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PALVELUHINNASTO 2022
PÄÄSYMAKSUT
Malva
Koko talo: Normaali pääsymaksu

16 e

Alennettu pääsymaksu

12 e

Yksi näyttely: Normaali pääsymaksu

10 e

Alennettu pääsymaksu

8e

Hiihtomuseo ja Mastola
Normaali pääsymaksu

10 e

Alennettu pääsymaksu

8e

Yhteislippu

15 e

Museokortti käy kaikissa kohteissa.
Alennettu pääsymaksu: Ryhmät (Malva yli 15 hlöä, Hiihtomuseo ja Mastola yli 10 hlöä),
eläkeläinen, opiskelija, varusmies.
Ilmaiskävijät kaikkiin museoihin (todistus esitettävä): Alle 18-vuotiaat, henkilökohtaiset
avustajat, museonjohtajan myöntämä vapaalippu, henkilökunnan perheenjäsenet, hyvlan
jäsenet perheineen, kaupunginhallituksen jäsenet, perheineen, ICOMin jäsenet
(henkilökohtainen), Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n (PKL) jäsenet,
muiden Suomen museoiden henkilökunta (henkilökohtainen), toimittajat, lehdistökortti, jos
tekemässä tai suunnittelemassa juttua, Lahti-oppaat (henkilökohtainen), ryhmien kuljettajat ja
oppaat, ryhmiä tuovat opettajat, myös tunninvalmistelukerta, LABin opiskelijat: Muotoilu,
kuvataide ja visuaalinen viestintä, Veikkauksen kortti keskiviikkoisin, kulttuurikummit
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Ilmaiskävijät Hiihtomuseoon (todistus esitettävä):
LHS:n veteraanit, LHS:n Punapaidat, Vanhat hiihtoveikot ja -siskot, Suomen urheiluhistoriallinen
seura (SUHS), Lahti-seuran jäsenet
Ilmaiskävijät Mastolaan (todistus esitettävä):
Ylen henkilökunta, MTV:n henkilökunta, radioamatöörit, dx-kuuntelijat, RTM säätiön hallituksen
ja valtuuskunnan jäsenet perheineen, TKK:n radiotekniikan opiskelijat, asiamies Hannu
Hannulan vieraat henkilökohtaisesti johtaen tai ilmoittaen
Ilmaiskävijät Historialliseen museoon (todistus esitettävä):
Lahden kartanon ystävien jäsenet, Lahti-seuran jäsenet, Yliopiston historian, kulttuurihistorian,
arkeologian ja kansatieteen opiskelijat
Ilmaiskävijät Malvaan (todistus esitettävä):
Lahden taiteilijaseuran jäsenet, Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistyksen jäsenet, Suomen
Arvostelijoidenliiton jäsenet (SARV), SARV-kortti, jos tekemässä juttua, Yliopiston taidehistorian
ja taidekasvatuksen opiskelijat. Lisäksi museonjohtajan myöntämänä, esim. taitelijayhdistysten
ryhmät.
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OPASTUS
Malva
Ennakkotilauksesta. Pääsymaksut eivät sisälly hintoihin.

ti-pe

la-su

10 min yleisesittely Valogalleriassa, max 30 hlö

40 e (alv 0 %) 80 e (alv 0 %)

20 min, näyttelykohtainen opastus, max 30 hlö

80 e (alv 0 %) 160 e (alv 0 %)

90 min koko talon opastus, max 30 hlö

120 e (alv 0 %) 240 e (alv 0 %)

30-45 min kuraattorikierros yhteen näyttelyyn

150 e (alv 0 %) 300 e (alv 0 %)

Aukioloaikojen ulkopuolella opastushinnat sovitaan erikseen. Lähtökohtana opastuksen
päivähinta + alv 24% + aukipidosta aiheutuvat kustannukset.
Hiihtomuseo ja Mastola
Ennakkotilauksesta. Pääsymaksut eivät sisälly hintoihin.

ti-pe

la-su

Avoinnaoloaikana, max 25 hlö

90 e (alv 0 %) 120 e (alv 0 %)

Aukioloajan ulkopuolella, max 25 hlö

120 e (alv 24 %) 150 e (alv 24 %)

Avoinnaoloaikana opiskelija- ja koululaisryhmät

55 e (alv 0 %)

Avoinnaoloajan ulkopuolella opiskelija- ja koululaisryhmät 75 e (alv 24 %)
Hiihtomuseon kisat, max 15 hlöä, avoinnaoloaikana

75 e (alv 0 %)

Lisähenkilöt

5 e / henkilö

AVOINNAOLOAJAN ULKOPUOLINEN AIKA
Järjestelykulut sekä ”odotustunnit” veloitetaan tilanteen / tilaisuuden tarpeiden mukaan.
Asiakkaan tulee ilmoittaa edellisenä päivänä klo 14:00 mennessä tilaisuuden peruuntumisesta.
Muussa tapauksessa veloitamme 50 e ilmoittamatta jättämisestä.
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TILAVUOKRAT
Malva

sis. alv 24 %

Valogalleria: klo 18-21, paitsi keskiviikkoisin

1300 e

Kumma: 3 tuntia

500 e

Vitonen: 3 tuntia

300 e

Käymistila (peruskalustusta ei muuteta), 3 tuntia

500 e

Näyttelytilat: tapauskohtaisesti, jos näyttely sallii.
Koko talo, koko päiväksi, 8 tuntia

9000 e

Mahdolliset tarjoilut asiakas tilaa Kahiwasta tai Bistrosta.
Hiihtomuseo ja Mastola
Tuntihinta

70 e/tunti

(myös museon näyttelytiloissa järjestettävät tilaisuudet, konsertit, yms.)
Mastolan auditorio

70 e/tunti
400 e/päivä

Tilavuokrat ja tilaisuudet: tarjoukset Birgitta Harju, birgitta.harju@lahti.fi, 050 3985 503
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ASIANTUNTIJAPALVELUT
Asiantuntijapalvelut laskutetaan ajankäytön mukaan, minimi 1 tunti. Lisäksi veloitetaan
mahdolliset tarvike- ja matkakulut. Pidempikestoiset tutkimustehtävät sovitaan
tapauskohtaisesti.
sis. alv 24 %
Amanuenssi, tutkija ja konservaattori

120 e/tunti

Kuvankäsittely, museoapulainen

50 e/tunti

Asiantuntijaluennot

300 e/tunti

Suunnittelu (näyttely- ja graafinen suunnittelu)

75 e/tunti

MUUT PALVELUT
sis. alv 24 %
Kuljetuskulut

80 e/tunti

Henkilökulut

50 e/tunti/henkilö

Lainaus muille museoille pakkaus-, kuljetus-, vakuutus- ja henkilökulut sekä korvaus
sopimuksen mukaan.
Lahden kaupungin taidekokoelman sijoittaminen kaupungin toimipisteisiin
Teoskohtainen kertamaksu

60 e/teos

Kuljetuskulut

80 e/tunti

Ripustus

80 e/tunti
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Muiden toimijoiden (ei yksityishenkilöt) kohteisiin
Kuratointityötunti

120 e/tunti

Kuljetuskulut

160 e/tunti

Ripustus 2 henkilöä

100 e/tunti

KOKOELMALAINAT
Lainamaksuun vaikuttaa esineen noutoon, käsittelyyn ja suojaamiseen kulunut aika. Lisätyöstä
sovitaan ja laskutetaan palveluhinnaston mukaan tapauskohtaisesti. Kiireellinen toimitus (alle 4
viikkoa) +30 %

sis. alv 24 %

Laina / käsittelymaksu / lainattu esine

100 / 200 e

Lainat ulkomaille / käsittelymaksu / lainattu esine / teos

300 / 500 e

KUVAPALVELUIDEN HINNOITTELU
Digitaalinen kuva

sis. alv 24 %

Käsittelymaksu

16 e / kuva

Kuvankäsittely asiakkaan toiveiden mukaan

40 e / alkava tunti

Yli kolmen näyttökuvan toimittamisesta veloitetaan 2 e / näyttökuva + yhden kuvan
käsittelymaksu.
Alkuperäisiä arkistokappaleita ei lainata museon ulkopuolelle.
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Kuvankäyttömaksut

sis. alv 24 %

Markkinointi, mainokset, pakkaukset, esitteet

alkaen 120 e/kuva

Myyntituote, julisteet, postikortit, kalenterit

alkaen 100 e/kuva

Kuvitus, lehdet, kirjat, televisio-ohjelmat, elokuvat, multimedia, internet
alkaen 50 e/kuva
Näyttely, messut, toimitilat, näyteikkunat, porraskäytävät, lavasteet, somisteet
65 e/kuva
Tutkimus, työryhmät, esitelmät, pienkustanteet, opinnäytteet, ei-kaupallinen museo- ja
opetustyö
15 e/kuva
Kansikuvalisä +100 %
Käytön laajuus (levikki, kansainvälisyys) voi vaikuttaa hintaan.
Yksityishenkilön yksityiskäyttöön toimitetusta kuvasta ei peritä kuvankäyttömaksua.
Kuvankäyttömaksu oikeuttaa kertakäyttöön. Käytön jälkeen kuva on hävitettävä. Jos sama kuva
tilataan useaan eri käyttötarkoitukseen, hinta peritään yhden kerran, kalleimman
käyttötarkoituksen mukaan.
Perustutkinnon opinnäytetöihin liittyvistä kuvista ei peritä käyttömaksua.
Maksu tapahtuu sähköisellä laskutuksella.
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Kuvaukset

sis. alv 24 %

Museon valokuvaajan kuvaustyö

65 e/alkava tunti

Museon tilojen käyttö kaupalliseen kuvaukseen

500 e/alkava tunti

Avustavan henkilökunnan työ

40 e/alkava tunti

Asiantuntijapalveluista (esimerkiksi amanuenssin työ) laskutetaan erillisen taulukon mukaisesti.
Kuvaustilojen kuntoon saattamisesta ja uudelleen järjestämisestä aiheutuvat kulut sopimuksen
mukaan.
Kuvista on luovutettava kappaleet museon arkistoon.
Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus kuvata teostaan korvauksetta. Järjestelykuluina veloitetaan
avustavan henkilökunnan työ.
Maksut
Museo perii kuvista ja niiden käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut. Maksuehto
on 14 päivää netto.
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Toimitusehdot
Kuva toimitetaan sovittuun käyttötarkoitukseen seuraavin ehdoin:
1. Tilaajalla on kuvaan enintään sovitun käyttötarkoituksen mukainen
kertakäyttöoikeus, jota ei saa myydä eikä siirtää. Kuvat on hävitettävä käytön
jälkeen.
2. Lahden museot, kuvakokoelmat ja kuvaajan nimi on mainittava kuvan
yhteydessä, ellei erikseen toisin sovita.
3. Tilaajan on kunnioitettava kuvan käytössä kuvaajan ja, mikäli kuvan
kohteena on tekijänoikeuksin suojattu teos, taiteilijan tekijänoikeuksia.
4. Tilaajan on kunnioitettava ihmistä esittävän kuvan käytössä yksityisyyden
suojaa.
5. Mikäli kuvan kohteena on tekijänoikeuksin suojattu teos, tilaaja vastaa
teoksen oikeudenhaltijoiden selvittämisestä ja mahdollisista taiteilijan
tekijänoikeuskorvauksista suoraan oikeudenhaltijoille.
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