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Hautasijamaksut 2019 Vuoden 2014 alusta on siirrytty kerroshautaukseen hautasijojen tarpeen ollessa 2-4 hautasijaa. Jos
hautasijan tarve on yksi, hautapaikan hinta on 140 € nurmekselaiselle ja 420 € ulkopaikkakuntalaiselle.

Nurmekselainen

Ulkopaikkakuntalainen

Arkkuhauta, hallinta-aika 50v, 2 sijaa

200

600

Uurnahauta muistolehdossa 50v

20

100

Hautaoikeuden pidennys 25 vuodeksi

75

75

Hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä 50 vuodeksi. Arkkuhauta sisältää yhden tai
kaksi hautasijaa. Hautapaikkoja luovutetaan enintään 2 (sisältää neljä hautasijaa). Arkkuhautaan voidaan
haudata uurnia.
Hautaoikeuden haltijasta sovitaan hautaa luovutettaessa tai haltijatietojen muuttuessa täyttämällä
hautaoikeuden haltijan nimeäminen- lomake ja palauttamalla se seurakuntaan.
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa. Hautauspäivänä haudan hallinta-aikaa tulee
olla jäljellä vähintään haudan koskemattomuutta vastaava aika (25 vuotta), ellei ole, hallinta-aikaa jatketaan
puuttuvat vuodet.
Kirjoilla olo katsotaan kuolinpäivän tilanteen mukaisesti.
Hautaoikeuden palauttamisesta seurakunnalle ei makseta korvausta.
Rintamamieshaudat (rintamamiestunnus tai lottatunnus)
-

tunnuksen omaavalta ei peritä hautasija- eikä hautausmaksua, koskee myös sukuhautaan
haudattavia ( puoliso on oikeutettu saamaan samassa yhteydessä ilmaisen hautasijan)
asevelihautoihin seurakunta hankkii asiakkaan kustannuksella muistolaatan ja hoitaa haudat

Hautauspalvelumaksut 2019 Nurmekselainen

Ulkopaikkakuntalainen

arkkuhauta 1,5 m
arkkuhauta 2,1 m

220 €
250 €

430 €
480 €

uurnahauta

50 €

120 €

havutus, omat havut

50 €

50 €

kylmiömaksu
kylmiömaksu pakastin

4,00€/vrk
8,00 €/vrk

8,00€/vrk
10,00 €/vrk

siunauskappelin vuokra

200 €*

200 €

toimistokulut

-

15

kaivu-, peitto-, kunnostuskulut

Koskemattomuusaika 25 vuotta.
*Nurmeksen ev.lut. seurakunnan jäseniltä ei peritä maksua kappelissa tai kirkossa suoritettavasta
siunauksesta
Nurmekselaiselta sotaveteraanilta, jolla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja oikeus tulla
haudatuksi Nurmeksen ev.lut. seurakunnan hautausmaihin, ei peritä hautauspalvelu- eikä
hautasijamaksuja. Etuisuus ei koske puolisoa hautauspalvelumaksujen osalta.
Ortodoksiselle hautausmaalle hautauspalvelumaksu on 1,5 kertainen
Kaluston siirto Höljäkkään tuntityönä (n 1 ½ - 2 h)
Hautaukseen liittyvät kivityöt
Hautauksen yhteydessä kiven siirto- ja asennus tai erikseen tilattava hautakiven oikaisun hinta muodostuu
muistomerkin koon mukaan:
-

leveys alle 70 cm – 50 €
leveys 70 – 120 cm – 130 €
suurten yli 120 cm (leveys tai korkeus) muistomerkin ja reunakiven poiston ja asennuksen tai
oikaisun tulee omaisten tilata kiviliikkeeltä tai hautaustoimistosta

