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Uurnahauta
- turkulaiset ja kaarinalaiset
- ulkopaikkakuntalaiset
- rintamasotilaat turkulaiset ja kaarinalaiset

200
380
-

KUMPUHAUTA-ALUE
Arkkuhauta (2 sijaa)
-turkulaiset ja kaarinalaiset
-ulkopaikkakuntalaiset
Uurnahauta (arkkuhaudan kokoinen)
- turkulaiset ja kaarinalaiset
- ulkopaikkakuntalaiset
- rintamasotilaat turkulaiset ja kaarinalaiset
Uurnahauta (pienet)
Nurmihauta-alueen uurnahautojen hintojen mukaan
MUISTOLEHDOT
- turkulaiset ja kaarinalaiset
- ulkopaikkakuntalaiset
- rintamasotilaat turkulaiset ja kaarinalaiset
- rintamasotilaat ulkopaikkakuntalaiset

HAUTOJEN LUOKITUS
Kumpuhauta-alueeseen kuuluu Turun Vanha hautausmaa (V-alue) sekä Turun hautausmaan korttelit
U.1A, U.1.4, U.1.5 ja U.1.6.
Nurmihauta-alueisiin kuuluvat Turun hautausmaan muut alueet, Katariinan, Kuusiston, Maarian,
Kärsämäen, Kakskerran, Paattisten ja Piikkiön hautausmaat sekä Maarian kirkkomaa.
Hautaan voidaan haudata kirkkolain 17 luvun 3 ja 4 §:issä tarkoitetut vainajat tai vainajat, joista
sovitaan hautaa luovutettaessa. Haudassa voi olla rinnakkaisia hautapaikkoja. Hautaoikeus on voimassa
25 vuotta. Sitä voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan
tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
HAUTOJEN LUNASTUS
Kumpuhauta-alueelta luovutetaan vain uusia uurnahautoja. Nämä ovat pääosin arkkuhaudan kokoisia,
jolloin myös hautojen hoitohinnat ovat arkkuhaudan hoitohintojen mukaiset. Kumpuhauta-alueelta sekä
Katariinan, Maarian, Kuusiston, Piikkiön ja Kakskerran ns. kirkkomailta eli vanhimmilta osilta
luovutetaan hautapaikkoja vain ev.lut. seurakuntien jäsenille.
Turun hautausmaan erikseen määrätyillä alueilla on hauta kirkkoneuvoston päätöksellä luovutettava
hautainhoitorahaston hoitoon. Mikäli maasto-olosuhteista johtuen tietylle alueelle hautauksia ei voida
suorittaa kahteen syvyyteen, peritään 60 % vahvistetuista lunastushinnoista. Mahdollisesti
luovutettavasta arkkuhaudan toisesta rinnakkaispaikasta peritään 1,5-kertainen maksu.
Hautaoikeutta eli haudan hallintaoikeutta on mahdollista jatkaa enintään 25 vuotta kerrallaan. Vuoden
hautaoikeuden pidennyksen hinta on 13,20 €/v arkkuhaudasta ja 6,40 €/v uurnahaudasta.
Turun hautausmaalta luovutetaan veloituksetta lastenhautoja turkulaisille ja kaarinalaisille. Tällaisen
arkkuhaudan koko on 0,8 m x 1,25 m. Haudan hautaoikeus on 20 vuotta eikä sitä voi jatkaa.
Niille henkilöille, joille on annettu joko rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai
miinanraivaajatunnus ja jotka kuollessaan olivat kirjoilla Turussa tai Kaarinassa, annetaan veloituksetta
yksi hauta. Em. vainajien hautaamisen yhteydessä ei peritä tavanomaisia hautaus- eikä tuhkausmaksuja.
Em. oikeudet annetaan myös henkilöille, joiden osalta voidaan viranomaisen antamalla todistuksella
osoittaa, että he olisivat olleet oikeutettuja saamaan jonkin mainituista tunnuksista. Etu annetaan, mikäli
henkilö on ollut kirjoilla Turussa tai Kaarinassa kuolin vuonnaan. Pyyntö etujen käyttämisestä on
tarvittavine todistuksineen tai selvityksin siitä, että asia on vireillä, esitettävä hautauksen järjestelyn
yhteydessä.
VAINAJIEN SÄILYTYSMAKSU SEKÄ KAPPELIVUOKRA
Vainajien säilytys kappeleissa ennen siunausta tai jäähyväistilaisuutta on maksutonta, mikäli säilytys
kestää enintään 3 viikkoa. Tämän ylittävästä tai muusta säilyttämisestä peritään 10 € / alkava vrk.
Ulkopaikkakuntalaisilta ja kirkkoon kuulumattomilta peritään 150 euroa Pyhän Ristin kappelin
alakappelista ja Maarian kappelista sekä 350 euroa muista kappeleista ja kirkoista. Maksuun sisältyy
kappelien normaali koristelu.
HAUTOJEN HOITO
Hinnat sivun 1 taulukossa. Muiden uskontokuntien hautausmailla käytetään kumpuhauta-alueen hintoja.
Lisämaksuna perushoidosta peritään kutakin lisähautapaikkaa kohden 30 €. 25 vuoden hoitotalletuksia
määritettäessä käytetään kertoimena lukua 23 ja 10 vuoden hoidoissa lukua 9.
Turun hm uurnalehdon ja Maarian kirkkomaan vanhojen sopimusten istutusalueen hoito 28 € / vuosi.

Perushoidon lisäksi haudalle voi tilata kesäkukat tai perennat.
Kukkien hoitomaksu sisältyy perushoidon hintaan.
KUKKIEN HINNAT (hinta €/kpl/kesä)
Samettiruusu
Kesäbegonia
Begonia
Mukulabegonia
Liisa
Pelargonia
Verenpisara
Rungollinen verenpisara (vuokrahinta/kesä, rajoitettu saatavuus)
Perennat, 3-5 kasvia (8 vaihtoehtoa)
15.5 jälkeen tehtävien kukkatilausten lisämaksu

3,00
3,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
60,00
20,00 perustamismaksu + 12,00
vuosimaksu
20,00

Esimerkkejä kukkatalletuksista:
Begonia, 3 kpl
Kesäbegonia 5 kpl

25 vuotta
414,00
345,00

10 vuotta
162,00
135,00

Veteraanilehdon uurnahaudalle voi tilata seurakunnan valitsemat kukat hintaan 20 €/kesä.
MUISTOMERKIN HOITO (hinnat €/25 vuoden jakso, suluissa 10 vuoden jakso)
Mikäli muistomerkin koko ei hoitomaksua suoritettaessa ole tiedossa veloitetaan ennakkoon 200 (80)
euroa arkkuhaudan muistomerkistä, 150 (60) euroa 1 m x 1 m uurnahaudan muistomerkistä ja sitä
pienempien uurnahautojen muistomerkeistä 95 (38) euroa. Lisäperintä tai palautus summan ollessa 40
euroa tai tätä suurempi.
Muistokivi dm² kohden
Reunakivet/hautapaikka (uusien tuonti kielletty)
Reunakivet/2 hautapaikkaa (uusien tuonti kielletty)
Askellaatat dm² kohden (uusien tuonti kielletty)

4,60 (1,84)
260,00 (104)
320,00 (128)
6,80 (2,72)

Mikäli omaiset haluavat muistolehdon yhteismuisto-merkkiin nimilaatan heidän on hankittava se
seurakuntien nimeämistä liikkeistä. Yhteismuistomerkin osuudesta veloitetaan 100 euroa 25 vuoden
ajalta. Turun hautausmaan muistolehdossa ei ole nimilaatta -mahdollisuutta. Piikkiön hautausmaalla
uurna-alueen valmismuisto-merkeistä peritään 300 euroa.
KYNTTILÄ- JA KUKKAVIENNIT
Hautakynttilä (”hatullinen” malli)
Kanerva (Calluna)
Tulppaaniruukku
Hyasinttiruukku
Pääsiäisnarsissi Tete a Tete -ruukku
Äitienpäiväruusu
Vientimaksu/lisämaksu erillistoimituksista
Yhteisvientimaksu (pyhäinpäivä, joulu, pääsiäinen, äitienpäivä, isänpäivä)

3,00
5,50
3,50
4,00
3,50
10,00
10,00
5,00

MUUT MAKSUT
Tuhkan sirottelumaksu, ulkopaikkakuntalainen

30,00

