HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 1.1.2017 ALKAEN
HAUTAPAIKKAMAKSUT
HAUTAPAIKAN LUNASTUS
Sotaveteraani ja puoliso, kaikki alla mainitut vaihtoehdot
Tuhkahautaus muistolehtoon
Tuhkahautaus sirottelualueelle
Uurnahauta, 4 hautasijaa
Uurnahauta, 6 hautasijaa
Uurnahauta, 9 hautasijaa
Uurnahauta, 12 hautasijaa
Arkkuhauta, 1 hautasija
Arkkuhauta, 2 hautasijaa
1 lisähautasija arkkuhautaan

tuusulalainen
maksuton
20,00 €
20,00 €
50,00 €
75,00 €
112,50 €
150,00 €
150,00 €
300,00 €
150,00 €

ulkopaikkakuntalainen
hinnaston mukaan
100,00 €
100,00 €
200,00 €
300,00 €
450,00 €
600,00 €
600,00 €
1200,00 €
600,00 €

Uurna- ja arkkuhautojen hallintaoikeusaika 25 vuotta. Muistolehdot sekä sirottelualueet ovat aina seurakunnan hallinnassa. Arkkuhauta voidaan lunastaa
uurnahautausta varten. Lunastushinta määräytyy haudan tyypin mukaan, ei sen mukaan haudataanko siihen arkku vai uurna.
HAUTAUKSEN YHTEYDESSÄ HALLINTAOIKEUDEN JATKAMINEN
Sotaveteraani ja puoliso, kaikki alla mainitut vaihtoehdot
Uurnahauta, 1 hautasija, hallinta-ajan jatko 1 vuosi
Arkkuhauta, 1 hautasija, hallinta-ajan jatko 1 vuosi

tuusulalainen
maksuton
0,50 €
6,00 €

ulkopaikkakuntalainen
hinnaston mukaan
0,50 €
6,00 €

Hautauksen yhteydessä haudan hallintaoikeutta on jatkettava vähintään haudan koskemattomuusajan verran, tai enintään 25 vuotta eteenpäin.

HAUTAOIKEUDEN JATKAMINEN ILMAN KUOLEMANTAPAUSTA
Uurnahauta, 1 hautasija
Arkkuhauta, 1 hautasija

tuusulalainen
12,50 €
150,00 €

ulkopaikkakuntalainen
12,50 €
150,00 €

Ilman kuolemantapausta hautaoikeutta voidaan jatkaa aikaisintaan hautaoikeuden päättymisvuonna. Hautaoikeus jatkuu 25 vuodella katkeamatta aiemmin
lunastetun hautaoikeuden päättymispäivästä, huolimatta siitä koska maksusuoritus seurakunnalle on tehty. Hautaoikeuden jatkamisen maksu muodostuu
seuraavasti: hautatyypin mukainen hautasijojen määrä  hautatyypin mukainen sijakohtainen maksu.
MUUT MAHDOLLISET HAUTAPAIKKAKUSTANNUKSET
Sotaveteraani ja puoliso, kaikki alla mainitut vaihtoehdot
Hautapalkki uurnahaudalla
Hautapalkki arkkuhaudalla, 1 hautapaikka

tuusulalainen
maksuton
40,00 €
80,00 €

ulkopaikkakuntalainen
hinnaston mukaan
40,00 €
80,00 €

Hautapaikkamaksu määräytyy vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.
Hautapaikkamaksuissa ulkopaikkakuntalaisen vainajan kohdalla voidaan noudattaa tuusulalaisten hinnoittelua, jos jokin seuraavista vaateista täyttyy:
-

vainaja on asunut Tuusulassa yli 30 vuotta ja ollut ulkopaikkakuntalainen enintään 10 vuotta
vainaja on alle 30-vuotias ja asunut aiemmin Tuusulassa. Haudan haltijaksi nimetään tuusulalainen henkilö

HAUTAUSPALVELUMAKSUT
HAUDAN AVAUS, PEITTO JA KUNNOSTUS
Uurnahautaus
Arkkuhautaus

tuusulalainen
80,00 €
385,00 €

ulkopaikkakuntalainen
80,00 €
385,00 €

HAUDAN AVAUS, PEITTO JA KUNNOSTUS KIRKKOPUISTOON (kirkkoneuvoston luvalla)
Uurnahautaus
Arkkuhautaus

tuusulalainen
130,00 €
550,00 €

ulkopaikkakuntalainen
130,00 €
550,00 €

tuusulalainen
0,00 €
10,00 €

ulkopaikkakuntalainen
100,00 €

VAINAJAN SÄILYTYS
Ensimmäiset 3 viikkoa
Jokainen päivä ensimmäisten 3 viikon jälkeen

10,00 €

TILAVUOKRAT
Seurakunnan yhteisen tilavuokrien hinnoittelun mukaisesti

Tuusulalaisilta (myös järvenpäälaiset, keravalaiset) sotaveteraaneilta, joilla on rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus ja heidän aviopuolisoiltaan ei peritä
hautapaikka- eikä hautauspalvelumaksuja.
-

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.

MUUT HAUTAUSTOIMEN MAKSUT
PERUSKUNNOSTUSMAKSU
1 hautapaikka
2 hautapaikkaa
3 hautapaikkaa
jokainen lisähautapaikka kolmen hautapaikan jälkeen

60,00 €
95,00 €
130,00 €
+ 35,00 €

TUNTIVELOITUKSENA TEHTÄVÄT TYÖT
Henkilötyö alkavalta tunnilta (alv. 0 %)
Konetyö alkavalta tunnilta (alv. 0 %)

40,00 €
40,00 €

UURNALEHTOJEN HAUTAMUISTOMERKKIEN HINNAT
Muistolaatat
Hautamuistomerkit
Suku-uurna

Jokela
200,00 €
220,00 €

Paijala

500,00 €

Hautauspalvelumaksuissa ulkopaikkakuntalaisen vainajan kohdalla voidaan noudattaa tuusulalaisten hinnoittelua, jos jokin seuraavista vaateista täyttyy:
-

vainaja on Järvenpään tai Keravan seurakunnan jäsen (vastavuoroisuussopimus)
vainaja on asunut Tuusulassa yli 30 vuotta ja ollut ulkopaikkakuntalainen enintään 10 vuotta
vainaja on alle 30-vuotias ja asunut aiemmin Tuusulassa. Haudan haltijaksi nimetään tuusulalainen henkilö

