Hautapaikkamaksut 1.1.2016 alkaen
Hinnoittelussa oululaisella tarkoitetaan vainajaa, joka hautaustoimilain 4§ ja kotikuntalain
(201/1994) perusteella on oikeutettu hautasijaan Oulun seurakuntayhtymän hautausmailta tai jolla
on kirkkolain 17 luvun 2§ mukainen hautaoikeus jo aikaisemmin luovutettuun hautaan (asuinkunta
voi olla myös muualla).
Hinnoittelussa ulkopaikkakuntalaisella tarkoitetaan muita kuin edellä mainittuja.
Arkkuhautapaikka
Hallinta-aika 50 v
Hallinta-aika 25 v
jatkolunastus / 1 vuosi **)
veteraanit /sotaleski *)

oululainen €
419
209
8,38 /v
0

ulkopaikkakuntalainen €
839
419
16,78 /v
396

Uurnahautapaikka
Anonyymialue 25v
Muurialue 50v
Uurnahauta + muistomerkki 50v
Uurnahauta 50v
veteraanit / sotalesket

oululainen €
22
81
328
81
0

ulkopaikkakuntalainen €
230
163
657
163
***)

*) 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.
***) ulkopaikkakuntalaisen veteraanin/sotalesken hinnoittelu anonyymi-, muurialue tms. alueelle hinnoitellaan
vastaavan hintaryhmän mukaan sarakkeesta "oululainen". (Ykn 13§/2004).

Hautauspalvelumaksut 1.1.2016 alkaen.
Arkkuhautaus
arkkuhautausmaksu
veteraanit / sotalesket
alle 3v hautausmaksu (lapsen hauta)

oululainen
€
173
65
38

ulkopaikkakuntalainen
€
365
130
62

Uurnahautaus
uurnahautausmaksu

52

62

Tuhkaaminen
tuhkausmaksu
alle 3v tuhkausmaksu

140
50

310
50

Erilliset tilaustyöt *)
hautamuistomerkin siirto tai asennus
ed. + reunakiven siirto tai asennus
hautakiven oikaisu
muut työt, henkilötyötunti

70
110
36
36

70
110
36
36

muut maksut
uurnan postitus sis. materiaalikulut
nimilaatta uurnalehtoon (Oulunsalo)
kylmiövuokra

30
50
0

30
50
0 / 3 vrk.**)

*) Erilliset tilaustyöt:
Hintoja käytetään omaisen kanssa erikseen sovittaessa vain sellaisista töistä, jotka eivät sisälly muihin
hautauspalvelu- tai hoitomaksuihin.. Palvelun tarjonnan saatavuudessa on hautausmaakohtaisia eroja.
**) Muut maksut:
Ulkopaikkakuntalaiselle hinnat sisältävät myös vainajan enintään 3 vrk säilytysmaksun kylmiössä. Yli 3 vrk
säilytyksestä on sovittava tapauskohtaisesti hautausmaan työnjohdon kanssa.

Muut palvelut 1.1.2016 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 voidaan järjestää Intiön kappelin toisessa
näyttöhuoneessa, tilaa noin 20 saattajalle. Tilavuokra on 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.

Tilavuokra
Mikäli tila varataan myös valmistelupäiväksi, valmistelupäivältä veloitetaan hinnaston mukainen
käyttökorvaus. Lisätietoja kirkkoherranvirastoista.
− Kirkkojen yhteydessä olevat seurakuntasalit 109€
− Muut seurakuntatalot, -kodit tai vastaavat
98€
− Vanha pappila, Oulujoen pappila
147€
Kirkkoon kuulumattoman vainajan muistotilaisuutta ei voi järjestää seurakunnan tiloissa, ellei ole
kirkollista hautaan siunaamista. Tilavuokra peritään.

Yksityistilaisuuksien, kuten muistotilaisuus, tarjoilusta vastaavat pääsääntöisesti
pitopalveluyritykset. Seurakuntayhtymä antaa toimiluvan pitopalveluyrittäjälle. Tilaisuuden
järjestäjä voi sopia kahvi- ja ruokatarjoilusta itsenäisesti näiden yrittäjien kanssa.

