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HAUTAUSMAKSUT 2019
Hallinta-aika vähintään 20 tai enintään 40 vuotta, käsittää yhden tai useamman
arkkuhautapaikan tai yhden uurnasukuhaudan.
Hautapaikkamaksut
(1 hautapaikka = 2 hautasijaa)
Arkkuhauta 1 paikka
Arkkuhauta 2 paikkaa
Arkkuhauta 3 paikkaa (vain

Joensuulaiset
(20 vuotta)
105
300
490

Ulkopaikkakuntalaiset
(20 vuotta)
410
850
1300

Joensuulaiset
(40 vuotta)
210
600
980

Ulkopaikkakuntalaiset
(40 vuotta)
820
1700
2600

70

250

140

500

Joensuulaiset
(20 vuotta)
50

Ulkopaikkakuntalaiset
(20 vuotta)
205

Joensuulaiset
(40 vuotta)
100

Ulkopaikkakuntalaiset
(40 vuotta)
410

150
240

425
650

300
490

850
1300

70

250

140

500

erillisellä anomuksella)

Uurnasukuhauta
Hautapaikkamaksut
(1 hautapaikka = 1 hautasijaa)
Arkkuhauta 1 paikka
Arkkuhauta 2 paikkaa
Arkkuhauta 3 paikkaa (vain
erillisellä anomuksella)

Uurnasukuhauta

 Muistolehto; Joensuulaiset 60€, ulkopaikkakuntalaiset 150€






hautausmailla, joissa haudataan yhteen syvyyteen hinnat alemman taulukon mukaisesti
kolmea hautapaikkaa enempää ei luovuteta
uurnahaudan aluspalkkilohkolla on 120 € palkkimaksu / hauta
arkkuhaudan aluspalkkilohkolla on 200 € palkkimaksu/ hauta
Pensasaitamaksu uurnasukuhaudoilla 70 € / hautapaikka.

Hallinta-ajan jatkovuodet
1.paikka
5 euroa / vuosi
2.paikkaa
14 euroa / vuosi
3.paikkaa
24 euroa / vuosi
Hallinta-ajan jatkovuodet ovat 50 % yllä olevista hinnoista hautausmailla, joissa haudataan yhteen
syvyyteen.
Uurnasukuhauta 3,50 euroa/ vuosi
HAUTAUSMAKSUT
( Vainajan säilytys, haudan avaus, - peitto, peruskunnostus)
Arkkuhauta
Joensuulaiset
I syvyys (150cm)
280 €
II syvyys (210 cm)
310 €
Uurnahauta
50 €
Alle 2 vuotiaan lapsen hautausmaksut ovat -50 % edellä olevista hinnoista.

Ulkopaikkakuntalaiset
390 €
430 €
100 €

Tuhkausmaksu
tuhkaus
lapset 2-10 vuotta
lapsi alle 2 vuotta

Joensuulaiset
120 €
60 €
maksuton

Ulkopaikkakuntalaiset
220€
110 €
maksuton

Sotaveteraanit ja heidän puolisonsa
Joensuulaisille rintamasotilastunnuksen (RST) tai rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen
omaavilla sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen hautaus on maksuton sisältäen hautapaikan 40 vuoden
käyttöoikeudella, hautauksen (kaivu, peitto, kunnostus) tai tuhkauksen.
Hautaukseen liittyvät kivityöt
 Hautauksen yhteydessä kiven siirto- ja asennus tai erikseen tilattava hautakiven oikaisun
hinta muodostuu muistomerkin koon mukaan:
- leveys alle 70 cm: 65 €
- leveys 70–120 cm: 95 €
 Suurten yli 120 cm muistomerkkien ja reunakivien poiston ja asennuksen tai oikaisun
tulee omaisten tilata kiviliikkeeltä tai hautaustoimistolta.
Muut maksut
- kappelin tai kirkon vuokra ev.lut. kirkkoon kuulumattomille 200€
- muut palvelut käytetyn työajan mukaan miestyö 50€/h, konetyö 75 €/h
- ulkopaikkakuntalaisen säilytysmaksu 10 €/ vrk (ei peritä, mikäli vainaja haudataan Joensuun
seurakuntayhtymän hautausmaalle)
- uurnan lähetyskulut 45 € (sis. pakkaus- ja lähetyskulut)
- kukkapenkin kunnostus 40 € / kukkapesä

Joensuun uurnapuutarhan valmismuistomerkkien hinnat
-

Yhden sukuhaudan muistomerkki (sis. kaiverruksen, maalattu ei sis. kultausta)
 ”Ristikivi” vaalean harmaa
620€
 ”Tolppa”, ”15x20” sivut sahattu tai lohkottu
600€
 ”Neliöpalkki”, ”20x20” sivut sahattu tai lohkottu
720€
 ”Neliöpalkki”, ”20x20” kaikki sivut hiottu
800 €

