HAUDANHOITOPALVELUT
1.1.2016 alkaen

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti
hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että
seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan
hoidosta.
Kirkkolaki 17:5

Tuusulan seurakunta tarjoaa hautausmaillaan kahta erilaista
haudanhoitopalvelua. Kevyempi vaihtoehto takaa kirkkolain
edellyttämän hautausmaan arvoa vastaavan hoidon, kun
taas laajempaan hoitosopimukseen kuuluu haudan siistinä
pitämisen lisäksi kesäkukat ja niiden tarvitsemat
hoitotoimenpiteet.
Jos haudalla ei ole tehty seurakunnan toimesta
hoitotoimenpiteitä edellisen kolmen vuoden aikana,
varmistetaan edellytykset laadukkaaseen ylläpitotyöhön
kunnostamalla hauta.

KAIKKIA HAUDANHOITOPALVELUJA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET
Haudanhoitopalveluja voi tilata hautaustoimen toimistosihteeriltä. Hoitomaksu on hoidon alkamisvuoden
hinnaston mukainen ja se määräytyy haudan koon ja hoitopalvelutyypin mukaan.
Haudan hoitoon käytetään hoitoaikana sopimuksen mukainen pääoma sekä sen korot. Mikäli
hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien
varojen mukaisesti.
Sopimushaudan hoitoon ei kuulu kivilaitteiden huolto, vaan siitä vastaa aina hautaoikeuden haltija.
Seurakunta voi kieltäytyä haudan hoidosta, mikäli kiven katsotaan voivan aiheuttaa vaaraa tai vahinkoa.
Kiven oikaisutyö suositellaan tehtäväksi sulan maan aikaan ja hoitokauden ulkopuolella.
Hautojen hoitokausi alkaa 15.5. ja päättyy 30.9. Mikäli hauta ei ole ollut seurakunnan hoidossa kolmeen
vuoteen tai samana aikana haudalle ei ole tehty peruskunnostusta, kunnostetaan hauta ennen hoitotyön
aloittamista. Kunnostuksesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Hautaoikeuden haltijalla ei ole ilman kirkkoneuvoston lupaa oikeutta tehdä haudalla hoitoa hankaloittavia
muutoksia. Seurakunnalla on oikeus tehdä haudalle hautausmaan hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia.
Hauta otetaan hoitoon, kun tarjouslasku on kokonaisuudessaan maksettu. Laskun maksamisesta tai
maksamatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Ota kuitenkin yhteyttä mikäli haluat muuttaa
hoidon toiseksi.
Aiemmin tehdyt pitkäkestoiset sopimukset muuttuvat vuodesta 2016 alkaen
50 vuoden määräaikaishoidot ja ainaishoitosopimukset hoidetaan vuodesta 2016 alkaen pintahoitoina.
Kyseisten hoitosopimusten palvelusisältöä on jouduttu kaventamaan jäljellä olevien määrärahojen
vähyydestä johtuen. Pitkäkestoisiin hoitosopimuksiin voi halutessaan tilata kukkahoidon, jolloin haudalla
tehtävät hoitotoimenpiteet vastaavat haudan hoitoa kukkineen.

PINTAHOITO
Pintahoitosopimus sisältää haudan siistimisen kerran viikossa sääolosuhteet huomioiden.
Nurmihaudalla ruohikon leikkaus ja rajapintojen siistiminen.
Hiekkahaudalla haravointi ja soran lisäys kerran hoitokauden aikana.
Hautapaikkojen määrä
Arkkuhauta
1
2
3
4
5
Hautasijojen määrä
Uurnahauta
1-9

1 vuosi
34,00 €
51,00 €
68,00 €
85,00 €
102,00 €
1 vuosi
34,00 €

Suurempien hautojen hoitomaksu määräytyy erillisen hinnoitteluohjeen mukaan.
Vuonna 2016 pintahoito on mahdollista tilata ainoastaan yhdeksi hoitokaudeksi kerrallaan, koska kyseessä
on uusi haudanhoitopalvelu.

HAUDAN HOITO KUKKINEEN
Kukkahoitosopimuksen toimenpiteisiin kuuluu pintahoidon lisäksi




kukkien hankinta ja istutus
kasvinsuojelu
haudan loppusiivous







kastelu
lannoitus

kasvustojen siistiminen
kasvualustan kunnostus

Kasvualustan kunnostuksen yhteydessä kukkatilasta poistetaan siihen aiemmin istutetut kasvit. Poistetut
kasvit istutetaan hautausmaan siirrepenkkeihin, joista ne ovat omaisten noudettavissa siirrepenkkien
kunnostukseen asti. Kesäkukkien istutus alkaa aikaisintaan viikolla 23 sääolosuhteet huomioiden.
Kukkavalinnat tekee alueen ylläpidosta vastaava hautaustoimen työntekijä yhteistyössä ylipuutarhurin
kanssa.
Hautaustoimen työntekijät vastaavat istuttamiensa kukkien hoidosta ja tarvittaessa vaihtavat kukat jos ne
vioittuvat merkittävästi hoidosta johtuvasta syystä tai kesä-heinäkuussa sääolosuhteista johtuen.
Seurakunta ei vastaa omaisten kukille aiheuttamista vioituksista, esimerkiksi liiallisesta omatoimisesta
kastelusta johtuen.
Hautapaikkojen määrä
Arkkuhauta
1
2
3
4
5
Hautasijojen määrä
Uurnahauta
1-9

1 vuosi

5 vuotta

10 vuotta

101,00 €
148,00 €
195,00 €
242,00 €
289,00 €

510,00 €
747,00 €
985,00 €
1222,00 €
1459,00 €

1111,00 €
1628,00 €
2145,00 €
2662,00 €
3179,00 €

1 vuosi

5 vuotta

10 vuotta

92,00 €

465,00 €

1012,00 €

Suurempien hautojen hoitomaksu määräytyy erillisen hinnoitteluohjeen mukaan.

HAUDAN KUNNOSTUS
Kun hauta otetaan hoitoon, tulee sille tehdä kunnostus. Kunnostus tehdään kaikkiin uusiin hoitohautoihin. Tällä
tarkoitetaan kukkapenkin ja nurmikon tai hiekkapintojen kunnostamista. Kunnostusta ei tarvitse tehdä, mikäli hauta
on ollut hoidossa tai siihen on tehty seurakunnan peruskunnostus edellisen kolmen vuoden aikana. Haudan
kunnostuksen voi tilata myös ilman, että hauta otetaan seurakunnan hoitoon.

Hautapaikkojen määrä

Haudan hoito
kukkineen

Haudan pintahoito
hiekkahaudalle

Haudan pintahoito
nurmihaudalle

Arkkuhauta
1
2
3
4
5

60,00 €
95,00 €
130,00 €
165,00 €
200,00 €

40,00 €
75,00 €
110,00 €
145,00 €
180,00 €

20,00 €
40,00 €
60,00 €
80,00 €
100,00 €

Hautasijojen määrä
Uurnahauta
1-9

30,00 €

-

10,00 €

Tämän esitteen tiedot on koostettu seuraavista asiakirjoista ja päätöksistä:
-

Kirkkolaki 1054/1993 17 luku
Kirkkovaltuuston päätökset
o KV 5/15 § 53 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016
Hautausmaatoimen johtokunnan päätökset
o Haut. jk. 9/15 § 85 Haudanhoitojen sopimusehdot
o Haut. jk. 2/16 § 6 Ainaishoitojen ja 50 vuoden määräaikaishoitojen hoitotaso ja kukkahoito

Hautoihin ja haudanhoitopalveluihin liittyvät kysymykset sekä
haudanhoitopalveluiden tilaukset
Hautaustoimen toimistosihteeri
puhelin: 040 484 3885
Haudanhoitotyön toteutukseen liittyvät kysymykset ja palaute hoitokauden aikana
Etelä-Tuusula, Paijalan hautausmaa ja Kirkkopuisto
Työnjohtaja
puhelin: 040 674 8668
Pohjois-Tuusula, Kellokosken hautausmaa ja Jokelan uurnalehto
Hautausmaanhoitaja
puhelin: 040 592 0909

Hautaustoimen osio Tuusulan seurakunnan verkkosivuilla
www.tuusulanseurakunta.fi/72

