Kirkkoneuvoston vahvistama 15.10.2015. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
HAUTOJEN HOITOMAKSUT
Kesähoito

5 vuotta

10 vuotta

1 hautapaikka
sisältää yhden kukkaryhmän*

80 €

416 €

832 €

2 vierekkäistä hautapaikkaa
sisältää yhden kukkaryhmän*

100 €

520 €

1040 €

Jokainen seuraava paikka (ilman kukkia)
Kukkaryhmä erikseen ostettuna

20 €
15 €

104 €
78 €

208 €
156 €

Uurnahauta (sis. yhden kukkaryhmän* )

70 €

360 €

720 €



*Kukkaryhmä sisältää kolme isoa ryhmäkasvia (esim. verenpisara) tai viisi pientä (esim.
kesäbegonia). Kukkaryhmän kukkia ei voi jakaa useisiin kukkapesiin, vaan ne istutetaan
yhtenä kokonaisuutena. Hautausmaan henkilökunta valitsee haudoille istutettavat kukat.
Periaatteena on käyttää yhdellä hautausmaan korttelilla samaa kasvia kauniin ja
yhtenäisen hautausmaan kokonaisilmeen vuoksi sekä hoidon järkeistämiseksi. Lajeja myös
vaihdellaan vuosittain. Istutettaessa kesäkukat eivät ole täysikokoisia ja täydessä kukassa,
vaan ne vaativat 2 - 3 viikon kasvuajan. Kukinnassa voi olla tietyillä lajeilla pieniä taukoja
kesän aikana.



Hintoihin sisältyy vain yksi kukkaryhmä haudan leveydestä ja hautasijojen määrästä
riippumatta. Kahta metriä leveämmille haudoille voi tilata lisäkukkaryhmiä ja niitä istutetaan
ja veloitetaan asiakkaan haluama määrä.



Yli neljän hautapaikan levyiset haudat eivät enää korota haudanhoitosopimuksen määrää.
Kookkaalle haudalle on usein tarpeen ostaa lisäkukkaryhmiä, koska perushintaan kuuluu
vain yksi kukkaryhmä.



Hoitoon sisältyy hauta-alueen pinnan hoito ja siistinä pito, kesäkukkien istutus ja hoito.
Hoitokausi alkaa 1.6. ja päättyy 30.9. Kesäkukat istutetaan kesäkuun 10.pv tienoilla, jolloin
hallanvaaraa ei enää yleensä ole. Jos haudalle on tuotu aiemmin muita kukkia, ne
poistetaan istutusvaiheessa. Kukat voidaan joutua poistamaan syksyllä pakkasten vuoksi jo
ennen hoitokauden päättymistä.

Arkkuhaudan kunnostusmaksu

50 €

Uurnahaudan kunnostusmaksu

30 €



Kunnostusmaksu veloitetaan asiakkaan tilatessa haudalle peruskunnostuksen, jossa
hiekkahaudan pintahiekka vaihdetaan tai nurmihaudan nurmikko uusitaan sekä kukkapesä
laitetaan kuntoon. Kunnostusmaksu voidaan veloittaa tapauskohtaisesti myös sellaisesta
haudasta, joka tulee seurakunnan hoitoon mutta on ollut erityisen kauan hoitamattomana ja
pinta joudutaan kokonaan kunnostamaan.

Kirkkoneuvoston vahvistama 15.10.2015. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Perennahoito

UUTUUS

Perenna tarkoittaa monivuotista ruohovartista kasvia, jonka maanpäälliset osat kuihtuvat talveksi.
Perennojen koristeellisuus perustuu niiden lehdistöön ja muotoon, kukinta on vaatimattomampi ja
kestoltaan lyhyempi kuin kesäkukkien. Perennojen lisäksi kukkapesään ei voi istuttaa muita kukkia,
koska perennat tarvitsevat kasvurauhan. Käytettävän lajin valitsee hautausmaan henkilökunta
kasvupaikan olosuhteiden mukaan. Perennahoitoa voi ostaa viideksi tai kymmeneksi vuodeksi.
Istutusvuonna monivuotisten kukkien kasvu on vielä vähäistä, mutta ne runsastuvat vuosi vuodelta.
Kymmenvuotishoidon aikana perennat on yleensä jaettava kasvutilan loppuessa. Perennat
poistetaan haudalta maksetun hoitojakson päätteeksi, jos hoitoa ei jatketa.
Muuten perennahoitoon (esimerkiksi pinnanhoidon osalta) pätevät samat sopimusehdot kuin
kesäkukkahoitoon.
Perennahoito

5 vuotta

10 vuotta

1 hautapaikka
sisältää yhden perennaryhmän*

280 €

560 €

2 vierekkäistä hautapaikkaa
sisältää yhden perennaryhmän*

334 €

668 €

Jokainen seuraava paikka (ilman kukkia)
Lisäperennaryhmä erikseen ostettuna

54 €
44 €

108 €
88 €

Uurnahauta (sis. yhden perennaryhmän*)

250 €

500 €

*Perennaryhmä tarkoittaa 2-3 taimesta (kasvatettu 10-11 cm ruukuissa) tai vastaavan kokoisista
jakopaloista istutettua ryhmää

