HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄN HAUTAUSHINNASTO 1.1.2021
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AHVENISTO, VANAJA, VUORENTAKA, HAUHO, KALVOLA, LAMMI , RENKO JA TUULOS

HML
€

MUUT
€

1,0 / 1,2 x 2,5 m / hautasija

110

350

2,0 / 2,4 x 2,5 m / hautasija

190

670

1,0 x 1,0 m tai 0,5 x 1,0 m / uurnasija

70

190

1,0 / 1,2 x 2,5 m / uurnasija

110

350

-

-

A. HAUTASIJAMAKSUT

Arkkuhaudat

Uurnahaudat

Muistolehto

B. HAUTAUSMAKSUT
Haudan avaus, peitto ja kunnostus/viimeistely.
Kivityöt eivät kuulu hintaan, niiden veloitus työtuntihinnottelun
mukaan.
Arkku

280

660

Uurna

115

200

Muistolehto

80

130

1. Hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Hautapaikasta peritään maksu hautasijamaksuna jokaisen hautauksen
yhteydessä. Haudasta, joka on aikanaan luovutettu ainaishaudaksi, ei peritä
hautasijamaksua. Haudasta, johon on haudattu ja peritty hautasijamaksu
viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana, ei peritä uutta hautasijamaksua.
2. Arkkuhautapaikan koko on 1,0 / 1,2 x 2,5 m tai 2,0 / 2,4 x 2,5 m.
3. Uurnahautapaikan koko 1,0 x 1,0 m tai 0,5 x 1,0 m tai 1,0 / 1,2 x 2,5 m.
4. Suuremman hautapaikan lunastamisesta kuin 2 ja 3 kohdassa on merkitty,
päättää talousjohtaja.
5. Seurakuntayhtymän hautausmailla on vahvistetut käyttösuunnitelmat, joissa
on hautojen luovuttamista koskevia rajoituksia.
6. Haudan hallinta-aika on 30 vuotta viimeisestä hautauksesta. Kun hallinta-aika
päättyy ja sitä halutaan jatkaa (muutoin kuin hautauksen yhteydessä), on maksu
arkkuhaudan osalta 10 € / vuosi ja uurnahaudan osalta 5 € / vuosi.
Hallinta-aikaa voidaan jatkaa vähintään 5 vuotta ja enintään 25 vuotta.
7. Hämeenlinnassa kirjoilla oleville rintamatunnuksen saaneille henkilöille ja
heidän puolisoilleen tai leskille myönnetään maksuton hautasija 30 vuoden
ajaksi, eikä hautausmaksua peritä.
8. Hämeenlinnassa kirjoilla olevilta alle 1-vuotiailta lapsilta ja Hämeenlinnassa
kuolleena syntyneiltä lapsilta peritään vain hautasijamaksu. Muilta kuin
Hämeenlinnassa kirjoilla olevilta alle 1-vuotiailta lapsilta tai muualla kuolleena
syntyneiltä lapsilta maksut peritään Hämeenlinnalaisten maksujen mukaisesti.
9. Vainajan säilytys on maksuton 1 kk:n ajan.
Ylimenevältä ajalta säilytysmaksu on 20 € / jokaiselta alkavalta viikolta.
10. Seurakuntayhtymän tekemät kivityöt veloitetaan käytettyjen kone- ja
henkilötyötuntien mukaan jokaiselta alkavalta tunnilta.
11. Haudattaessa uurna vanhaan arkkuhautaan, peritään hautasijamaksuna
uurnahautasijamaksu.
12. Perustelluista syistä talousjohtaja voi yksittäistapauksissa myöntää osittaisen
tai täydellisen vapautuksen hyväksytyistä hautaushinnaston maksuista.
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C. TUHKAUS

HML
€

MUUT
€

110

390

D. MUUT MAKSUT
Vainajan säilytys arkussa yli kuukauden 1)
Muistolehdon nimilaatta 2)
Henkilötyötunti
Konetyötunti, sisältää kuljettajan

40
50
100

65
50
100

1)

ks. kohta 9.

2)

koskee seurakuntayhtymältä tilattavia nimilaattoja (ei Hauhoa)

E. KIRKON TAI KAPPELIN VUOKRA
Hämeenlinnan seurakuntayhtymän seurakuntalaiselle veloitukseton
Muun Suomen ev.lut. seurakunnan jäsen 110 €
Kirkkoon kuulumaton 220 €

Hinnaston vahvisti yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessa 3.12.2020, § 89

