
 
 
 
Kirkkoneuvosto 15.10.2015 
 
HAUTAUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUODELLE 2016 
 
ARKKUHAUTAUS           Paikkakuntalainen       Ulkopaikkakuntalainen 
 
Hautauspalvelumaksu   340 €    340 €  

- sisältää haudan avauksen, peittämisen 
ja peruskunnostuksen 

 
Palkkimaksu    140 €   140 € 
  
Muistokiven poisto ja paikoilleen laitto  80 €  80 €  
hautauksen yhteydessä 

       
Reunakivien poisto ja paikoilleen laitto  50 €/kpl  50 €/kpl 
hautauksen yhteydessä 
(Maksuton, jos kaikki reunakivet poistetaan) 
 
Muistokiven tai reunakivien oikaisu  50 €/kpl  50 €/kpl  
seurakunnan tekemänä: 

- vain alle metrin leveitä muistokiviä   
- pääasiassa hoitohaudoille, muille esim. turvallisuussyistä 

Kookkaat muistomerkit arvioidaan tapauskohtaisesti, onko seurakunnan välineillä mahdollista 
tehdä oikaisutyötä. 
 
 
UURNAHAUTAUS 
 
Hautauspalvelumaksu 
*sis. uurnahaudan avauksen, peittämisen 
ja pinnan viimeistelyn   60 €   60 € 
*sirottelualueella   20 €    20 €  
 
Pinnanhoitomaksu 25 v/Hietakylä 25 v, oma paikka 300 €  300 € 
 
Pinnanhoitomaksu, kertamaksu/yhteismuistomerkki 
(Hietakylä muistolehto ja sirottelualue 
 sekä Miehikkälä uurna-alue)  40 €  40 € 
 
Pinnanhoitomaksu peritään hautauksen yhteydessä Hietakylän suku-uurna alueelle tulevasta 
hautauksesta. Mikäli hautauksesta johtuen hallinta-aika jatkuu, peritään jatkovuosilta 12 €/vuosi 
 
 
SÄÄNTÖJÄ: 
 
Sekä arkku- että uurnahaudan avaus- ja peittämiskulut veloitetaan kokonaisuudessaan, vaikka 
omaiset peittäisivät haudan itse. 
 
Mikäli haudalla on poikkeuksellisen kookas tai arvokas muistomerkki, niin omaiset vastaavat itse 
kaikista kivitöistä ennen ja jälkeen hautauksen. Muutoinkin vastuu muistomerkin turvallisuudesta 
(suorana pysymisestä) kuuluu omaisille. 
 
Omaiset voivat poistaa itse haudoilla olevat kynttilälyhdyt, istutukset, kukka-altaat yms. varusteet 
jotka on poistettava ennen haudan avaamista. Elleivät omaiset ole poistaneet tällaisia varusteita, 
seurakunta siirtää ne syrjään kaivutyön ajaksi, mutta seurakunta ei vastaa niiden rikkoutumisesta. 
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Reuna- ja muistokivien oikaisemisesta hautauksen yhteydessä voidaan sopia erikseen ja niistä 
veloitetaan hinnaston mukainen maksu. 
 
Haudan peruskunnostukseen hautauksen jälkeen kuuluu nurmikon teko tai hiekkahaudan ollessa 
kyseessä hiekkapinnan kunnostus. Talvikaudella tulleisiin hautoihin peruskunnostus tehdään vasta 
seuraavana keväänä. Myös mahdolliset reunakivet asetetaan vasta tuolloin paikoilleen. 
Kukkaistutuksia varten jätetään nurmettamatta/hiekoittamatta kukkapesä keskelle hautapaikkaa 
muistokiven eteen. Arkkuhauta kunnostetaan vain sen sijan osalta jossa hautaus on ollut, vaikka 
hautakokonaisuus olisi leveämpi. Asiasta erikseen sovittaessa voidaan muutkin hautasijat 
kunnostaa erillistä maksua vastaan (50€/hautasija) 
 
 
 
 

 
TILAVUOKRAT 2016 
  Oman srk:n           Ulkopaikkakuntalainen          Väestörekisteriläinen 
  jäsen     
 
Kappelin vuokra 0 €  0 €  220 €  
 
Kylmiön vuokra/kerta 15 €  15 €  15 €  
(siivous-, huolto-, sähkö- 
ym. kulut) 
 
Kappelia ei vuokrata ei-kristillisen tai uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi. 
 
 
 
MUISTOMERKKIEN LUOVUTUSHINNAT HIETAKYLÄN UURNAHAUTAUSMAALLA  
 
Muistomerkit 1 – 5 Muistomerkit 10 – 15  Muistomerkit 10A-15A  
86,39 €  222,59 €   342,45 €  
alv 24% 16,72 € alv 24% 43,08 € alv 24 % 66,28 € 
 
Muistomerkkejä myydään niin kauan kuin niitä on varastossa. Uusia muistomerkkejä ei hankita.  
 
 
 
NIMENKAIVERRUS  
 
MIEHIKKÄLÄN UURNAMUISTOMERKKI 191,54 €  

alv 24 % 37,07 
 


