EVIJÄRVEN SEURAKUNTA

HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Hyväksytty kirkkovaltuustossa toukokuun 14. päivänä 2013 ja vahvistettu Lapuan hiippakunnan
tuomiokapitulissa ________kuun __. päivänä 2013.
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YLEISTÄ
Evijärven seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa,
kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi hautaustoimen
ohjesäännön ja tämän käyttösuunnitelman määräyksiä.
Seurakunnalla on kaksi hautausmaata. Vanha hautausmaa muodostaa Evijärven kirkon kirkkopihan, jonka
osana on sankarihauta-alue. Vanha hautausmaa ei ole hautauskäytössä. Seurakunnan Uusi hautausmaa
sijaitsee Risukankaalla ja on pinta-alaltaan noin kolme hehtaaria. Uusi hautausmaa on otettu käyttöön 1914
ja sen laajennusosa 1954. Hautausmaa muodostuu kuudesta osastosta, jotka on merkitty hautausmaan
karttaan ja hautarekisteriin kirjaimin A-F. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään hautakirjanpidossa
hautatunnuksina.
Hautausmaista ja niiden muistomerkeistä on laadittu vuonna 2008 kulttuurihistoriallinen inventointi Mauno
Puotisen toimesta.

VANHA HAUTAUSMAA
Seurakunnan Vanha hautausmaa on muodostunut seurakunnan kirkon ympärille 1760 -luvulla sen aikaisen
käytännön mukaisesti. Hautausmaan laajenemiselle ei ollut tilaa kirkon ympäristössä, joten uutta
hautausmaa-aluetta jouduttiin hankkimaan hieman etäämmältä, Risukankaalta 1900 -luvun alkupuolella.

UUSI HAUTAUSMAA
Risukankaalla sijaitsevasta Uudesta hautausmaasta on laadittu kunnostussuunnitelma. Suunnitelman on
laatinut maisema-arkkitehti Maarit Jakamo. Suunnitelma on valmistunut vuoden 2010 aikana. Tämän
hautausmaan käyttösuunnitelman laadinnassa on pohjatietoina käytetty tämän hautausmaan
kunnostussuunnitelman
tietoja
ja
karttapohjia.
Suunnitelman
mukaiset
hautausmaan
peruskunnostustoimenpiteet on aloitettu vuonna 2012 osastosta F, hautausmaan pääsisäänkäynnin
vasemmalta puolelta.
Osasto A
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-17hautakaavan mukaisesti.
Osaston haudat ovat hiekkapintaisia hautoja. Hautapaikan koko on 1 x 2,20 m ja siinä on yksi arkkuhautasija
ja kahdeksan uurnahautasijaa. Haudassa voi olla useampia hautapaikkoja. Osaston A haudat ovat vanhoja
sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (A-haudat) tai määräajaksi (B-haudat). Uusi
hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen
hautakohtaisesti pidentää. Hautaa voidaan käyttää arkku- ja tuhkahautaukseen hautakaavan mukaisesti.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Askelkiviksi haudalle voidaan asentaa vain liuskekiviä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
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Osasto B
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-25 hautakaavan mukaisesti.
Osaston hautarivien 1-12 haudat ovat vanhoja sukuhautoja, ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi
(A-haudat) tai määräajaksi (B-haudat). Haudat ovat hiekka-, sammal- tai jäkäläpintaisia kumpuhautoja.
Hautapaikan koko on 1 x 2,20 m. Hautapaikassa on yksi arkkuhautasija ja kahdeksan uurnahautasijaa.
Hautoja voidaan käyttää arkku- ja uurnahautaukseen hautakaavan mukaisesti.
Osaston hautarivien 13-25 haudat on vanhoja kertahautoja (C-haudat). Tällä alueella on nyt
uurnahautausmaa. Näihin hautoihin voidaan haudata vain tuhkauurnia.
Uusi hautaoikeus kaikkiin osaston hautoihin luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan
määräyksen mukaisesti.
Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen
hautakohtaisesti pidentää.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Askelkiviksi haudalle voidaan asentaa vain liuskekiviä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Osasto C
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-25hautakaavan mukaisesti.
Osaston hautarivien 1-12 ovat vanhoja sukuhautoja, ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat) tai määräajaksi (B-haudat). Haudat ovat hiekka-, sammal- tai jäkäläpintaisia kumpuhautoja.
Hautapaikan koko on 1 x 2,20 m. Hautapaikassa on yksi arkkuhautasija ja kahdeksan uurnahautasijaa. Uusi
hautaoikeus rivien 1-12 hautoihin luovutetaan kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti. Rivien 112 hautoja voidaan käyttää arkku- ja tuhkahautaukseen hautakaavan mukaisesti.
Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen
hautakohtaisesti pidentää.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Askelkiviksi haudalle voidaan asentaa vain liuskekiviä.
Osaston hautarivien 13-25 haudat ovat vanhoja kertahautoja (C-hautoja). Tällä alueella on nyt muistolehto.
Tässä käyttösuunnitelmassa on oma kappale muistolehdosta. Muistolehdossa vielä olevat vanhat
muistomerkit säilytetään paikoillaan.
Osastossa riveillä 1-12 olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai
antamalla hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
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Osasto D
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-22 hautakaavan mukaisesti. Osaston haudat ovat hiekka-,
sammal- tai jäkäläpintaisia kumpuhautoja.
Osaston hautarivien 1-16 haudat ovat vanhoja sukuhautoja, ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi
(A-haudat) tai määräajaksi (B-haudat). Haudassa voi olla useampia hautapaikkoja. Hautapaikan koko on 1 x
2,20 m, ja siinä on yksi hautasija ja kahdeksan uurnahautasijaa. Rivien 1-16 hautoja voidaan käyttää arkkuja tuhkahautaukseen hautakaavan mukaisesti.
Osaston hautarivien 17-18 haudat ovat vanhoja kertahautojen (C-haudat), joiden hallinta-aika on päättynyt.
Näihin hautoihin voidaan suorittaa vain tuhkahautauksia.
Osastossa riveillä 19-22 on hauta-alue, joka on varattu joukkotuhon uhreja varten.
Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti. Osaston
hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen hautakohtaisesti
pidentää.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Askelkiviksi haudalle voidaan asentaa vain liuskekiviä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Osasto E
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-22 hautakaavan mukaisesti. Osaston haudat ovat hiekka-,
sammal- tai jäkäläpintaisia kumpuhautoja.
Osaston hautarivien 1-16 haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi
(A-haudat) tai määräajaksi (B-haudat). Haudassa voi olla useampia hautapaikkoja. Hautapaikan koko on 1 x
2,20 ja siinä on yksi hautasija ja kahdeksan uurnahautasijaa. Rivien 1-16 hautoja voidaan käyttää arkku- ja
tuhkahautaukseen hautakaavan mukaisesti.
Osaston hautarivien 17-22 haudat ovat vanhoja kertahautoja (C-haudat), joiden hallinta-aika on päättynyt.
Näihin hautoihin voidaan suorittaa vain tuhkahautauksia.
Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti. Osaston
hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen hautakohtaisesti
pidentää.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Askelkiviksi haudalle voidaan asentaa vain liuskekiviä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
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Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

Osasto F
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-14 hautakaavan mukaisesti.
Osaston haudat ovat käytävätasoa ylempänä ja hiekkapintaisia. Hautapaikan koko on 1 x 2,20 m riveillä 1-9
ja 1,25 x 2,5 m riveillä 10-14. Hautapaikassa on yksi arkkuhautasija ja kahdeksan uurnahautasijaa.
Haudassa voi olla useampia hautapaikkoja. Osaston haudat ovat vanhoja sukuhautoja ensimmäisillä riveillä,
ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (A-haudat) tai määräajaksi (B-haudat). Uudet hautapaikat on
luovutettu 50 vuoden määräajaksi (hm ohjesääntö 13.11.1991 alkaen). Uusi hautaoikeus luovutetaan
määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen
hautakohtaisesti pidentää. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan
määräyksen mukaisesti.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Askelkiviksi haudalle voidaan asentaa vain liuskekiviä.
Osaston riveille 9-14 asennetaan betonipalkit, joiden päälle muistomerkit asennetaan.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osastossa on yhteismuistomerkki muualle haudattujen muistolle. Muistomerkki ja sitä ympäröivä alue
hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

SANKARIHAUTAUSMAA
Sankarihautausmaa sijaitsee Evijärven kirkon kirkkopihassa ja se on osa Vanhaa hautausmaata.
Sankarihautausmaalla on yhteismuistomerkki sekä yksittäinen hautamuistomerkki talvi- ja jatkosodassa
kaatuneelle sotilaalle. Sankarihautausmaan muistomerkkeihin ei saa kiinnittää minkäänlaisia tunnuksia.
Sankarihautausmaa muistomerkkeineen hoidetaan seurakunnan
muistomerkille omaiset voivat tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä.

kustannuksella.

Yksittäiselle

UURNAHAUTAUSMAA
Uurnahautausmaa sijaitsee B-osastossa. Se muodostuu vanhasta kertahauta-alueesta. Uurnahautausmaalla
on 570 uurnahautaa, ja hautasijojen määrä vaihtelee hautakohtaisesti 1-8 hautasijaan.
Hauta-alue on luonnontilainen ja varpukasvipeitteinen. Haudan kukkapaikalle voidaan istuttaa kesäkukkia
ja tehdä talviajan koristelu.
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Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
pohjakiveä. Haudalle ei saa asentaa askelkiviä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen, ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla
enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

MUISTOLEHTO
Muistolehto sijaitsee C-osastossa. Se muodostuu vanhasta kertahauta-alueesta. Muistolehdossa on noin
4.000 hautapaikkaa.
Muistolehtoalueelle suoritetaan vain tuhkahautauksia.
Tuhka haudataan
seurakunnan toimesta uurnassa tai ilman uurnaa. Hautapaikan sijaintia ei ilmoiteta omaisille.
Omaiset voivat hankkia seurakunnalta nimilaatan, joka kaiverruksen jälkeen kiinnitetään seurakunnan
toimesta muistolehtoalueella sijaitsevaan yhteismuistomerkkiin. Kiinnitettävän laatan tulee kaikissa
tapauksissa olla messinkinen ja mitoiltaan määräysten mukainen.
Hautaustilaisuuden kukkalaitteita ei saa toimittaa muistolehtoon. Omaiset voivat asettaa leikkokukat ja
kynttilät niille varatulle paikalle. Hauta-alue on luonnontilainen ja varpukasvipeitteinen. Ruukku- ja muiden
kasvien istuttaminen omaisten toimesta hauta-alueelle on kielletty.
Seurakunta vastaa muistolehdon hoidosta.

HAUDAT JA HAUTAOIKEUS
Oikeus enintään kahteen arkkuhautasijaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Aikaisemmin
käytössä ollut hauta luovutetaan kooltaan hautakaavan mukaisena tai kooltaan sellaisena, kuin se
hautausmaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuoden määräajaksi.
Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa
hautausmaan tarkoituksenmukaiselle käytölle.
Aikaisemmin lunastettuun hautaan haudattaessa tulee hautaoikeuden haltijan pidentää haudan hallintaaikaa niin, että haudan hallinta-aika muodostuu 30 vuoden mittaiseksi hautausta seuraavan
kalenterivuoden alusta lukien.
Risukankaan hautausmaalla on kerta- eli rivihautoja (C- haudat), joihin on saanut hautaoikeuden vain yhtä
hautausta varten. Näitä hautoja voidaan käyttää vain tuhkahautaukseen uuden hallinta-ajan puitteissa.
Haudat, jotka on luovutettu ennen 13.11.1991 ovat ainaishautoja (A- haudat). Tämän jälkeen hautaoikeus
on luovutettu 50 vuoden ajaksi (B -haudat) xx.xx.2013 saakka ja tämän jälkeen haudat luovutetaan 30
vuoden määräajaksi hautausmaan käyttösuunnitelman mukaisesti.
Määräajaksi luovutetun hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hautaoikeudenhaltijan hakemuksesta
jatkaa 10 vuotta kerrallaan, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle käytölle.
Määräajaksi luovutettu hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista ja hauta palautuu seurakunnalle. Haudalla
olevan muistomerkin osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.
Hautaoikeus voidaan luovuttaa myös henkilölle, jonka kotikunta on muu kuin Evijärvi.
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Omaisten tulee, mikäli mahdollista, käyttää hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen, ennen kuin
heille luovutetaan uusi hautapaikka. Oikeus tulla haudatuksi aikaisemmin luovutettuun hautaan tulee
kuitenkin selvittää ennen hautausta.
Hautauksesta on tehtävä merkintä hautakirjanpitoon, josta ilmenee vainajan nimi, syntymä-, kuolin- ja
hautausaika, hautaustapa sekä hautasija haudassa.
Hautaoikeuden haltijan tulee viipymättä ilmoittaa muuttuneet osoite- ja henkilötiedot seurakunnalle.

HAUTAAMINEN
Hautaamisen ajankohdasta on sovittava seurakunnan ja tehtävää suorittavan yrityksen kanssa, mikäli
mahdollista, viimeistään viisi työpäivää ennen toimitusta.
Hauta avataan seurakunnan osoittamaan, hautakaavan ja -rekisterin mukaiseen paikkaan yrityksen
toimesta.
Arkku lasketaan hautaan vainajan kasvot itään päin. Hauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka
päälle kukkalaitteet lasketaan.
Hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet tulee omaisten toimesta poistaa touko-syyskuulla
viimeistään 14 päivän kuluttua ja muuna aikana viimeistään 30 päivän kuluttua hautauksesta. Omaiset
voivat halutessaan laittaa haudalle tilapäisesti puisen ristin.

HAUTOJEN JA HAUTAUSMAAN HOITO
Seurakunta vastaa hautausmaan yleisestä hoidosta. Hautaamaton hautausmaa-alue hoidetaan puistona tai
luonnonvaraisena metsänä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla
hoidon hautoja hoitavan ja seurakunnan hyväksymän yrityksen tehtäväksi korvausta vastaa.
Seurakunta voi kirkkovaltuuston päätöksellä ottaa määräajaksi hoidettavaksi sellaisen henkilön haudan,
jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä.
Kirkkoneuvosto voi hakemuksesta myöntää määräajaksi yksityiselle tai yritykselle luvan hoitaa
ammattimaisesti hautoja. Asiasta tulee aina laatia kirjallinen sopimus, jossa määritellään sopimusehdot.
Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen on perusteltu syy. Seurakunnan viranhaltijalle tai työntekijälle ei tällaista
lupaa voida myöntää.

HAUTAMUISTOMERKIT
Muistomerkkien äärimitat määräytyvät haudan koon mukaisesti.
Haudalle asennettavalle muistomerkille tulee hakea hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan lupa ennen
muistomerkin paikalle asettamista. Muistomerkistä on laadittava suunnitelma, josta ilmenee muistomerkin
koko, materiaali ja teksti. Suunnitelma toimitetaan kahtena kappaleena hyväksyttäväksi.
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Metrin levyiselle haudalle voidaan asettaa enintään 60 cm leveä muistomerkki. Kahden metrin levyiselle
haudalle voidaan asettaa 140 cm leveä muistomerkki. Muistomerkin pohjakivi saa olla enintään 10 cm
muistomerkkiä leveämpi ja syvempi. Pohjakiven tulee olla tasavahvuinen, korkeudeltaan vähintään 25 cm.
Muistomerkin korkeus voi enintään olla 75 cm ja ns. pystykiven osalta 110 cm leveyden ollessa 60 cm.
Pelkästään uurnahautaukseen tarkoitetuille haudoille saa laittaa vain ns. tyynykiven, joka on enintään 60cm
leveä.
Muistomerkki voi olla kivestä, metallista tai puusta valmistettu. Muistomerkin suunnittelussa tulee
kiinnittää huomio erilaisten vertauskuvien ja symbolien sopivuuteen ja arvokkuuteen niin, että ne ovat
hautausmaalle sopivia.
Hautaa tai sen kukkapaikkaa ei voi kehystää, eikä muistomerkin sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
kiveä. Sokkelikiven ja muistomerkin väliin ei saa asentaa välipaloja. Muistomerkki voidaan asentaa haudalle
vain sulan maan aikana, kuitenkin aikaisintaan kaksi kuukautta hautaamisen jälkeen. Muistomerkin
asennusajankohdasta on ilmoitettava seurakunnalle ja asennustyö on suoritettava annettujen ohjeiden
mukaisesti.
Seurakunta ei ole velvollinen korvaamaan hautauksen yhteydessä mahdollisesti vioittunutta kukkaaihiollista pohjakiveä tai muutakaan vaikeasti irrotettavaa muistomerkkiä tai sen osaa.
Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vasta sen jälkeen, kun kaikki hautaa ja hautausta koskevat maksut
on suoritettu seurakunnalle.
Muistomerkin kallistuessa se on hautaoikeuden haltijan toimesta oikaistava niin, ettei se aiheuta vahingon
vaaraa. Kiireellisessä tapauksessa seurakunnalla on oikeus ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin vaaran
poistamiseksi. Työstä aiheutuneet kulut peritään hautaoikeuden haltijalta.

SEURAKUNNALLE PALAUTUNEIDEN HAUTOJEN MUISTOMERKIT
Rikkoutumattomat rautaristit säilytetään nykyisillä paikoillaan, ellei siitä aiheudu haittaa hautausmaan
käytölle. Graniittisia muistomerkkejä tulee pääsääntöisesti käyttää uudelleen uuden hautaoikeuden haltijan
toimesta. Käyttöön otettu muistomerkki voidaan hioa uudelleen ja tekstittää uuteen käyttöön.
Muistomerkistä tulee laatia suunnitelma ja lähettää se seurakunnalle hyväksyttäväksi.
Muistomerkit, jotka ovat rikkoutuneet tai muutoin käyttöön sopimattomia, jatkokäsitellään seurakunnan
toimesta.

HAUTAUSMAAN KUIVATUS
Käytössä olevia hautausmaa-alueita ei ole salaojitettu. Kosteusolojen muuttumista seurataan ja tarvittaessa
ryhdytään kuivattamaan alueita erillisen suunnitelman mukaisesti.
Hautausmaan pintavedet ohjautuvat hautausmaan vieressä oleviin avo-ojiin luonnostaan ja maanpintojen
muotoiluja hyväksikäyttäen.
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KASTELUVESI
Hautausmaan kasteluvesi saadaan kunnan vesijohtoverkostosta. Liittäminen verkkoon tapahtuu keväällä
kasvukauden alettua. Verkosto suljetaan syksyllä kasvukauden päätyttyä.
Hautausmaa- alueelle on sijoitettu hautakaavan mukaisesti avonaisia kastelualtaita sekä vedenottopisteitä,
joista hautausmaalla kävijöillä on mahdollisuus saada kasteluvettä käyttöönsä. Kastelua varten vesipisteet
on varustettu kastelukannuin.
SÄHKÖISTYS
Hautausmaa valaistaan puistovalaisimilla, jotka on sijoitettu hautakaavan mukaisesti eri osastoille. Lisäksi
hautausmaalla on työsähköpisteet sähköisiä työvälineitä ja roudansulatusta varten. Työsähköpisteet on
tarkoitettu vain hautaustoimen työntekijöiden käyttöön.

JÄTEHUOLTO
Omaisten tulee viedä ja lajitella jätteet opasteiden mukaan jäteastioihin. Hautausmaa-alue kuuluu
järjestetyn jätehuollon piiriin ja jätteet kuljetetaan jäteastioista sopimuksen mukaisesti
jätteenkäsittelylaitokseen. Jätepiste sijaitsee hautausmaan ulkopuolella olevalla pysäköintialueella.

ISTUTUKSET
Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan
muistomerkin korkeutta ja leveyttä, eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Rajoitukset
ylittävien kasvien istuttamiselle on aina saatava kirjallinen lupa hautaustoimesta vastaavalta viranhaltijalta.
Ilman tällaista lupaa istutetut kasvit voidaan poistaa haudalta hautausmaan henkilökunnan toimesta.
Työstä aiheutuneet kulut peritään hautaoikeuden haltijalta. Kaikki istutukset on tehtävä haudan
kukkapaikalle.
Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä. Istutuksista on
myös osastokohtaisia ohjeita. Kirkkoneuvosto on ohjeistanut tarkemmin haudan istutuksista erillisellä
päätöksellä.

MUUT MÄÄRÄYKSET
Kirkkoneuvosto päättää sellaisista hautaustoimen asioista, joista hautaustoimen ohjesäännössä tai tässä
käyttösuunnitelmassa ei ole sovittu, ellei niistä päättäminen kuulu kirkkovaltuustolle. Lisäksi päätösvallan
käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden
johtosäännöissä.
Hautaustoimen ohjesäännön tai käyttösuunnitelman määräyksiä on soveltuvin osin noudatettava silloin,
kun hauta on luovutettu tai hauta-asioista on sovittu ennen määräysten voimaantuloa.
Hautausmaiden talviaikaiseen kunnossapitoon kuuluu pääkäytäväverkoston auraus ja liukkauden esto
juhlapyhinä. Em. toimenpiteet suoritetaan myös hautauspäivänä niille haudoille, joihin hautaus
suoritetaan.
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Särkymisvaaran vuoksi haudoille ei voi tuoda irtonaisia koriste-esineitä tai lasisia kukka-astioita. Tuulikellot
ym. puihin ripustettavat koristeet eivät myöskään ole sallittuja. Hautakivien taustaa ei voi pitää tavaroiden
säilytyspaikkana.
Seurakunta ei vastaa hautausmaalla rikkoontuneista tai kadonneista esineistä.
Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittu vain siihen erikseen osoitetulla alueella. Muilla alueilla
moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin tai hautamuisto-merkin kuljettamiseen taikka
välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden
painon.
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HAUTAKAAVA
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HAVAINNEKUVAT
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