
 

 

Haudanhoitosopimusten hinnat 1.1.2014 

 

 
Kukkaryhmän 

määrä/hautakivi 

Sopimusaika  

1 vuosi 

Sopimusaika  

5 vuotta 

1 kukkaryhmä 90,00€ 400,00€ 

2 kukkaryhmää 95,00€ 425,00€ 

3 kukkaryhmää 100,00€ 450,00€ 

4 kukkaryhmää 105,00€ 475,00€ 

5 kukkaryhmää 110,00€ 500,00€ 

seuraavat/kpl +5,00€ +25,00€ 

 

 

Yhden kukan kukkaryhmä sisältää yhden kukkivan kukan ja 

kaksi reunakukkaa. 

Kahden kukan kukkaryhmä sisältää kaksi kukkivaa kukkaa ja 

kolme reunakukkaa. 

Kolmen kukan kukkaryhmä sisältää kolme kukkivaa kukkaa ja 

neljä reunakukkaa jne. 

 

Kastelusopimuksesta, joka sisältää hautapaikan haltijan 

haudalle tuomien kukkien kastelun ja lannoituksen, peritään 

maksuna 15,00€ alkavalta kuukaudelta. Kastelusopimuksen 

pituus voi olla 1, 2 tai 3 kuukautta. Kastelusopimuksen saa myös 

kolmeksi vuodeksi, edellyttäen että kesäkauden 

haudanhoidon pituus on kolme kuukautta. 

 

 

 

 

 

 

Hautaukseen liittyvät maksut 1.1.2014 

 

Uusia hautapaikkoja Ylivieskan keskustan alueella luovutetaan 

ainoastaan Suvannon hautausmaalta. 

- Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi 50 € 

- Ulkopaikkakuntalainen 100 € 

Rintamatunnuksen omaavalle ja hänen puolisolleen 

hautapaikka on ilmainen kotipaikkakunnasta riippumatta. 

 

Työ Vainajan 

kotikunta 

Ylivieska, 

Merijärvi 

Ulkopaikka-

kuntalainen 

Arkkuhaudan 

kaivaminen 

100,00€ 150,00€ 

Arkkuhaudan 

peittäminen 

50,00€ 75,00€ 

Kaivinkonetyö, 

tuntihinta 

55,00€ 

 

 
Tarkempi hinnasto 1.1.2014 alkaen 

 

HAUTAUSMAAT: Kirkko, Heikkilä, Suvanto, Raudaskylä, Kangas ja 

Kantokylä, Merijärven kirkkomaa ja Pyhänkosken hautausmaa 

 

Arkkuhautapaikka 

Uusia hautapaikkoja Ylivieskan keskustan alueella luovutetaan 

ainoastaan Suvannon hautausmaalta. 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi 50 € 

Ulkopaikkakuntalainen    100 € 

Rintamatunnuksen omaavalle ja hänen puolisolleen hautapaikka on 

ilmainen kotipaikkakunnasta riippumatta. 



 

Työkustannukset (avaus, peitto, sis. alkukunnostus) 

 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi 

* arkkuhaudan kaivu   100 € 

* arkkuhaudan peittäminen  50 € 

* uurnahaudan kaivu   30 € 

* uurnahaudan peittäminen  30 € 

 

Ulkopaikkakuntalainen: 

* arkkuhaudan kaivu   150 € 

* arkkuhaudan peittäminen  75 € 

* uurnahaudan kaivu   50 € 

* uurnahaudan peittäminen  40 € 

 

Suntion työosuus per/hautaus  30 € 

Kylmiön käyttökorvaus   15 € 

 

Hautakiven siirtomaksu hautauksen yhteydessä 

* kiven leveys enintään 1 m  50 € 

* kiven leveys yli 1 m   75 € 

 

SUVANNON HAUTAUSMAA (uusi osa) 

 

Hautapaikkamaksut 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi 50 € 

Ulkopaikkakuntalainen   100 € 

lisäksi: 

 

Hautakiven peruspalkki arkkuhauta-alueilla 70 €/m 

(peritään aina arkkuhautaa luovutettaessa) 

* 1 hautapaikka   77 € 

* 2 hautapaikkaa   154 € 

* 3 hautapaikkaa   231 € 

* 4 hautapaikkaa   308 € 

 

Uurnahautapaikka 

Kotikunta Ylivieska, Merijärvi  10 € 

Ulkopaikkakuntalainen (vain sopimusseurakunnan osoittamille 

vainajille, sopimusseurakunta maksaa) 20 € 

 

Uurnahauta-alueet 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi  55 € 

* sisältää 2 hautasijaa ja peruspalkin (2x10€+35€) 

Ulkopaikkakuntalainen    75 € 

* sisältää 2 hautasijaa ja peruspalkin (2x20€+35€) 

 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi  110 € 

* sisältää 4 hautasijaa ja peruspalkin (4x10€+70€) 

Ulkopaikkakuntalainen    150 € 

* sisältää 4 hautasijaa ja peruspalkin (4x20€+70€) 

 

Muisto- ja sirottelulehto 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi  10 € 

Ulkopaikkakuntalainen    20 € 

 

TUNNUSTUKSETON HAUTA-ALUE 

Arkkuhautapaikka 

Vainajan kotikunta Ylivieska, Merijärvi  50 € 

Ulkopaikkakuntalainen (vain sopimusseurakunnan osoittamille 

vainajille, 

sopimusseurakunta maksaa) 

 

MUUT MAKSUT TILAUSTÖITÄ TEHTÄESSÄ (kaikilla hautausmailla) 

Kaivinkonetyö tunti    55 € 

Miestyö  h/arkityö    25 € 

h/pyhätyö    40 € 

 

Hautakiven oikaisu tuntityönä 

 

Hautaustoimen palvelut ovat arvonlisäverosta vapaat! 

Hautahavut (45,-+alv 24%)   55.80€ 

(yksityinen yrittäjä toimittaa ja laskuttaa) 


