Pieksämäen seurakunta
Hoitohinnasto 2016 1.10.2016 alkaen

Kr 1 = Hoito,
kukkaryhmä 1
Kr 2 = Hoito,
kukkaryhmä 2
Kr 3 = Hoito,
kukkaryhmä 3
Kr 4 = Hoito,
kukkaryhmä 4
Kr 5 = Hoito,
kukkaryhmä 5
KrS Syyskukka
(hoitohaudoille)
KrH Hopealehti
(reunakukka)

Kn 21.9.2016

1v. hoito

5v. hoito

10v. hoito

3 kukkaa

76 €

418 €

910 €

5 kukkaa

87 €

478 €

1015 €

5 pikkukukkaa

68 €

374 €

812 €

10 pikkukukkaa

77 €

418 €

910 €

ei tarjota

335 €

720 €

2 kukkaa

11 €

61 €

132 €

5 kukkaa

8€

42 €

90 €

3 perennaa

Kasteluhoito, yksi hautapaikka (hautakivi)

48 €/vuosi

Per = perushoito, uusi hoito

16 €/kukkaryhmä

Hieh= hiekkahoito

75 €/hautapaikka lisäpaikat 35 €/paikka

Haudan hoitosopimus voidaan tehdä haudalle, jonka haudan hallinta-aikaa on jäljellä
tarvittava haudanhoitosopimus aika. Hallinta-aikaan liittyvä maksu tulee suorittaa ennen
haudanhoitosopimuksen tekemistä.
Seurakunnalle hoitoon annetun haudan kukkavalintaan ei voi vaikuttaa.
Perushoito laskutetaan jos edellisestä haudan hoidosta on yli 2 vuotta.
Kukkaryhmissä 1 ja 2 kukka luokitellaan isoiksi ja 3 ja 4 kukat ovat kooltaan pienempiä.
Jos ei halua, että kukkavalinnan tekee seurakunta, voi asiakas valita kasteluhoidon.
Kasteluhoito sisältää ainoastaan kastelun, kaikki muu kuuluu omaisille. Esimerkiksi
kukkapesän multa/lannoitus, kukkien nypintä, rikkaruohojen kitkentä ja nurmikon
siistiminen hautakiven läheltä ja kukkapesän reunoilta. Nurmikkoa ei leikata hautakivien
läheltä koneellisesti, hautakivien/lyhtyjen yms. rikkoontumisen välttämiseksi.
Hoitosopimuksen hintaan sisältyy tilattavan kukkaryhmän ja sille varatun kukkapesän hoito.
sekä nurmikon siistintä läheltä kukkapesää.
Kukkaryhmän kukkia ei jaeta useamman kiven eteen.

Tarvittaessa tilattava useampi kukkaryhmä, esimerkiksi suuremmalle sukuhaudalle.
Hoitosopimus ei sisällä muistomerkkien ja reunakivien hoitoa.
Hoidon tilaajan on varmistettava, että hautakivi/reunakivien oltava sellaisessa kunnossa,
että hautaa voidaan hoitaa työturvallisuutta noudattaen. Oikaisusta on omaisten oltava
yhteydessä kivialan ammattilaiseen, haudan hoitoa ei aloiteta ennen kuin
hautakivi/muistomerkki on turvallinen.
Hautainhoitorahasto vastaa ainoastaan hoitoon kuuluvien kasvien hoidosta, haudoilla ei
saa olla omia kesäkukkia, monivuotisia kukkia eikä puuvartisia kasveja.
Monivuotisia puuvartisia kasveja ei saa käyttää haudoilla. Seurakunta poistaa haudoille
luvatta istutetut puuvartiset /monivuotiset/yksivuotiset kasvit.
Hautausmaiden kukkasuunnitelmat tehdään rivi- ja osastokohtaisesti eli samaa lajiketta
riveittäin valitun koon mukaan.

Haudanhoitorahaston hoitoon annetun haudan hiekkapinnan kunnostus ei sisälly
kukkaryhmän hoitoon, nurmipinnan hoito sisältyy yleisalueiden hoitoon. Hiekkahautojen
kunnostus tilataan erikseen 75 €/hautapaikka, lisäpaikat 35 €/hautapaikka. Esimerkiksi 3m
hiekkahauta 75+35+35=145 €. Hiekkahaudoille ei käyttösuunnitelman mukaan saa tehdä
hiekkakumpuja, hiekka-alue erottuu alueesta pienenä kohoumana tai pinta on hieman
reunakivien alapuolella.
Seurakunta voi antaa tarvittaessa hiekkahauta-alueen kunnostamisesta kehotuksen
hautaoikeuden haltijalle, haudan ollessa haudanhoitorahaston hoidossa.
Haudan hoitosopimus tarjoukset lähetetään helmi-maaliskuussa, tarjouslasku on
maksettava yhdellä kertaa laskun osoittama summa. Laskua ei voi jakaa, vaan se on
maksettava yhdellä kertaa. Osasuoritus saattaa mennä virhetilaan, eikä se kirjaudu oikein
kirjanpitoon. Haudanhoito voi viivästyä tämän vuoksi.
Haudanhoitoon liittyvät työt aloitetaan toukokuun alussa. Haudalla ei saa olla istutuksia, jos
haudanhoito on annettu seurakunnan hoitoon. Seurakunta poistaa kukat viimeistään
toukokuun puolivälissä hoitohaudoilta, omaisten on hyvä viedä äitienpäiväksi istuttamansa
kukat pois, jos he haluavat hyödyntää kukat omissa istutuksissaan. Hoitohaudoille voidaan
tuoda leikkokukkia. Seurakunta poistaa lakastuneet kukat maljakoista hoitokierrosten
aikana. Seurakunnan hoitoon annetut kukkaryhmät kuuluvat ainoastaan hoidon piiriin.
Kasvitautien ehkäisemiseksi omia kukkia ei saa istuttaa hoitohaudoille.
Kukkaryhmien istutus sekä kastelu alkaa 10.6 jälkeen ja kukat poistetaan syyskuun
puolivälissä tai sääoloista johtuen aikaisemminkin, hallan tai mahdollisten kasvitautien
johdosta. Haudanhoitosopimukseen kuuluvan haudan kukkaryhmän kukat vaihdetaan
kerran jos syy on hoidosta johtuva.
Uusia hoitosopimuksia tehdään 30.4 saakka.

