
HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2023 ALKAEN Liite 2b, Haut. jk. 8/2022  

 

HAUTAPAIKKAMAKSUT       

HAUTAPAIKAN LUNASTUS    

 tuusulalainen ulkopaikkakuntalainen 

Uurnahauta muistolehtoon * 26,00 €  103,00 €  

Uurnahauta, 1 hautasija * 15,50 €  62,00 €  

Arkkuhauta, 1 hautasija * 175,00 €  685,00 €  

HALLINTAOIKEUDEN JATKAMINEN HAUTAUKSEN YHTEYDESSÄ  

 tuusulalainen ulkopaikkakuntalainen 

Uurnahauta, 1 hautasija, hallinta-ajan jatko 1 vuosi * 0,60 €  0,60 € 

Arkkuhauta, 1 hautasija, hallinta-ajan jatko 1 vuosi * 7,00 €  7,00 €  

 

MUUT MAHDOLLISET HAUTAPAIKKAKUSTANNUKSET   

 tuusulalainen ulkopaikkakuntalainen 

Hautapalkkimaksu (myös sotaveteraaneilta) 200,00 €/m 200,00 €/m 

 

 

HAUTAUSPALVELUMAKSUT 

HAUDAN AVAUS, PEITTO JA KUNNOSTUS   

 tuusulalainen ulkopaikkakuntalainen 

Uurnahautaus (kunnostus koskee vain kaivantoa) * 108,00 €  108,00 €  

Arkkuhautaus * 702,00 €  702,00 €  

Tuhkahautaus sirottelualueelle * 28,00 € 28,00 € 

 

HAUDAN AVAUS, PEITTO JA KUNNOSTUS KIRKKOPUISTOON (kirkkoneuvoston luvalla) 

 tuusulalainen ulkopaikkakuntalainen 

Uurnahautaus (kunnostus koskee vain kaivantoa) * 173,00 €  173,00 €  

Arkkuhautaus * 940,00 €  940,00 €  

 

VAINAJAN SÄILYTYS   

 tuusulalainen ulkopaikkakuntalainen ** 

Ensimmäiset 3 viikkoa * 0,00 €  118,00 €  

Jokainen päivä ensimmäisten 3 viikon jälkeen * 13,00 €  13,00 €  

 

TILAVUOKRAT Muut kuin Tuusulan srk:n jäsenet  

Hautaustoimitus kirkossa/kappelissa *                                300 €/tunti (minimilaskutus 1 h) ** 

 

 



* sotaveteraaneilta, joilla on rintamatunnus, rintamasotilastunnus tai rintamapalvelustunnus ja heidän 

aviopuolisoiltaan ei peritä hautapaikka- eikä hautauspalvelumaksuja (paitsi hautapalkkimaksu). 

- veteraaneilta puolisoineen ei peritä kappelivuokraa 

- veteraanille tai hänen puolisolleen hautapaikka ja hautaaminen ovat maksuttomia, mutta veteraanien 

jälkeläisiltä peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut siitä vuodesta alkaen, kun hautaan 

haudataan veteraanin jälkeläinen tai jälkeläisen puoliso. 

** Hautauspalvelumaksuissa ulkopaikkakuntalaisen vainajan kohdalla voidaan noudattaa tuusulalaisten 

hinnoittelua, jos jokin seuraavista vaateista täyttyy: 

- vainaja on Järvenpään tai Keravan seurakunnan jäsen (vastavuoroisuussopimus) 

 

Lisätietoja: 

- hautaus uutena lunastettavaan hautaan: haudan avaus, peitto ja kunnostus -hintaan sisältyy aina 

koko haudan pinnan kunnostus (koskee sekä arkku- että uurnahautausta) 

- hautaus vanhaan hautaan: hintaan sisältyy vain kaivannon kunnostus 

 

 

MUUT HAUTAUSTOIMEN MAKSUT 

PERUSKUNNOSTUSMAKSU 

yhden metrin hautapaikka 73,00 €  

kahden metrin hautapaikka 112,00 €  

kolmen metrin hautapaikka 151,00 €  

jokainen lisämetri kolmen metrin jälkeen              + 39,00 €  

 

VANHOJEN HAUTAKIVIEN UUDEELLEEN MYYNTI  

Vanhat reuna- ja aluskivet                15,00 €/m 

Vanhat taulukivet 100 €/kpl 

Seurakunnalle palautuneen haudan osto 
kivilaitteineen 

normaali 
hautapaikkamaksu, 

kivet kuuluvat hintaan 

 

TUNTIVELOITUKSENA TEHTÄVÄT TYÖT  

Henkilötyö alkavalta tunnilta (alv. 0 %) 64,00 €  

Konetyö alkavalta tunnilta, sis. kuljettajan (alv. 0 %) 126,00 €  

(hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero)  

 

UURNALEHTOJEN HAUTAMUISTOMERKKIEN HINNAT 

 Jokela  

Muistolaatat 200,00 €   

Hautamuistomerkit 220,00 €   

 


