HAUTAUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT 2022
ARKKUHAUTA

kotkalaiset

ulkopaikkakuntalaiset

Arkkuhauta, 1 metri, 25 v.

300 €

600 €

Arkkuhauta, 2 metriä, 25 v.

600 €

1200 €

Lasten arkkuhauta (Parikalla)

100 €

200 €

Uurnasukuhauta, 25 v.

150 €

300 €

Yhteismuistomerkkipaikka

60 €

120 €

MUISTOLEHTO

30 €

30 €

-alle 12-vuotiaat
UURNAHAUTA

Parikka, Kotkan vanha hautausmaa; tuhka haudataan kenttäkerrokseen ilman uurnaa.
HAUDAN HALLINTA‐AJAN PIDENTÄMINEN
Vähintään 5 vuotta, enintään 25 vuotta.
Arkkuhauta, 1 metri

10 € / vuosi

10 € / vuosi

Uurnahauta

6 € / vuosi

6 € / vuosi

Rintamamiestunnuksen omaavalle henkilölle ja hänen puolisolleen on sekä hautapaikka että
haudan avaus ja kunnostus maksuttomat. Samat etuudet ovat voimassa myös puolison
kuollessa ensin. Veteraanien jälkeläisiltä peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut
siitä vuodesta lähtien, kun hautaan haudataan esim. veteraanin jälkeläinen tai jälkeläisen
puoliso. Veteraanihaudassa on viimeinen hautasija varattava veteraanin (tai hänen
puolisonsa) hautaamiseen. Hallinta-ajan päätyttyä sen jatkamisesta peritään hinnaston
mukainen maksu.
Ulkopaikkakuntalaiseen, jolla on entuudestaan hautaoikeus Kotka-Kymin seurakunnan
hautausmaalla olevaan sukuhautaan, sovelletaan kotkalaisten hintoja.

ARKKUHAUTAUS
Haudan avaus ja kunnostus

375 €

Lasten arkkuhaudan avaus ja kunnostus

120 €

Muistokiven poisto ja takaisin asennus

90 €

-rinnakkaispaikka

45 €

Reunakiven/-kivien poisto ja takaisin asennus

185 €

-reunakivistä luopuminen on hautauksen yhteydessä maksutonta
UURNAHAUTAUS
Haudan avaus ja kunnostus

110 €

Yhteismuistomerkkipaikan hoitomaksu

75 € (kertaluonteinen)

Kotkan vanhan hautausmaan yhteismuistomerkin nimilaattamaksu: 175 €
Omaisten suorittama arkku- tai uurnahaudan peittäminen ei vaikuta perittävään avaus- ja
kunnostusmaksuun. Arkkuhaudan voi peittää vain kannen tasolle asti, mikäli hautaan on
asennettu tukilaidat. Uurnahaudan peittämisen talviaikaan suorittaa aina seurakunta.
Mikäli haudalla on poikkeuksellisen kookas tai arvokas muistomerkki, vastaavat omaiset itse
kaikista kivitöistä ennen ja jälkeen hautauksen. Muutoinkin vastuu muistomerkin
turvallisuudesta (suorassa pysymisestä) kuuluu omaisille.
Talvihautausten kunnostus ja kivien asennus suoritetaan keväällä, kun routa on sulanut.
Ev.lut. seurakuntaan kuulumattomilta veloitetaan 300 €:n kappelivuokra.

TUHKAUS

kotkalaiset

ulkopaikkakuntalaiset

Tuhkausmaksu

145 €

310 €

Alle 1–vuotiaat

---

---

Krematorion harmaa pahviuurna

10 €

10 €

Uurnan pakkaus- ja postituskulut

45 €

45 €

Kylmiön vuokra

20 €

30 €
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