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HAUTAUSMAKSUT 2020

Hautapaikkamaksut

-

Kotipaikkakuntalainen

arkkuhautapaikka
uurnalehtopaikka (30 x 30 cm) uurnalehto
uurnahautapaikka (1 m x 1 m)
uurnalehdon laattapohja (1 kpl)
uurnalehdon kaiverrettu laatta (1 kpl)
laattapohjan ja laatan kiinnitys (1 kpl)
uurnalehdon kaiverruksen hinta määräytyy kirjainten
lukumäärän mukaan (voidaan tilata suoraan kaivertajalta)

220 €
60 €
90 €
70 €
40 €
40 €

Ulkopaikkakuntalainen
450 €
120 €
180 €
70 €
40 €
40 €

Henkilölle, jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta
oli kuollessaan Lapua, luovutetaan veloituksetta yksi hautapaikka. Em. henkilön puolisolla on oikeus saada
veloituksetta yksi rinnakkaishautapaikka, kun se varataan samassa yhteydessä.

Hautausmaksut
-

arkkuhauta (kaivu, peitto, alkukunnostus)
arkkuhauta, syvä (kaivu, peitto, alkukunnostus)
uurnahauta/pikkulapsen hauta
hautojen lauantaipeitto
Hautauksen yhteydessä hautamuistomerkin
siirto ja takaisin paikoilleen asennus
Säilytysmaksu

310€
350 €
50€
230 €

460 €
500€
100 €
230 €

100 €
0€

100 €
70 €

VÄESTÖREKISTERIIN KUULUVAT
-

Siunauskappelin/kirkon vuokra

400 €

Siunauskappelin/kirkon käytöstä ei peritä maksua hautauksen yhteydessä oman seurakunnan jäseniltä tai muun ev.lut
seurakunnan jäseniltä.
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PERIAATTEET HAUTAPAIKKAMAKSUISTA JA HAUTAUSMAKSUISTA
-

-

-

Hautapaikat luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä.
Henkilölle, jolle on annettu rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus, ja jonka kotikunta
oli kuollessaan Lapua, luovutetaan veloituksetta yksi hautapaikka. Em. henkilön puolisolla on oikeus saada
veloituksetta yksi rinnakkaishautapaikka, kun se varataan samassa yhteydessä.
Vainajan eloonjäävä puoliso voi varata hautapaikan kuolleen puolisonsa hautapaikan rinnalta. Samoin
vanhemmat voivat varata kuolleen lapsensa hautapaikan rinnalta hautapaikan itselleen.
Rinnakkaishautapaikoista veloitetaan varsinaisen hautapaikan mukainen maksu.
Hautaoikeus luovutetaan 50 vuodeksi.
Hautapaikkojen uudelleen lunastushinnat ovat samat ja hautaoikeuden voi lunastaa uudelleen myös 25
vuodelle, jolloin hinta on puolet taulukkohinnasta. Edelleen lunastamisesta on tehtävä anomus hautausmaasta
vastaavalle hallintoelimelle vuoden kuluessa sopimuksen päättymisestä.
Muistomerkin mahdollisesta siirrosta hautauksen tieltä ja takaisin paikoilleen peritään voimassa oleva maksu.
Omaiset vastaavat itse mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat istutuksille, koriste-esineille, kynttilöille ja
lyhdyille sekä muille tarvikkeille ja tavaroille, joita haudalla on muistomerkin lisäksi hautaamisen aikana.
Omaisilla on halutessaan mahdollisuus osallistua arkkuhaudan peittämiseen. Peittäminen olisi ns. kansipeitto.
Haudan peittäminen ei alenna hautausmaksua. Myöskään uurnan peittäminen ei alenna hautausmaksua.
Seurakunta havuttaa hautapeitteen ja haudan pohjan, jos havut toimitetaan haudalle.
Siunauskappelin/kirkon käytöstä ei peritä maksua hautauksen yhteydessä oman seurakunnan jäseneltä tai
muun ev.lut. seurakunnan jäseneltä.

