HAUDANHOITOHINNASTO alk. 1.1.2022
Haudanhoito sisältää seurakuntayhtymän hankkimat kesäkukat tai perennat, haudan pinnan siistimisen,
hoidon, lannoituksen ja kastelun sekä kesäkukkien poiston hoitokauden lopussa.
Hoidon loputtua perennat saavat jäädä haudalle.
Kesäkukkalajien, -määrien ja värien valinnat tekee seurakuntayhtymä. Perennalajeja saa valita luettelosta.
Pääasiassa samaa kesäkukkalajia ja -väriä istutetaan samaan osastoon tai riviin.
Kesäkukkien ja perennojen hoitokausi on 10.6.–30.9. Kesäkukat istutetaan 10.6.-päivän tienoilla (säävaraus) ja
kesäkukat poistetaan hoitohaudalta syyskuun lopulla. Perennoja istutetaan koko hoitokauden ajan ja myös
hoitokauden ulkopuolella säiden salliessa.
Hoitokautta koskevia kesä- ja määräaikaishoitosopimuksia ja tilauksia otetaan vastaan kesäkuun puoleen
väliin saakka. Haudan hoito aloitetaan vasta, kun maksu on kirjattu srk-yhtymän haudanhoitotilille.
Kesäkukkaryhmä (5 kpl pieniä, 3 kpl keskikokoisia, 2 kpl isoja kukkia). Henkilökunta päättää mikä kukka on iso,
keskikokoinen ja mikä pieni kukan kasvukoon mukaan.
KESÄHOITO 1 VUOSI - REUNAKIVETÖN HAUTA KUKKARYHMÄLLÄ
Leveys
1m
2m
3m
seur
€
€
€
€
Arkkuhauta
110
120
130
15
Uurnahauta
70
Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %.
Lisäpalvelut
Lisäkukkaryhmä 15 € (5 kpl pieniä, 3 kpl keskikokoisia, 2 kpl isoja kukkia).
Pensasaidan hoitoleikkaus 10 € / metri (tehdään juhannuksen jälkeen).

MÄÄRÄAIKAISHOITO tai PERENNAHOITO 5 VUOTTA - REUNAKIVETÖN HAUTA
KUKKARYHMÄLLÄ
Leveys
1m
2m
3m
seur
€
€
€
€
Arkkuhauta
540
600
650
75
Uurnahauta
320
Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %.
Perennaryhmä (2 kpl isoa ja 2 kpl pientä perennaa tai 3 kpl isoa perennaa).
Istutettavat isot perennat ovat:
Kesäpikkusydän: vaaleanpunainen, kukinta touko-heinäkuu, aurinko-puolivarjo, korkeus 25-35 cm, istutusväli 35 cm.
Tarhapäivänlilja: punainen tai keltainen, kukinta heinä-elokuu, aurinko-puolivarjo, korkeus 50-60 cm, istutusväli 30 cm.
Hopeatäpläpeippi: lila, kukinta touko-heinäkuu, aurinko-puolivarjo-varjo, korkeus 15-30 cm, istutusväli 35 cm.
Loistosalvia: sinilila, kukinta kesä-elokuu, aurinko, korkeus 30 cm, istutusväli 30 cm.
Jalopähkämö: lila, kukinta kesä-heinäkuu, aurinko-puolivarjo, korkeus 40-50 cm, istutusväli 40 cm.
Istutettavat pienet perennat ovat:
Kangasajuruoho: lila, kukinta heinä-elokuu, aurinko, korkeus 5-10 cm, istutusväli 30 cm.
Lisäpalvelut
Lisäkukkaryhmä 60 € (5 kpl pieniä, 3 kpl keskikokoisia, 2 kpl isoja kukkia).
Lisäperennaryhmä 40 € (2 isoa ja 2 pientä perennaa tai 3 isoa perennaa).

Pensasaidan hoitoleikkaus 35 € / metri (tehdään juhannuksen jälkeen).
HAUDAN PERUSKUNNOSTUS
Peruskunnostusmaksu peritään, jos hauta ei ole ollut edellisenä vuonna seurakuntayhtymän
hoidossa tai hoitomuotoa muutetaan (nurmihoidosta hiekkahoidoksi tai päinvastoin) tai pinta on
jotain muuta kuin nurmikkoa tai hienoa hiekkaa/kivituhkaa. Peruskunnostusmaksu = kukka- tai
perennamaan perustaminen ja haudan pinnan kunnostus 40,00 € / haudan leveysmetri.
Henkilötyötunti 50 € / tunti.
Konetyötunti 100 € / tunti, sisältää kuljettajan.
Kukkamaan perustaminen 30 € / kukkaryhmä. Hiekan lisäys 15 € / kottikärry.

Hinnaston vahvisti yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2021, § 95.

