Hautaushinnasto 2016
HAUTAPAIKKOJEN LUNASTUSHINNAT
B-hauta 25 vuodeksi
Hinnat keravalainen haudattava / ulkopaikkakuntalainen haudattava
		

Hautapaikka ilman betonipalkkia		

Hautapaikka betonipalkilla

arkkuhauta
		
200 € / 700 €				
280 € / 780 €
uurnahauta			
90 € / 300 €				
170 €/ 380 €
uurnahauta U4							200 €/410 €
Hautapaikka on maksuton rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen
asuinpaikasta riippumatta.
Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta. Rinnakkaispaikka voidaan luovuttaa
tapauskohtaisesti talousjohtajan päätöksellä hänen kuultuaan asiassa kirkkoherraa. Rinnakkaispaikka on
maksullinen ja hinta ilman betonipalkkia on 700 € ja betonipalkilla 780 €.
Uurnaosaston U1, U2,U3 ja U4 hautapaikan hinta määräytyy hautapaikkahinnaston mukaisesti. Tämän lisäksi laskutetaan hautakiven hinta. Hautakiven hinta on 470€. Mikäli hautapaikka varataan etukäteen tulee
hautapaikkaan kuuluvat maksut suorittaa varauksen yhteydessä. Hautakiven laatat maksavat 90 € ja 140 €.
Uurnalehdon ja sirottelualueen hautapaikkamaksu sisältää alueiden yleishoidon ja tuhkan sirottelun tai
maahan hautaamisen.
Haudattavan kotikunta Kerava
50 €
Haudattava ulkopaikkakuntalainen 100 €

HAUDAN KAIVAMISEN JA PEITTÄMISEN HINNAT
Haudan kaivaminen ja peitto
arkkuhauta		
400 €
uurnahauta		
100 €
vainajan säilytysmaksu 10€/vuorokausi kolmen viikon säilytyksen jälkeen (maksukatto 100 €).
Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen maksuton asuinpaikasta
riippumatta.

HAUTOJEN HOITOHINNAT
Hautapaikkojen määrä			1		2		3		4
Kesähoito kukilla				91 €		137 €		182 €		182 €
Kesähoito ilman kukkia			

73 €		

110 €		

146 €		

146 €

5-vuotishoito (seurakunnan kukat)		

483 €		

727 €		

966 €		

966 €

10-vuotishoito (seurakunnan kukat)		

1043 €		

1571 €		

2080 €		

2080 €

Hoito sisältää myös haudan yleishoidon mukaan lukien hautamuistomerkin pesun tarvittaessa. Seurakunta valitsee kukat hoitohaudoille. 1-vuotisten kesähoitojen kohdalla omainen voi valita myös hoitomuodon,
jossa hän itse hankkii ja istuttaa kukan, muusta hoidosta vastaa seurakunta.

HAUTAPAIKKAOIKEUDEN JATKAMINEN KUOLEMANTAPAUKSEN SATTUESSA
Keravan seurakunnan hautatoimen ohjesäännön 4 §:n mukaan hautaaminen määräajaksi luovutettuun
hautaan on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Mikäli uudelleen hautaamisen jälkeinen
hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhyemmäksi kuin haudan koskemattomuusaika, hautaoikeus on lunastettava vähintään niin pitkäksi ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää. Koskemattomuusaika on
uuden ohjesäännön mukaan 20 vuotta. Hautapaikkaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa enintään
25 vuodeksi.
Hautapaikkaoikeutta jatkettaessa kuolemantapauksen johdosta hinta on 8€/vuosi. Hinta on sama myös
rinnakkaispaikalla. Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavalle sekä hänen puolisolleen hautapaikkaoikeuden jatkaminen on maksutonta. Hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamista seuraavan vuoden alusta lukien.
		

HAUTAPAIKKAOIKEUDEN JATKAMINEN ILMAN KUOLEMANTAPAUSTA
Keravan hautausmaan voimassaolevan ohjesäännön 4 §:n mukaan hautaoikeus luovutetaan ainoastaan
määräaikaisiin hautoihin 25 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hakemuksesta jatkaa,
jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
Keravan hautausmaa on vihitty käyttöönsä 26.4.1958. Hautausmaalta luovutettiin aluksi pääasiassa ainaishautoja tai hautapaikkoja 50 vuodeksi. Ensimmäisten 25-vuodeksi luovutettujen sukuhautojen hallintaaika on päättynyt 31.12.1983. Säännösten mukaan talousosaston tulee ottaa yhteyttä hautojen haltijoihin
ilmoittaakseen hallinta-ajan päättymisestä sekä haudoille kiinnitettävin ilmoituksin että sanomalehti-ilmoituksin. Mikäli hautapaikan omistaja ei jatka haudan hallinta-aikaa, tulee hauta seurakunnan omistukseen,
jolloin hautakivi ja istutukset viedään pois. Ilmoitusten hautapaikkaoikeuden päättymisestä annetaan olla
haudoilla kaksi kesää. Ilmoitusmenettely on otettu aktiivisesti käyttöön taloudellisen jaoston 8.3.2006 § 32
tekemän päätöksen mukaisesti. Periaatteena on lisäksi ollut, että vanhojen osastojen vapautuneita hautapaikkoja ei oteta yksitellen käyttöön, vaan niiden käyttöönotosta päätetään erikseen myöhemmin.

Kirkkovaltuusto on tehnyt 18.12.2014 § 39 päätöksen, jonka mukaan hautapaikkaoikeuden jatkamisen
hinta on 200 euroa 25 vuodelta. Jatkoajan hinta on sama kaikilla haudoilla. Kuolemantapauksen yhteydessä jatkoaika on perusteltua jakaa vuosiin, mutta ilman kuolemantapausta (hallinta-ajan umpeutuessa)
jatkoaika on aina 25 vuotta.
Ilman kuolemantapausta hautapaikkaoikeuden jatkaminen tulee siis käytännössä kysymykseen joko siten,
että omaiset haluavat jatkaa voimassaoloaikaa hallinta-ajan umpeutuessa tai edellä kuvatun ilmoitusmenettelyn kautta
			Hautapaikka ilman betonipalkkia hautapaikka betonipalkilla
arkkuhauta			200 €/25 v				200 €/25 v
uurnahauta			200 €/25 v				200 €/25 v
2. että hautapaikkaoikeuden jatkoaika lasketaan jatkamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien,
3. että hallintaoikeuden umpeutumisen johdosta vapautuneita hautapaikkoja ei luovuteta uudelleen käytettäväksi ennen kuin käyttöön otosta on osastoittain tehty erillispäätökset sekä
4. että kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto voi kuitenkin erityisistä syistä luovuttaa 3. kohdassa tarkoitetun hautapaikan käyttöön ennen niiden käytöstä tehtyjä erillispäätöksiä

SEURAKUNNAN TILOISTA PERITTÄVÄT VUOKRAT
1. SEURAKUNTASALIT (sis. alv 24%)
Muistotilaisuus/ 		
						 perhejuhlat

Muut tilaisuudet (arki/pyhä)

seurakuntakeskuksen sali 				

160 €				

280 € /340 €

seurakuntakeskuksen rippikoulusali,
takkahuone ja pikkusali				

110 €				

190 € / 240 €

kirkon alasali						

110 €				

190 € / 240 €

Savion seurakuntasali					
tai takkahuone

110 €				

190 € / 240 €

Kalevan seurakuntasali				
tai takkahuone

110 €				

190 € / 240 €

Salien hinnat sisältävät 2 pöytäliinaa = tarjoilupöytien liinat. Lisäpöytäliinat em. tiloihin 6 €/kpl (alv 1,12€)
Seurakuntasalien vuokra koskee enintään 6 tunnin yhtäjaksoista käyttöä. Mahdolliset lisätunnit maksavat
seurakuntakeskuksen salin osalta 25 €/tunti (alv. 4,67) ja muiden tilojen lisätunnit 15 €/tunti (alv 2,80). Salien vuokriin sisältyy keittiön käyttö ruoan lämmitykseen, kahvinkeittoon sekä tiskaukseen. Talousjohtaja
voi soveltaa tapauskohtaisesti perustellusta syystä hinnastoa. Perhejuhliksi luetaan muistotilaisuuden
lisäksi kastejuhlat, hääjuhlat ja syntymäpäivät.

Peruutusmaksu
Muiden kuin muistotilaisuuksien tai perhejuhlien varauksista seurakuntasalin peruutusmaksu on 120€,
mikäli peruutus suioritetaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen varattua ajankohtaa.

2. KIRKKO
Tilaisuudet
pääsymaksulliset tilaisuudet
sunnuntai ja pyhäpäivä		
arkipäivä				
äänitys				
opetus/tutkinto arkipäivisin		

650 €
330 €
270 €
60 €/h 		
20 €/h

Muut tilaisuudet sopimuksen mukaan (oman seurakunnan jäsenen hautaan siunaamisesta ei maksua,
väestörekisteriin kuuluvia vainajia ei siunata kirkossa)

3. SIUNAUSKAPPELI
Hautaan siunaaminen kun vainaja on ev.lut.kirkkoon kuuluva tai ortodoksi, on maksutonta.		
Hautaan siunaaminen kun vainaja on kirkkoon kuulumaton 400 € (alv 0%)
Peruutusmaksu seurakuntasalin osalta 120 € (ei muisto- ja perhejuhlat), mikäli tilaisuuden peruutus suoritetaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen varattua ajankohtaa.

Keravan seurakunta . Papintie 2-6 (PL 134) . 04210 Kerava
p. 09 478 488 . etunimi.sukunimi@evl.fi . www.keravanseurakunta.fi

