
Eesti Maanteemuuseumi hinnakiri 

Kehtiv alates 1. maist 2019 

Teenus Ühik  Hind 

Piletid 

Täiskasvanu 1 tk 8.-  

Grupipilet /1 in (grupp alates 12 in) 1 tk 7.- 

Sooduspilet (õpilane, üliõpilane, ISIC/ITIC 
kaardi omanik, pensionär; hind kehtib 
vastava tunnistuse ettenäitamisel) 

1 tk 5.-  

Perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja nende alla 
18-aastased lapsed)  

1 tk 18.- 

Perepilet lisateenusega (lisaks ühe 
elektriauto kasutus 10 min) 

1 tk 20.- 

Aastapilet perele 1 tk 36.- 

Suurpere pilet (perekaardi esitamisel)  1 tk 10.- 

Laste Lõunamaa ühispilet 1 tk 49.- 

Eelkooliealine, EV vormis ajateenija, 
represseeritu, lastekodu ja asenduskodu 
laps, Maanteeameti töötaja, 
muuseumitöötaja, EV ajakirjanik (töötõendi 
ettenäitamisel), Rahvusvahelise  Ajakirjanike 
Föderatsiooni (IFJ) pressikaardi omanik 

1 tk tasuta 

Raske ja sügava puudega isik ning saatja 
(kaardi ettenäitamisel) 

1 tk tasuta 

Giiditeenus * 

Grupp (kuni 25 inimest) 1 tund/grupp 20.- 

Võõrkeeles (inglise, vene, soome keel; kuni 
25 inimest) 

1 tund/grupp 30.- 

Väljaspool muuseumi lahtiolekuaega (kuni 
25 inimest) 

1 tund/grupp 2-kordne tasu 

Laste- ja haridusprogrammid** 

Eelkooliealistele 1 in 4.- 

Õpilastele, üliõpilastele 1 in 6.- 

Täiskasvanutele 1 in 10.- 

Eriprogrammid 1in kujuneb 
tegevuste põhjal 

Eriprogramm väljaspool muuseumi 1 tund kokkuleppehind 



Pöörleva auto kasutamine väljaspool 
muuseumi (hind sisaldab juhendajaid ja 
tegevusi, lisandub transpordikulu) 

1 tund kokkuleppepind 

Laste sünnipäevapakett 2,5 h 
(sisaldab muuseumipiletit, 1,5 tundi 
tegevuste juhendamist ja mänge) *** 

2,5 tundi/kuni 
15 last 

65.- + 2.- 
materjali kulu 
meisterdamisele 
iga lapse kohta 

Seminariteenus 

Teemeistri õppeklass vanas Postijaamas 
(32+10 kohta konverentsitehnikaga; 
võimalus juurde tellida lisatasu eest 
giiditeenus või töötuba) 

1 
tund/tööpäev  

30.-/180.- 
hind sisaldab 
muuseumipileteid 

Masinahalli õppeklass (40 kohta 
konverentsi-tehnikaga; võimalus juurde 
tellida lisatasu eest giiditeenus või töötuba) 

1 
tund/tööpäev 

70.-/300.- 
hind sisaldab 
muuseumipileteid 

Masinahalli liikluskasvatuskeskus (150 kohta 
teatristiilis; tehnika: ekraan, pult, kõlari-
süsteem, suunatav valgus, mikrofonid, 
võimalus sünkroontõlkeks, WiFi) 

1 tööpäev kokkuleppehind, 
tellimise periood 
oktoober-aprill 

Lisateenused 

Giidituur koos lühiväljasõiduga 1942. a. 
Saurer bussiga ettetellimisel marsruudil 
Varbuse - Ihamaru - Varbuse (kuni 25 
inimest) * 

1 tund 100.- 

Sõit elektriautoga* 10 min 3.- 

Turvavöö test pöörlevas autos (alates 14. 
eluaastast) ja kaldteel  

1 katse 2.- 

Ürituse korraldamine muuseumis  
 

kokkuleppehind 

Liikluslinna keskkonna kasutamine 
jalgrattaeksamiks (sisaldab rattaid, kiivreid, 
liiklusmärke, õppeklassi kasutamist 
teoreetilise osa läbiviimiseks) * 

1 tund 20.- 

Muud teenused 

Paberkoopia 1 leht, 1 foto  1 leht/1foto 1.- 

Digikoopia mitteärilistel eesmärkidel optilise 
resolutsiooniga 300 dpi tiff-
formaadis/foto/audio-videosalvestis 

1 fail/1 foto/1 
min AV 
materjali 

3.- 



Digikoopia mitteärilistel eesmärkidel optilise 
resolutsiooniga 600-1200 dpi tiff-formaadis 

1 fail 5.- 

Digikoopia ärilistel eesmärkidel tiff-
formaadis (reklaam, tootmine, 
kaanekujundus jms) /foto/audio-
videosalvestis 

1 fail/1 foto/1 
min AV 
materjali 

12.- 

Faili konverteerimine tellija poolt soovitud 
formaati  

1 tk  5.- 

Salvestamine andmekandjale või tellimuse 
üleslaadimine tellija ftp-serverisse või 
failivahetusprogrammi 

1 tellimus 3.- 

Koopiate valmistamine Eesti muuseumidele 
ja riigiasutustele  

 
tasuta 

Lastemuuseumi fotoboksist foto 
väljaprintimine 

1 tk 1.- 

Külmutamisteenus museaalide 
mittekeemiliseks desinfitseerimiseks 
bioorganismidest (teenuse kestvus 10 
päeva, temp. -35C, külmkambri mõõdud: 
110 x 95 x 210 ja ukse mõõdud 80 x 192) 

1 kasutuskord 115.- 

 

*  Teenusele lisandub juurde muuseumipilet. 

**  Iga kümne õpilase kohta on ühel täiskasvanud saatjal muuseumisse 

tasuta sissepääs. 

*** Sünnipäevapaketi hind kehtib kuni 15-le lapsele koos kahe saatjaga. Iga 

järgneva sünnipäevakülalise eest tuleb tasuda muuseumipilet. 

 


