Hautapaikkamaksut 1.1.2019 alkaen
Hinnoittelussa paikkakuntalaisella (oululainen*) tarkoitetaan vainajaa, jolla on hautaustoimikotikunta- tai kirkkolain mukainen oikeus hautasijaan. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne
ulkopaikkakuntalaiset, jolla on oikeus tulla haudatuksi Oulun hautausmaihin. Hinnoittelussa
ulkopaikkakuntalaisella tarkoitetaan muita kuin edellä mainittuja.
Arkkuhauta 1m
Hallinta-aika 50 v
Hallinta-aika 25 v
Jatkolunastus / 1 vuosi **)
Veteraanit / sotaleski *)

oululainen* €
419
209
8,38 /vuosi
0

ulkopaikkakuntalainen €
839
419
16,78 /vuosi
0

Uurnahauta 1m
Anonyymialue, yksi paikka
Muurialue, yksi paikka
Uurnahauta + muistomerkki***)
Uurnahauta 50v
Veteraanit / sotalesket

oululainen* €
25
82
330
110
0

ulkopaikkakuntalainen €
235
165
660
280
0

*) Henkilö, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus. Kelan
kuntoutuksen piiriin kuuluva, jolle Sota-arkisto on myöntänyt todistuksen eräissä Suomen sotiin liittyneissä
tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/97). Lisäksi edellä mainittujen puoliso. Hallinnaltaan ko.
hautapaikat ovat 50 vuotta.
**) Hautauksen yhteydessä on hallinta-aikaa oltava vähintään 25 vuotta, puuttuvat vuodet on lunastettava.
***) Haudalla valmiina muistomerkki, johon omainen tilaa kaiverruksen.

Hautauspalvelumaksut 1.1.2019 alkaen
Arkkuhautaus
arkkuhautausmaksu
veteraanit / sotalesket
alle 3v hautausmaksu (pieni hauta)

oululainen*
€
280
65
95

ulkopaikkakuntalainen
€
450
65
155

Uurnahautaus
uurnahautausmaksu

95

150

Tuhkaaminen
tuhkausmaksu
alle 3v tuhkausmaksu (pieni arkku)

195
70

355
125

40

40

55
0

55
0 / 10 € /vrk

Muut maksut
uurnan postituskulut (materiaali- /
käsittelykulut)
nimilaatta uurnalehtoon (Oulunsalo)
kylmiövuokra

Hautausjärjestelyistä vastaava huolehtii hautaukseen liittyvien hautamuistomerkkien, reunakivien ja muiden
rakenteiden poistamisen. Hautaa ei avata tai hautausjärjestelyistä voi tulla lisäkustannuksia, mikäli em.
rakenteita ei ole poistettu määräaikaan mennessä.
Muut maksut:
Vainajan säilytys kylmätiloissa edellyttää hautauslupaa. Säilytyksestä ei peritä erillistä maksua oululaiselta
vainajalta / vainaja haudataan Oulun seurakuntayhtymän hautausmaalle / vainaja siunataan Oulun
seurakuntayhtymän kappelissa / kirkossa. Ulkopaikkakuntalainen, pelkästään tuhkaukseen tuotu vainaja voi
olla säilytyksessä enintään 3 vrk ilman lisämaksua. Ylimenevältä ajalta 10 euroa / alkava vuorokausi.

Muut palvelut 1.1.2019 alkaen
Huoneistojen käyttökorvaukset
Siunauskappelit
Oulun seurakuntien siunauskappelit ovat käytettävissä vain kristillistä hautaan siunaamista varten.
Hautauksen toimittaa evankelisluterilainen pappi kirkkokäsikirjan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi
kappeleita voivat käyttää kristillisen hautaan siunaamiseen Kirkkojärjestyksen 2 luvun 18§ mainitut
kirkkokunnat / kristilliset yhteisöt.
Kirkkoon kuulumattoman jäähyväishetki (näyttöhuone) 48 €.
Muistotilaisuuspaikat
Oulun ev.-lut. seurakuntien jäseniltä ei peritä juhlapäivältä korvausta tilojen käytöstä kristillisiin
perhejuhliin. Näitä perhejuhlia ovat mm. hautaan siunaamiseen liittyvä muistotilaisuus.
Muistotilaisuuden osalta perusteena on vainajan Oulun ev.-lut. seurakuntien jäsenyys.
Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi, valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen
käyttökorvaus. Lisätietoja kirkkoherranvirastoista.




Kirkkojen yhteydessä olevat seurakuntasalit
Muut seurakuntatalot, -kodit tai vastaavat
Vanha pappila, Oulujoen pappila

109€
98€
147€

Kirkkoon kuulumattoman vainajan muistotilaisuutta ei voi järjestää seurakunnan tiloissa, ellei ole
kirkollista hautaan siunaamista. Seurakuntien tiloja voidaan käyttää vain seurakunnan toiminnan
arvoperustasta nouseviin tilaisuuksiin.
Yksityistilaisuuksien, kuten muistotilaisuus, tarjoilusta vastaavat pääsääntöisesti
pitopalveluyritykset. Seurakuntayhtymä antaa toimiluvan pitopalveluyrittäjälle. Tilaisuuden
järjestäjä voi sopia kahvi- ja ruokatarjoilusta itsenäisesti näiden yrittäjien kanssa.
Asiakkaalla on mahdollisuus käyttää myös muita pitopalveluita tai hoitaa tarjoilunsa itse, jolloin
tarjoilusta vastaavalla henkilöllä tulee olla hygieniapassi suoritettuna. Näissä tapauksissa
ilmoitetaan lomakkeella pääemännälle tiedot keittiön vastuuhenkilöstä.

