
HAUTAKIVEN OSTO-OPAS

HAUTAKIVEN HINTA JA
OSTAMINEN |  OSTO-OPAS

Kiven koko
Kivilaatu
Pintojen käsittely, esim. onko sivut lohkottu, kiillotettu tai
sahattu
Nimitietojen toteutus - Toteutetaanko nimet pronssikirjaimin
vai kaivertamalla
Koristeet, sekä kynttiläaukko vaikuttaa hintaan

MITÄ MAKSAA HAUTAKIVI?

Hautakiven hinta riippuu monista asioista

Vainajantiedot
Hautapaikantiedot. Hautausmaa ja hautatunnus (Tämän
saamme myös seurakunnalta)
Milloin on uurnan lasku tai arkkuhautaus

MITÄ TIETOJA TARVITSEN HAUTAKIVEN
OSTAMISEN YHTEYDESSÄ?

Aluspalkkialueelle uuden kiven voi asentaa joillakin
hautausmailla myös talvella, mikäli sää tai lumitilanne ei
sitä estä
Alueelle, joka vaatii pohjakiven voi hautakiven asentaa
yleensä vasta noin 1-2 kuukautta arkkuhautauksen
jälkeen kesäaikana

MILLON HAUTAKIVEN VOI ASENTAA?

Kauttamme ostetut hautakivet maksetaan yleensä, kun
hautakivi on asennettuna haudalla. Kaikki hautakivestä
aiheutuneet kulut voi vähentää kuolinpesästä

MILLON HAUTAKIVI MAKSETAAN?

Noin 4-6 viikkoa tilauksesta

MIKÄ ON HAUTAKIVEN TOIMITUSAIKA?

Asennustakuu sisältyy pohjakivellisiin alueisiin. Tämä
on kaksi vuotta

KUULUUKO HAUTAKIVEEN ASENNUSTAKUU?

Asennustakuu sisältyy pohjakivellisiin alueisiin. Tämä
on kaksi vuotta

KUULUUKO HAUTAKIVEEN ASENNUSTAKUU?

Kivi on hyvä puhdistaa välillä. Pyydä tarkemmat ohjeet
myyjältä

MITÄ TOIMEINPITEITÄ HAUTAKIVEEN
HUOLTAMISEEN SUOSITELLAAN



Kivet likaantuvat ajan saatossa ja kulta tai maali
rapistuu vähitellen pois. Ota meihin yhteyttä,
kunnostamme vuosittain useita satoja kiviä 

MITÄ TEHDÄ, JOS KIVESSÄ EI NÄY TEKSTIT?

Ilkivaltaa kohdistuu hyvin harvoin hautakiviin.
Ilkivallasta johtuneet kustannukset jäävät
haudanhaltijalla/omaiselle

KENEN VASTUULLA ON HAUTAKIVEEN
MAHDOLLISESTI KOHDISTUVA ILKIVALTA?

Hautakivemme valmistetaan Suomessa, Malmin
hautausmaata vastapäätä

MISSÄ HAUTAKIVET VALMISTETAAN?

Ilkivaltaa kohdistuu hyvin harvoin hautakiviin.
Ilkivallasta johtuneet kustannukset jäävät
haudanhaltijalla/omaiselle

KENEN VASTUULLA ON HAUTAKIVEEN
MAHDOLLISESTI KOHDISTUVA ILKIVALTA?

Kyllä, kuolinpesän omaisuuden arvosta voi vähentää
hautaamisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset.
Tälläisiä ovat esimerkiksi hautakiven hankintakulut,
uuden nimen kaiverrus vanhaan kiveen, jne.

VOIKO KUOLINPESÄSTÄ VÄHENTÄÄ
HAUTAAMISESTA AIHEUTUVIA
KUSTANNUKSIA?

Olemme kotimainen perheyritys, joka on toiminut
vuodesta 1922 lähtien. Tunnemme kaikki alueemme
hautausmaat ja niiden säädökset erittäin hyvin.
Valmistamme tuotteemme itse omalla verstaallamme ja
työllistämme useita henkilöitä Helsingissä ja Turussa.
Olemme kuuluneet Suomen vahvimpien yrityksien
joukkoon pitkään. Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Tervetuloa asiakkaaksemme!

MIKSI OSTAA HAUTAKIVI KIVIVEISTÄMÖ
LEVANDER OY:LTÄ

www.kivilevander.fi

https://www.asiakastieto.fi/yritykset/fi/kiviveistamo-levander-oy/08650470/yleiskuva

