Hautamaksut

1.2.2018

Kemin seurakunta
Peurasaaren hautausmaalta luovutetaan uusi hautapaikka vain Kemin seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuolinhetkellä
kuuluneelle vainajalle, joka elinaikanaan on ollut yhteensä vähintään 25 vuotta Kemin seurakunnan jäsenenä.
Rinnakkaishautoja luovutetaan ainoastaan Paattionlehdon hautausmaalta.
Hautapaikkamaksua ei peritä kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä
tarkoitetun henkilön puolison hautaus.
Jos anomuksesta (ilman kuolintapausta) myönnetään hautapaikka rintamaveteraanitunnuksen tai sitä vastaavan
tunnuksen omaavalle tai edellä tarkoitetun henkilön puolisolle, peritään 40 vuoden arkkuhaudan hinnaston
mukainen maksu.

Hautapaikkamaksut
Arkkuhaudat
Rinnakkaisarkkuhaudat 40 vuodeksi = 1 hautasija/1 hautapaikka, haudan syvyys 1,5 m
Syväarkkuhaudat 40 vuodeksi = 2 hautasijaa/1 hautapaikka, syvyys a-sija 2,1 m, b-sija 1,5 m

Rinnakkaisarkkuhauta
Syväarkkuhauta

1. hautapaikka
sija vainajalle
a-sija vainajalle
b-sija 1. varaus

2. hautapaikka
1. varaus
a-sija 2. varaus
b-sija 3. varaus

3. hautapaikka
2. varaus
a-sija 4. varaus
b-sija 5. varaus

Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4§:2-3 mom.
ja 6 § säädösten perusteella

160 €

240 €

370 €

Muut haudattavat

580 €

670 €

950 €

Ilman kirkkoneuvoston erillispäätöstä luovutetaan enintään 3 rinnakkaista hautapaikkaa. Seuraavista luovutettavista hautapaikoista
peritään 3. hautapaikan hinta kaksinkertaisena. Syvähautana lunastettuun hautaan ensimmäinen arkkuhautaus on tehtävä 2,1 m syvyyteen.

Hautapaikan uudelleen lunastuksesta 40 vuodeksi peritään 130 €/lunastettava hautapaikka, kun vainajan kotikunta on Kemi ja muissa
HTL 4 §:2-3 mom. ja 6 § tarkoittamissa tapauksissa. Muutoin uudelleenlunastusmaksu on 40 vuodeksi 400 €/lunastettava hautapaikka.
Ulkopaikkakuntalaisen hautauksen yhteydessä hallinta-ajan jatkamisesta peritään ulkopaikkakuntalaisen maksu vain vainajan
hautapaikasta. Muista hautakokonaisuuteen kuuluvista hautapaikoista peritään paikkakuntalaisen maksu.

Arkkuhauta 25 vuodeksi = 1 hautasija/1 hautapaikka, haudan syvyys 1,5 m
Hautapaikan
lunastusmaksu

Hautapaikan
uudelleen lunastus 25 v

Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4 §:2-3 mom.
ja 6 § säädösten perusteella

120 €

110 €

Muut haudattavat

360 €

310 €

Arkkuhautauksen kyseessä ollessa hautaoikeusaikaa on lunastettava hautaan kuuluville hautapaikoille vähintään
koskemattomuusajan mittaiseksi. Hinta määräytyy haudan uudelleenlunastushinnan mukaan.

Uurnahaudat
Erillisiä vain uurnien hautaamiseen tarkoitettuja hautapaikkoja luovutetaan ainoastaan Paattionlehdon hautausmaalta.

Uurnahauta 25 vuodeksi = 1 hautapaikka (1 x 1 m), hautasyvyys 0,6 m
Hautapaikan
lunastusmaksu
Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4§:2-3 mom.
ja 6 § säädösten perusteella
Muut haudattavat

Hautapaikan
uudelleen lunastus 25 v

70 €

60 €

180 €

160 €

Ilman kirkkoneuvoston erillispäätöstä luovutetaan vain 1 uurnahautapaikka.

Paattionlehdon muistolehto
Tuhkan hautaamisesta muistolehtoon ei peritä maksua kun vainajan kotikunta on Kemi eikä muidenkaan
HTL 4 §:2-3 mom. ja 6 § säädösten piiriin kuuluvien vainajien hautaamisesta.
Muut tuhkahautaukset muistolehtoon 60 €
Hautaamismaksua muistolehtoon ei peritä kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai
edellä tarkoitetun henkilön puolison hautaus.

Haudan kunnostusmaksut hautauksen yhteydessä
(haudan pinnan kunnostus hautauksen jälkeen)
Haudan kunnostusmaksua ei peritä, kun kyseessä on rintamaveteraanin, rintamaveteraaniin verrattavan tai edellä
tarkoitetun henkilön puolison hautaus.

Arkkuhauta
Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4§:2-3 mom.
ja 6 § säädösten perusteella

120 €

Muut haudattavat

220 €

Uurnahaudat
Vainajan kotikunta Kemi ja muut HTL 4§:2-3 mom.
ja 6 § säädösten perusteella

60 €

Muut haudattavat

80 €
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