HAUTAINHOIDON HINNASTO 1.1.2022 alkaen
1. HAUDAN KESÄHOITO
 Yksi hautapaikka (sis. kukat 2 kpl pääkukkia tai 6 kpl kesäbegonioita)
 Jokainen rinnakkainen hautapaikka (sis. yhden lisäkukan jokaista rinnakkaista paikkaa kohden)

116
48

2. PITKÄAIKAISET HOIDOT (sis. 2 kpl pääkukkia /yksi hautapaikka ja 1 kpl jokaista rinnakkaista paikka kohden.)
SOPIMUKSEN
KESÄKUKKA HOITO
PERENNAHOITO
KESTO
Seuraavat
Seuraavat
Korko 4%, inflaatio 3%
Yksi hautapaikka
hautapaikat Yksi hautapaikka
hautapaikat
Vuodet
kerroin
5 vuotta
4,87
565
233
377
159
10 vuotta
9,53
1105
457
738
313
15 vuotta
13,99
1622
671
1084
460
3. MUUT MAKSUT
Haudan pinnan kunnostus / uusiminen
 Yksi hautapaikka
 Rinnakkainen hautapaikka

76
35

4. LISÄKUKKIEN HINNAT HOITOHAUDOILLE
Yksivuotiset kesäkukat
 kyynelverenpisara
 Begonia (maisema-, Top Hat- tai Florensio begonia)
 kesäbegonia (pikkubegonia)
 hopealehti

6
6
2
2

Monivuotiset kukat (perennat)
 Kuunlilja, Kurjenpolvi, Korallikeijunkukka, Purppurakeiju

5. MUUT TYÖT
 Tuntiveloitus: - konetyö
- henkilötyö
6. KASTELU (vain yhdeksi kesäksi kerrallaan, ei sisällä nurmikoiden kastelua)
 Hinta 1-2 hautapaikkaa
 Seuraavat vierekkäiset hautapaikat
 Sisältää pelkän kastelun 1.6. alkaen 1-2 krt/viikko, sääolosuhteiden mukaan. Ei sisällä
muita hoitotoimenpiteitä.

9

105
56

53
18

Hoito alkaa, kun hautausmaan kevätsiivous on tehty ja hoitohaudoille on asetettu hoidosta kertova merkki. Kukat hoitohaudoille
istutetaan juhannukseen mennessä. Hoito päättyy 30.9. jolloin kukat poistetaan ja hauta siistitään talvikuntoon. Hoito voi päättyä
aikaisemminkin, esim. yöhallojen vietyä kukat.
Kaikkiin muihin hoitoihin, paitsi kasteluhoitoon, sisältyy seurakunnan istuttamat kukat. Kukat valitsee alueen hoidosta vastaava
henkilö haudan kasvuolosuhteiden mukaan.
Haudan perennahoito eli monivuotisten kukkien hoito on mahdollista saada 5-15 vuoden ajaksi.
Haudan hoitoon sisältyy: hautapaikan siivoukset, hiekan lisäykset, nurmikon lannoitukset ja paikkaukset sekä
leikkaus/viimeistelyt, kukkapesän mullan vaihto ja lannoitukset, kukat ja niiden hoito, muistomerkin pesu. Ennen hoidon
aloittamista hauta tulee olla siinä kunnossa, että hoito voidaan aloittaa. Peruskunnostustöistä, kuten pinnan kunnostus ja kivien
oikaisu, veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti. Hoitoon ei sisälly muistomerkin oikaisua tai tekstin kunnossapitoa.
Tarkemmat tiedot ovat haudanhoitosopimuksen ehdoissa.
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