Haudan hoitohinnat ja hoitosopimuksen sopimusehdot v. 2021 alkaen
Kesähoitotilaukset on tehtävä 10.5.2021 mennessä.
HAUDANHOITOMAKSUT
Kukkahoito

€/ 1 m

€/ 2 m

arkkuhautapaikka
arkkuhautapaikka
reunakivet

90,00

110,00

95,00

115,00

uurnahautapaikka

70,00

2 m jälkeen jokaisesta seuraavasta hautapaikasta 20 € lisämaksu
Kanervat
voi tilata haudalle, johon tilataan myös kesähoitosopimus


kanerva 8,00 €/ kpl

Hiekkahaudan pinnan peruskunnostus
tilattava erikseen
 40,00 €/ 1. hautapaikka
 15,00 €/ jokainen seuraava paikka

HAUDAN HOITOSOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhdelle kesälle kerrallaan. Seurakunta lähettää tilatusta
haudan hoidosta tarjouslaskun ja hoitosopimus syntyy, kun lasku on kirjautunut seurakunnalle
maksetuksi. Haudan hoidon tilaukseen on liitettävä kaikki samana vuonna haudalle tilattavat
palvelut. Esim. kanervat voi tilata vain kukkahoidon yhteydessä.
Maksetusta hoitotarjouksesta lähetetään tilaajalle seuraavana keväänä (tammi-maaliskuussa)
uusi hoitotarjous samoilla tiedoilla. Muuttuneista yhteystiedoista on tilaajan ilmoitettava
seurakunnalle. Hoitosopimuksen voi lopettaa jättämällä hoitotarjouksen maksamatta.
Haudan hoidon tilaajaa pyydetään ilmoittamaan tekemästään hoitosopimuksesta muille
omaisille, jotta väärinkäsityksiltä haudan hoitotoimenpiteissä voitaisiin välttyä.
Hoitomaksu määräytyy arkkuhautapaikoilla hautaan sisältyvien rinnakkaisten hautapaikkojen
määrän (yhden hautapaikan leveys on 1 m) ja reunakivien mukaan. Arkkuhautaosastosta
luovutetun uurnahautapaikan hoitomaksu määräytyy arkkuhautapaikan mukaan, koska
muistomerkki saa olla arkkuhautapaikalle hyväksyttävien mittojen mukainen.
Haudan on oltava kunnossa seurakunnan ottaessa sen hoitoonsa. Haudan hoitoa ei aloiteta,
jos hautamuistomerkki on vinossa ja aiheuttaa vaaraa työntekijöille. Reunakivellisen
haudan hiekkapinnan on oltava kunnossa ennen hoidon aloittamista tai tilaajan tulee sopia
hiekkapinnan kunnostamisesta erikseen seurakunnan kanssa, kts. hiekkahaudan pinnan
peruskunnostus.
Seurakunta tiedottaa tilaajalle, mikäli haudan kunnossa ilmenee puutteita. Haudan
kunnostamisesta vastaa haudan hoidon tilaaja tai hautaoikeuden haltija.

HAUDAN HOITO
hoitokausi
Yksi hoitokausi on 10.5. – 30.9. välinen aika. Kesähoitoon annetun haudan hoito aloitetaan
sääolosuhteiden salliessa kukkapenkin siistimisellä ja istutusalustoiden kunnostamisella.
Seurakunta poistaa hoitohaudoilta kanervat, havunoksat ja kertakäyttökynttilät tms.
talvikaudelle tuodut asetelmat, ellei omaiset ole niitä itse poistaneet ennen hautausmaan
kevätsiivousta.
Hautojen hoito jatkuu 30.9. asti, jos halla ei ole palelluttanut kukkia aikaisemmin. Kesäkukat
poistetaan haudoilta syyskuun lopulla ja kukkapenkki kunnostetaan. Seurakunnalta tilatut
kanervat istutetaan haudalle kesäkukkien poistamisen jälkeen lokakuun alussa.
kukkien istuttaminen ja hoito
Seurakunnan haudanhoitosopimukseen sisältyy aina seurakunnan istuttamat kukat.
Seurakunta päättää kukkien lajin ja määrän sekä hankkii kukat. Seurakunta istuttaa kukat
yleensä 10.6. jälkeen, kun hallanvaara on ohitettu. Kukat on istutettu juhannukseen
mennessä.
Kukkia istutetaan haudalle hautapaikkamäärän mukaan esim. 1 hautapaikka 3 kukkaa ja
jokaisesta seuraavasta hautapaikasta 1 kukka lisää. Erillisen uurnahautaosastossa sijaitsevan
haudan kukkamäärä on pääsääntöisesti 2 isoa kukkaa tai 3 pientä. Omaisten on huolehdittava,
että haudalle mahtuu istuttamaan seurakunnan kukat kts. omaisten tuomat kukat.
Seurakunnan istutukset lannoitetaan pitkäaikaisella lannoitteella. Kesähoitoon kuuluu haudan
puhtaanapito sekä kukkien kastelu ja hoito viikoittain koko kasvukauden ajan, noin 15
hoitokertaa.
Poikkeuksellisten sääolojen (esim. halla ja raekuurot) tai muiden ylivoimaisten esteiden (mm.
epidemiat/ pandemiat, kasvitaudit, kasvituholaiset) vuoksi turmeltuneita kukkia ei korvata
omaisille.
kanervat
Kanervat on tilattava kesähoidon tilauksen yhteydessä jo keväällä. Istutus tehdään
kesäkukkien poistamisen jälkeen syys-lokakuun vaihteessa. Havutusta ei tehdä.
omaisten tuomat kukat
Seurakunnan istuttamien kesäkukkien sekaan ei saa istuttaa mitään kasveja tai muuten
seurakunnalla on oikeus päättää hoitosopimus. Seurakunta ei kastele tai muutenkaan hoida
omaisten itse haudalle tuomia kasveja. Kukkapenkkien kastelu aloitetaan, kun seurakunta on
istuttanut hoitokukat haudalle ja lopetetaan, kun seurakunnan kukat poistetaan haudalta.
Omaiset voivat syksyllä itse poistaa seurakunnan kukat, jos esim. istuttavat kanervia tai
muutoin haluavat kunnostaa /koristella haudan talvikaudelle. Huomioitava on, että
hoitosopimus päättyy, jos seurakunnan istuttamat kukat poistetaan.
Omaisten on huolehdittava, että haudalle saadaan istutettua seurakunnan kukat.
Monivuotisia kukkia saa haudalla olla, mutta seurakunnalla on oikeus harventaa/ jakaa
kasvustoa, että seurakunnan kukat mahtuvat kukkapenkkiin. Haudalle tuodut leikkokukat
poistetaan niiden kuihduttua. Jos haudalle on istutettu yksivuotisia kukkia ennen seurakunnan
kukkien istutusajankohtaa, niin omaisten tuomat kukat poistetaan kesäkuun alkupuolella.
Hoitohautojen kunnostaminen ja lannoittaminen vaikeutuu tai estyy, jos kukkapenkki ei ole
tyhjä ennen istutusajankohtaa. Myös äitienpäiväruusut pääsääntöisesti poistetaan kesäkukkien
istutuksen yhteydessä. Jos haudan hoidon tilaaja haluaa itse tuomansa kukat talteen,
niin kukat on haettava pois haudalta 31.5. mennessä.

lyhdyt ja muut koristeet sekä kukkapenkin reunukset
Omaisten on vietävä kynttilälyhdyt kesäajaksi pois haudalta. Kivien taakse säilötyt lyhdyt
haittaavat hoitotoimenpiteitä ja rikkoutuneet lyhdyt ovat vaaraksi hoitotöitä tekeville
työntekijöille. Seurakunnalla on oikeus poistaa haudan taakse tai muualle hauta-alueen
ulkopuolelle jätetyt lyhdyt, koriste-esineet tai työkalut yms.
Seurakunta ei vastaa haudalle tuoduista lyhdyistä, koriste-esineistä tms. Hautausmaa on
julkinen paikka, joten haudalle ei kannata tuoda kovin arvokkaita tai tärkeitä muistoesineitä.
Kukkapenkkien reunustaminen, esim. luonnonkivillä, on kielletty, koske ne haittaavat
nurmikon hoitotöitä ja saattavat rikkoa koneen tai hautakiviä singotessaan teristä.
Seurakunnalla on oikeus poistaa ilman
lupaa asennetut reunukset. Seurakunta ei vastaa reunatukien rikkoutumisesta esim.
roudansulatuksen yhteydessä.
muistomerkin pesu
Muistomerkin puhtaanapito tai muu huolto / kunnostaminen ei kuulu haudanhoitosopimukseen.
Irtolika huuhdellaan vedellä tarvittaessa, mutta harjaamista ja pesuaineilla pesua ei tehdä.
muistomerkin ja reunakivien oikaisu sekä reunakivien poisto
Seurakunta ei tee hautakivien tai reunakivien oikaisutöitä. Kivien oikaisutöitä voi tiedustella
hautakiviliikkeistä tai hautaustoimistoista.
Vanhoihin pitkäaikaisiin haudanhoitosopimuksiin hautakiven ja reunakivien oikaisutyö sisältyy
edelleen.
Seurakunta voi poistaa hautaoikeuden haltijan suostumuksella reunakivet pysyvästi pois
haudalta arkkuhautauksen yhteydessä, jolloin työstä ei veloiteta. Muulloin työstä peritään
maksu hinnaston mukaan.
nurmikon hoito
Hoitohautojen muistomerkin ja kukkapenkin ympäriltä siistitään nurmikko säännöllisesti
ruohotrimmerillä. Muu nurmialueiden hoito kuuluu hautapaikkamaksuun sisältyvään
hautausmaan yleishoitoon.
hiekkapinnan hoito
Hiekkapinnan hoitoon sisältyy hiekkapinnan puhtaanapito eli irtoroskien ja rikkaruohojen
poistaminen hiekkapinnasta. Hiekan tulee hoitoon annettavalla haudalla olla irtonaista ja
rikkaruohot eivät saa muodostaa yhtenäisiä peittäviä kasvustoja.
Seurakunnan hoidossa olevilla haudoilla, joissa on reunakivet, hiekkapinnan uusiminen ei
kuulu hoitosopimukseen. Kts. hiekkahaudan pinnan peruskunnostus.
hiekkahaudan pinnan peruskunnostus
Erillisestä tilauksesta tehdään reunakivellisen haudan hiekkapinnan peruskunnostus (hiekan
vaihto). Hiekan vaihto laskutetaan hinnaston mukaan.
Työ sisältää vanhan hiekan ja rikkakasvien poistamisen, uuden hiekan alle laitettavan
suodatinkankaan, uuden hiekan levittämisen (n. 2-5 cm kerros) ja kukkapenkin kunnostuksen
sekä tarvittaessa lautareunuksen hiekan ja kukkamullan väliin. Hiekkana käytetään
seurakunnan hankkimaa koristehiekkaa. Mahdolliset erikoishiekat tai sepelin tilaaja on
velvollinen hankkimaan itse.

