HAUTAUSHINNASTO
HAUTAPAIKKAMAKSUT
1.1.2019 alkaen
JA
HAUTAUSMAKSUT
1.1.2020 alkaen

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 26.9.2018 (3/2018, 20 §)

HAUTAPAIKKAMAKSUT 1.1.2019 ALKAEN
ARKKUHAUTA
Arkkuhauta 25 v (sisältää 2 hautasijaa)
Viereisen hautapaikan lunastaminen
Hautapalkkimaksu/ hautapaikka

lahtelaiset

ulkopaikkakuntalaiset

300 €
500 €
105 €

700 €
1 200 €
105 €

lahtelaiset

ulkopaikkakuntalaiset

115 €
170 €
150 €

230 €
400 €
150 €

(koskee Levon hautausmaan palkkirivejä)

UURNAHAUTA
Uurnahauta 25 v
Viereisen hautapaikan lunastaminen
Muistomerkkimaksu/ hautapaikka

(koskee rivejä, joilla on muuri tai aita nimikilven kiinnittämistä varten)

Uusi arkkuhauta uurnan hautaamista varten

400 €

800 €

lahtelaiset

ulkopaikkakuntalaiset

40 €
40 €

100 €
100 €

lahtelaiset

ulkopaikkakuntalaiset

12 €/v
5 €/ v

12 €/v
5 €/ v

(lisäksi palkkimaksu, jos hauta palkkialueella)

MUISTOLEHTO
SIROTTELUALUE (Levon ja Nastolan hautausmaa)

HALLINTA-AJAN PIDENTÄMINEN
(vähintään 5 vuotta - enintään 25 vuotta)

Arkkuhauta, 1 paikka
Uurnahauta, 1 paikka

Arkun hautaamisen yhteydessä hallinta-aikaa on lunastettava vähintään 25 vuoteen
saakka ja uurnan hautaamisen yhteydessä 15 vuoteen saakka.

Lahtelaisten rintamaveteraanien ja heidän puolisoidensa haudat ovat maksuttomia.
- veteraanille ja hänen puolisolleen hautapaikka ja hautaaminen ovat maksuttomia, mutta
veteraanien jälkeläisiltä peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut siitä vuodesta
lähtien, kun hautaan haudataan esim. veteraanin jälkeläinen tai jälkeläisen puoliso
- veteraanihaudassa on viimeinen hautasija varattava veteraanin (tai hänen puolisonsa)
hautaamiseen
- hallinta-ajan päätyttyä sen jatkamisesta peritään hinnaston mukainen maksu

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 5.9.2019 (6/2019, 88 §)

HAUTAUSMAKSUT 1.1.2020 alkaen
TEHTÄVÄ
Arkkuhautaus; avaus, kunnostus

540 €

Uurnahautaus; avaus, kunnostus

100 €

Hautaus muistolehtoon

60 €

Sirottelu (Levon ja Nastolan hautausmaa)

30 €

Laskutus/ henkilötyötunti

35 €

Laskutus/ kone- ja henkilötyötunti

70 €

LAATAT, NIMIKILVET, TYYNYKIVET
Muistolaatta (muistolehtoihin ja sirottelualueille)
Nimikilpi (Nastolan hautausmaan vanhalle sirottelualueelle)
Tyynykivi (Nastolan hautausmaan uurnasuppaan)

35 €
46 €
135 €

KUNNOSTUSMAKSUT
(jos haudalle halutaan teettää kunnostus)

Uurnahautapaikka
- jokaiselta seuraavalta hautapaikalta
Arkkuhautapaikka
- jokaiselta seuraavalta hautapaikalta

KYLMIÖN VUOKRA/ VRK
TUHKAN SÄILYTYS/ ALKAVA KK
- 6 ensimmäistä kuukautta tuhkauksen jälkeen maksuttomia

45 €
10 €
95 €
20 €

lahtelaiset

ulkopaikkakuntalaiset

20 €

13 €
20 €

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 5.9.2019 (6/2019, 88 §)

HAUDAN PINNAN KUNNOSTUS
Nurmi- tai hiekkapintaiselle haudalle voi ostaa pinnan kunnostuksen.

1. HAUDAN PINNAN KUNNOSTUS SIIRTONURMELLA
Siirtonurmelle annetaan yhden kasvukauden takuu.
Kunnostusmaksu sisältää ensimmäisen vuoden hoidon. Siirtonurmen voi asentaa keväästä
elokuun puoleen väliin asti.
Siirtonurmen asentaminen
Vanha pinta poistetaan noin 20 cm syvyydeltä. Haudalle tuodaan lisää multaa, joka tasoitetaan
hautarivien vanhan nurmikon tasolle. Siirtonurmi asennetaan ja kastellaan hyvin, kunnes se on
juurtunut. Kahdessa viikossa nurmikko on juurtunut niin, että se kestää kevyttä käyttöä.
Siirtonurmikkoa leikataan ensimmäisen kerran, kun se on kasvanut noin 10 cm korkuiseksi.
Siirtonurmen edut:
- varma kasvuunlähtö
- kestävä
- ei rikkaruohoja
- heti valmis

2. HAUDAN HIEKKAPINNAN KUNNOSTUS
Vanha pinta poistetaan 10- 20 cm syvyydeltä tarpeen mukaan. Haudalle tuodaan lisää hiekkaa,
joka tasoitetaan.

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 5.9.2019 (6/2019, 88 §)

SOVELTAMISOHJE:
HAUTAPAIKKAMAKSUT JA HAUTAUSMAKSUT
Hautapaikka

Arkkuhauta, kooltaan 1 m x 2,5 m. Sisältää kaksi hautasijaa.

Hautasija

Tila haudassa, johon vainaja sijoitetaan.

Hautaoikeuden
haltija

Suvun ja seurakuntayhtymän välinen yhteyshenkilö (KL 17:3).
Hautaoikeuden haltija vastaa sukuhaudasta aiheutuvista velvoitteista,
mm. haudan hoidosta.

Hautaoikeus

Oikeuttaa hautaoikeuden haltijan hautaamaan omaisensa hautaan,
jonka hallinta-aika on voimassa (koskemattomuusaika otettava
huomioon).

Hallinta-aika

Hautaoikeuden kestoaika (jatkettavissa lisämaksusta).
Hallintaoikeutta oltava jäljellä vähintään 15 vuotta tuhkaa tai uurnaa
haudattaessa, arkkuhautauksessa 25 vuotta.
Aika on määritelty Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimen
ohjesäännössä.
Maksu hallinta-ajan pidentämisestä määräytyy haudan koon
perusteella.

Koskemattomuusaika

Arkkuhautauksen jälkeen ko. hautasijaa ei saa avata uudelleen
koskemattomuusaikana.

Syvähautaus

Lahden hautausmailla arkkuhautaosastoilla käytössä.
Ensimmäisen hautasijan syvyys 2,1 m; toisen hautasijan syvyys 1,5 m.
Ensimmäinen arkkuhautaus tapahtuu aina alempaan hautasyvyyteen.

Haudan voi peittää
itse

Uurnahaudan voi peittää itse uurnan maahanlaskun jälkeen.
Arkkuhaudan voi peittää kantta myöten hautauksen jälkeen
(haudan tukilaitteet huomioiden).

Hautapaikkamaksu
(hautasijamaksu)

Arkkuhaudasta, jossa on kaksi hautasijaa, peritään ensimmäisen
hautauksen yhteydessä kertamaksuna hallinta-ajan lunastaminen
25 vuodeksi. Seuraavan hautauksen yhteydessä hallinta-aikaa
lunastetaan lisää aina 25 vuoteen saakka.
Mikäli uurna tai tuhka haudataan käytössä olevaan arkkuhautaan,
hallinta-oikeutta on lunastettava aina 15 vuoteen saakka.
Jos uurna haudataan uuteen arkkuhautaan, peritään hallinta-ajan
lunastamisesta arkkuhaudan kertamaksu (= 25 v).

