Palveluhinnasto 2020
L APPE E N R A NNA N mu s eot

Museokortti 69 €
Museokortti on suomalaisten museoiden yhteinen pääsylippu, jolla voi vierailla museoissa
niin monta kertaa kuin haluaa 69 euron vuosimaksulla.
Voimassaolevan kortin uusiminen 64 €
Museokortilla pääsee 300 museoon Ahvenanmaalta Inariin.
Lisätietoa: www.museot.fi/museokortti

OPASTUSMAKSUT
						
SUOMEN KIELI, KUVAILUTULKKAUS
1h
2h

85 €
130 €

MUUT KIELET, DRAAMAOPASTUKSET		
1-2 h 130 €						
Peruutusturvamaksu: Yhden tunnin palkkio (85 €), ellei peruutusta ole tehty
edellisenä päivänä klo 16 mennessä.
Ellei ollenkaan ilmesty paikalle: täysi maksu.
Opastusvaraukset ja tiedustelut:
museoiden toimisto,
040 587 2274 tai museot@lappeenranta.fi
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KUVAPALVELUHINNASTO
Kuva-arkisto välittää kuvia yksityisille ihmisille, yhdistyksille, tutkijoille, julkaisuihin, markkinointiin ja
tiedotusvälineille.
Museon kuva-arkiston asiakaspalvelutila on avoinna virka-aikana sopimuksen mukaan.
Asiakkaita pyydetään aina ottamaan etukäteen yhteyttä ajanvarausta varten.
Museon digitoituun kuva-aineistoon voi tutustua https://lappeenrannanmuseot.finna.fi -käyttöliittymästä. Palvelun piirissä on tällä hetkellä valikoituja osia museon tarjoamista kuvakokoelmista.
Yhteydenotot ja tiedustelut kuva-arkistoon:
miikka.kurri@lappeenranta.fi tai puh. 040 531 0424
LASKUTUSPERIAATTEET
Museo perii kuva-arkiston painokelpoisista kuvatallenteista kuvakohtaisen tallennemaksun sekä
kuvan käyttötarkoituksesta riippuen mahdollisen julkaisumaksun.
Museo perii yli tunnin kestävästä kokoelma-aineistoihinsa liittyvästä tiedonhausta hinnaston mukaisen
tietopalvelumaksun. Museo laskuttaa tilauksen käsittelykuluista toimitus- ja käsittelymaksun.
Lisäksi ulkopuolisen suorittamista kuvauksista museon tiloissa peritään kuvausmaksu.

TALLENNEMAKSUT
DIGITAALINEN TALLENNE
Julkaisukelpoinen kuva (resoluutio 300dpi, noin A4 -koko)
Digitaalinen kuvatallenne: 17 €
Suuremmat julkaisukoot vain sopimuksen mukaan, hinnoitellaan erikseen.
Matalaresoluutio selailukuvat:
Yksityinen ja yleishyödyllinen käyttö: veloituksetta (koskee digitoituja tallenteita)
Kuvan toimittaminen sähköpostitse veloituksetta.
Kuvan toimittaminen CD:llä, DVD:llä tai muistitikulla: 15,00 €
TULOSTEET JA VALOKOPIOT
ensimmäinen sivu/kpl
- A4 mustavalkoinen		
- A4 värillinen			
- A3 mustavalkoinen		
- A3 värillinen			

2,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €

Tutkijat ja opiskelijat
A4 kaikki sivut/kpl		
A3 kaikki sivut/kpl		

0,30€
0,50€

seuraavat sivut/kpl
- A4 mustavalkoinen		
- A4 värillinen			
- A3 mustavalkoinen		
- A3 värillinen			
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1,00 €
1,50 €
1,50 €
2,50 €

KUVIEN KÄYTTÖMAKSUT
Maksut kuvakohtaisia.

Yleishyödyllinen käyttö
Museo- ja opetustoiminta:
Tieteelliset julkaisut:		
Kulttuuriympäristöselvitykset ja raportit:
Kotiseutujulkaisut:		
Opinnäytteet:			

Kaupallinen käyttö
Painotuotteet
			
25 €
Elokuva, filmitallenne, televisio
25 €
Internet
		
25 €
Monimediakäyttö
		
50 €
Mainostarkoitus
hinnoitellaan
			
tapauskohtaisesti

ei käyttömaksua
ei käyttömaksua
ei käyttömaksua
ei käyttömaksua
ei käyttömaksua

Yksityishenkilön omaan käyttöön tilatusta
kuvasta ei peritä käyttömaksua.

TIETOPALVELUMAKSU
- normaali tiedonhaku
- vaativa tiedonhaku		
- hyvin vaativa tiedonhaku

20 €
60 €
160 €

(työaika 1–2 h)
(työaika 2–5 h)
(työaika yli 5 h)

KUVAUSMAKSUT
Ulkopuolisen
suorittamat kuvaukset museoiden tiloissa virka-aikana 		
50 € / tunti
muuna aikana								80 € / tunti
+ henkilökunnan kulut 						
40 € /tunti / henkilö
Kuvista on luovutettava kappaleet museon arkistoon.

TOIMITUSAIKA JA -KULUT

•

Toimitusaika sovitaan museon kanssa tilauskohtaisesti. Toimitus- ja käsittelykulut lisätään tilaukseen.

Verkkosivulla julkaistaessa kuvat on esitettävä pienennettynä max kokoon 72 ppi,
1920 x 1080.

•

Asiakas vastaa tekijänoikeus- ja henkilösuojalain noudattamisesta kuvien käytössä.

•

Asiakas vastaa mahdollisten tekijänoikeuslupien hakemisesta ja maksaa tekijänoikeuskorvaukset kuvista.

•

Taideteoskuvia ei saa rajata tai muokata
ilman erillistä lupaa. Muokkauksesta on
oltava julkaisussa maininta.

•

Kuvien laadun parantaminen, kuten kuvan
terävöittäminen, roskien poisto tai kuvan
hienovarainen rajaaminen ei ole kiellettyä
kuvan muuntelua.

•

Asiakas on aina velvollinen luovuttamaan museolle kappaleen julkaisua,
johon museon kuvaa tai kuvia on käytetty.

Toimitus- ja käsittelymaksu 6,00 €
ALV
Maksut ja palvelut sisältävät
arvonlisäveron (24%)
KUVIEN KÄYTTÖEHDOT
•

Asiakkaalla on arkistosta tilaamaansa painokelpoiseen kuvaan kertakäyttöoikeus, jota ei saa
myydä eikä siirtää kolmannelle osapuolelle.

•

Museon nimi sekä kuvaamon tai kuvaajan
nimi (jos tiedossa) on aina mainittava kuvan
yhteydessä, ellei toisin sovita.
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TILAVUOKRAT
Varaukset ja tiedustelut:
museoiden toimisto, 040 587 2274
tai museot@lappeenranta.fi

KIRJASTOSALI
Museoiden toimisto,
Kristiinankatu 9
30 €/h virka-aikana,
55 €/h arki-iltaisin,
90 €/h viikonloppuisin
(jos valvojaa ei tarvita, ts. henkilökuntaa paikalla, vähennetään avausmaksun osuus
35 €/arki-iltaisin ja 70€/viikonloppuisin)
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VIHREÄ MAKASIINI, Kristiinankatu 6
Kaupallinen toiminta (tilaisuudessa on myyntiä, tai sitä varten myydään pääsylippuja)
175€/päivä, 350€/viikonloppu. Ei-kaupallinen käyttö: 60€/päivä.
Asiakas vastaa makasiinin kunnosta ja avaimista vuokra-ajalta. Avaimet noudetaan
Lappeenrannan taidemuseolta (Kristiinankatu 8-10) kuittausta ja vuokrasopimusta vastaan.
Palautus samaan paikkaan.
Vihreän makasiinin tilavaraukset (näyttelyt ja tapahtumat):
amanuenssi Mikko Pirinen, mikko.pirinen@lappeenranta.fi, 040 522 6280.
Pöytien ja muovituolien vuokraus:
museomestari Seppo Mustola, seppo.mustola@lappeenranta.fi, 0400 241 748.
Kaluston vuokraus:
Pöytien vuokraus tapahtumiin muualla
kuin Vihreässä makasiinissa
1 – 7 päivää 10€
1 viikko – 1 kuukausi 50 €
1 kuukausi –
3 kuukautta (max. laina-aika) 150 €

Muovituolien vuokraus tapahtumiin
muualla kuin Vihreässä makasiinissa
1 – 7 päivää 10€
1 viikko – 1 kuukausi 50 €
1 kuukausi –
3 kuukautta (max. laina-aika) 150 €

Oven avausmaksut: 35 € /arki-ilta, 70 € viikonloppuna.
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ASIANTUNTIJATYÖT
ASIANTUNTIJATYÖ
Luennot 50 € / tunti
Työpajat 60 € / tunti
Muut asiantuntijatyöt 40 € / tunti
Varaukset ja tiedustelut: museoiden toimisto, 040 587 2274 tai museot@lappeenranta.fi

KONSERVOINTIPESU
40 € / tunti + materiaalikustannukset.
Hinta-arvio tehdään aina ennen työn suorittamista.
Pesun ajankohta neuvoteltava museon työtilanteiden mukaan.
Tiedustelut: puh. 040 159 6687, riikka.javaja@lappeenranta.fi tai
puh. 040 838 6592, reija.eeva@lappeenranta.fi

PUKUVUOKRAUS
Lappeen miehen
kansallispuku
100 €/kerta
Koko: 52-54.
(om. Etelä-Karjalan
maakuntayhdistys)
Tiedustelut,
vuokrausehdot ym.
konservaattori
Riikka Jäväjä
puh. 040 159 6687
riikka.javaja@lappeenranta.fi
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