PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤

HINNASTO 2019

KN 10/2018 §142-143 Liite 5
KV 3/2018 § 26 Liite 4

HAUTOJEN HOITOSOPIMUSTEN HINNAT (ei arvonlisäveroa)
HOITOSOPIMUKSET
Arkkuhauta 1 x 2 m

1metrin
hauta

2 - 3 metrin
hauta

4 metrin
hauta

Seuraavat hautapaikat (4m
haudan hinta + lisämetrit)

1 vuosi: kesähoito

80

100 €

130 €

+ 12 €

1 vuosi: kasteluhoito

60

80 €

100 €

+8€

Uurnahauta 1 x 1 m
1 vuosi: kesähoito

55 €

1 vuosi: kasteluhoito

40 €

Haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhdelle kesälle. Kesähoitokausi on 1.5. - 30.9. välinen aika. Hoitomaksu määräytyy
hautapaikkojen määrän mukaan (yksi hautapaikka on 1 m). Haudanhoitotilauksesta lähetetään aina seurakunnan
taloustoimistosta tarjouslasku maalis-huhtikuussa. Edellisenä kesänä hoidossa olleista haudoista lähetetään automaattisesti uusi
tarjouslasku. Hoitosopimus astuu voimaan maksun maksamisen jälkeen.
Haudan hoidon tilaajaa pyydetään ilmoittamaan tekemästään hoitosopimuksesta muille omaisille, jotta väärinkäsityksiltä
haudan hoitamisen osalta vältyttäisiin.
Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen aloitetaan aikaisintaan 1.5. kukkapenkkien kunnostuksella. Kukkien
istuttaminen aloitetaan sään salliessa 10.6 ja istutetaan juhannukseen mennessä.
Hoitosopimus ei käsitä muistomerkkien tai reunakivien hoitoa. Kivityöt tilataan hautaustoimistolta tai kiviliikkeeltä.
Hautaa ei hoideta, mikäli hautakivi on kallistunut. Hautamuistomerkin oikaiseminen kuuluu hautapaikan haltijan vastuulle.
Hautamuistomerkin mahdollinen kallistuminen on suositeltavaa tarkastaa toukokuun aikana. Asiasta tiedotetaan omaisille
mahdollisimman pian asian havaittuamme. Näin hoito voidaan aloittaa hyvissä ajoin ja työ tapahtuu turvallisesti.
Hiekkapintaisen haudan on oltava kunnossa kukkahoidon alkaessa, hiekkapinnan uusiminen ei kuulu kesähoitoon.
Hiekkapinta uusitaan hinnaston mukaisesti erillisestä tilauksesta.
Omaisten tuomien kukkien kastelu hoitohaudoilla aloitetaan, kun seurakunta on istuttanut kesäkukat kesähoitohaudoille
ja lopetetaan, kun seurakunta poistaa kesäkukat kesähoitohaudoilta.
Kesähoito sisältää:

-

kukkapenkin kasvualustan kunnostuksen
kesäkukat ja niiden istutuksen (istutus alkaa 10.6 ja päättyy juhannuksena)
kukkien kastelun ja hoidon
kukkien poistamisen syyskuun lopussa (ellei hallaöitä aiemmin)
haudan pinnan hoidon kesäkaudella.

Kasteluhoito sisältää omaisten istuttamien kukkien kastelun ja siistimisen hoitokauden aikana.
ERIKSEEN TILATTAVAT PALVELUT:
Hiekkapinnan uusiminen 1 m hautapaikka 50 €, seuraavat metrit a`25 €
Uusi nurmipinta 1 m hautapaikka 70 €, seuraavat metrit a`35 €
Kukkamullan uusiminen 1m hautapaikka 25 €, seuraavat metrit a`5 €

Arvonlisäverolaki § 59: Veroa ei suoriteta seuraavien tavaroiden ja palvelujen myynnistä: yleisen hautauspaikan pitäjän
luovuttamat hautapaikan avaamis- ja hoitopalvelut sekä muut varsinaiseen hautaustoimintaan liittyvät palvelut

