HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2022
Hinnasto on voimassa hoitokauden loppuun. Hoitokausi on 2.5.–15.9. 2022.
Hautaoikeuden tulee olla voimassa koko hoitosopimuksen ajan.
Haudan haltijan vastuulla on huolehtia omalla kustannuksellaan muistomerkistä. Vaarallisesti kallistunut
muistomerkki on oikaistava ennen, kuin hoitopalveluita voidaan ottaa kyseiselle haudalle.
Haudoilla olevat kynttilälyhdyt ja muut hoitoa hankaloittavat koriste-esineet tulee omaisten poistaa kesän
ajaksi.
Ethän sytytä haudalle suoraan maakosketukseen asetettavaa kynttilää tai kynttilälyhtyä silloin kun ruohikon
syttymisvaara on ilmeinen.
Haudoille ei saa istuttaa puita tai puuvartisia koristepensaita ilman seurakuntayhtymän lupaa.
Sukuhautoihin, joissa on enemmän kuin 5 rinnakkaispaikkaa sovelletaan 5 hautapaikan hinnastoa.
HAUDAN HOITO KESÄKUKILLA
Sisältää yhden kesäkukkaryhmän. Tämän lisäksi voi valita lisäkesäkukkaryhmiä haluamansa määrän.
Haudan leveys

Kesähoito

5 vuoden hoito

10 vuoden hoito*

Uurnasukuhaudat
1m
2m
3m
4m
5m
Lisäkukkaryhmä

63 €
92 €
126 €
162 €
197 €
239 €
18 €

309 €
458 €
603 €
749 €
874 €
954 €
90 €

721 €
1082 €
1468 €
1802 €
2108 €
2297 €
180 €

Hoitoon sisältyvät työt:
-

-

Haudan kevätkunnostus (mm. haudan siistiminen, kukkapesien mullan vaihto ja nurmen lannoitus)
Kesäkukkien istutus viikoilla 22/23. Seurakuntayhtymä päättää ja valitsee kukkalajit kasvupaikan ja
muistomerkin koon huomioiden
Kesäkukkien hoito (mm. kastelu, nyppiminen, lannoitus, kitkentä). Omaisten ei tulisi istuttaa ylimääräisiä
kukkia seurakunnan hoitosopimuskukkien rinnalle. Kastelutyöt aloitetaan istutuksen jälkeen n. 10.6.2022.
Omaisten tuomia kevätkukkia (esim. narsissi, orvokki) ei kastella tai hoideta.
Nurmikon leikkaus, viimeistely ja sadetus ja hiekkapintaisilla haudoilla hiekan siistiminen
Huonokuntoisten leikkokukkien poistaminen maljakoista
Kukkien poistaminen lokakuun alkupuolella
* 10 vuoden hoito sisältää lisäksi hautamuistomerkin oikaisun tarvittaessa hoitojakson aikana

Huom. Ennen v. 2021 tehdyt voimassa olevat määräaikaishoitosopimukset (5 v. ja 10 v.) jatkuvat sovitusti, ellei
erikseen ole sovittu siirryttävän yo. hoidon malliin. Ne ovat voineet olla hoitosopimuksia omaisten omille tuomilleen
ja istuttamilleen kesäkukille tai seurakunnalta tilatuille sovituille kesäkukkalajeille. Alkaen vuodesta 2021 ei em.
kaltaisia hoitosopimuksia enää tehdä.

HAUDAN HOITO PERENNOILLA
Sisältää yhden perennaryhmän. Tämän lisäksi voi valita lisäperennaryhmiä haluamansa määrän.
Haudan leveys

5 vuoden hoito

10 vuoden hoito*

Uurnasukuhaudat
1m
2m
3m
4m
5m
Lisäperennaryhmät (3 kpl)

248 €
368 €
483 €
599 €
699 €
763 €
45 €

505 €
865 €
1174 €
1441 €
1686 €
1837 €
68 €

Seurakuntayhtymä valitsee ja istuttaa perennat kasvupaikan ja muistomerkin koon huomioiden. Perenna on
monivuotinen kukkiva ruohovartinen kasvi. Kukinta-aika on kesäkukkiin verrattuna lyhyempi, mutta niiden
koristearvo on kukinnan lisäksi myös kauniissa lehdistössä, joka kestää kesäkukkia paremmin hallaa ja on kasvussa jo
aiemmin keväällä, ennen kun kesäkukat voidaan istuttaa haudalle. Perennahoidon voi tilata joko 5 tai 10 vuoden
määräajaksi. Perennat istutetaan ensimmäisenä sopimusvuotena touko- kesäkuun vaihteessa. Seurakunnan istuttamien
perennojen rinnalle ei tulisi istuttaa ylimääräisiä perennoja tai kesäkukkia, eikä niitä hoideta.

Hoitoon sisältyvät työt:
-

Haudan pinnan sekä kukkapesän kevätkunnostustyöt, kuten siistiminen, lannoitus
Uusien perennataimien istuttaminen mahdollisten talvituhojen jäljiltä toukokuussa
Kasvukauden aikaiset kukkapesän kitkentä- kastelu- ja hoitotyöt sekä mahdollinen jakamistyö
Nurmikon leikkaus, viimeistely ja sadetus, hiekkapintaisilla haudoilla hiekan siistiminen
Syyskunnostus kuten syyslannoitus, perennojen alas leikkaus
Huonokuntoisten leikkokukkien poisto haudalta
*10 vuoden hoito sisältää hautakiven oikaisun tarvittaessa

PINNANHOITO
Haudan leveys

Pinnanhoito

1m
2m
3m
4m
5m

37 €
47 €
58 €
68 €
79 €

Hoitoon sisältyvät työt:
-

Nurmipintaisen haudan nurmen kevätlannoitus, nurmenleikkuu ja -viimeistely (myös kukkapesän
ympäriltä) ja sadetus
Hiekkapintaisen haudan pinnan siistinä pitäminen
Omaisten haudalle tuomia kukkia ei kastella tai muuten hoideta

KESÄKASTELU (VAIN YLÄMAAN HAUTAUSMAALLA)
Hoito sisältää vain omaisten tuomien kukkien kastelun.
48 €

KUNNOSTUSMAKSUT
Peruskunnostus

Hautamuistomerkin oikaisu
Reunakivien oikaisu

1m
101 €
67 €/alkava
tunti

2m
3m
128 € 161 €

4m
195 €

5m
226 €

101 €

Peruskunnostus sisältää sekä haudan reunakivien, että hautakiven oikaisun, sekä nurmi- tai hiekkapinnan
uusimisen.
Hautamuistomerkin oikaisu sisältää hautakiven oikaisun kantakivineen.
Reunakiven oikaisu sisältää vain haudan reunakivien oikaisun, ei hautamuistomerkin oikaisua.
Sukuhautoihin, joissa enemmän kuin 5 rinnakkaista paikkaa sovelletaan peruskunnostuksissa 5
hautapaikan (5 m) hintaa.
Hinnasto on voimassa hoitokauden loppuun.
Hoitokausi on 2.5–15.9 2022

