Lohjan seurakunta
HAUTAPAIKKAOIKEUDESTA JA HAUTAUKSEEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄT
MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN (suluissa vuoden 2018 hinnat)
Lohjalla kirjoilla
oleva vainaja

ulkokuntalainen
vainaja

630(570)

1260(1140)

90(90)
180(180)
270(270)
360(360)
450(450)

180(180)
360(360)
540(540)
720(720)
900(900)

ARKKUHAUTA
Parihauta
2h/210 cm
Hautapaikkaoikeus,
hallinta-aika 30v
Hallinta-ajan jatkaminen

5v
10v
15v
20v
25v

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi
Hautakiven aluspalkki
(Metsola os. 12
Virkkala AI)
Perhehauta
4h/210 cm
Hautapaikkaoikeus,
hallinta-aika 30v
Hallinta-ajan jatkaminen

5v
10v
15v
20v
25v

100(100)

100(100)

1260(1040)

2520(2080)

180(180)
360(360)
540(540)
720(720)
900(900)

360(360)
720(720)
1080 (1080)
1440(1440)
1800(1800)

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi
Hautauspalvelumaksu
Haudan avaus ja peittäminen
ja peruskunnostus, vainajan säilytys

380(330)

480(430)

Seuraavista paikoista (peruskunn.)

100(80)

100(80)

Lapsihauta
1h/150 cm
Hallinta-aika 30v

-

-

Hautauspalvelumaksu

-

-

Lohjalla kirjoilla
oleva vainaja

ulkokuntalainen
vainaja

UURNAHAUTA 4/9 paikkaa
Hallinta-aika 30v

200(170)

400(340)

Hallinta-ajan jatkaminen

30(30)
60(60)
90(90)
120(120)
150(150)

60(60)
120(120)
180(180)
240(240)
300(300)

5v
10v
15v
20v
25v

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi
Hautakiven aluspalkki
PL os 9, Pusula graniitti

160(150)

160(150)

Virkkala os 3 ja 4, Sammatti os 9, betoni

50(40)

50(40)

MUISTOLEHTO
Hautasija

80(70)

160(140)

Nimilaatta muistolehtoon
Pyhä Lauri, Virkkala, Sammatti,
Karjalohja, Pusula valettu messinki

180(160)

180(160)

Nummen hautausmaan muistolehtoon nimilaatan hankkivat omaiset seurakunnan ohjeistuksen mukaan.
Hautauspalvelumaksu

70(50)

KIRKON TAI KAPPELIN VUOKRA
Ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä 300

140(100)
300

Yhtenäisellä nurmialueella hautapaikan hintaan sisältyy myös haudan perushoito (nurmenhoito ja
puhtaanapito) haudan hallinta-ajalta.
Kun vanhaan hautaan tulee hautaus, ja haudassa on hallinta-aikaa jäljellä vähemmän kuin haudan
koskemattomuusaika, on hallinta-aikaa lunastettava lisää (5,10,15,20 tai 25 vuotta) vähintään niin paljon,
että koskemattomuusaika täyttyy hallinta-ajan aikana. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta ja
uurnahaudan 20 vuotta. Maksu määräytyy sen mukaan, onko vainaja lohjalainen vai ei. Hallinta-ajan
jatkaminen (25 v) hallinta-ajan päättyessä laskutetaan sen mukaan, onko hautaoikeuden haltija (jatkoajan
maksaja) lohjalainen vai ei.
Hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta aina haudan peruskunnostuksen. Peruskunnostukseen kuuluu
haudan pinnan kuntoon laitto (nurmetus tai hiekkapinta) ja kukkapesän perustaminen. Peruskunnostukseen
ei sisälly muistomerkin eikä reunakivien asennustyö, joka on suoritettava hautapaikkaoikeuden haltijan
toimesta. Hautalaitteiden kunnostus, kivien oikominen, kirjoitusten kunnossapito, kivien poisto haudoilta
ennen hautausta ja paikoilleen pano hautauksen jälkeen kuuluvat hautapaikan haltijalle.
Hautojen peruskunnostus tehdään kesäkaudella n. 2 kuukauden kuluessa hautauksesta tai, kun
muistomerkki on asennettu paikoilleen. Talven aikana haudatut haudat kunnostetaan hoitokauden alkuun
mennessä. Laajennusalueilla peruskunnostukset tehdään useiden paikkojen tai täysien rivien
kokonaisuuksina, minkä vuoksi kunnostuksen tekeminen kestää yleensä pidempään.
Peruskunnostuksesta perittävä maksu sisältyy hautauspalvelumaksuun.
Sotaveteraanit (joilla on rintamatunnus) ja heidän puolisonsa saavat hautaustoimen palvelut maksutta
(parihauta- tai uurnahautapaikka, hautauspalvelumaksu). Lohjalle haudattavien sotaveteraanien ja heidän
puolisoidensa sekä muualle, kuin Lohjalle haudattavien lohjalaisten veteraanien ja heidän puolisoidensa
tuhkauskulut maksaa seurakunta. Korvattavia kuluja ovat kuljetukset Karjaan krematorioon ja takaisin sekä
Raaseporin seurakuntayhtymän perimä tuhkausmaksu. Hautaustoimisto ja Raaseporin seurakuntayhtymä
laskuttavat nämä kulut suoraan Lohjan seurakunnalta.

