HAUTAUSHINNASTO
HAUTAPAIKKAMAKSUT
JA
HAUTAUSMAKSUT
1.1.2021 alkaen

HAUTAPAIKKAMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN
ARKKUHAUTA
Arkkuhauta 25 v (sisältää 2 hautasijaa)
Viereisen hautapaikan lunastaminen
Hautapalkkimaksu/ hautapaikka
(koskee Levon hautausmaan palkkirivejä)

lahtelaiset
300 €
500 €
105 €

UURNAHAUTA
lahtelaiset
Uurnahauta 25 v
120 €
Viereisen hautapaikan lunastaminen
180 €
Muistomerkkimaksu/ hautapaikka
150 €
(koskee rivejä, joilla on muuri tai aita nimikilven kiinnittämistä varten)
Uusi arkkuhauta uurnan hautaamista
400 €
varten
(lisäksi palkkimaksu, jos hauta
palkkialueella)

MUISTOLEHTO
SIROTTELUALUE

HALLINTA-AJAN PIDENTÄMINEN
(vähintään 5 vuotta - enintään 25 vuotta)
Arkkuhauta, 1 paikka
Uurnahauta, 1 paikka

ulkopaikkakuntalaiset
700 €
1 200 €
105 €

ulkopaikkakuntalaiset
240 €
400 €
150 €
800 €

lahtelaiset
40 €
40 €

ulkopaikkakuntalaiset
100 €
100 €

lahtelaiset

ulkopaikkakuntalaiset

12 €/v
5 €/ v

12 €/v
5 €/ v

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

HAUTAUSMAKSUT 1.1.2021 alkaen
PALVELUT
Arkkuhautaus; avaus, kunnostus
Uurnahautaus; avaus, kunnostus
Hautaus muistolehtoon
Sirottelu
Henkilötyötunti
Kone- ja henkilötyötunti
Kunnostus / uurnahautapaikka
- jokaiselta seuraavalta hautapaikalta
Kunnostus / arkkuhautapaikka
- jokaiselta seuraavalta hautapaikalta

565 €
100 €
65 €
30 €
35 €
70 €
45 €
10 €
100 €
20 €

MUISTOLAATAT, HAUTAKIVET
Muistolaatta (muistolehtoihin ja sirottelualueille)
Hautakivi (Nastolan hautausmaan uurnasuppaan)

35 €
150 €

SÄILYTYSMAKSUT
Kylmiön vuokra / vrk
Tuhkan säilytys /
alkava kk
• 6 ensimmäistä kk tuhkauksen
jälkeen maksuttomia

lahtelaiset
20 €

ulkopaikkakuntalaiset
13 €
20 €

TILAVUOKRAT 1.1.2021 alkaen
Sisältävät siunauskappelin käyttökorvauksen ja palvelutehtävät
lahtelaiset
lahtelaiset
ev.lut.
ei ev.lut.
Levon Metsäkappeli
190 €
Levon Valon kappeli
150 €
Levon Rauhan kappeli
80 €
Läntinen kappeli
150 €
Mustankallion kappeli
150 €
Nastolan kappeli
150 €

ulkopaikkakuntalaiset
190 €
150 €
80 €
150 €
150 €
150 €

Siunauskappelin käyttökorvaus ja palvelutehtävät sisältävät:
- siunauskappelin vahtimestarin palkkamenot
- siunauskappelin siivouskulut
- alttarin kukat ja kynttilät
- hautasaaton opastus
Tilojen vuokraamisesta peritään hinnaston mukainen maksu myös rintamaveteraaneilta.
Sakraalitilaa ei luovuteta ei-kristillisten tai uskonnottomien tilaisuuksien
pitopaikaksi.
LEVON KREMATORIO
TUHKAUSMAKSUT 1.1.2021 alkaen
PALVELUT
osakasseurakunnat
Vainajan tuhkaus
240 €
Uurnan pakkaus- ja
60 €
postituskulut

ulkopaikkakuntalaiset
370 €
60 €

Levon krematorion kiinteistöosakeyhtiössä ovat mukana:
Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin ja Orimattilan seurakunnat sekä Lahden
seurakuntayhtymä

