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Videot

Digitoimme videotallenteita erilaisille medioille. Nykyisin videoita digitoidaan useimmiten 
muistitikulle.

Yleisimmät formaatit
VHS, VHS-C, S-VHS, S-VHS-C, 8mm, hi8, digital8

Videoiden digitointi      Hinta
1) muistitikulle, kiintolevylle tai pilvipalveluun  19,50 € / tunti
Veloitus jokaisesta kasetista     6 € / kpl
Tallennusmaksu medialle ja työn perusveloitus  50,00 € / työtilaus

2) DVD-levylle       hinta sis. levyn ja kotelon
1 kasetti        45,00 €
2 kasettia         38,00 € / kpl
3-5 kasettia         35,00 € / kpl
6-19 kasettia        29,00 € / kpl
20 tai enemmän       27,00 € / kpl

Erikoisformaatit       Lisähinta
Betavideo, Betamax, Betacam SP, Mini-DVD,    20,00 € / kasetti
U-matic ja MicroMV      

Perusmaksu        Hinta
Käsittelykulut       24 € / työtilaus

Tallennusmediat       Hinta
32 GB muistitikku       20,00 € / kpl
64 GB muistitikku       40,00 € / kpl
128 GB muistitikku       60,00 € / kpl
1 TB kiintolevy       75,00 € / kpl
 

Lisäpalvelut        Hinta
Lisäkopiointi muistitikulle      50,00 € / kpl
Lisäkopio DVD-levyt      15,00 € / kpl
DVD-levyjen kopiointi muistitikulle [1]    15,00 € / DVD-levy
Lisäkopio aikaisemmin tehdystä DVD-levystä   20,00 € / kpl
Videonauhan korjaus [2]      40,00 € / kasetti
tarvittaessa uusi kotelo      20,00 € / kpl
Videon tarkastusmaksu [3]     5,00 € / kasetti
Videoiden siirto samalle DVD:lle lisämaksu   5,00 € / kasetti

Järjestelmämuutokset
– NTSC <-> PAL       20,00 € / kasetti
– NTSC-video -> NTSC-dvd [4]      10,00 € / tallenne
       
Erikoiseditointi [5]       80,00 € / videotunti

[1] DVD-levyjen kopiointi muistitikulle
Videonauhojen digitointi ulkoiselle kiintolevylle tai muistitikulle.



Hinta lasketaan tallennusmaksusta
+ videoiden todellisesta pituudesta
+ videonauhojen lukumäärästä
+ mahdollisesti tallennusmedioista ja erikoisnauhalisästä.
Tilatessasi digitoinnin kiintolevylle ilmoita, jos olet Mac-käyttäjä.

[2] Videonauhan korjaus
Nauhan liitokset, kotelorikot, jumitukset ym.
Teemme korjauksia vain, jos samassa yhteydessä k.o. videonauhalle on tilattu digitointi.

[3] Videon tarkastusmaksu
Kun nauha sisältää materiaalia, jota emme voi kopioida tekijänoikeussyistä.
Katsomme pikakelauksella nauhan läpi ja tarkistamme sisällön (merkitsemme kasettiin esim. 
TV-nauhoitus).

[4] Järjestelmämuutokset
Toimii lähes kaikissa uusissa DVD-soittimissa. Riittää usein,
kun NTSC-formaatin videonauhat digitoidaan suoraan DVD:lle NTSC-formaatin.

[5] Erikoiseditointi
Voit tehdä erilaisia versioita videoistasi tarpeesi mukaan. Asiakas liittää tilaukseen yksityiskoh-
taiset ohjeet.

Diakuvat

Digitoimme diakuvia erilaisille medioille. Yleisin diakuvien kehyskoko on 5 cm x 5 cm. DVD-
levy tai muistitikku toimitetaan muovikotelossa. Kotelon kanteen ja levyn pintaan tulostetaan 
otsikko. Yleensä diakuvat ovat jo valmiiksi digitointiin soveltuvissa lippaissa. Mikäli eivät ole, 
niin lipastuksen voi tehdä itse (katso Lipastusohje). Veloitamme lipastamattomista dioista li-
pastumaksun.Digitoinnin hinta määräytyy diakuvien lukumäärän. Lisäksi veloitetaan medialle 
tallennusmaksun. Oletusformaattina on JPEG. Erikoisformaateista perimme lisämaksun.

Tarkkuus (pistettä per tuuma, dpi)á hinta 1-499 kpl á hinta 500-2499 kpl á hinta yli 2499 kpl
2100 dpi    0,75 € / kpl  0,70 € / kpl  0,65 € / kpl
2700 dpi    0,95 € / kpl  0,85 € / kpl  0,80 € / kpl
3600 dpi    1,05 € / kpl  1,00 € / kpl  0,95 € / kpl
5000 dpi    1,20 € / kpl  1,15 € / kpl  1,10 € / kpl

Tallennusmaksu        Hinta
Medialle tallennus        25 € / kpl
(muistitikku, DVD-levy, pilvipalvelu)    

Perusmaksu         Hinta
Minimiveloitus        60 € / työtilaus
Käsittelykulut        24 € / työtilaus

Tallennusmediat        Hinta
32 GB muistitikku        20,00 € / kpl
64 GB muistitikku        40,00 € / kpl
128 GB muistitikku        60,00 € / kpl
1 TB kiintolevy        75,00 € / kpl



Isot diat, 2400 dpi      Hinta
6 cm x 6 cm       1,50 € / kpl
7 cm x 7 cm       2,50 € / kpl
erikoiskoot       5,00 € / kpl

Lisäoptiot       Hinta
TIFF-formaattilisä (värisyvyys 48 bit) [1]   0,50 € / diakuva
Lipastusmaksu [2]      0,50 € / diakuva
Kuvien optimointi TV-kokoon [3]    0,10 € / diakuva
Värikorjailu [4]      0,50 € / diakuva

[1] TIFF-formaattiin (48 bit, pakkaamaton) digitoiduissa kuvissa on parempi värimaailma kuin 
JPEG-kuvissa (24 bit), mutta tiedostokoot ovat suuria. Yhden TIFF-formaattiin skannatun ku-
van kooksi 5000 dpi:llä tulee noin 160mb. Tästä syystä ne soveltuvat parhaiten niille, jotka itse 
käsittelevät kuviaan ammattitason kuvankäsittelyohjelmilla.

[2] Lipastusmaksu peritään mikäli diakuvat eivät ole valmiina suorissa katseluun soveltuvissa 
lippaissa Gepe Universal (yleisin peruslipas), Braun Paximat tai edellisiin lipasmalleihin sop-
ivissa kaatolippaissa tai Gepe CS-lippaissa. Lipastusmaksuun kuuluu diojen palauttaminen 
alkuperäiseen pakkaukseen. Yleistä on, että kaikkia kuvia ei ole kehystetty oikein päin, tästä 
syystä emme ota vastuuta siitä ovat kuvat skannaustuloksessa oikein päin (mukana voi olla 
peilikuvia).

[3] TV-levyke nopeuttaa kuvien lataantumista televisioon. Tavallisesta televisiosta DVD-soitti-
mella katselua varten kannattaa normaalityön lisäksi tilata ns. TV-levyke tai jos kuvia katsell-
aan taulutelevisiosta, jossa on USB-liitäntä, niin kannattaa tilata TV-muistitikku. Näillä olevat 
kuvat on pienennetty siten, että ne latautuvat nopeasti TV:n ruudulle. Kuvan pienennetty 
korkeus HD-TV:lle on 1080 pikseliä.

4] Värinkorjauspakettiin kuuluu diojen läpikäynti ja värien ja kontrastin korjailu tarpeen 
mukaan. Joissakin tapauksissa kuvan paraneminen on merkittävää, mutta joskus värejä ei 
saada luonnollisiksi ja tällöin veloitusta ei suoriteta.



Kaitafilmit

Digitoimme kaitafilmejä erilaisille medioille, kuten DVD-levylle, muistitikulle tai ulkoiselle kiin-
tolevylle. Hinta määräytyy filmin pituuden, filmikelojen määrän ja tallennusmedioiden mu-
kaan. Äänifilmeistä ja ohjelmallisesta kuvanparannuksesta veloitetaan lisämaksu.

Filmin pituus      Hinta 8mm  Hinta 16mm
alle 1,5 tuntia      4,45 € / min  5,95 € / min
1,5 – 4 tuntia       3,95 € / min  5,45 € / min
yli 4 tuntia       3,45 € / min  4,95 € / min

Muut maksut      Hinta
Filmikelalisä  8mm      6,00 € / kpl   
Filmikelalisä  16mm     6,00 € / kpl

Medialle tallennus      Hinta
DVD-levy värikansilla     25 € / kpl
muistitikku, kiintolevy, pilvipalvelu   50 € / kpl

Muut ehdot       Hinta
Minimiveloitus [1] 8mm     60,00 € 
Minimiveloitus [1] 16mm     120,00 €

Lähetys- ja käsittelykulut    24 € / työtilaus 
Tallennusmediat      Hinta
32 GB muistitikku      20,00 € / kpl
64 GB muistitikku      40,00 € / kpl
128 GB muistitikku      60,00 € / kpl
1 TB kiintolevy      75,00 € / kpl

Säilytämme digitoitua aineistoa noin 4 viikkoa, jonka aikana lisäkopioiden tilaaminen on vielä 
mahdollista. Tämän jälkeenkin teemme lisäkopioita, kun toimitat DVD-levyn meille.

Lisäpalvelut       Hinta, 
Äänifilmin perusmaksu 8mm    50,00 € 
Äänifilmin perusmaksu 16mm    50,00 €
Äänifilmin aikamaksu 8mm    1,50 € / min
Äänifilmin aikamaksu 16mm    2,00 € / min 

Jälkikäteet tilatut lisäkopiot
Ensimmäiset kappaleet      30 € / kpl
seuraavat kopiot      20 € / kpl

Ohjelmallinen kuvan- ja värinparannus [3]  50,00 € + 0,75 € / min
perusmaksu värikorjattu osuus     

Teippiliitos, kun filmi katkeaa [4]    5,00 €

Erikoiseditointi [5]      80,00 € / tunti



[1] Kaitafilmityön digitoinnin minimiveloitus
Lisäksi veloitetaan filmikelamaksu ja tallenusmedia. Mikäli filmin digitointityö hinta jää alle 
minimiveloituksen, niin työstä veloitetaan minimiveloitus. Esim. 10 min kaitafilmistä ve-
loitetaan 60 €, filmikelalisä 6 € / kpl ja tallennusmedia.

[2] Kiintolevylle (esim. 500Gb) mahtuu n. 37 tuntia DV-avi-tiedostoja. Esim. 32 GB muistiti-
kulle mahtuu n. 2 tuntia.
DV-Avi-tiedostomuotoista kaitafilmiä. Ilmoita tilauksen yhteydessä, jos olet MAC-käyttäjä.

[3] Värinkorjauspakettiin kuuluu filmien läpikäynti ja värien ja kontrastin korjailu tarpeen mu
kaan. Joissakin tapauksissa kuvan paraneminen on merkittävää, joskus värejä ei saada luon-
nollisiksi.

[4] Teippiliitos 
Kun nauha katkeaa tai jos nauhat liittämättä kelalla.

[5] Erikoiseditoiti
Voit esim. tehdä erilaisia versioita kaitafilmeistäsi tarpeesi mukaan. Mukana oltava yksityis-
kohtaiset ohjeet.



Negatiivit/positiivit - liuskat tai rullat,

Kinonegatiivit, puolikinot, APS-negatiivit – liuskat tai rullat. Skannaustarkkuus 2300 dpi (kinon-
egatiivin kuvan koko n. 3050x2050 pikseliä), liuskassa vähintään 3 ruutua 

Hinta/ruutu          Hinta
Alle 1000 kpl          0,95 € / kpl
Yli 1000 kpl          0,85 € / kpl
Skannaus TIFF-formaattiin       hinnasto + 50 %

Mahdolliset lisäkustannukset:
Mikäli negatiivit ovat olleet rullalla purkissa vuosikymmeniä ja   20 € / rulla
niistä on tullut käppyriä, joka hankaloittaa käsittelyä.

120-filminegatiivit, skannaustarkkuus 2300dpi

Hinta/ruutu          Hinta
Alle 1000 kpl          2,15 € / kpl 
Yli 1000 kpl          1,85 € / kpl
Skannaus TIFF-formaattiin       hinnasto + 50 %

Yhden työn digitoinnin minimiveloitus     60 €

Medialle tallennus         Hinta
DVD-levy          25 € / kpl
muistitikku, kiintolevy, pilvipalvelu      25 € / kpl

Tallennusmediat         Hinta
32 GB muistitikku         20,00 € / kpl
64 GB muistitikku         40,00 € / kpl
128 GB muistitikku         60,00 € / kpl
1 TB kiintolevy         75,00 € / kpl



Valokuvat

Digitoimme valokuvat erilaisille medioille, kuten DVD-levylle, muistitikulle, ulkoiselle kiin-
tolevylle tai pilvipalveluuun 600 dpi:n tarkkudella. Kuvan maksimikoko 30,5 cm x 43,0 cm. Ku-
vien digitointi muovitaskun läpi heikentää kuvan laatua, joten ota kuvat pois muovitaskuista. 
Digitoimme kuvat irtokuvien hinnalla.

Irtokuvien digitointi        Hinta
1-299 kpl          0,70 € / valokuva
300 kpl tai enemmän        0,60 € / valokuva

lisämaksut          1,50 € / valokuva
jos kuva on pahvinen, jäykkä tai paksu
(yleensä vanhoja valokuvia)        

Albumin digitointi [1]        Hinta
(digitoimme kaikki sivut)        
kun sivut saa irti tai sivut saa leikata irti     2,50 € / sivu

kun sivuja ei saa irti tai sivuja ei saa leikata     5,00 € / sivu
tai jos sivulle on kiinnitetty esim. koristeita, jotka lisäävät sivun paksuutta  

[1] Albumin digitointi
Albumin sivun maksimikoko 30,5 cm x 43,0 cm.

Medialle tallennus         Hinta
DVD-levy          25 € / kpl
muistitikku, kiintolevy, pilvipalvelu      25 € / kpl

Perusmaksut         Hinta
Minimiveloitus         60 € / työtilaus
Lähetys- ja käsittelykulut        24 € / työtilaus

Tallennusmediat         Hinta
32 GB muistitikku         20,00 € / kpl
64 GB muistitikku         40,00 € / kpl
128 GB muistitikku         60,00 € / kpl
1 TB kiintolevy         75,00 € / kpl

Lisäpalvelut          Hinta
Värinkorjaus [2]         0,50 € / kuva
  
Kuvien erottelu omiksi tiedostoiksi [3]
1-299 kuvaa          0,70 € / kuva
300 tai enemmän         0,60 € / kuva

[2] Värinkorjauspakettiin kuuluu valkokuvien läpikäynti ja värien, kontrastin ja pahimpien 
naarmujen korjailu tarpeen mukaan. Joissakin tapauksissa kuvan paraneminen on merkit-
tävää, joskus värejä ei saada luonnollisiksi.
 
[3] Yhdellä albumin sivulla voi olla esimerkiksi 10 kuvaa. Mikäli nämä kuvat halutaan jokainen 
omiksi tiedostoiksi on se mahdollista tällä lisäpalvelulla.



Äänitteet

C-kasetti, microkasetti
Tallennamme äänen normaalina audio-levynä, jolloin yhdelle CD-levylle mahtuu n. 80 min. 
ääntä. Hinta sisältää CD-levyn ja kotelon, joihin molempiin tulostetaan kasetin otsikko. Mikäli 
samalta asiakkaalta tulee useita kasetteja, niin laitamme normaalisti 2 – 10 CD-levyä samaan 
koteloon.

Digitoinnin hinta määräytyy kasettien lukumäärän mukaan.
Muistitikun hinta lisätään hinnaston mukaisesti.

C-kasetti (kpl)    Muistitikulle  CD-levylle
1      45,00 € / kasetti  45,00 € / kasetti
2      38,00 € / kasetti  38,00 € / kasetti
3-5      35,00 € / kasetti  35,00 € / kasetti
6-19      29,00 € / kasetti  29,00 € / kasetti
20-      24,00 € / kasetti  24,00 € / kasetti
+ muistitikun hinta 

Medialle tallennus        Hinta
muistitikku, kiintolevy, pilvipalvelu     25 € / kpl

Tallennusmediat        Hinta
32 GB muistitikku        20,00 € / kpl
64 GB muistitikku        40,00 € / kpl
128 GB muistitikku        60,00 € / kpl
1 TB kiintolevy        75,00 € / kpl

Lisäoptiot         Hinta
Tarkastusmaksu [1]       5,00 € / kasetti
[1] C-kasetin tarkastusmaksu
Kun aineisto sisältää materiaalia, jota emme voi digitoida tekijänoikeussyistä.

Muut äänitteet
magnetofoninauha, minidisk, DAT-nauha

Digitoimme äänen muistitikulle tai CD-levylle. Yhdelle CD-levylle mahtuu noin 80 minuut-
tia ääntä ja 32 GB muistitikulle mahtuu kymmeniä tunteja äänitiedostoja. Digitoinnin hinta 
määräytyy äänitteen pituuden mukaan.

Äänen pituus        Hinta
0 – 1,5 h         1,75 € / min
1,5 – 4 h         1,50 € / min
yli 4 h          1,25 € / min

Medialle tallennus        Hinta
muistitikku, kiintolevy, pilvipalvelu     25 € / kpl

Perusmaksut        Hinta
Minimiveloitus        60 €
Käsittelykulut        24 € / työ


