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Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimen maksut 
1.1.2023 alkaen     

1. Haudan lunastaminen ja haudan hallinta-ajan jatkaminen 

 

    

1.1. Arkkuhaudan lunastaminen 

Arkkuhauta 2,5m²  1) helsinkiläinen 
ulkopaikka-
kuntalainen 

Arkkuhaudan lunastus, 2 arkkusijaa 
päällekkäin, hallinta-aika 25 v. 

440 880 

Arkkuhaudan lunastus, 3 arkkusijaa 
päällekkäin 2), hallinta-aika 25 v.   

660 1320 

Arkkulehto 220 440 
 

 

 
1) Arkkuhautoja luovutetaan vain helsinkiläisille. Erillisestä anomuksesta 
arkkuhautapaikka voidaan painavista syistä luovuttaa myös ulkopaikka-
kuntalaiselle vainajalle.   
2) 3 sijan arkkuhautoja: Hietaniemi korttelit 25-35, 37, 42.                                                                              
Malmi korttelit 96, 97, 98, 32 

    

 

1.2. Tuhkahaudan lunastaminen      

 
Tuhkahautausvaihtoehdot helsinkiläinen ulkopaikka-

kuntalainen  
Uurnahaudan lunastus 1m², hallinta-aika 25 v.  140 280  
Hietaniemen kolumbaario, hallinta-aika 25 v. 275 550  
Muistolehto / Sirottelu 55 110  
Kallion kirkon kalliohauta 3) 55 

 

 
Kallion kirkon uurnalokero 25 vuoden 
määräajaksi 3) 

 220                          
sis. alv. 24% 

 

 
3) vain Helsingin seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenille. Hintaan sisältyy uurnan kuljetus Helsingin 
seurakuntayhtymän krematorioista ja uurnalokeroon hautaamisen yhteydessä vainajan nimen 
kaiverrus uurnaan.  
Haudan lunastus on maksuton Helsingissä kirjoilla oleville rintamasotilas- tai 
rintamapalvelustunnuksen saaneille veteraaneille ja miinanraivaajille sekä heidän puolisoilleen 
hautaustavasta riippumatta.     

1.3. Haudan hallinta-ajan jatkaminen 
  

    

 
Haudan hallinta-ajan jatkaminen €/vuosi 

 

 
Arkkuhauta 2,5m², 2 arkkusijaa 17,6 

 

 
Arkkuhauta 2,5m², 3 hautasijaa 26,4 

 

 
Uurnahauta 1m²               5,6 

 

 
Hietaniemen kolumbaario 11 

 

    

 
Haudan hallinta-aikaa voi jatkaa myös muutenkin kuin hautauksen yhteydessä 5-25 vuotta. Hallinta-
aika saa kuitenkin olla voimassa vain 25 vuotta kuluvasta vuodesta eteenpäin. Hautauksen yhteydessä 
hallinta-aikaa on oltava 25 vuotta, puuttuvat vuodet on lunastettava. 
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2. Hautauspalvelumaksut 

 

    

2.1. Hautausmaksut helsinkiläinen ulkopaikka-
kuntalainen 

 
Arkkuhautaus 630 850  
Arkkuhautaus Hietaniemen kortteleihin 1-25 
(vanha puoli) ja 1-24 uusi puoli) 

960 1300 

 
Tuhkahautaus 140 155 

    
 

Arkkuhautausmaksuun sisältyy haudan avaaminen, peittäminen ja kunnostaminen. 
 

Tuhkahautausmaksuun sisältyy tuhkan/uurnan hautaaminen tai sirottelu sekä hautaamisen yhteydessä 
tehtävä haudan peruskunnostus. 

 
Uuteen arkkuhautaan, johon ensimmäinen hautaus tuhkana, tehdään koko haudan kunnostus. 
Veloitus haudan koon perusteella, voimassa olevan hoitohinnaston mukaan. Lisäksi veloitetaan tuhkan 
hautausmaksu. 

 
Palautuneeseen arkkuhautaan, joka on muutettu tuhkahaudaksi, ensimmäisen tuhkan hautauksen 
yhteydessä peritään peruskunnostusmaksu voimassa olevan hoitohinnaston mukaan. Lisäksi 
veloitetaan tuhkan hautausmaksu. 

    

2.2. Tuhkaaminen helsinkiläinen ja 

Honkanummella 

tuhkattava 

vantaalainen 

ulkopaikka-

kuntalainen 

 
Tuhkausmaksu 240 460  
Alle 1-vuotiaan arkun tuhkaaminen           maksuton                      maksuton 

    

 
Arkun kylmiösäilytys   

 
Arkkujen kylmiösäilytys 3 viikon jälkeen 4) 14€/alkava vuorokausi 

 
Vain kylmiösäilytyksessä oleva arkku 4) 14€/alkaen saapumisvuorokaudesta 

 
 4) Vainajan säilytys kylmiötiloissa on maksuton ensimmäisen kolmen viikon ajan niiden vainajien 
osalta, jotka joko siunataan Helsingin seurakuntayhtymän tiloissa, tuhkataan Helsingin 
seurakuntayhtymän krematorioissa tai haudataan Helsingin seurakuntayhtymän hautausmaille. 
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3. Muut maksut 

  

    

 
Muistomerkit, hinnat sis. alv. 24%   

 

 
Muistokilpi 155 

 

 
Muistolaatta omaan kiveen, sis. laatan, kaiverruksen ja 
kiinnityksen 

240 
 

 Muistolaatta Kallion kirkkosaliin, yhden/kahden vainajan 
nimen muistolaatta 

155/190  

 

  

 

 
Erilliset tilaustyöt, hinta sis. alv. 24%  5) 175 €/                 

alkava tunti 

 

 

5) Hautausmaan esimiehen kanssa erikseen sovitusta erityistyöstä ja mahdollisten 
koneiden käytöstä perittävä hinta. 

 

    

 
Muistomerkin aluspalkki 6)   

 

 
Arkkuhauta 2,5 m² 155 

 

 
Arkkuhauta 5 m² 310 

 

 
Uurnahauta 1 m²  155 

 

 

6) Hautausmailla on kortteleita, joissa yhtenäiset betoniset aluspalkit. Lunastettaessa hauta tällaisesta 
korttelista, peritään myös maksu aluspalkista. 
 
Maunulan uurnalehdossa palkki kortteleissa 1, 2, 9, 10, 11, 13, 15, 27, 30 ja 43.     

4. Kappelimaksut 

  

    

 
Kappelimaksu, hautausmaiden kappelit ja Östersundomin kirkko  7) 

 

 
Arkipäivinä 360 

 

 
Lauantaisin 570 

 

 

7) Kappelimaksua ei peritä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniltä, eikä Suomen saksalaisen 
seurakunnan, Olaus Petrin seurakunnan, Anglican Church in Finland, Deutche Gemeinde in Finnland ja 
International Evangelical Church in Finlandin jäseniltä. 

 


