HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ / HAUDANHOITOHINNASTO alk. 1.1.2019
Haudanhoito sisältää seurakuntayhtymän hankkimat kukat, haudanpinnan siistimisen,
kukkien hoidon, lannoituksen ja kastelun sekä kukkien poiston hoitokauden lopussa.
Kukkaryhmä (kukkia 5 kpl tav.kesäbegonia tai 3 kpl isokesäbegonia).
Kukkalajien, -määrien ja värien valinnat tekee seurakuntayhtymä.
Pääasiassa samaa kukkalajia ja väriä istutetaan samaan osastoon tai riviin.
Haudan hoitokausi on 10.6 - 30.9. Kukat istutetaan 10.6.-päivän tienoilla (säävaraus) ja
kukat poistetaan hoitohaudalta syyskuun lopulla.
Hoitokautta koskevia hoitosopimuksia ja tilauksia otetaan vastaan kesäkuun puoleen väliin saakka.
Haudan hoito aloitetaan vasta, kun maksu on kirjattu srk-yhtymän haudanhoitotilille.
KESÄHOITO 1 VUOSI - REUNAKIVETÖN HAUTA YHDELLÄ KUKKARYHMÄLLÄ
Leveys
Arkkuhauta
Uurnahauta

1m
€
100
57

2m
€
112

3m
€
122

seur
€
14,50

Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %.
Lisäpalvelut
Lisäkukkaryhmä (kukkia 5 kpl tav.kesäbegonia tai 3 kpl isokesäbegonia)
Kastelu*
Pensasaidan hoitoleikkaus € / metri (tehdään juhannuksen jälkeen).

€
10,00
48,00
5,00

*Kastelu: omaisen toimittamat kukat kastellaan. Kastelu aloitetaan viikolla 24 tai viimeistään,
kun hoitohautojen kukat ovat istutettu.
MÄÄRÄAIKAISHOITO 5 VUOTTA - REUNAKIVETÖN HAUTA YHDELLÄ KUKKARYHMÄLLÄ
Viiden vuoden hoitohinta kertoimella 5,32 ja pyöristettynä lähimpään tasaeuroon.
Hoitokerroin = talletuskorko ja kustannusten nousu.
Leveys
Arkkuhauta
Uurnahauta

1m
€
532
303

2m
€
596

3m
€
649

seur
€
77

Reunakivellinen tai pensasaidalla reunustettu hauta korottaa hintaa 25 %.
Lisäpalvelut
Lisäkukkaryhmä (kukkia 5 kpl tav.kesäbegonia tai 3 kpl isokesäbegonia)
Kastelu **
Pensasaidan hoitoleikkaus € / metri (tehdään juhannuksen jälkeen).

€
53
255
27

**Kastelu: omaisen toimittamat kukat kastellaan ja kastelu aloitetaan, kun hoitohautojen
kukat on istutettu.
HAUDAN PERUSKUNNOSTUS
Peruskunnostus peritään, jos hauta ei ole ollut edellisenä vuonna seurakuntayhtymän
hoidossa tai hoitomuotoa muutetaan (ruohohoidosta hiekkahoidoksi tai päinvastoin).
peruskunnostusmaksu = kukkamaan perustaminen ja haudan pinnan kunnostus
40,00 € / haudan leveysmetri.
Henkilötyötunti 40 € / tunti
Konetyötunti 80 € / tunti, sisältää kuljettajan
Kukkamaan perustaminen 30 € / kukkaryhmä. Hiekan lisäys 13 € / kottikärry.

Hinnaston vahvisti yhteinen kirkkoneuvosto kokouksessa 29.11.2018.

