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Teen fineart-henkisiä valokuvia soittajista, soittimista ja musiikista.
Tavoittelen visuaalista tyylikkyyttä, jollaista halutaan näyttää niin olohuoneen seinällä,  
nettisivuilla kuin somessakin. 
Kuvaukseen valmistaudutaan suunnittelemalla yhdessä tyyli, jota lähdetään toteuttamaan.  
Teen kauniita kuvia myös instrumentistasi. Kuvaus kestää 1-3 h. 

Muusikkokuva, kuvaustyö 372 €
Kuvatuotteet hinnaston mukaan.

Muusikkokuva

Valokuvaaja Jarkko Viljanen

040 531 5310
jarkko.viljanen@studioamanda.fi
insta jarkko.viljanen 
face valokuvaaja Jarkko Viljanen

Palvelen ajanvarauksella.



VALOKUVAT 1 kpl 2-4 kpl 5- kpl
   samasta kuvasta
12x15 cm  14 €  12 € 10 €
14x18 cm  15 € 13 € 11 €
15x20 cm  18 € 16 € 14 €
20x25 cm  47 € 42 € 40 €
24x30 cm  57 € 52 € 50 €
30x40 cm  67 € 62 € 60 €

20x25 cm ja sitä pienemmät valokuvat toimitetaan  
pohjukkeeseen liimattuna. 
15x20 cm ja sitä isommat valokuvat signeerataan.

PELKKÄ KUVA 1 kpl 2-4 kpl 5- kpl
   samasta kuvasta 
10x15 cm  10 € 7 € 6 €
toimitetaan signeerattuna ilman pohjuketta

LAMINOIDUT JA POHJUSTETUT SUURENNOKSET
20x40/30x30 cm 160 €
30x40 cm  190 €
70x100 cm 350 €

CANVAS- / AKRYYLI- / METALLITAULUT
20x40 / 30x30 cm 190 €
30x40 cm  240 €
75x100 cm 550 €

KUVAT TIEDOSTOINA

Facebook- / webkuva / somekuva 55 €
pitkä sivu 1980 pix, viimeisteltynä, nettikäyttöoikeus

Täysresoluutiotiedostot oikeuksineen 85 € / kpl
viimeisteltynä, (ei yksinjulkaisuoikeutta)

Tiedostopaketit:
5 kpl  400 €
10 kpl  750 € 

KIITOSKORTIT 

Ensimmäisen kortin hinta on 12 €  
sisältäen suunnittelun.

Seuraavat kappaleet samasta kuvasta  

1-os 10x15 cm 3 €
1-os 10x20 cm 4 €
pieni kannellinen 4 €
iso kannellinen 5-6 €

SAMETTIKANSIOT
hinnat eivät sisällä kuvia

Duo-kansio 12x15 cm 12 €
Duo-kansio 14x18 cm 17 €
Trio-kansio 12x15 cm 15 €
Trio-kansio 14x18 cm 20 €
4:n haitarikansio 12x15 cm 15 €

TILAISUUSKUVAUS          290 € / 1. kuvaustunti

Esim. vihki-, kaste-, siunaus- ym. tilaisuudet

Lisä- ja odotustunnit 90 € / h
Valokuvakirja  
   kovakantinen, A4 vaaka, 60-100 kuvaa  
   ensimmäinen kirja 225 €
Lisäkappaleet kirjasta 89 € / kirja
Lisäkuvat tilaisuuskuvista 13/15x20 cm 6 € / kpl
Lisäkuvat tilaisuuskuvista 10x15 cm  4 € / kpl
Tiedostot 
- tilaisuuden kuvat käyttöoikeuksin,  
  max 80 kpl 290 €
Edestakaiset matkakulut 1€ / km,  
jos matka on yli 10 km.

PASSIKUVAUKSET

Sähköinen passikuva poliisin  
lupakuvajärjestelmään 
 • studiolla 25 €
 • asiakkaan luona 40 €
 • Paperiset kuvat ajokorttiin / viisumiin  
   + 15 € ja mahdolliset lähetyskulut

Kuvaukset laskutetaan viimeistään 1 kk kuluttua  
kuvauspäivästä. Koevedosgalleriat netissä on 
tarkoitettu kuvavalintaa varten, niiden kopiointi on 
kielletty. 
Kuvien toimitusaika on n. 2 viikkoa.

Muotokuvaus, kuvaustyö   248 € 
Kuvatuotteet hinnaston mukaan.

Valmistujais- / rippi- / hääpotretti- ja merkkipäiväkuvaus,  
perhekuvaus. Kuvatilaukset hinnaston mukaan.

Teen myös henkilöstökuvauksia, kysy tarjous.

Vapauden tuulet, kuvaustyö   372 € 
Kuvatuotteet hinnaston mukaan.

Upeasti tuulessa liehuva, näyttävä kangas on osa kokemusta.  
Tuloksena on mieleenpainuva hetki ja hyvän mielen kuva, joka nos-
taa arjen yläpuolelle, tuoden vapauden illuusion käden ulottuville...
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