1.1.2019 alkaen
HAUTOJEN HOITOHINNASTO
Vihdin hautausmaa tarjoaa omaisille paikan muistaa
viimeisen leposijan saanutta läheistään.
Kirkkolain mukaan hautaa hoidetaan
hautausmaan arvon mukaisesti.
Vihdin seurakunnan hautaustoimi
huolehtii hautausmaan yleisilmeestä.
Haudan hoito on hautaoikeuden haltijan vastuulla.
Haudan voi hoitaa itse tai tilata hoitopalvelun hautausmaalta yhdeksi tai useammaksi vuodeksi kerrallaan.

HOITOPALVELUJEN SÄÄNNÖKSET
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 muistomerkkien eikä
reunakivien oikaisu, puhdistus tai muu muistomerkin hoito.
Mikäli haudalla on hoitamattomuuskuulutus, suoritetaan
haudalla peruskunnostus ennen hoitotyön aloittamista, josta
veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Hautapaikan haltijalla ei ole ilman kirkkoneuvoston lupaa
oikeutta muuttaa haudan asua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon. Seurakunta ei ole vastuussa ilkitöistä,
luonnonvoimista tai muista seurakunnasta riippumattomista
vahingoista. Seurakunnalla on oikeus suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia.

Vihdin
seurakunnalla on
kynttiläpalvelu,
jonka kautta
omaiset voivat
halutessaan
tilata kynttilän
sytytyspalvelun
haudoilla
pyhäinpäiväksi tai
jouluksi.
Palvelu maksaa
20 €/kerta
sisältäen kaksi
kynttilää.
Lisätietoa
palvelusta antaa
hautausmaan
toimisto arkisin
klo 9–11.

PINTAHOITO
Pintahoitosopimus sisältää haudan siistimisen kerran viikossa
sääolosuhteet huomioiden.
Nurmihaudan ruohikon leikkaus ja rajapintojen siistiminen.
Hiekkahaudan roskien haravointi ja soran lisäys tai vaihto kerran kaudessa.
hautapaikat 1 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
15 vuotta
1		
40 €		
148 €		
311 €		
549 €
2		
55 €		
227 €		
490 €		
877 €
3		
70 €		
307 €		
670 €		
1 206 €
Pintahoito uurnahaudalle Kanervamäen uurnalehtoon
hautapaikat 1 vuotta
5 vuotta
10 vuotta
15 vuotta
1		
30 €		
95 €		
191 €		
330 €
Pinta- ja kukkahoito uurnahaudalle Kanervamäen uurnalehtoon
1		
50 €		
201 €		
430 €		
768 €
Kukka- ja syyshoito uurnahaudalle Kanervamäen uurnalehtoon
1		
65 €		
280 €		
610 €

HAUTAHOIDON VUODENAJAT
Toukokuun alussa alkaa hautausmaan yleissiivous,
jolloin kaikita haudoilta poistetaan talven aikana
haudoille tuodut kynttilät, havut ja kanervat.
Hautojen hoitokausi alkaa hautausmaiden siivouksen jälkeen
pintahoitohaudoilla pintojen kunnostamisella ja kukkahoitohaudoilla pintojen ja istutusalueen kunnostamisella. Kukkien
istuttaminen aloitetaan yleensä viikolla 23. Hoitokausi päättyy syyskuun lopussa lukuunottamatta kukka- ja syyshoitoja.
Syyshoidoissa callunat istutetaan heti kesäkukkien nostamisen jälkeen ja hoidossa olevat haudat pidetään siistinä ja
tarvittaessa kastellaan pyhäpäivään asti.
Callunat poistetaan haudoilta keväällä.
Hautausmaan työntekijät vastaavat istuttamiensa kukkien
hoidosta ja tarvittaessa vaihtavat hoidosta tai kesä-heinäkuussa sääolosuhteista johtuen tuhoutuneet kukat.
Seurakunta ei vastaa omaisten kukille aiheuttamista vahingoista, kuten omatoimisesta liikakastelusta.
Seurakunnan hoidossa oleville haudoille voi tuoda leikkokukkia, mutta omien kukkien istuttaminen ei ole sallittua.
Kukkavalinnat tehdään seurakunnan toimesta.
Kukista voi halutessaan esittää esim. väritoiveita.

PINTA- JA KUKKAHOITO
Kukkahoitosopimuksen toimenpiteisiin kuuluvat pinnanhoidon lisäksi
• kukkien hankinta ja istutus
• kastelu
• kasvustojen siistiminen
• kasvinsuojelu 		
• lannoitus
• mullanvaihto
• hoitokauden päättyessä kukkien poisto ja siivous

hautapaikat
1		
2		
3		

1 vuotta
80 €		
115 €		
150 €		

5 vuotta
360 €		
546 €		
732 €		

10 vuotta
790 €		
1 209 €
1 628 €

15 vuotta
1 425 €
2 191 €
2 958 €

KUKKA- JA SYYSHOITO
Hoitosopimukseen kuuluu pinta- ja kukkahoidon lisäksi syysistutus callunoilla
ja haudan siisteydestä huolehtiminen pyhäinpäivään asti. Callunat poistetaan
syyshoitohaudoilta seuraavana keväänä.

hautapaikat
1		
2		
3		

1 vuotta
110 €		
145 €		
180 €		

5 vuotta
519 €		
705 €		
891 €		

10 vuotta
1 149 €		
1 568 €		
1 987 €
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Kuolema kulkee,
kaatuvi kukka, puu.
Nukkuos jälkeen
päivätyön pitkän,
nukkuos,
lämmin on
helma Suomen.
Eino Leino

VIHDIN
SEURAKUNTA

Vihdin seurakunnan hautausmaan toimisto
palvelee antamalla tietoa
• haudoista
• haudan hoitopalveluista ja -maksuista
Avoinna arkisin klo 9–11
käyntiosoite Kartanontie 51, 03400 Vihti
puhelin 09 3478 5030
www.vihdinseurakunta.fi

