
PALVELUHINNAT JA MAKSUT 
Huittisten museo 
 
 
PÄÄSYMAKSUT 
 

Aikuiset      2 €, myös ryhmäkäynneillä 
Alle 18-vuotiaat    Vapaa sisäänpääsy 
Sotiemme veteraanit (etu on henkilökohtainen)  Vapaa sisäänpääsy 
Museoiden henkilökunta, museoalan opiskelijat  Vapaa sisäänpääsy 
 
RYHMÄT 
Huittislaisten oppilaitosten opintoryhmät   Vapaa sisäänpääsy 
opettajan johdolla 
 
MUUT RYHMÄT 
Normaali pääsymaksu. 
 
Jos ryhmäkäynti ajoittuu museon aukioloajan ulkopuolelle, 
peritään ovenavaamis- ja opastusmaksu  20 €/RYHMÄ 
 
Matkanjohtaja ja kuljettaja    Vapaa sisäänpääsy 
 
OPASTUS 
 
Opastuksen saa halutessaan. Se sisältyy pääsymaksuun.  
Ryhmäkäyntiin kuuluu aina opastus. 
 
VALOKUVAPALVELUT 
 

KUVIEN TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT 
Museo perii kuvien käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Kuvatilaukset 
toimitetaan sopimuksen mukaan niin, että toimitusaika on vähintään viikko. Kiireellisyyslisää 
peritään 50 % tilauksen hinnasta toimitusajan ollessa alle viikko. 

Originaalikuvia ei lainata asiakkaille. Valokuvasta teetetään kopio asiakkaan laskuun. Asiakas on 
vastuussa kuvan asianmukaisesta käytöstä ja tekijänoikeuksien kunnioittamisesta. 

Valokuvat luovutetaan asiakkaalle kertakäyttöoikeudella vain sovittuun, kuvatilauslomakkeessa 
mainittuun käyttötarkoitukseen. Uusintakäytöstä on sovittava Huittisten museon kanssa. Kuvien 
käyttöoikeutta ei voi siirtää eikä myydä edelleen kolmannelle osapuolelle. 



Kuvaa ei saa ilman erillistä lupaa muokata tai muunnella. Muuntelusta on oltava julkaisun 
yhteydessä maininta. Kuvien laadun parantamiseen liittyviä toimia, kuten kuvan terävöittämistä, 
roskien poistoa tai kuvien rajaamista ei pidetä kiellettynä kuvan muokkaamisena tai muunteluna. 

Kuvia julkaistaessa tulee mainita Huittisten museon kokoelmat sekä valokuvaajan nimi, jos se on 
tiedossa. 

 

JULKAISUT JA MUUT TUOTTEET 

Asiakas on velvollinen luovuttamaan Huittisten museolle yhden kappaleen julkaisua tai muuta 
tuotetta, jossa on käytetty museon kuvia tai hyödynnetty esinekokoelmia. 

KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT  
(sis. alv 24 %) 
 
KÄYTTÖTARKOITUS 
 
Museo- ja opetustoiminta, opinnäytetyöt, ei maksua 
kotiseutukirjat ja -lehdet, yhdistys- 
ten historiikit, sukukirjat ja –lehdet,  
Huittisten kaupunki, yksityiskäyttö 
Aikakaus- ja päivälehdet, ohjelmalehtinen   60 € 
-  kansikuvaksi   100 € 
Kirja       60 € 
-  kansikuvaksi   100 € 
Elokuva, video, DVD, TV     60 € 
Näyttelyt, somistus     80 € 
AV-materiaali     60 € 
Kalenteri      80 € 
Äänilevyn, kasetin, videon, DVD:n kansi 100 € 
Postimerkki      60 € 
Postikortti    100 € 
Juliste 
-  museot, teatteri   100 € 
-  muut    150 € 
Mainosesite, ilmoitus, pakkaus  200 € 
TV-mainos    600 € 
Kutsukortti      60 € 
Multimedia ja CD-rom 
-  500 kpl      15 € 
-  501-1000 kpl     30 € 
-  1001-3000 kpl     60 € 
Internet 
-  kaupallinen käyttö   150 € 
-  oppilaitos (muu kuin Huittisten kaupungin)   60 € 
 
 
 



KUVAUSMAKSUT 
(sis. alv 24 %) 
 
Museon kuvaukset                                                        30€/t (vähimmäisveloitus) 
Ulkopuolisen kuvaus museon tiloissa 
-  valokuvaus, videointi, filmaus  60 €/t + henkilöstökulut  
    asiantuntijapalveluhinnan 
    mukaan    
 
DIGITAALISET KUVAT 
(sis. alv 24 %) 
 
KUVATIEDOSTO 
A4 digitaalinen tiedosto 
-  1-9 kpl    16 €/kpl 
-  10 tai yli    13 €/kpl 
A3 digitaalinen tiedosto   +10 €/kpl 
Toimitus     5 €/kpl 
 
KUVAHAUT 
(sis. alv 24 %) 
 
Laajat kuvahaut arkistosta fyysisenä kuvana tai  
verkosta digitaalisena tiedostona  30 €/t, min ½t 15 € 
 
VALOKOPIOT, LASERTULOSTEET 
(sis. alv 24 %) 
 
A4 mv    50 snt, yli 10 kpl à 25 snt 
A4 väri    1 € 
A3 mv    1 €, yli 10 kpl à 50 snt 
A3 väri    2 € 
 
    
TOIMITUSMAKSUT 
(alv 0 %) 
 
Julkaisujen ym. toimitus postitse.  8 € toimitusmaksu + lähetyskulut postin 
    hinnaston mukaan. 
    Sis. pakkausmateriaalin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASIANTUNTIJAPALVELUT 
 
TUNTIVELOITTEISET ASIANTUNTIJAPALVELUT  
(sis. alv 24 %) 
 
Koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävät 30€/1. tunti ja 25 €  
    alkava seuraava tunti 
    Virka-ajan ulkopuolella 17  
    jälkeen ja viikonloppuisin  
    40 €/1. tunti ja 35 €/alkava  
    seuraava tunti 
SELVITYKSET  
-  museon kokoelmiin tai aineistoon ja  30 €/1. tunti, seuraavat tunnit  
ulkopuoliseen aineistoon perustuvat  25 € (alle 30 min. maksutta) 
 
MUUT KUIN TUNTIVELOITTEISET ASIANTUNTIJAPALVELUT  
(sis. alv 24 %) 
 
ESINELAINAT 
 
ESINELAINAN KÄSITTELYMAKSU 60 €/laina kun esineitä 1-5 
    100€/laina kun esineitä 6-10 
    150€/laina kun esineitä yli 10 
Lainat Satakunnan paikallismuseoille  - 50 %   
Huom. mahdolliset konservointikulut  Arkeologinen esineistö 
veloitetaan erikseen   tapauskohtaisesti 
 
 
 


