HAUTAUSMAKSUT

2020

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN ALUEEN VAINAJAT
HAUTAPAIKKAMAKSUT
- arkkuhauta
- uurnahauta
- uurnahauta (Vanha hautausmaa)

152 €
76 €
546 €

6,08 €/v.
3,04 €/v.

25 v.
25 v.

25 v. sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 v.

21,84 €/v.
HAUTAUSMAKSUT
- hautausmaksut, arkku
- hautausmaksut, uurna
- muistolehtoon kätkeminen
- tuhkaus
- tuhkaus, lapsi alle 10 v.
- tuhkaus, lapsi alle 1 v.
- säilytysmaksu
- nimilaatta: Vanha hautausmaa
Lavian muistolehto

488
148
34
148
65
0
0
163
62

€
€
€
€
€
€
€
€
€

229 €

väestörek.
- kappelin ja kirkon vuokra
- ison kappelin sivuhuone

Pori ev.lut.
- muistotilaisuus

-50 %

MUIDEN ALUEIDEN VAINAJAT
HAUTAPAIKKAMAKSUT
- arkkuhauta
- uurnahauta
- uurnahauta (Vanha hautausmaa)

305 €
152 €
1092 €

12,20 €/v.
6,08 €/v.

25 v.
25 v.

25 v. sisältää muistomerkin, istutukset ja hoidon 25 v.

43,68 €/v.
HAUTAUSMAKSUT
- hautausmaksut, arkku
- hautausmaksut, uurna
- muistolehtoon kätkeminen
- tuhkaus
- tuhkaus, lapsi alle 10 v.
- tuhkaus, lapsi alle 1 v.
- säilytysmaksu
- nimilaatta: Vanha hautausmaa
Lavian muistolehto

895
294
64
296
99
34
31
163
62

€
€
€
€
€
€
€
€
€

väestörek.
- kappelin ja kirkon vuokra
- ison kappelin sivuhuone

Alle 10-vuotiaan lapsen hautausmaksut ovat samat kuin uurnahaudan.
Hautausmaksu sisältää kaivuun lisäksi myös kummun tasauksen ja pinnan kunnostuksen.
1.11. - 31.5. kaivetut haudat kunnostetaan 1.6. jälkeen.

229 €

Hautausmaksut ovat Porin Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin seurakuntayhtymän hautausmailla: Käppärä, Porin metsähautausmaa, Reposaari, Ahlainen, Noormarkku, Lassila,
Pomarkku ja Lavia.
Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan porilaisten hautapaikan hinnalla.
Hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla.
Porissa on käytössä syvähautaus, mikäli maasto sallii sen.

SOTAVETERAANIT, MIINANRAIVAAJAT JA HEIDÄN PUOLISONSA
Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen
omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus:
hautapaikka 25 vuodeksi, hautausmaksut (haudan avaus, peitto ja kunnostus), muistomerkin siirtokulut
(mikäli hautaus tulee vanhaan sukuhautaan), mahdollinen siunauskappelin vuokra, tuhkaus, muistotilaisuuspaikan käyttökorvaus ja pöytäliinat.
Sotaveteraanin puolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. Muut hautausmaksut peritään
hautausmaksuhinnaston mukaan.
Muilta alueilta tulleilta sotaveteraaneilta peritään tuhkausmaksu, mikäli tuhka sijoitetaan muualle
kuin Poriin.

MUUT MAKSUT
Tilavuokra
Siunauskappelin, sivuhuoneen ja kirkon vuokra kirkkoon kuulumattomilta on 229 € (sis. alv).
Kivensiirrot
Arkkuhautauksessa seurakunta poistaa muistomerkin ja reunakivet.
Siirrosta aiheutuneet kustannukset peritään seuraavasti:
■
■
■
■
■
■

yhden paikan hauta , pieni muistomerkki
pieni muistomerkki ja reunakivet
kaksi hautapaikkaa, iso muistomerkki
iso muistomerkki ja reunakivet
kansilaite
muut kookkaammat kivet ja kivenoikaisu

49 €
62 €
62 €
74 €
89 €
50 € /h/hlö

Hautakivien poistaminen voidaan antaa myös kiviliikkeen tehtäväksi. Kiviliike hoitaa kaiverruksen
ja kivien paikoilleen asennuksen.
Tuntityö
Tuntityön hinta 50 €/hlö
Uurnan postitus
Matkahuollon tai postin kautta lähetettävästä uurnasta peritään 18 € käsittelymaksu.
Laskun perintä
Laskun perinnästä veloitetaan 8 €/perintäkerta.

HAUTAUSTOIMILAIN (457/2003) 4 §:n tarkoittamat vainajat:
4 § Hautasijan osoittaminen
Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan
vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.
Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä
evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuollessaan asui.
Evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan
hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella."

Hautapaikkamaksut hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 5.6.2019/33 §
Hautausmaksut
hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 15.5.2019/75 §

