
PIETARSAAREN MUSEON HINNASTO 

 

 
Pääsymaksut: 

 

Aikuiset     6,00 € 

Eläkeläiset     5,00 € 

Lapset alle 18 v    0,00 € 

 

 

 

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% 

Opastusmaksut: 

 

Kouluryhmät, Pietarsaari     0,00 € 

Muut ryhmät     30,00 € 

Aukioloaikojen ulkopuolella ja la-su, arkipyhät  60,00 €  

 

 

Tilojen vuokraus: 

 

Näyttelyhalli Tempus    400,00 €/näyttely 

Malmin talon sali    120,00 €/ 4 h 

Malmin talon ruokasali näyttelyitä varten   75,00 €/ 2 kuukautta 

 

 

Esinelainat: 

 

Esineiden esille ottoon ja palauttamiseen liittyvästä  

työstä, kuntotarkastuksesta, kuntoraporttien  

tekemisestä ja pakkaamisesta   30,00 €/h 

 

Museo ei peri muilta museoilta vuokraa laina-ajalta. Muiden toimijoiden kanssa sovitaan 

vuokrasta laina-ajalle.  

 

 

Dokumenttiarkisto ja kaupungin arkisto 

 

Kaupungin yksiköiden arkistojen järjestäminen ja karsiminen    30,00 €/h 

Tietopalvelu yli ½h    30,00 €/h 

     

   

Kuva-arkisto: 

 

      

Digitaalinen kuva (A4-A3, 300dpi)  15,00 €   

Digitaalinen kuva (A2 - , 300 dpi)  20,00 € 

CD-rom/kpl      3,00 €   

 

 

 

 



 

Kuvankäyttömaksut / kuva 

 

Mainos (esite, juliste, pakkaus)  155,00 €  (30,00) 

Kirja, kirjankansikuva, postimerkki    58,00 € (11,23) 

Näyttely, lavastus     58,00  (11,23) 

Kalenteri ja postikortti     85,00 € (16,45) 

Elokuva, video, televisio, lehdet    58,00 € (11,23) 

Internet (museot, koulut, yhdistykset)    30,00 € (5,81) 

Internet (kunnat, kaupungit)    58,00 € (11,23) 

Internet (muut)   155,00 € (30,00) 

Aikakauslehdet, pienemmät    24,00€  (4,65) 

Aikakauslehdet, pienet     12,00€  (2,32) 

 

 

 

Kuvatilausten työhön liittyvä maksu 

(arkistohaku ja skannaustyö yli ½ h)  30,00 €/h  

 

 

 

Kuvankäyttömaksu oikeuttaa kertakäyttöön. Käytön jälkeen kuva on hävitettävä.  

Julkaisun yhteydessä on mainittava Pietarsaaren kaupunginmuseota.  
 

Tilaus toimitetaan yleensä 1- 2 viikon sisällä. Alkuperäisiä kuvia emme lainaa. 

 

Seuraavilta emme peri käyttömaksua: 

  

- Paikallinen lehdistö 

- Tieteellisiä julkaisuja ja opinnäytetöitä 

- Yhdistykset, museot ja koulut Pietarsaaressa kun kuva käytetään vuosikertomuksissa 

tai historiikissa. Jos tilaukseen kuuluu enemmän kuin 5 kuvaa perimme työstä 

tuntimaksua. 

- Yksityishenkilölle jos kuva tulee yksityiskäyttöön 

    

 

 
Tilauksen yhteydessä on mainittava mihin tarkoitukseen kuva tulee kuten yksityiskäyttöön, mainos, 

kirja, esite, näyttely jne. Kuvia ei saa levittää, vuokrata tai kopioida ilman Pietarsaaren 

kaupunginmuseon lupaa.  

 

Tallennus 

Käytön jälkeen digitaalisia kuvia ei saa tallentaa ilman Pietarsaaren kaupunginmuseon lupaa. 
       

 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan jaoston hyväksymä 15.12.2022  CS 


