SOPIMUSHAUTOJEN HOITO
HAUTAINHOITORAHASTO
Seurakunta vastaa hautausmaiden yleisestä hoitamisesta. Hauta-alueilla olevien nurmikoiden perushoito kuuluu
hautausmaan yleishoitoon ja tapahtuu seurakunnan toimesta ja kustannuksella. Haudan hoitovelvoite on
hautaoikeuden haltijoilla (Hautaustoimen ohjesääntö 13§). KL 17 luku 5§: ” Seurakunta voi sopia hautaoikeuden
haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehdä
sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokustannukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon,
jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan”.

Haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhdeksi, viideksi tai kymmeneksi vuodeksi. Uuden sopimuksen voi tehdä vasta
kun entinen on päättymässä. Hoitomaksut määräytyvät valittujen kukkaryhmien mukaan. Haudan hoitoon kuuluu
muistomerkin ympäristö ja edustalla oleva kukkatila kukkineen.
Hautojen hoitokausi alkaa kesäkuun alussa ja päättyy syyskuun puolessa välissä. Kukat istutetaan sääoloista
riippuen 10.6. alkaen. Kasvit eivät istutusvaiheessa ole vielä täydessä kukassa vaan vasta aloittelemassa
kukintaansa. Viimeistään istutuksen yhteydessä poistetaan omaisten tuomat kevätkukat.

Hoitohaudoille ei saa istuttaa omia kukkia kesäkaudeksi. Hoitohaudoilta poistetaan seurakunnan toimesta
kuihtuneet leikkokukat haudanhoidon yhteydessä. Haudalla olevat kynttilälyhdyt ja hoitoa hankaloittavat koristeesineet tulee omaisten toimesta poistaa kesän ajaksi ja talven tullen on hyvä viedä pienet esineet talvisäilytykseen.

HAUTOJEN HOITO
Haudanhoitosopimukseen kuuluu; kukkatilan kevätkunnostus ja maanparannus edellisenä kesänä hoidossa olleille
kukkaryhmille (uusista peritään peruskunnostusmaksu ensimmäisenä hoitovuonna), kukkien istutus, kastelu,
lannoitus, nyppiminen, kasvualustan haraaminen, kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjuminen,
muistomerkin ja kukkatilaa ympäröivän nurmikon viimeistely siimaleikkurilla sekä syksyllä kukkien poisto ja
mahdollinen syyskukkien (kanervat) istutus. Hoitoon sisältyy hoitokaudella myös omaisten tuomien leikkokukkien
hoitaminen ja niiden poistaminen lakastumisen jälkeen.
Haudanhoitorahaston hoitoon annetun haudan hiekkapinnan kunnostus ei sisälly kukkaryhmän hoitoon (tilattava
tarvittaessa erikseen lisämaksullisena), nurmipinnan hoito sisältyy yleisalueiden hoitoon.
Hiekkahaudoille ei käyttösuunnitelman mukaan saa tehdä hiekkakumpuja, hiekka-alue erottuu alueesta pienenä
kohoumana tai pinta on hieman reunakivien alapuolella.
Hoitosopimus ei sisällä muistomerkkien ja reunakivien hoitoa.
Haudalla olevien muistomerkkien tekstien kaiverruksesta, kultauksesta, oikaisusta ja muusta hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija.
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.

KASTELUHOITO
Kasteluhoito sisältää ainoastaan kastelulannoituksen. Omaiset tekevät kukkapesän kunnostuksen, istuttavat ja
tarvittaessa nyppivät kukat sekä hoitavat hautakiven ja kukkapesän ympäristön.

