
Helsingin seurakuntayhtymä
Ympäristö- ja hautaustoimi

* Hinnat ovat yhden metrin levyisen haudan hoitohintoja. Suurempien hautojen
hoitohinnat määräytyvät haudan kokokertoimen mukaan ja suurempien
hautojen hoitohintoja voi tiedustella seurakuntayhtymän hautapalveluista
p. 09 2340 6000 tai helsinki.hautapalvelut@evl.fi.

Hautainhoitorahaston hinnasto,
hinnat voimassa 1.1.2023 alkaen

Ruohopintaisten arkkuhautojen hoitohinnat alkaen*:

 Ruohohoito

Haudan leveys pinta-ala 1 kesä 5 kesää  10 kesää  25 kesää
1m      2,5 m2          65       339     743     2632

Hiekkapintaisten arkkuhautojen hoitohinnat alkaen*:

Uurnahautojen hoitohinnat alkaen*:

Ruohohoito
Haudan pinta-ala 1 kesä 5 kesää 10 kesää 25 kesää

0-1,78 m2          35               180            396           1401

Ruohohoito ja kesäkukat
Haudan leveys pinta-ala Kukkien lkm  1 kesä 5 kesää  10 kesää

1m 2,5 m2 3   120      622     1367

Hiekkahoito
Haudan leveys pinta-ala 1 kesä 5 kesää  10 kesää  25 kesää

              1m 2,5 m2          37        191      420    1486

 Hiekkahoito ja kesäkukat
 Haudan leveys pinta-ala Kukkien lkm 1 kesä   5 kesää  10 kesää

1m         2,5 m2 3 91      475     1043

 Ruohohoito ja kesäkukat
 Haudan pinta-ala Kukkien lkm   1 kesä         5 kesää 10 kesää

0-1,78 m2 2    71           371         815
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Perushoitojen pidennyshinnat:

· Yhteisen kirkkoneuvoston määräämien hautakortteleiden hautojen
lunastushintaan lisätään 25 vuoden perushoito. Näitä kortteleita ovat:

Hietaniemi:  U1B, 28C, 35B
Malmi: 32, 57C, 57K, 82A, 82B, 82C (linjat 1-14 ja 29-31), 

82E, 82F, 85A, 89, 95U, 96, 96A, 96B, 97, 98
Honkanummi: 17, 18, 36A, 50A, 50B (linjat 1-3 ja 8-9),

Kulosaari:
Maunula:

51, 61, 61A, 63 (linjat 11-25 ja 31-52), 71A
18
kaikki korttelit, lukuun ottamatta muistolehtoja 2A, 3S, 10M, 17

· Hoidon pituus 25 vuotta
· Haudan hallinta-ajan pidennyksen yhteydessä pidennettävä perushoito on

edullisempi kuin muiden alueiden ruohohoito.
· Perushoito ei koske omaisten istuttamia kukkia.

Hoitohautojen kunnostusmaksut
· Haudan nurmi- tai hiekkapinnan sekä kukkapesän kunnostus

Perushoitojen pidennyshinnat / vuosi
Arkkuhauta, haudan pinta-ala

2,5 m2 5 m2 7,5 m2

       53 70 88

Uurnahauta 
1 m2

27

Arkkuhauta, haudan pinta-ala Uurnahauta
2,5 m2 5 m2 7,5 m2 10 m2

174 290 404 519 49

Perennaryhmä, 2-3 kasvia
Aika 5 vuotta 10 vuotta
Hinta 153 335

Perennahoitomaksut:    Kukkamaksut alkaen*:

Kesäkukat
lkm 1 kesä 5 kesää 10 kesää

1 19 98 216
2 38 196 432
3 57 294 648
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Yleistä hoidoista:

· Hoitosopimus tehdään enintään haudan hallinta-ajan päättymiseen saakka.
· Ruohohoito käsittää haudan ruohopinnan leikkauksen, lannoituksen ja

kastelun.
· Hiekkahoito käsittää haudan hiekkapeitteen hoidon ja tarvittaessa sen

uusimisen.
· Kukkahoito käsittää kukkien istutuksen, kukkapesän hoidon ja istutettujen

kukkien kastelun.

· Haudalla tulee olla voimassa oleva pinnanhoito (hiekka tai nurmi) vähintään
kukka- tai perennahoitoa vastaavalle ajalle.

· Maksu sisältää kasvien hankintahinnan, istutuksen sekä sopimuskauden
aikaisen hoidon. Ellei kasvi lähde kasvamaan, se uusitaan.

· Puutarhuri valitsee kukat kasvupaikan mukaan.

· Hoitosopimus ei käsitä muistomerkkien tai reunakivien hoitoa.
· Hautojen hoitokausi alkaa keväällä kunnostuksilla ja kukat istutetaan

juhannukseen mennessä. Hoitokausi päättyy syyskuun lopussa, jolloin kukat
poistetaan hoitohaudoilta.

· Ne haudat, joiden hoitosopimukset on tehty ennen 1.1.1953, hoidetaan ilman
kukkia ja reunakivihaudat hiekkapeitteisenä.

· Ne haudat, joiden hoitosopimukset on tehty 1.1.1953 - 31.12.1962, hoidetaan
vähennetyllä kukkamäärällä.

· Uusia ruusuhoitosopimuksia ei enää solmita, koska ruusujen kestävyyttä ei
voida taata, eikä ruusujen hoidossa ole saavutettu sitä hoidon tasoa, mihin on
alun perin pyritty. Voimassaolevat ruusuhoitosopimukset hoidetaan
sopimusajan loppuun, eikä niitä voida enää jatkaa.

· Hietaniemen hautausmaan reunakivialueille ei oteta ruohohoitoa.

· Hietaniemen hautausmaalla ruohopeitteisenä hoidettavat haudat:

Vanha alue: 9B, 26

Uusi alue: 12B, 13B, 13C, 21A (linjat 1,2), 21B, 21C, 23 (linjat 17,18), 24B

Hietaniemen alue: korttelit 25-42

Kaarti: haudat, joilla ei ole reunakiviä
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