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 HAUTOJEN HOITOVAIHTOEHDOT JA HINNASTO

Kirkkoneuvosto on vahvistanut hoitohinnaston 19.2.2013

1. KESÄHOITO ilman kesäkukkia

 Seurakunta laatii kesähoitotarjouksen asiakkaalle. Hyväksyessään tarjouksen, tarjous muuntuu
haudan kesähoidoksi, joka käsittää yhden kesäkauden hoidon: Äitienpäivän jälkeisestä maanan-
taista syyskuun loppuun. Kesähoitomaksu ei sisällä kesäkukkia, kanervia eikä syyshavutusta. Hoi-
tomaksu suoritetaan hyvissä ajoin ennen hoitokauden alkua, viimeistään 30. huhtikuuta mennes-
sä. Kesähoitotarjous lähetetään myös seuraavana keväänä, jos hoitomaksu on suoritettu edellisel-
tä kaudelta.

Arkkuhauta -yhdellä hautapaikalla 77 eur
 -jokainen rinnakkainen lisähautap. 7,19 eur/á

Uurnahauta 40,00 eur

2. HOITOSIJOITUS kesäkukkien/monivuotisten kanssa tai ilman väh. 650 eur

Seurakunta laatii haudanhoitosopimuksen, jossa asiakas sijoittaa hautainhoitorahastoon, vähintään 650
euroa ja enintään 1 000 euroa. Pääoma ja korko käytetään vuosittain yhden kesäkauden hoitoon (ja
haudan kesäkukkiin/monivuotisiin, jos niin halutaan). Rahastoa seurakunta veloittaa senhetkisen hinnas-
ton mukaan vuosittain viimeistään 30. huhtikuuta. Hoitosijoitussopimus on voimassa niin kauan kuin si-
joitettu summa korkoineen riittää.

3. KASTELUMAKSU 40,00 eur/hauta

 Seurakunta laatii kasteluhoitotarjouksen asiakkaalle. Hyväksyessään tarjouksen, tarjous muuntuu hau-
dan kasteluhoidoksi, joka käsittää yhden kesäkauden kastelun, Äitienpäivän jälkeisestä maanantaista
syyskuun loppuun. Sopimus sisältää vain haudan kesäkukkien ja monivuotisten kasvien kastelun. Kaste-
lumaksu suoritetaan hyvissä ajoin ennen hoitokauden alkua, viimeistään 30. huhtikuuta mennessä. Kas-
telutarjous lähetetään myös seuraavana keväänä, jos maksu on suoritettu edelliseltä kaudelta.

4. PERENNAHOITO  ilman monivuotisia kasveja 53,00 eur/hauta

Seurakunta laatii perennahoitotarjouksen asiakkaalle. Hyväksyessään tarjouksen, tarjous muuntuu pe-
rennahoitosopimukseksi, joka käsittää yhden kesäkauden hoidon, Äitienpäivän jälkeisestä maanantaista
syyskuun loppuun. Perennahoito sisältää lisäksi syyslannoituksen. Uurnahaudoilla hinta puolitetaan.

Monivuotisten kasvien hoito eroaa kesäkukkien hoidossa:
Kasveja ei tarvitse vaihtaa keväisin vaan ovat kestävämpiä, pitkäikäisempiä.
Hoito, kastelu, lannoittaminen ja kasviensuojelutarve on vähäisempää, jolloin maaperä ei rasitu.

Jos seurakunnan kautta halutaan monivuotisia kasveja haudalle, seurakuntapuutarhuri tekee kasvivalin-
nan. Kasvien valinta perustuu kasvuolosuhteisiin kuten valoisuuteen.
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 MITÄ KESÄHOITO JA HOITOSIJOITUS SISÄLTÄÄ ÄITIENPÄIVÄN JÄLKEISESTÄ MAANANTAISTA SYYS-
KUUN LOPPUUN:

Keväällä
hauta siistitään ja kukkapesä kunnostetaan: maan muokkaus, mullan lisäys tai vaihto, kestolannoitus ja
kalkitus

Kesällä
seurakunnan kesäkukkien/monivuotisten istutus aloitetaan 10.6 jälkeen, jos kukat sisältyvät hoitosopi-
mukseen
haudan kesäkukat/monivuotiset hoidetaan: kastelu, kuihtuneiden kukkien poisto, kukkapesän rikka-
ruohojen poisto
nurmipintaisen haudan kunnossapito: pienet paikkuukylvöt, nurmen viimeistely kukkapesän ja muisto-
merkin reunoilta
hiekkapintaisen haudan kunnossapito: roskien ja rikkaruohojen poisto, vähäiset hiekan lisäykset

Syksyllä
syyskuun lopussa kesäkukat poistetaan ja hautapaikka siistitään. Monivuotiset syyslannoitetaan,.

Lisätietoja hautojen hoidoista antaa:

Kati Metso, seurakuntapuutarhuri
puh. 03 – 859 2542 tai 050 – 595 8896

Hoitosopimuksia laatii:

Taloustoimisto puh. 03-859 2522 ja 03-859 2520
Harjukatu 9, 18100 Heinola


