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ILLUSTRATOR-KARTAT
POWERPOINT-KARTAT
AINEISTOJEN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT
Karttakeskus Oy, Helsinki (jatkossa Karttakeskus) luovuttaa Asiak
kaalleen jäljempänä mainituin ehdoin käyttöoikeuden (jatkossa
Lisenssi) valmistamaansa digitaaliseen kartta -aineistoon.

1. Sopimuksen kohde
Lisenssi koskee Karttakeskuksen valmistamia Digitaalisia kartta
pohja-aineistoja (jatkossa Kartta ), jotka Asiakas tilaa Karttakeskuk
sen verkkokaupasta www.karttakauppa.fi, tai jotka Karttakeskus
muutoin toimittaa asiakkalle.

2. Tekijänoikeus
Kaikki Kartan tekijänoikeudet ja tekijänoikeuslain 49 a §:n mukaiset
oikeudet säilyvät tekijänoikeuslain mukaisesti Karttakeskuksella.
Asiakas saa Karttaan vain näissä ehdoissa kuvatun, rajallisen käyt
töoikeuden muiden oikeuksien säilyessä Karttakeskuksella. Kartan
julkaisun yhteydessä tulee mainita lähde: © Karttakeskus, Lupa
L8530 tai Pohjakartta © Karttakeskus, Lupa L8530 .

kuitenkin tuottaa omille asiakkailleen markkinointi-, mainonta- tai
julkaisupalveluita, saa Asiakas osana toimeksiantoaan myöntää
omalle asiakkaalle käyttöoikeuden sellaiseen Karttaan, joka liittyy
kiinteästi www.karttakeskus.fi-toimeksiantoon. Toimeksianto
ei saa yksinomaan tai pääosin koostua Kartan toimittamisesta ,
eikä Karttoja sisältävän tiedon osuus saa ylittää 30 % julkaisun
pinta-alasta. Käyttöoikeus kattaa kaikki julkaisumediat ja se on
maantieteellisesti rajoittamaton. Käyttöoikeus ei kata karttojen
julkaisuja kartastoissa, oppikirjoissa, seinäkartoissa, kalentereissa
tai niiden sähköisissä versioissa. Asiakkaan omien asiakkaiden
oikeudet ovat korkeintaan yhtä laajoja ja voimassa korkeintaan yhtä
kauan kuin Asiakkaan oikeudet. Asiakkaan omilla asiakkailla ei ole
oikeutta siirtää saamiaan käyttöoikeuksia eteenpäin. Asiakkaalla on
halutessaan oikeus muunnella Karttaa tahtomallaan tavalla. Käyt
töoikeus ei kuitenkaan kata Kartan käyttöä lain tai hyvän tavan
vastaisiin käyttötarkoituksiin. Karttakeskuksella on oikeus purkaa
tämän sopimuksen mukainen Kartan käyttöoikeus mikäli Asiakas
käyttää Karttoja sopimuksen mukaisen käyttöoikeutensa ylittäen.
Epäselvissä tapauksissa Asiakkaan tulee varmistaa käyttöoikeuden
laajuus Karttakeskukselta: myynti@karttakeskus.fi
5.2. Karttakeskuksen vastuu

3. Maksut ja hinnat
Kartasta veloitetaan kulloisenkin www.karttakauppa.fi -sivustolla
olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusperusteena on Kartan toimit
taminen Asiakkaalle.

4. Luovutusformaatti

Karttakeskus ei vastaa mahdollisista kartta-aineiston virheellisyy
destä johtuvista seurauksista. Karttakeskus ei myöskään vastaa
mistään välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai haitoista, jotka
johtuvat esimerkiksi siitä, että Kartta ei vastaa Asiakkaan tai tämän
asiakkaan tarpeita tai tavoitteita. Karttakeskus ei vastaa sellai
sesta virheestä, joka aiheutuu tietokoneohjelmiston puutteista tai
tavasta käsitellä digitaalisia kartta-aineistoja.
5.3. Viivästyskorko

Kartan luovutusformaatti on Adobe Illustrator (.ai) tai Microsoft
PowerPoint (.pptx). Toimitus tapahtuu tiedostonsiirtona (Asiakas
saa latauslinkin sähköpostiinsa).

Viivästyskorko on korkolain mukainen.
5.4. Asiakastietojen käyttäminen

5. Luovutusehdot
5.1. Käyttö - ja julkaisuoikeus
Käyttöoikeus kattaa Kartan käytön sekä ei-kaupallisiin että
kaupallisiin käyttötarkoituksiin. Käyttöoikeus alkaa kun Kartta on
toimitettu Asiakkaalle ja hinnaston mukainen lasku on maksettu.
Käyttöoikeus on voimassa rajoittamattoman ajan, ellei asiasta
erikseen sovita kirjallisesti Karttakeskuksen kanssa. Käyttö
oikeus on asiakaskohtainen eikä Asiakkaalla ole oikeutta siirtää
käyttöoikeutta eteenpäin kolmansille osapuolille. Mikäli Asiakas

Karttakeskus rekisteröi Asiakkaan karttatilauksen yhteydessä
ilmoittamat yhteystiedot. Tietoja voidaan käyttää Karttakeskuk
sen tuoteiden ja palveluiden markkinoimiseen, jollei Asiakas tätä
erikseen kirjallisesti kiellä.
5.5. Riitaisuuksien ratkaiseminen
Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tähän Lisenssiin
liittyvät mahdolliset riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti
neuvotteluteitse. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ratkaistaan ne ensim
mäisenä Karttakeskuksen sen hetkisen kotipaikan käräjäoikeudessa.

