LIEKSAN SEURAKUNTA
Taloustoimisto

HINNASTO 1.1.2013

HAUTASIJA- JA HAUTAUSMAKSUT

Hinnasto 1.1.2013

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.1.2013
Hyväksytty kirkkovaltuustossa 23.5.2013

Lieksalainen

Ulkopaikkakuntalainen

Hautamaksut
B-40 Arkkusukuhauta 1,2 x 2,2 m
B-40 Uurnasukuhauta 1,0 x 1,0 m
Tuhka- tai uurnahautasija muistolehdossa
B-20 Hautaoikeuden pidennys 20 vuodeksi

120 €
20 €
0€
50 €

270 €
50 €
25 €
50 €

Lisäehdot:
1. Hauta luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä 40 vuodeksi (B-40)Hauta käsittää yhden tai
useampia hautapaikkoja. Hautapaikkoja luovutetaan sukuhautaa varten kerralla enintään 3 kpl.
Kussakin arkkuhautapaikassa on yksi hautasija (150 cm). Lieksassa ei toistaiseksi haudata tasoon
210 cm. Uurnahauta (1m2) sisältää yhden hautapaikan, johon voidaan haudata kuusi uurnaa tai
tuhka ilman uurnaa. Arkkuhautaan voidaan myös haudata uurnia tai tuhka. Muistolehtoon haudataan
vain uurnia tai tuhka.
2. Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa,
kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä.
3. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa
hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Hautauspäivänä haudan hallinta-aikaa
tulee olla jäljellä vähintään haudan koskemattomuutta vastaava aika (20 vuotta).
4. Hinnoitteluun vaikuttava vainajan kotipaikka määritellään kuolinpäivän mukaan.
5. Tunnukseton hauta-alue on Nurmijärven hautausmaalla.
6. Lieksalaisten sotaveteraanien ja rintamasotilastunnuksen haltijoiden sekä heidän puolisoidensa
hautapaikasta ei peritä maksua, kun heidät haudataan Lieksan seurakunnan hautausmaalle.
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Hautausmaksut
Arkun hautaus
Uurnan hautaus
Arkun säilytys
Uurna tai tuhka muistolehtoon
Muistolehdon laatta
Laskutustyö (sis. alv 24 %)
Konetyö
(sis. alv 24 %)

HINNASTO 1.1.2013

Lieksalainen
240 €
25 €
0€
0€
110 €
35 €/t
50 €/t

Ulkopaikkakuntalainen
370 €
50 €
30 €
30 €
110 €
35 €/t
50 €/t

Hautausmaksuun sisältyvät kaikki haudan kaivamiseen ja kunnostamiseen kuuluvat työt ja tarvikkeet
(kaivu ja peitto sekä tiivistys ja nurmetus tai muu hautausmaan käyttösuunnitelman mukainen haudan
pinnan kunnostaminen hautauksen jälkeen sulan maan aikana). Maksuun ei kuitenkaan sisälly
kukkaistutuksia, muistomerkkejä tai haudan kunnostamista myöhemmin.
Muistomerkkien siirroista, kivien oikaisuista ja muista töistä veloitetaan työtuntien mukaan.

TYÖT LIEKSAN ORTODOKSISELLA HAUTAUSMAALLA

Arkun hautaus (sis. nurmetuksen)
Uurnan hautaus
Lumityö ja hiekoitus/talvi

200 €+ alv 24 %
20 €+ alv 24 %
tarjouksen mukaan

Lisäehdot:
Omaisille annettavat mahdolliset alennukset tai erikoisehdot määrittelee ja rahoittaa Lieksan
ortodoksinen seurakunta.

