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TURUN MUSEOKESKUS 
Valokuva-arkisto 
PL 286, 20101 TURKU 
p. 02 330 000 (kaupungin vaihde) 
museokeskus@turku.fi 

Kuvahinnasto 2018 
 
Valokuva-arkistosta tilattavat digitaalikuvat 
 
 
   (Alv 0 %) Alv 24 % 
 
Käsittelymaksu yksi kuva, max A3 (10,08 €) 12,50 € 
A2: 2x käsittelymaksu ja suuremmat 4x käsittelymaksu 
 
Käsittelymaksu useampi kuva (8,06 €) 10,00 € / kuva 
 
Käyttöoikeusmaksu  (54,84 € / kuva) 68,00 € / kuva 
- julkaisut, televisio-ohjelmat, elokuvat, internet 
 
Alennettu käyttöoikeusmaksu (27,42 € / kuva) 34,00 € / kuva 
- museoiden näyttelykäyttö, rakennushistorialliset selvitykset, historiikit, aikakausi- ja päivälehdet 
 
Käyttöoikeusmaksu, kaupallinen käyttö (80,00 € / kuva) 99,20 € / kuva 
- mainokset, myyntituotteet 
 
Laskutuslisä   (5,00 €) 6,20 € 
 
Oppilaitoksilta, opinnäytetöistä, yliopistojen tieteellisistä julkaisuista, kotiseutuyhdistysten julkaisuista, 
yksityiskäytöstä, yleishyödyllisiltä kulttuurijärjestöiltä ja Turun kaupungilta peritään vain käsittelymaksu, 
ei käyttöoikeusmaksua. 
 
Paljousalennus kuvien nettohinnasta: 5-10 kuvaa -15 %, 11-20 kuvaa -25 %, yli 20 kuvaa -35 %. 
 
Turun museokeskuksella on oikeus saada omaan käyttöönsä yksi kappale valmista tuotetta, jossa on 
käytetty museon kuva-aineistoa. Kuvaa julkaistaessa on aina mainittava lähde ja kuvaajan nimi (Turun 
museokeskus/kuvaaja). Digitaaliset kuvat myydään kertajulkaisuoikeudella, kuvan käyttäminen toisessa 
mediassa on +50 % hinnasta. 
 
Laskutuslisää ei peritä, jos asiakas maksaa kuvat käteisellä rahalla Turun museokeskuksen Kalastajan-
kadun toimipisteessä. Käynnistä on aina sovittava etukäteen. 
 

Kuvausmaksut 2018 
 
Kuvausluvan/kuvaussopimuksen hinta muodostuu kuvauslupamaksusta, kuvausmaksusta ja mahdollis-
ten henkilöstöpalvelujen maksuista. Museon pääsymaksun perimisessä käytetään tapauskohtaista har-
kintaa. 
 
Kuvauslupamaksu  (8,06 €) 10,00 
- peritään kaikista kuvauksista 
 
Kuvausmaksut (valokuvaus, video- tai filmikuvaus, muut kuvalliset tallenteet): 
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Kuvaus ei-kaupalliseen käyttöön  (31,45 € / h) 39,00 € / h 
- esim. hääkuvaus tai omakustannekuvaus 
 
Kuvaus kaupalliseen käyttöön (54,84 € / h) 68,00 € / h 
- esim. yritykset, tv-yhtiöt, tuotantoyhtiöt 
 
Laskutuslisä  (5,00 €) 6,20 € 
 
 
 
Useita päiviä kestävistä kuvauksista sovitaan erikseen. Oppilaitoksilta, opinnäytetöistä ja yliopistojen tie-
teellisistä julkaisuista peritään vain kuvauslupamaksu. Harrasteryhmiltä kuvauslupamaksu ja kuvaus-
maksu voidaan periä ryhmäkohtaisesti. Museon tiloissa tapahtuvan kuvauksen valvonnasta laskutetaan 
hinnaston mukaan. 
 
Kuvausluvasta ei peritä laskutuslisää, jos asiakas suorittaa lupaan sisältyvät maksut ko. museoyksikön 
lippukassalla. 
 
 
Vahtimestaripalkkiot   
Vahtimestaripalkkio virka-aikana   (36,29€ / h) 45,00 € / h 
Vahtimestaripalkkio virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin (48,39€ / h) 60,00 € / h 
 
Esinekuvaukset 
- Kuvausmaksu kokoelmaesineestä tai -taideteoksesta (54,84 €) 68,00 € 
- Kuvausmaksu näyttelyssä olevasta esineestä  (72,58 €) 90,00 € 
 
 
Kuvan käsittelymaksu laskutetaan erikseen. Museon tiloissa suoritettavat esinekuvaukset tekee pää-
sääntöisesti Turun museokeskuksen valokuvaaja. Alihankkijalla teetetyn työn laskuun lisätään palvelusta 
välillisinä kuluina 30 %. 
 
Valokuvapalveluiden ja kuvien hinnoista myönnetään Varsinais-Suomen paikallismuseoille 30 %:n alen-
nus maakunnallisen museotyön perusteella. 
 

Kuvaaminen museoiden pihalla 
 
Museoiden piha-alueilla, jonne pääsee esteettä ilman pääsymaksua, voi ottaa kuvia kaupalliseen käyt-
töön ilman kuvauslupaa. Siellä täytyy toki huomioida muut asiakkaat. Jos kuvaus on kovin suuri, ts. ku-
vaukseen osallistuu monta henkilöä, asiasta on hyvä ilmoittaa ao. museon lippukassalle. Jos kuvauk-
sessa tarvitaan vahtimestarien tai muun henkilökunnan apua, tällöin kirjoitetaan kuvauslupa, ja makse-
taan kuvauslupamaksu ja vahtimestaripalkkiot. Samoin menetellään elokuvien ja TV-ohjelmien kuvauk-
sissa. 
 
Museoalueilla, joihin tarvitaan pääsymaksu, esim. Luostarinmäen käsityöläismuseossa, tarvitaan ku-
vausta varten kirjallinen kuvauslupa ja maksetaan kuvauslupa- ja kuvausmaksut sekä museon pää-
symaksut. Kuvauslupa pyydetään Turun museokeskuksen valokuva-arkistosta mielellään etukäteen. 
Myös lippukassat voivat kirjoittaa kuvausluvan ja veloittaa siitä. 


