Suomen Rautatiemuseo

HINNASTO, KÄYTTÖ - JA TOIMITUSEHDOT
P. 121016
Hinnat verottomia. Museo yleishyödyllinen yhteisö.
Kuvatilaus- ym. pyynnöt kirjallisena esim. sähköpostiin.
Laskutuskulut 5 €/lasku

Sähköiset palvelut
veroton
Valokuvan skannaus ja käsittely
tallenteeksi, max A4, resoluutio 300dpi
Tallennus CD-rom -levylle
Toimitus sähköpostina
Skannaus katselukuvaksi
(pieni resoluutio)
Valokuvan tulostus kopiopaperille
Arkistomateriaalin/sivun skannaus, max A4

15,00
5,00
maksuton
7,00
4,00
15,00

Käyttöoikeusmaksut
Yhden kuvan kertakäyttöoikeus
Museo- ja opetustoiminta, painetut
opinnäytteet, kotiseutukirjat ja
-lehdet, yhdistyshistoriikit,
sukukirjat ja -lehdet, tieteelliset
julkaisut, oppikirjat
Painamaton opinnäyte
Aikakaus- ja päivälehdet
Monimediajulkaisu (aikakaus- ja
päivälehdet)
Aikakaus- ja päivälehdet, pienlevikkiset
Kirja, E-kirja
Kirja, maailmanoikeudet
Elokuva, video, televisio,
muu sähköinen media
Näyttelyt, lyhytaikainen
Äänilevyn, cd:n, DVD:n kansi, av-materiaali
Kalenteri, ohjelmalehtinen, kirjankansi,
ilmoitus, esite, pakkaus
Mainos
Ulkomainonta, alaraja
Ulkomainonta, yläraja
Postimerkki
Postikortti
Juliste (museot, teatterit, kunnat)
Juliste (muut)
Televisiomainos
Internet (museot, oppilaitokset, teatterit)
Internet (kunnat)
Internet (liikelaitokset, kaupallinen toiminta)
Cd-rom, 1-500 kpl
Cd-rom, 501 - 1000 kpl
Cd-rom, 1001 - 3000 kpl

veroton

20,00
maksuton
80,00
100,00
20,00
80,00
120,00
80,00
80,00
80,00
80,00
250,00
600,00
2000,00
80,00
80,00
20,00
80,00
500,00
20,00
80,00
120,00
20,00
40,00
80,00

Digitoimattoman kuvan kokonaishinta muodostuu vähintään sähköisestä palvelumaksusta ja
käyttöoikeusmaksusta + laskutuskulut.

Käyttöoikeusmaksusta myönnetään alennusta kuvia samaan kohteeseen tilattaessa:
10 - 19 kpl, alennus 10 %
20 - 39 kpl. alennus 20 %
yli 40 kpl, alennus 30 %
Saman kuvan uusintakäyttö (mm. uusintapainoksissa) on 50% alkuperäisestä hinnasta.

Muut kuvapalvelut kulujen mukaan
Toimitusaika- ja kulut
Kuvatilausten toimitusaika 2 - 4 viikkoa.
Laskutuskulut 5,00 €/lasku. Lähetys- ja pakkauskulut lisätään todellisten kulujen mukaan.
Kiireellisyyslisä 50 % tilauksen hinnasta. Toimituskulut peritään tilaajalta.
Laajoissa tilauksissa tilaajalta voidaan periä etumaksua ennen tilauksen valmistamista/toimittamista.
Toimitus- ja käyttöehdot
Käyttömaksu on kuvatiedostokohtainen kertakäyttöoikeus. Oikeutta ei saa myydä eikä
siirtää edelleen.
Kuvia julkaistaessa on aina mainittava museon ja valokuvaajan nimi. Asiakkaalla on
vastuu tekijänoikeus- ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta kuvien käytössä.
Kuvien käyttäjällä on velvollisuus luovuttaa museolle korvauksetta tuote, jossa museon
kokoelmia on käytetty hyväksi.
Arkistokappaleita, negatiiveja ja positiiveja ei luovuteta Suomen Rautatiemuseon ulkopuolelle.

Asiantuntijapalvelut - tietopalvelu
veroton
Haku rekisteristä (kirjasto-, kortisto, tutkimus- ja
bibliografia)
15,00/haku
*Laajat selvitykset (minimiveloitus 1/2 tuntia)
50,00/tunti
* -veloitetaan jos asiakastilauksen toteuttamiseksi joudutaan käyttämään huomattavasti
henkilökunnan aikaa kuvakokoelmien, kortistojen, kirjallisuustiedoston tai muiden
hakemistojen läpikäymiseen.
Valokopiot
veroton/kpl
mv A4
0,50
mv A3
1,00
Värituloste A4
1,50
Värituloste A3
2,00
Suuremmat ulkopuolisen toimittajan kustannusten mukaan + kopiolaitokseen toimituksen kulut 5,-/tilaus

Kuvaaminen museossa
Museon ja sen näyttelykokoelmien käytöstä valokuvaukseen, TV-kuvaukseen,
videointiin ja elokuvaukseen tehdään erillinen sopimus ja peritään korvaus.
Vähimmäisveloitus on yhdeltä tunnilta.
Kuvauksista peritään :
yksityishenkilöltä virka-aikana
30,00/tunti
yksityishenkilöltä virka-ajan ulkopuolella
60,00/tunti
muut virka-aikana
50,00/tunti

muut virka-ajan ulkopuolella

100,00/tunti

Museon tilojen käytöstä ja kuntoon saattamisesta aiheutuvat kulut korvataan sopimuksen mukaan.
museon henkilöstökulut väh.
30,00/tunti
Isommat kuvausprojektit erillisen sopimuksen mukaan.

Tila/myyntipaikkavuokrat
ei laskutuskuluja
elintarvikemyyntipaikka ulkona tapahtumissa
pieni tavaramyyntipaikka (yksi myyntipöytä)
iso tavaramyyntipaikka (tilanteen mukaan)
tilavuokra kokoustila, yksityishenkilöt, yhdistykset
tilavuokra kokoustila, yritykset
tilavuokra kokoustila, arki klo 9 - 17
tilavuokra kokoustila, muut ajat sopimuksen mukaan
tilavuokra muut tilat sopimuksen mukaan

veroton
80,00/päivä
25,00/päivä
50,00/päivä
40,00/tunti
80,00/tunti
400,00/päivä
väh. 80,00/tunti
väh. 80,00/tunti

Tilavuokra/alkava tunti
Elintarvikemyynnissä myyjä vastaa elintarvikemyyntiluvista yms.
Useampipäiväisissä tapahtumissa alennus 50%/lisäpv

Esinelainat
Kokoelmaesinelainoja annetaan vain museoille tai muille vastaaville organisaatioille noudattaen
museaalisia periaatteita. Lainaaja sitoutuu noudattamaan Suomen Rautatiemuseon lainaehtoja.
Lainapyynnöt tulee aina tehdä kirjallisena.

Perushinta 1 - 5 esinettä, minimiveloitus
Pakkausmateriaalit kustannusten mukaan

veroton
50,00

Näyttelylainat
Yleiskustannukset
Kuljetuskulut
Henkilökulut
Pakkaus- ja vakuutuskulut tilaajalta

veroton
50,00
10,00/tunti
17,00/tunti

