksistä. Aineiston käyttöoikeuden myöntäjänä toimiva CSC ei ole vas-

tuussa aineiston käyttäjän tekemistä väärinkäytöksistä. Väärinkäytöstapauksissa CSC tekee 

tarvittavat tekniset toimenpiteet käytön estämiseksi. 

 

Aineiston käyttöehdoista aiheutuvat erimielisyydet, samoin kuin muutkin käyttöehtoja ja nii-

den tulkintaa koskevat asiat pyritään ensisijaisesti selvittämään osapuolten välisillä neuvotte-

luilla. Osapuolina näissä yleisissä käyttöehdoissa sekä aineistokohtaisissa erityisehdoissa 

ovat Latuviitta ja aineiston käyttäjä. Mikäli erimielisyyksistä ei neuvotteluteitse päästä sovin-

toon, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Käyttöehtoihin sovelletaan 

Suomen lakia. 

 

 

5 AINEISTOON VIITTAAMINEN JA ALKUPERÄISMERKINNÄT 

 

Raporteissa ja julkaisuissa, joissa käytetään Latuviitan Landsat aineistoja tulee olla seuraava 

maininta: 

 Mosaiikkikuva: Latuviitta.fi (NASA Landsat Program, USGS, Landcover.org), 1999-

2002, Landsat ETM+, GeoCover 

 Yksittäiset kuvat: Latuviitta.fi (NASA Landsat Program, USGS, Landcover.org), [jul-

kaisuvuosi], Landsat ETM+ kuva [kuvan numero], GeoCover, [kuvan ottopäivä]. Esi-

merkiksi: Latuviitta.fi (NASA Landsat Program, USGS, Landcover.org), 2003, Land-

sat ETM+ kuva L71008058_05820031026, GeoCover, 10.26.2003. 

 


