RAISION SEURAKUNNAN
HAUTAPAIKKA- JA HAUTAUSMAKSUT VUOSILLE 2019 - 2020
Kaikki hinnat alv 0%.
Arvonlisävero lisätään erikseen mainittuihin tuotteisiin.
Haudan hallinta-aika 25 v, 13 L -alue 40 v.
ARKKUHAUDAT

Matalahauta (yksi sija)
Matalahauta (kaksi sijaa)
Syvähauta (kaksi sijaa)
Lapsihauta
Rinnakkaissyvähauta (neljä sijaa)
edellyttää erillisen päätöksen

HAUDAN HINTA

HAUDAN AVAUSJA PEITTOMAKSU

Raisiolainen Ulkopaikka- Raisiolainen Ulkopaikkakuntalainen
kuntalainen
640 €
910 €
465 €
605 €
1 280 €
1 820 €
465 €
605 €
950 €
1 330 €
465 €
605 €
240 €
340 €
120 €
155 €
2 350 €
3 310 €
465 €
605 €

Varustehinnasto: (hautakohtaiset reunakivet tai hautamuistomerkki alueella 14L)
Käytävärajaus, reunakivi
110 €
Reunarajaus, reunakivi
210 €
Arkkuhauta graniittisella muistomerkillä
510 €
Arkkuhauta graniittisella pohjakivellä
210 €
UURNAHAUDAT

Uurnasukuhauta, 4 tai 6 hautasijaa
hauta ja haudan hoito 25 vuotta
(hallinta-aikaa voi jatkaa)
Uurnalehtojen haudat
Uurnalehto ja Ristinsuvanto
(hallinta-aikaa ei voi jatkaa)
Kirkkauden kappeli, uurnahauta
(hallinta-aikaa ei voi jatkaa)
Kivikkopuutarha, uurnahauta
(hallinta-aikaa voi jatkaa)
Vainajan tuhkan sirottelu
sirottelualueelle

HAUDAN HINTA

HAUDAN AVAUSJA PEITTOMAKSU

Raisiolainen Ulkopaikka- Raisiolainen Ulkopaikkakuntalainen
kuntalainen
555 €
635 €
80 €
105 €

110 €

160 €

80 €

105 €

110 €

160 €

80 €

105 €

110 €

160 €

80 €

105 €

35 €

50 €

-

Uurnahauta-alueella valmiiksi asennettu muistokivi veloitetaan todellisen kustannuksen
mukaan
200 - 450 €
Muistokiven hintaan lisätään voimassaoleva alv.

-

Ikirauhan kallioiden muistolaatta: Graniittipaateen kiinnitettävä muistolaatta. Laatan hinta
kaiverruksineen ja valmiiksi asennettuna 60 €.
Laatan hintaan lisätään voimassaoleva alv.

MUUT HAUDAT

HAUDAN HINTA

Raisiolainen
Kolumbaariohauta, ilman graniittiuurnaa

1 090 €

Ulkopaikkakuntalainen
1 640 €

Kolumbaariohauta, graniittiuurnalla

1 460 €

2 050 €

16 770 €

23 940 €

Hautaholvit, hiekkatäyttö

1 830 €

2 600 €

Hautaholvit, graniittikansisto (neljä sijaa)
(kansiston avaus ja sulku omaisten kustannuksella)

4 520 €

5 390 €

Hautakammiot

Veteraanitunnuksen omaavat ja heidän puolisonsa:
-

raisiolaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen luovutetaan ilmaiseksi arkku- tai
uurnahauta (maksimi kaksi sijaa, ei kammio, holvi tai kolumbaario)
ulkopaikkakuntalaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen, joilla on sidos Raisioon (ovat
asuneet Raisiossa tai on tänne läheinen sukulaisuussuhde) luovutetaan ilmaiseksi uurnahauta
veteraanien hautauksista (sekä raisiolaiset että ulkopaikkakuntalaiset) ei peritä haudan
avaus- ja peittämismaksuja. Puolisoiden osalta maksu peritään.

Tunnustukseton hauta-alue:
Hautaustoimilain 5§:n mukaisesti seurakunnan on tarjottava mahdollisuutta tulla haudatuksi
erilliselle tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Raision seurakunta on järjestänyt tunnustuksettoman
hauta-alueen yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Hauta-alue sijaitsee Turussa
Kärsämäen hautausmaan yhteydessä. Tunnustuksettomalla alueella noudatetaan yllä olevaa
hinnastoa. Mikäli hautapaikan tyyppiä ei löydy tästä hinnastosta, veloitus perustuu Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän laskutukseen.

Muita tarkennuksia:
-

Ylileveän ja ylipitkän haudan hautauksen lisäkustannukset peritään todellisten kustannusten
mukaan.
Raision seurakunta ei korvaa tuhkausmaksua eikä vainajan siirrosta aiheutuvia kustannuksia
(esim. arkun siirto kirkkoon, kuljetus krematorioon tms.).
Arkku- ja uurnahautojen ennakkovaraaminen ei ole mahdollista.

Hautaoikeuden uudelleenlunastus:
-

Peritään 25 % voimassa olevan hinnaston mukaisesta vastaavan uuden raisiolaisen haudan
luovutushinnasta.
Maksu määräytyy pidennysajan suhteessa (esim. 15 vuotta on 15/25 koko 25 vuoden
pidennysajan hinnasta).

Hinnasto:
- matalahauta (yksi sija)
- matalahauta (kaksi sijaa)
- syvähauta (kaksi sijaa)
- lapsihauta/uurnahauta 12L
- uurnahauta Ikirauhan Kalliot
- (uurnasukuhauta)
- Kivikkopuutarha

6,40 € /vuosi
12,80 € /vuosi
9,50 € /vuosi
2,40 € /vuosi
5,55 € /vuosi
1,10 € /vuosi

1. Hautaoikeuden päättyessä
- Hautaoikeuden uudelleenlunastus on tehtävä vähintään 10 vuodeksi ja enintään 25 vuodeksi.
2. Kuolematapauksen yhteydessä
- Hautaoikeus tulee pidentää vastaamaan haudan koskemattomuusaikaa siten, että
vainajanhautaamisen jälkeen hautaoikeutta on jäljellä 25 vuotta (tai 40 vuotta 13L-alue).
Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden
alusta.
- Veteraanin ja hänen puolisonsa maksuton hautasija koskee ensimmäistä hallinta-aikaa, ei
enää hallinta-ajan jatkamista.

