HAUTAINHOITORAHASTON HINNASTO
1.1.2021 alkaen

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa
26.8.2020 (7/2020, 85 §)

Yhteystiedot

Laskutukseen ja hoitosopimuksiin liittyvät asiat: 044 719 4659

Hautojen hoitoon liittyvät asiat:
Levon hautausmaa

044 719 4653

Läntinen hautausmaa

044 719 1244

Mustankallion hautausmaa

044 719 1315

Nastolan hautausmaa

0500 971 304

Vanha hautausmaa

044 719 1316
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•
•
•

Kukkien hoitokausi on vuosittain 1.5. – 15.9. Toukokuussa tehdään siistimis- ja
kunnostustöitä haudoilla. 1.6. aloitetaan haudoille tuotujen kukkien hoito.
Seurakunnalta tilatut kukat istutetaan kesäkuussa juhannukseen mennessä. Huonoiksi
menneet seurakunnan istuttamat kukat vaihdetaan tarvittaessa uusiin.
Hautaa, jonka muistomerkki on vaarallisesti kallistunut, ei voida hoitaa.

1. KUKKAHOITO
Seurakunta (alueen puutarhuri) valitsee kukat haudalle (2 isoa tai 7 pientä kukkaa).
€
1 vuosi
1 hautapaikka (1 m leveä)
jokaiselta haudan
lisämetriltä
5 vuotta
1 hautapaikka (1 m leveä)
jokaiselta haudan
lisämetriltä

Arkkuhauta

Uurnahauta

97
16

83
8

514
85

441
39

LISÄKUKKARYHMÄ
Kukkahoitoon on mahdollista ostaa lisäkukkaryhmä, jos haudalla on esim. kaksi kukkapesää tai
normaalia isompi kukkapesä.
€
1 vuosi
5 vuotta

Arkkuhauta
49
260

Uurnahauta
49
260

Kukkahoito sisältää:
- haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito
- kukkapesän kunnostus ja lannoitus
- kukkien hankinta
- kukkien istutus ja hoito
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2. PERENNAHOITO (monivuotinen ruohovartinen kasvi)
Seurakunta (alueen puutarhuri) valitsee perennalajin haudalle.
€

Arkkuhauta

Uurnahauta

5 vuotta
1 hautapaikka (1 m leveä)
jokaiselta haudan
lisämetriltä

399
85

330
39

LISÄPERENNARYHMÄ
Perennahoitoon on mahdollista ostaa lisäperennaryhmä, jos haudalla on esim. kaksi kukkapesää
tai normaalia isompi kukkapesä.
€
5 vuotta

Arkkuhauta
160

Uurnahauta
160

Perennahoito sisältää:
- haudan nurmi- tai hiekkapinnan hoito
- kasvualustan kunnostus ja lannoitus perennojen istutuksen yhteydessä
- perennojen hankinta
- perennojen istutus ja ylläpitohoito hoitojakson aikana

3. KASTELUAPU
Omaisille, jotka haluavat istuttaa kukat ja hoitaa haudan itse, mutta tarvitsevat apua kastelussa
Enintään metrin leveässä ryhmässä kasvavien kukkien kastelua
Leveämmistä ryhmistä peritään useampi maksu
€
1 vuosi

Arkkuhauta
47

Uurnahauta
47

Kasteluapu sisältää:
- maahan istutettujen kukkien kastelua 1.6. – 15.9. välisenä aikana
- kukkien kastelua viikoittain samalla kuin muidenkin hoitohautojen kukat (esim. paahteisella
paikalla tai puun alla kukat tarvitsevat tätä useammin kastelua tai altakastelulaatikon)
- kasvualustan oltava samalla tasolla ympäristön kanssa, jotta vesi pysyy kukkien tyvellä
KUKAT TARVITSEVAT KASTELUN LISÄKSI HYVÄN KASVUALUSTAN,
LANNOITUSTA JA HOITOA VOIDAKSEEN HYVIN JA KUKKIAKSEEN KAUNIISTI.
NÄITÄ KASTELUAPU EI SISÄLLÄ.
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HAUDANHOITOSOPIMUKSEN EHDOT
Haudanhoitosopimuksissa noudatetaan Lahden seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston
sääntöjä, jotka on hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 29.11.2017.
Yleiset sopimusehdot
1.

Seurakuntayhtymälle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakuntayhtymän
hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakuntayhtymän muista rahavaroista.
Seurakuntayhtymä vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston
varoilla. Seurakuntayhtymän verovaroja ei käytetä haudanhoitosopimusten velvoitteiden
täyttämiseen

2.

Haudanhoitoon käytetään sopimusaikana maksettu hoitomaksu sekä sille rahaston sijoituksista
kertynyt tuotto.

3.

Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja
laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.

4.

Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakuntayhtymä on oikeutettu
korottamaan hoidosta perittävää maksua tai alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn
sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakuntayhtymän on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti
leviävässä lehdessä ja seurakuntayhtymän ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla
ilmoituksella.

5.

Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan yhteisen kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen
viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakuntayhtymä on oikeutettu
alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan
muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen
osoitteensa on seurakuntayhtymän tiedossa. Lisäksi seurakuntayhtymän on ilmoitettava asiasta
seurakuntayhtymän ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.

6.

Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat sota, ilkivalta, poikkeukselliset
sääolosuhteet taikka muut seurakuntayhtymästä riippumattomat syyt.

Sopimuksen alaiset työt hinnaston mukaisesti:
1. Kukkahoito 1 tai 5 vuodeksi (seurakunnan määrittämät kesäkukat)
2. Perennahoito 5 vuodeksi (seurakunnan määrittämät perennat)
3. Kasteluapu 1 vuodeksi (vain kastelua, ei kasvualustan parannusta, lannoitusta eikä kukkien hoitoa)
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