Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2021
Hautapaikan hallinta-aika on vähintään 20 tai enintään 40 vuotta, ja käsittää yhden tai useamman arkkuhautapaikan tai yhden uurnasukuhaudan.
Hautapaikkamaksut
(1 hautapaikka = 2 hautasijaa)

Joensuulaiset

Ulkopaikkakuntalaiset

Joensuulaiset

Ulkopaikkakuntalaiset

(20 vuotta)

(20 vuotta)

(40 vuotta)

(40 vuotta)

Arkkuhauta 1 paikka

105 €

410 €

210 €

820 €

Arkkuhauta 2 paikkaa

300 €

850 €

600 €

1700 €

490 €

1300 €

980 €

2600 €

70 €

250 €

140 €

500 €

Joensuulaiset

Ulkopaikkakuntalaiset

Ulkopaikkakuntalaiset

(20 vuotta)

(20 vuotta)

Joensuulaiset
(40 vuotta)

Arkkuhauta 3 paikkaa (vain
erillisellä anomuksella)

Uurnasukuhauta
Hautapaikkamaksut
(1 hautapaikka = 1 hautasija)

(40 vuotta)

Arkkuhauta 1 paikka

50 €

205 €

100 €

410 €

Arkkuhauta 2 paikkaa

150 €

425 €

300 €

850 €

240 €

650 €

490 €

1300 €

70 €

250 €

140 €

500 €

Arkkuhauta 3 paikkaa (vain
erillisellä anomuksella)

Uurnasukuhauta

Muistolehto; Joensuulaiset 70 €, ulkopaikkakuntalaiset 160 €





Hautausmailla, joissa haudataan yhteen syvyyteen, hinnat määräytyvät alemman taulukon mukaisesti
Uurnahaudan aluspalkkilohkolla on 120 € palkkimaksu / hauta.
Arkkuhaudan aluspalkkilohkolla on 200 € palkkimaksu / hauta.
Pensasaitamaksu uurnasukuhaudoilla on 70 € / hautapaikka.

Hallinta-ajan jatkovuodet






1 paikka - 5 euroa / vuosi
2 paikkaa - 14 euroa / vuosi
3 paikkaa - 24 euroa / vuosi
Hallinta-ajan jatkovuodet ovat 50 % yllä olevista hinnoista hautausmailla, joissa haudataan yhteen syvyyteen.
Uurnasukuhauta 3,50 euroa/ vuosi

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä

HAUTAUSMAKSUT VUONNA 2021
Hautausmaksut sisältävät vainajan säilytyksen, haudan avaamisen ja peittämisen sekä haudan
peruskunnostuksen.
Arkkuhauta

Joensuulaiset

Ulkopaikkakuntalaiset

I syvyys (150 cm)

300 €

430 €

II syvyys (210 cm)

340 €

470 €

70 €

130 €

Uurnahauta

Alle 2-vuotiaan lapsen hautausmaksut ovat puolet edellä olevista hinnoista.
Tuhkausmaksu

Joensuulaiset

Tuhkaus
Lapset 2-10 vuotta
Lapset alle 2 vuotta

Ulkopaikkakuntalaiset

165 €

275 €

85 €

130 €

maksuton

maksuton €

Sotaveteraanit ja heidän puolisonsa
Rintamasotilastunnuksen (RST) tai rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen
omaavilla sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautaus on maksuton sisältäen hautapaikan
40 vuoden käyttöoikeudella, hautauksen (kaivu, peitto, kunnostus) tai tuhkauksen.
Hautaukseen liittyvät kivityöt
Hautauksen yhteydessä kiven siirto- ja asennus tai erikseen tilattava hautakiven oikaisun hinta
muodostuu muistomerkin koon mukaan:



leveys alle 70 cm: 65 €
leveys 70–120 cm: 95 €

Suurten yli 120 cm muistomerkkien ja reunakivien poiston ja asennuksen tai oikaisun tulee
omaisten tilata kiviliikkeeltä tai hautaustoimistolta.

Joensuun ev.-lut. seurakuntayhtymä
Vainajan säilytysmaksu
Joensuun hautausmaille haudattavat

Hautaus muualle kuin Joensuuhun

Alle kolme viikkoa maksuton

Alle neljä vuorokautta maksuton

Kolme viikkoa ylittävältä ajalta 10 euroa /
alkava vuorokausi

Neljä vuorokautta ylittävältä ajalta 10 euroa /alkava vuorokausi

Säilytysmaksua ei peritä vainajan kylmiöön tuontipäivästä eikä siunaus-, tuhkaus- tai/ja hautauspäivästä.
Muut maksut





Kappelin tai kirkon vuokra ev.-lut. kirkkoon kuulumattomille 200 €
Muut palvelut käytetyn työajan mukaan miestyö 50 € /h, konetyö 75 € / h
Uurnan lähetyskulut 45 € (sis. pakkaus- ja lähetyskulut)
Kukkapenkin kunnostus 40 € / kukkapesä

Muistolehdon laatat
Muistolehtoon haudatun vainajan tiedot voidaan laittaa omaisten niin halutessa yhteismuistomerkkiin. Yhteismuistomerkkiin tuleva nimilaatta tilataan hautausmaan toimistosta ja kustannukset veloitetaan hautausmaksujen yhteydessä. Seurakuntayhtymä hankkii ja kiinnittää nimilaatan.
Muistolehdon laattojen hinnat
Joensuun muistolehto

Pyhäselän muistolehto

Enon muistolehto

Hinta

165 €

190 €

250 €

Koko

35 x 60 x 2

50 x 100 x 2

100 x 200 4

Tumma pohja

Tumma pohja

Tumma pohja

Kromi teksti

Kromi teksti

Kirkas teksti

Laatta
Tekstin väri

Joensuun uurnapuutarhan valmismuistomerkkien hinnat:
Yhden sukuhaudan muistomerkki (sis. kaiverruksen, maalattu, ei sisällä kultausta)





”Ristikivi” vaalean harmaa
”Tolppa”, ”15x20” sivut sahattu tai lohkottu
”Neliöpalkki”, ”20x20” sivut sahattu tai lohkottu
”Neliöpalkki”, ”20x20” kaikki sivut hiottu

620 €
600 €
720 €
800 €

