HINNASTO, KÄYTTÖ- JA TOIMITUSEHDOT
Kaikki hinnat ovat verottomia, koska museo ei ole ALV-velvollinen museotoiminnasta
yleishyödyllisenä yhteisönä.
Kuvatilaukset ja lainapyynnöt tulee lähettää kirjallisena esim. sähköpostina.
Laskutuskulut 5€/lasku.

KUVAPALVELUT
* Kuvakokoelmat ja arkistoaineisto
* Digitoimattoman kuvan hintaan lisätään kuvatallennemaksu, digitoidun aineiston osalta
noudatetaan kuvatallennemaksuja.
Valokuvan/arkistomateriaalin digitointi ja käsittely tallenteeksi,
max. A3, resoluutio 300dpi
15 €
Toimitus muistitikulla
10 €
Toimitus sähköisesti
0€
Digitointi katselukuvaksi (pieni resoluutio)
7€
Valokuva tulosteena kopiopaperilla
4€
Logistiikka- ja käsittelymaksu yli 1/2h työstä
25 €/ 0,5h
* Suuremmat kuvat (esim. piirustukset, julisteet, kartat) kuvautamme ulkopuolisella
palveluntarjoajalla, toteutuneet kulut lisäten.
* Kun Rautatiemuseon esinekokoelmia kuvataan asiakkaan tilauksesta ja asiakkaan
tarpeet huomioiden.

KUVATALLENNEMAKSUT
* Yhden kuvan kuvatallennemaksu (käyttö yhdessä julkaisukanavassa)
Painamaton opinnäyte
0€
Museo- ja opetustoiminta sekä yksityinen käyttö
20 €
(painetut opinnäytteet, kotiseutukirjat ja –lehdet, yhdistyshistoriikit, sukukirjat ja
-lehdet, tieteelliset julkaisut, oppikirjat)
Painettu julkaisu
50 €
**Monimedia- ja mainosjulkaisu
100 €
Sopimusasiakkaat erillisen sopimuksen mukaan
Kuvatallennemaksusta alennus kuvia samaan kohteeseen tilattaessa
10-19 kpl, alennus 10%
20-39 kpl, alennus 20%
yli 40 kpl, alennus 30%
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Toimitusaika ja -kulut
Kuvatilausten toimitusaika 2-4 viikkoa.
Laskutuskulut 5€/lasku.
Lähetys- ja pakkauskulut todellisten kulujen mukaan.
Käyttöehdot
Asiakkaalla on kuvaan kertajulkaisu/monimediajulkaisuoikeus tilauksessa määritettyyn
tarkoitukseen. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää.
Asiakas vastaa julkaisemisen lainsäädännön noudattamisesta ja hyvän tavan mukaisesta
julkaisemisesta, luvista ja suostumuksista.
Julkaistaessa mainittava Suomen Rautatiemuseo ja mahdollisesti tekijä/kuvaaja.
Asiakkaan on toimitettava veloituksetta Suomen Rautatiemuseolle yksi kappale julkaisua,
jossa kuvaa on käytetty.
Arkistokappaleita, negatiiveja ja positiiveja ei luovuteta Suomen Rautatiemuseon
ulkopuolelle.

KUVAUKSET MUSEON TILOISSA
Museon ja sen näyttelykokoelmien käytöstä valokuvaukseen, TV-kuvaukseen, videointiin
ja elokuvaukseen tehdään erillinen sopimus ja peritään korvaus.
Kuvaaminen itse museon piha-alueella tai tiloissa museon toimintaa rajoittamatta silloin
kun kuvaus ei vaadi museon henkilökuntaa, on ilmaista.
Yksityishenkilöiltä ark. klo 10-15
30 €/h
Yksityishenkilöiltä muuna aikana
60 €/h
Muut ark. klo 10-15
50 €/h
Muut muuna aikana
100 €/h
Museon tilojen käyttöä varten kuntoon saattamisesta aiheutuvat kulut sopimuksen
mukaan.
Tarvittaessa lisäksi myös museon henkilöstökulut
alk. 30 €/h
Vähimmäisveloitus 1h
Raiteilla kuvaaminen on aina kielletty.

KOKOELMAPALVELUT
* Kokoelmalainoja annetaan vain museoille ja muille vastaaville organisaatioille
noudattaen museaalisia periaatteita. Lainaaja sitoutuu noudattamaan Suomen
Rautatiemuseon lainaehtoja. Lainapyynnöt tulee aina tehdä kirjallisena.
Logistiikka- ja käsittelymaksu yli 1/2 h työstä
25 €/ 0,5h
(kokoelmalainaus sekä mm. kun Rautatiemuseon kokoelmia kuvataan asiakkaan
tilauksesta ja asiakkaan tarpeet huomioiden.)
Digitoitujen kokoelmaobjektien osalta noudatetaan kuvapalvelujen hinnastoa.
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Pakkausmateriaalit todellisten kulujen mukaan. Vakuutus- ja kuljetuskustannukset tilaajan
laskuun.

ASIANTUNTIJAPALVELUT JA TIETOPALVELU
Laajat selvitykset
25 €/ 0,5h
* Veloitetaan jos asiakastilauksen toteuttamiseksi joudutaan käyttämään yli ½ h
henkilökunnan aikaa kuvakokoelmien, kortistojen, kirjallisuustiedostojen tai muiden
hakemistojen läpikäymiseen.
Paperituloste/kopio (A4/A3)
1€
Värituloste
1,50 €
Suuremmat ulkopuolisen toimittajien kustannusten mukaan lisättynä logistiikka- ja
käsittelymaksulla.

KIERTONÄYTTELYLAINAT
Näyttelykohtaiset hinnat
Mahdolliset henkilöstökulut
Pakkaus-, vakuutus- ja kuljetuskustannukset tilaajan laskuun.

alk. 50 €
alk. 30 €/h

TILA- JA MYYNTIPAIKKAVUOKRAT
Elintarvikemyyntipaikka ulkona tapahtumissa
Pieni tavaramyyntipaikka (1 myyntipöytä)
Iso tavaramyyntipaikka (tilanteen mukaan)
Tilavuokra kokoustila, yksityishenkilöt ja yhdistykset
Tilavuokra kokoustila, yritykset
Tilavuokra kokoustila, ark. klo 9-17
Tilavuokra kokoustila, muut ajat sopimuksen mukaan
Tilavuokra muut tilat, sopimuksen mukaan

80 €/pv
25 €/pv
50 €/pv
40 €/h
80 €/h
400 €/pv
alk. 80 €/h
alk. 80 €/h

Tilavuokrat aina alkavalta tunnilta.
Elintarvikemyynnissä myyjä vastaa tarvittavista luvista.
Useampipäiväisissä tapahtumissa alennus 50% lisäpäivältä.

OPASTUKSET
Perusnäyttely:
Arkisin (klo 9–17)
Iltaisin ja viikonloppuisin
Muut kuin suomenkieliset opastukset
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30 €
30 €
75 €
60 €
0€

Koulu- ja oppilaitosopastukset
Opastus Perinnejuna Valtteriin
Muistojen matkassa -museokierros
Kokoelmakierros
Alkuopastus, pääsymaksun hinnalla
Opastushintoihin lisätään sisäänpääsymaksut.

LASTENKIERROKSET JA TYÖPAJAT
Junailijan aarrearkku
Rautatiesuunnistus
Bongaa vaunut ja veturit!
Aikamatkalle Perinnejuna Valtteriin (opastukset ja tehtäväpaketit)
Kangaskassi -työpaja

35 €
35 €
30 €
25 € / 35 €
40 €

Katso ryhmäpalvelujen saatavuus ja lisätiedot https://rautatiemuseo.fi/fi/ryhmapalvelut
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