Hautojen hoitohinnat 1.1.2019 alkaen
Hinnasto koskee kaikkia Oulun seurakuntayhtymän hautausmaita. Uusia haudanhoitosopimuksia
otetaan vastaan vuoden alusta viikon 26 loppuun saakka.
Yksi hoitokausi on 2.5 – 30.9 välinen aika. Hoitotyöt aloitetaan yleissiivouksella ja kukkapaikkojen
kunnostustöillä. Istutukset aloitetaan sääolosuhteista riippuen kesäkuun alkupuolella, ei kuitenkaan
ennen 4.6. Istutusten hoito kestää viikon 36 loppuun, jonka jälkeen aloitetaan valmistautuminen
syksyyn. Ryhmäkasvien poisto tai monivuotisten perennojen siivoustyö aloitetaan viimeistään
viikolla 38.
Koristekasvit istutetaan haudan leveyden mukaisesti, vähintään 2 kpl seuraavasti: 1m levyinen
hauta 2 kpl, 2m levyinen hauta 3 kpl jne. Istutukset voivat olla joko ryhmäkasveja tai perennoja.
Istutusta voi täydentää erikseen tilattavilla lisä- tai reunakukilla. Hautamuistomerkin oikaisu tai
kunnossapito ei sisälly haudan hoitoon.
1. Nurmialueet sekä metsähautausmaatyypin hoitohaudat
(Lukuun ottamatta Oulun hautausmaan reunakivialuetta).
koko
kukkien määrä kpl
1 hoitokausi €
5 hoitokautta €
1m
2
84
437
2m
3
96
499
3m
4
108
561
4m
5
120
624
Jokaisesta seuraavasta hautapaikasta 12 € lisämaksu. Viiden hoitokauden kerroin 5,2. Kukkien
määrä kasvaa vastaavasti yhdellä / haudan leveys.
2. Reunakivialue
Reunakivialueella tarkoitetaan Oulun hautausmaan reunakivialuetta, kortteleita 1-13
kokonaisuutena sekä reunakivihautoja kortteleissa 40-41. Reunakivialueella hoito koostuu
hautakohtaisesta pintahoidosta sekä erikseen tilattavista yksittäiskukista.
Pintahoito
koko
kukkien määrä kpl
1 hoitokausi €
5 hoitokautta €
1m
tilataan erikseen
84
437
2m
tilataan erikseen
96
499
3m
tilataan erikseen
108
561
4m
tilataan erikseen
120
624
Jokaisesta seuraavasta hautapaikasta 12 € lisämaksu. Viiden hoitokauden kerroin 5,2.
3. Lisäkukat / reunakivialueen kukat
Seurakuntayhtymän yleisesti käyttämiä 1-vuotisia ryhmäkasveja. Sopimus voidaan tehdä 1 tai 5
kesäksi kerrallaan.
 Yhden lisäkukan / reunakivialueen haudan tilauskukan hoitohinta istutettuna on 6 € / kpl.

4. Reunakukat
Reunakukilla tarkoitetaan seurakuntayhtymän yleisesti käyttämiä täydennyskukkia kuten
hopealehti tai vastaava. Valikoima voi vaihdella vuosittain ja siitä päättää hautauspalvelun
työnjohto. Sopimus voidaan tehdä 1 tai 5 kesäksi kerrallaan.
Reunakukkia voi tilata:
 3 kpl ryhmissä a´ 9 € ryhmä.
 5 kpl ryhmissä a´ 15 € ryhmä.
Maahan upotettava istutusastia; istutustilavuus noin 16 litraa, altakastelu:
 Lisämaksu 20 euroa 1 hoitokausi tai 50 euroa / 5 hoitokautta.
Hiekkakankaisella metsähautausmaalla sekä hiekkapintaisella haudalla hoito voi edellyttää
upotettavan istutusaltaan käyttöä, jolloin kasvualusta ei sekoitu ympäröivään maaperään
(Ylivuoton hautausmaa sekä yleisesti reunakivelliset hiekkahaudat).
5. Perennaistutukset (monivuotiset kukat)
Otetaan vain 5 vuoden hoitosopimuksia kerrallaan. Hinta on vastaava kuin nurmialueella.
Vuosittain perennavalikoima voi vaihdella. Perennat valitaan ensisijaisesti lajeista kuunlilja (hosta),
kesäpikkusydän (dicentra), päivälilja (hemerocallis) tai jaloangervo (astilbe).
6. Haudan peruskunnostus
Peruskunnostuksella tarkoitetaan vanhan hautapaikan pintakerroksen uusimista ennen hoitoon
ottamista. Haudan peruskunnostusmaksu on
 61 € / arkkuhautapaikka
 38 € / uurnahauta

Haudanhoitosopimus ja yleiset hoitosopimusehdot
Yleiset sopimusehdot 1.1.2013 alkaen
Seurakuntayhtymällä

on

korvauksesta

hoitoon

otettujen

hautojen

hoitoa

varten

hautainhoitorahastot. Sopimushaudan hoitoon sisältyy: haudan kevätsiivous, kukkapaikan
kunnostus, kukkien istuttaminen ja hoito, roskien ja yleisvaikutelmaa häiritsevien rikkaruohojen
poistaminen,

nurmikon

leikkaaminen

ja

kastelu,

kasvinsuojelutoimenpiteet

tarvittaessa,

hiekkapintaisella haudalla pinnan kunnossapito, kyseisen kasvukauden aikana tapahtuneen
nurmivaurion

korjaus.

Sopimushaudan

hoitoajanjakso

on

2.5.–30.9.

Kukat

istutetaan

sääolosuhteista riippuen, ei kuitenkaan ennen 4.6. Hoito ei sisällä hautamuistomerkin
kunnossapitoa, oikaisua eikä reunakivien oikomista. Seurakuntayhtymällä on oikeus muuttaa
tarvittaessa haudan ulkoasua vastaamaan määräyksiä ja hoitoperiaatteita tai jos hoitokustannukset
nousevat oletettua enemmän, alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa. Hautapaikan
haltijalla on oikeus tehdä sopimushautaan muutoksia vain hautojen hoidosta vastaavan
viranomaisen tai yhteisen kirkkoneuvoston luvalla. Jos hautaoikeuden haltija muuttaa haudan
ulkoasua niin, että se oleellisesti vaikuttaa haudan hoitoon, siitä voidaan antaa huomautus.
Seurakuntayhtymällä on tällöin oikeus myös alentaa haudan hoidon tasoa alun perin sovitusta tai
lyhentää hoitoaikaa. Seurakuntayhtymä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu seurakuntayhtymästä
riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä, poikkeuksellisista
luonnonilmiöistä, muusta ylivoimaisesta esteestä tai muusta syystä johtuvasta toiminnan
kohtuuttomasta vaikeutumisesta taikka kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta. Muutoin
seurakuntayhtymä vastaa vain välittömien vahinkojen korvaamisesta. Mahdolliset erimielisyydet
haudan hoitoon liittyvissä asioissa hoidetaan ensisijaisesti hautapaikan haltijan ja hoidosta
vastaavan viranhaltijan kesken. Mikäli haltija tai haudan hoidon maksanut omainen haluaa purkaa
hoitosopimuksen, se tulee tehdä kirjallisena ja osoittaa hautaustoimesta vastaavalle viranhaltijalle.
Palautussumma on se jäljellä oleva pääoma, mikä olisi käytettävissä seuraavan toukokuun 1.
päivänä. Seurakuntayhtymällä on tarvittaessa oikeus purkaa yksipuolisesti määräaikainen
sopimus, ilmoittamalla siitä kirjallisesti hautapaikan haltijalle tai hoitosopimuksen tehneelle
henkilölle.

