
Tietoa sivustosta 
 
 
 
koutsi.hsy.fi on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylläpitämä 

verkkopalvelu. 

 

Sivuston evästeet 
 

Kävijäseuranta 
 
HSY seuraa verkkopalvelun käyttömääriä ja käyttötapoja Google Analyticsillä tai sivuston 

omalla kävijäseurantatyökalulla. Tietoja käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Sivujen 

käytöstä tilastoidaan kävijämäärä, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on 

vieraillut. Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin 

yksilöidä tai tunnistaa. Jos et halua, että Google Analytics-ohjelmaan kertyy tietoa 

verkkopalvelujen käytöstäsi, voit asentaa selaimeesi lisäosan, jolloin tietoja ei kerry. 
 

YouTuben evästeet 
 
Sivustoillemme upotetuissa YouTube-videoissa on käytetty YouTuben yksityisyyssuoja-

asetusta, ja tämän johdosta sivuston vierailijoiden tietoja ei jaeta YouTubelle ellei kävijä 

katso videota. Lisätietoja asiasta löydät Googlen Videoiden ja soittolistojen 

upottaminen -ohjeesta.  

 

Facebookin, Twitterin ja LinkedInin evästeet 
 

Sivustollemme on upotettu sosiaalisen median kanaviemme syötteet ja sivustomme uutisissa 

on käytetty sosiaalisen median jakonappeja. Facebook, Twitter ja LinkedIn saattavat tallentaa 

evästeitä käyttäjän koneelle, varsinkin jos käyttäjä käyttää sivustomme jakonappeja sisällön 

jakamiseen omissa sosiaalisen median kanavissaan. 

 

Facebookin sivu tietosuoja-asetuksesta » 
 

Facebookin sivu evästeistä » 
 

Twitterin tietosuojasivusto » 
 

Oikeudet 
 

www.hsy.fi-palvelussa olevan aineiston oikeudet kuuluvat Helsingin seudun ympäristöpalvelut 

- kuntayhtymälle ellei toisin mainita. Sivuston sisältöön voi linkittää vapaasti. 

 

Valokuvien, muun kuvamateriaalin ja karttojen tekijänoikeudet ovat valokuvaajilla, kuvien teki-

jöillä tai HSY:llä. Kyseisen materiaalin käytöstä on aina sovittava erikseen HSY:n kanssa. 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fi&ref_topic=2919631
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=fi
https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=fi
https://www.facebook.com/business/gdpr
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://gdpr.twitter.com/


Vastuu 
 

HSY vastaa verkkopalvelun sisällöstä, joka pyritään pitämään mahdollisimman 

ajantasaisena. Havaitut virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. HSY ei 

kuitenkaan takaa näiden www-sivujen kaiken sisällön oikeellisuutta kaikkina ajankohtina. 

 

HSY ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston tietojen mahdollisesti 

sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista. 

HSY ei myöskään vastaa palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä 

vahingoista. 

 

Näillä www-sivuilla on linkkejä muihin www-sivuihin. HSY ei vastaa tällaisten 

ulkopuolisten www-sivujen sisällöstä eikä linkkien toimivuudesta. 

 

HSY pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu toimii häiriöttömästi. HSY ei kuitenkaan vastaa 

mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden 

vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista 

toimintakatkoksista. 

 

HSY ei vastaa mistään vahingosta, joka johtuu sivuston toiminnasta tai siitä, ettei sivusto toimi. 
 

Lisätietoja ja palaute 
 

Lisätietoja: ilmastoinfo(at)hsy.fi 


