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KÄYTTÖSÄÄNNÖT: 
 
1. Avoinnaoloaikojen ulkopuolella museoiden käyttö on mahdollista maksimissaan 

kello 22.00 saakka 
 
2. Museoiden alennushintainen pääsylippu oikeuttaa sisäänpääsyyn opiskelijoilla, 

työttömillä, eläkeläisillä ja ryhmillä. Ryhmän minimikoko on 10 henkilöä 
 
3. Koululaisryhmiksi katsotaan peruskoululuokat.  
 
4. Yhteislippu on voimassa kaksi vuorokautta 
 
5. Tilojen käytöstä ja vuokraamisesta päättää museo- ja kulttuurijohtaja  
 
6. Tilat varataan museoiden avoinnapidosta 

 
7. Museon tuolien ja pöytien siirtely on kiellettyä ilman erillistä lupaa 
 
8. Hinnastossa esitettyjen aineistojen käyttöä saattaa rajoittaa tekijänoikeudelliset 

asiat, jotka selvitetään tehtävänannon vastaanottamisessa 
 
9. Laskutus tilojen käytöstä hoidetaan kulttuuri- ja museopalveluiden kautta 
 
10.  Valokuvat myydään asiakkaalle kertakäyttöoikeudella. Oikeutta ei saa myydä eikä 

siirtää edelleen. Käytön jälkeen digitaaliset kuvat on hävitettävä. Rauman museon 
/ Rauman taidemuseon sekä kuvaajan nimi on aina mainittava kuvan yhteydessä, 
ellei toisin sovita. Verkkosivuilla kuvat on esitettävä pienennettyinä max kokoon 
72 dpi, 1920 x 1080. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan 
kunnioittamisesta kuvien käytössä 

 
11. Museon kuvien käyttäjä on velvollinen toimittamaan museolle yhden kappaleen 

julkaisua/tuotetta, jossa kuva esiintyy 
 
12.  Museon kokoelma ei ole lainsäätäjän tarkoittama julkista luotettavuutta nauttiva 

rekisteritiedosto, jossa esiintyvät virheellisyydet automaattisesti korvataan 
julkisista varoista. Museo ei korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat esim. kuvien 
tunnistetiedoissa olleista virheistä 

 
13. Museon kuvia ei lainata ulkopuolisille
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MUSEOIDEN KÄYTTÖMAKSUT  
HINNASTO 1.1.2020 ALKAEN 

ALV-prosentti on kulloinkin voimassa olevan mukainen 

 
 

 
 

ALV % VEROLLINEN 
HINTA 

1.1.2020 
ALKAEN 

PÄÄSYMAKSUT 

KERTALIPPU / YKSI KOHDE 

Normaali hinta 10 % 6,00 

Alennettu hinta 10 % 3,00 

Alle 18v. ilmaiseksi 

KIERTOLIPPU   

Normaali hinta 10 % 8,00 

Alennettu hinta 10 % 6,00 

OPASTUKSET   

Opastusmaksu virka-aikana 24 % 50,00 

Opastusmaksu virka-ajan 
ulkopuolella 

24 % 80,00 

Koululaisryhmien opastus 
virka-aikana 

 Ei maksua 

Sammallahdenmäen opastus 24 % 120,00 

TILAVUOKRAT 

Tilavuokran tuntihinta. Lisäksi 
peritään pääsymaksu 
normaalin hinnaston mukaan. 
Tilavuokraa ei peritä, jos 
käyntiin liittyy opastus. Silloin 
taksa on opastusmaksu + 
pääsymaksu 

24 % 20,00 

Taidemuseon majoitustila 
yhteistyökumppaneille 
(vuorokausihinta, sisältäen 
lakanat) 

24 % 40,00 
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ALV % VEROLLINEN 
HINTA 

1.1.2020 
ALKAEN 

PALVELUMAKSUT 

KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 

Käyttötarkoitus 

Museo- ja opetustoiminta, 
opinnäytetyöt, kotiseutukirjat, 
kotiseutulehdet, yhdistysten 
historiikit, sukukirjat ja –
lehdet, Rauman kaupunki, 
yksityishenkilöt 

 Ei maksua 

Kutsukortti, postimerkki, kirja, 
aikakaus- ja päivälehdet, 
ohjelmalehtinen, kalenteri, 
postikortti, elokuva, video, 
TV, AV-materiaali, 
multimedia, näyttelyt, 
somistus  

24 % 100,00 

Kansikuva, juliste, internet 24 % 150,00 

Kaupallinen käyttö 24 % 200,00 

TV-mainos 24 % 600,00 

ARKISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Skannaus / kuvatallenne 24 % 14,00 

Vedos (maks. A4, 300 dpi) 24 % 6,00 

Toimitusmaksu. Maksuun 
lisätään mahdolliset 
postikulut 

24 % 5,00 

TUNTIVELOTTEISET ASIANTUNTIJAPALVELUT 

Asiantuntijapalvelut alkava 
tunti (laaja tiedonhaku, 
luento, konsultointi, 
esinekuvaus, 
tekstiilikonservointi). Hintaan 
lisätään tarvittaessa 
materiaali ja matkakulut 

24 % 60,00 

TAIDETEOSTEN JA ESINELAINOJEN KÄSITTELYMAKSU 

Sisältää valmistelun, esille 
hakemisen/paikoilleen 
palautuksen, 
pakkaamisen/purkamisen, 
kuntoarvioinnin, 
pakkausmateriaalit 
- esineitä 1-5 
- esineitä 6-10 
- esineitä yli 10  
Erittäin suurten esineinen 
osalta hinta neuvotellaan. 

 
 
 
 
 
 

24 % 
24 % 
24 % 

 
 
 
 
 
 

100,00 
200,00 
300,00 

 


