J. ALA-AHON HAUTAUSTOIMISTO
Kuljetushinnasto, hinnat sis ALV.
ARKKUUN LAITTO JA PUKEMINEN
Arkkuun laitto
Omien vaatteiden pukeminen, lisä

175,00 €
80,00 €

SIIRTOKULJETUKSET ARKISIN 9-17 (Mahdollisesti tarvittavasti apuhenkilöstöstä ei virka-ajalla veloiteta erikseen.)
Oulu
Lähialue 1
Lähialue 2
Hailuoto (ei jäätietä)
Pidemmät matkat, min. 350 €.

300,00 €
320,00 €
350,00 €
375,00 €
170 € + 1,40 € /km

Oulu käsittää vanhan Oulun kaupungin alueen
Lähialue 1 käsittää Oulunsalon, Kempeleen, Kiimingin ja Haukiputaan
Lähialue 2 käsittää Ylikiimingin, Yli-Iin, Tyrnävän, Limingan
ja Muhoksen sekä Hailudon kun jäätie käytössä.
Odotusmaksu, alkava tunti
110,00 €

SIIRTOKULJETUKSET VIRKA-AJAN ULKOPUOLELLA:
Sis. auto ja yksi henkilö. Hinta kuljetuksen päättymisajankohdan mukaan, mikäli aika Ala-Ahosta riippumaton.
Oulussa:

Lähialue 1 ja 2:

Arkisin 17-22
350,00 €
Arkisin 17-22 (Hailuoto 450 €)
Arkisin 22-09
400,00 €
Arkisin 22-08
Lauantai 8-14
325,00 €
Lauantai 8-14 (Hailuoto 450 €)
Viikonloppuisin (La 14.00 - Ma 08.00)
450,00 €
Viikonloppuisin (La 14.00-Ma 08.00)
Aattopäivät ja arkipyhät
450,00 €
Aattopäivät ja arkipyhät (Hailuoto 550 €)
Mikäli vainaja tulee käyttää todettavana OYS OSYP, odotus alkava 30 min
ark. +55,00 €, vkl/pyhä +75,00 €
Mikäli tarvitaan apumies
ark. 99,00 €, pyhä/la 14.00-ma 09.00 165,00 €

390,00 €
450,00 €
350,00 €
510,00 €
510,00 €

SAATTOKULJETUKSET JA KIRKKOSIUNAUKSET
HUOM! Mikäli saattokuljetus päättyy arkisin tai lauantaina klo 17.00 jälkeen, lisätään hintaan 110 € / alkava tunti
Asiakkaalta veloitettavat hinnat, seurakunnalta laskutetava tukiosuus huomioitu hinnoissa.
Siunaus Oulun kirkoissa ja kappeleissa (tuhkaus tai hautaus Oulu / Oulujoki)
Sisältää seuraavat kirkot: Tuomiokirkko, Oulujoki, Kastelli, Karjasilta, Tuira, P. Tuomas, P. Luukas, P. Andreas, Maikkula, Hintta.
Siirto VK-Intiö (arkku jää saliin)
130,00 €
Siirto VK-Intiö (kannetaan autoon)
Vienti Oulujoen kko / hmaa (ark./la.)
180,00 €
Saattuekuljetus Intiö/VK-Oulujoki (ark./la.)
Vienti Oulujoen kko / hmaa (su.)
300,00 €
Vienti kirkkoon ja poishaku (arkku jää saliin) (ark./la.)
280,00 €
Vienti kirkkoon ja poishaku (arkku jää saliin) (su.)
Vienti kirkkoon ja saattue/kannetaan autoon (ark./la.)
350,00 €
Vienti kirkkoon ja saattue/kannetaan autoon (su.)

170,00 €
200,00 €
500,00 €
500,00 €

Siunaus muussa Oulun seurakunnan kirkossa (saattue hautausmaalle tai tuhkaus, sis. odotus)
Siunaus Haukipudas ja Jääli, kirkkoon vienti ja saatto tai tuhkaus
Siunaus Ylikiiminki, hautaus muu kuin kirkkotarha, saatto tai tuhkaus
Siunaus Kiiminki, hautaus Jääliin/Ouluun tai tuhkaus
Siunaus Yli-Ii, kirkkoon vienti, saattue tai tuhkaus
Siunaus Oulunsalo, tuhkaus, pelkkä poishaku ruumishuoneelta
Siunaus Oulunsalo, kannetaan autoon
Siunaus Oulunsalo, kirkkoon vienti (valmiiksi alttarille), srk ei tue.

arkisin 300,00 €, su. 450,00 €
arkisin 320,00 €, su. 470,00 €
arkisin 250,00 €, su. 350,00 €
arkisin 350,00 €, su. 490,00 €
arkisin 170,00 €, su. 300,00 €
arkisin 240,00 €, su. 350,00 €
arkisin 180,00 €, su. 300,00 €

Saattokuljetukset muualla/muualle kuin Oulun seurakunnan kirkkoihin/hautausmaille
Saattue lähialue (kko-hautausmaa) (ark./la.)
400,00 €
Tai tuhkaukseen vienti. sis. odotus
Saattue lähialue (kko-hautausmaa) (su.)
525,00 €
Tai tuhkaukseen vienti. sis. odotus
Kirkkoon vienti, odotus ja saattue/tuhkaus (ark./la.)
480,00 €
kun ruumishuone ei ole siunauspaikan yhteydessä, esim. Ort.kko
Kirkkoon vienti, odotus ja saattue/tuhkaus (su.)
650,00 €
kun ruumishuone ei ole siunauspaikan yhteydessä, esim. Ort.kko
Kempele, vienti Kokkokankaalle, valmiiksi saliin
300,00 €
arkkuhautaus Kokkokankaalla
Hailuoto, tuhkaus, kannetaan autoon, käytetyn ajan mukaan
Arki/la 165 € + 110 € / h (min. 450 €) Pyhät320 € + 110 € / h (min. 600 €)
Lisätään koko matkalta siunauspaikka-hautausmaa3,0 € per km, mikäli matka yli 10 km
Mikäli tarvitaan apumies
ark. 110,00 € su/pyhä/ la klo 14-> 165,00 €
Kuljetus kirkko - hautausmaa tarvitaan seuraavissa paikoissa:
Tyrnävä, Muhos, Yli-Ii, Kiiminki (jos hautaus Jääliin/muualle), Jääli, Ii, Ylikiiminki (jos ei hautaus Kirkkotarhaan),
Liminka (jos siunaus kirkossa), Lumijoki, Haukipudas, Utajärvi, Vaala, Kempele (jos siunaus kirkoilla ja hautaus Kokkokankaalle)
Kuljetus ruumishuone - kirkko tarvitaan seuraavissa paikoissa:
Oulun seurakunnan kaikki kirkot (poislukien Ylikiiminki), Oulun ortodoksinen kirkko, Oulun katolinen kirkko jne.
Jääli, Tyrnävä, Yli-Ii, Liminka (jos siunaus kirkossa), Haukipudas, Temmes, Vaala ja Kempele, jos siunaus Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa

