
LIITE 2

MUSEOPALVELUT

PALVELUHINNASTO 2021

alv 0 % alv 24 %

Laskutuslisä kaikkiin laskuihin 5,00 € 6,20 €

LUVAT JA TODISTUKSET

Todistus kohteen kulttuuri- tai rakennushistoriallisesta arvosta (esim. 

avustusanomuksia varten)
32,26 € 40,00 €

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tuntiveloitteiset asiantuntijapalkkiot

Konservointi / tunti tai tarjouksen mukaan 45,16 € 56,00 €

Koulutus, konsultti- ja asiantuntijapalvelut, tutkimus 65,33 € 81,00 €

Muotin ja esinejäljennöksen valmistaminen, muu tilauksesta tuotettu suorite

Antikvaarinen valvonta- ja ohjaus kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa / 

tunti tai tarjouksen mukaan
54,46 €/h 70 €/h

Käyttömaksut

Mittapiirustusten käyttöoikeus 79,04 € 98,00 €

Esinepiirustus, kaava jne. kopioiden tekemiseen 79,04 € 98,00 €

Käyttökorvaus digitaalisen tiedoston kopioinnista ja käytöstä
79,04 - 

374,20 €

98,00-

464,00 €

ESINE JA TAIDETEOSLAINAT

Esinelaina (hakeminen, lainausvalmistelut) 88,71 € 110,00 €

Taideteos- ja esinelainojen pakkaaminen 35,49 €/h 44,00 €/h

TAIDEKOKOELMAN TALLETUSMAKSUT

Museo ei veloita erillistä vuosimaksua

Kaupungin palvelualojen toimipisteet / teos 65,00 € 80,60 €

Kaupunkiorganisaation säätiöt ja liikelaitokset / teos 130,00 € 161,20 €

Pakkausmateriaaleista veloitetaan käytettyjen materiaalimäärien mukaan. Mahdollisista kuljetuksista ja 

konservoinnista veloitetaan erillisen hinnoittelun mukaan.

HINTA

Tarjouksen mukaan

Pitkäaikaisissa valvonta- ja tutkimushankkeissa laskutukseen lisätään 15 % hallinnollisista menoista. 

Hankeista tehdään erillinen palvelu- tai tutkimussopimus, jossa määritellään palvelun / tutkimuksen rajat ja 

kustannukset.

Esinelainapyynnöt on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen noutopäivää, myöhemmistä pyynnöistä 

peritään kaksinkertainen korvaus.

Esinelainauksista ei peritä maksua Varsinais-Suomen paikallismuseoilta. Taideteoslainoista ei peritä 

lainamaksua.



Vaikeasti ripustettava tai isokokoinen teos 

Kaupungin palvelualojen toimipisteet 80,00 € 99,20 €

Kaupunkiorganisaation säätiöt ja liikelaitokset 160,00 € 198,40 €

Teosripustus ja kuljetukset veloitetaan museomestareiden työntuntien mukaan 33,07 €/h 41,00 €/h

Välivarastointi muuttojen tai remonttien yhteydessä, 1–10 teosta 40,33 € 50,00 €

11–15 teosta 80,65 € 100,00 €

16–20 teosta 120,97 € 150,00 €

Erikoisjärjestelyistä on sovittava erikseen.

KULJETUSPALVELUT

Kuljetukset (pakettiauto) / km 0,85 € 1,05 €

Kuljetukset (henkilöauto) / km 0,65 € 0,81 €

Museomestarikorvaus 30,00 €/h 37,20 €/h

TUHOELÄINTORJUNTA (PAKASTUS)

Koko pakastin 96,78 € 120,00 €

½ pakastinta 56,46 € 70,00 €

¼ pakastinta 32,26 € 40,00 €

Muut (esine, joka ei ylitä em. rajoja) 20,16 € 25,00 €

Vastaanotto- ja palautus, työkustannus. Laskutetaan vähintään 1h. 35,49 € 44,00 €

Kopiot ja muut jäljenteet

Kopio A4 1,50 € 1,85 €

Kopio A3 2,99 € 3,70 €

Skannaus tulostusta varten / kuva 6,50 € 8,05 €

USB / CD / DVD skannausta varten 4,08 € 5,05 €

KUVAUSMAKSUT

Esine, taideteos, kartta, piirustus 54,84 € 68,00 €

Näyttelyssä oleva 72,60 € 90,00 €

KUVAPALVELU

Digitointi (sis. kuvatiedosto 300dpi, max A3) 36,29 € 45,00 €

Digitointi (sis. kuvatiedosto 300dpi, max A3), alennettu hinta 8,06 € 10,00 €

Digitaalinen kuvatiedosto, 300dpi, max A3 16,13 € 20,00 €

Kuvaukset tekee Turun museokeskuksen valokuvaaja. Kuvausmaksuista Varsinais-Suomen 

paikallismuseot saavat -50%.

Laajojen kokonaisuuksien ripustussuunnittelusta ja välivarastoinnista laitosten muuttojen ja remonttien 

yhteydessä laskutetaan erikseen kertakorvauksena sopimuksen mukaan. Hinta määräytyy teosmäärän, 

työn laajuuden ja teosten erikoisvaatimusten mukaan. Kuljetuksista veloitetaan erillisen hinnoittelun 

mukaan. Erikoiskalustosta laskutetaan erikseen.

Varsinais-Suomen paikallismuseoille myönnetään konservointi- ja tutkimuspalveluiden hinnoista 50 % 

alennus maakunnallisen museotyön perusteella.

KOPIOPALVELUT



Digitaalinen kuvatiedosto, 300dpi, max A3, alennettu hinta 6,04 € 7,50 €

Digitaalinen kuvatiedosto, suurikokoinen, A2 44,35 € 55,00 €

Digitaalinen kuvatiedosto, suurikokoinen, A2, alennettu hinta 36,29 € 45,00 €

Digitaalinen kuvatiedosto, suurikokoinen, > A2 60,48 € 75,00 €

Digitaalinen kuvatiedosto, suurikokoinen, > A2, alennettu hinta 48,39 € 60,00 €

Laaja tieto- tai kuvahaku, alkava tunti (ensimmäinen tunti ilmainen) 20,00 € 24,80 €

Laaja tieto- tai kuvahaku, alkava tunti (ensimmäinen tunti ilmainen), alennettu hinta 12,09 € 15,00 €

Tekijänoikeuslainalaisen aineiston käytöstä ja siihen mahdollisesti kuuluvista 

maksuista vastaa kuvan käyttäjä.

KUVAUSMAKSUT ULKOPUOLISILLE KUVAAJILLE

Kuvauslupamaksu peritään kaikista kuvauksista 8,10 € 10,00 €

Kuvaus ei-kaupalliseen käyttöön (esim. hääkuvaus) tai omakustannekuvaus 31,45 €/h 39,00 €/h

Kaupallinen kuvaus (yritykset-, TV-yhtiöt, tuotantoyhtiöt) 54,84 €/h 68,00 €/h

KÄSIKIRJASTON KAUKOLAINAT

Kirjaston toimittamat kaukolainat muihin kirjastoihin 4,88 € 6,05 €

Hintaan lisätään postituskulut

TOIMITUSMAKSUT

Postin välityksellä toimitettaviin tilauksiin lisätään pakkauksesta aiheutuvia kuluja 2,50 €

Lähetyskustannukset lisätään todellisten kustannusten mukaisesti.

Finna-palvelussa olevat digitaaliset tiedostot ovat omalle laitteelle vapaasti    ladattavissa.

Alennettu hinta koskee oppilaitoksia, yksityiskäyttöä, opinnäytetöitä, yliopistojen tieteellisiä julkaisuja, 

kotiseutuyhdistyksen julkaisuja, yleishyödyllisiä kulttuurijärjestöjä, omakustanteita ja paikallishistoriikkeja 

sekä Turun kaupunkia. Opinnäytteisiin ja yliopistojen tieteellisiin julkaisuihin jo digitoidut kuvat max A3 

toimitetaan veloituksetta. Paljousalennukset: 5-10 kuvaa -15%, 11-20 kuvaa -25%, yli 20 kuvaa -35%.

Oppilaitoksilta, opinnäytetöistä ja yliopistojen tieteellisistä julkaisuista peritään vain kuvauslupamaksu.

Museon tiloissa tapahtuvan kuvauksen valvonnasta laskutetaan hinnaston mukaan.


