EVIJÄRVEN SEURAKUNTA
HAUDANHALTIJOIDEN OHJEET
HAUTAOIKEUS JA HAUDAT
Hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä korkeintaan kahteen arkkuhautasijaan.
Hautaoikeus myönnetään 30 vuodeksi, ja se alkaa hautausta seuraavan vuoden alusta. Hautaoikeutta
voidaan hakemuksesta jatkaa enintään 10 vuodeksi kerrallaan, ellei se aiheuta esteitä haudan
tarkoituksenmukaiselle hoidolle. Haudan koskemattomuusaika on 25 vuotta.
Alueella on vanhoja sukuhautoja, joista osa on ainaishautoja ja käytetään edelleen. On toivottavaa, että
omaiset käyttävät jo hallinnassa olevat vanhat hautapaikat uudelleen, ennen kuin uusia lunastetaan.
Hautaoikeuden haltijan tulee ilmoittaa mahdolliset muutokset hautarekisteritietoihin seurakunnan
taloustoimistoon.
MUISTOMERKIT
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 seurakuntaan.
Haudalle sijoitettava muistomerkki ei saa vaikeuttaa hautausmaalla tapahtuvia hoitotoimenpiteitä.
Muistomerkin tulee olla kooltaan ja mittasuhteiltaan haudan kokoon sopiva ja sopusuhtainen.
Muistomerkki voi olla puuta, metallia tai kiveä.
Haudalle voidaan pystyttää muistomerkki, jonka ENIMMÄISMITAT ovat:
Arkkuhaudat:
Vaakakivet:
Haudan leveys 1 m
Haudan leveys 2 – 2,5 m

Korkeus
75 cm
75 cm

Pystykivet:
Haudan leveys 1 - 2,5 m

110 cm

Uurnahaudat:
Haudan leveys 1 m

75 cm

Ristit
Laatat ja tyynykivet

Leveys
60 cm
140 cm

60 cm

60 cm

75 cm
40 x 30 cm

Muistolehtoon haudattujen nimet voidaan haluttaessa kiinnittää yhteiseen muistomerkkiin.
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.
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.

Särkymisvaaran vuoksi haudoille ei voi tuoda irtonaisia koriste-esineitä tai lasisia kukka-astioita.
Hautakivien taustaa ei voi pitää tavaroiden säilytyspaikkana. Seurakunta ei vastaa hautausmaalla
rikkoontuneista tai kadonneista esineistä.
HAUDAN HOITO JA ISTUTUKSET
Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta. Seurakunta vastaa muistolehdosta ja yleisestä hautausmaan
kunnossapidosta. Haudat hoidetaan hiekka-, sammal tai jäkäläpintaisina. Uurnahauta-alue hoidetaan
luonnontilaisena, varpukasvipeitteisenä.
Lupiinien tuominen on kielletty myös leikkokukkina.
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.
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.

HAUDOILLE SOVELTUVAA KASVILLISUUTTA
Haudoilla voidaan istuttaa kesäkukkien sijaan myös matalia havukasveja ja perennoja.
Istutukset tulee suhteuttaa hautamuistomerkin kokoon niin, ettei teksti peity.
Havupuut, korkeus 20-30 cm:
Juniperus communis 'Repanda'
Juniperus horizontalis 'Wiltonii'
Microbiota decussata

- kääpiökataja
- laakakataja
- tuivio

Matalat perennat, korkeus 10-30 cm:
Ajuga reptans
Antennaria dioica
Arctostaphylos uva-ursi
Aruncus aethusifolius
Bergenia cordifolia
Dicentra formosa
Hepatica nobilis
Heuchera hybr.
Heuchera sanguinea
Hosta lancifolia
Hosta undulata
Lysimachia nummularia
Phlox subulata
Primula Auricula hybr.
Primula veris
Saxifraga arendsii hybr.

- rentoakankaali
- kissankäpälä
- sianpuolukkaa
- pikkutöyhtöangervo
- herttavuorenkilpi
- kevätpikkusydän
- sinivuokko
- keijunkukka, eri lajikkeita
- korallikeijunkukka
- japaninkuunlilja
- kirjokuunlilja
- suikeroalpi
- sammalleimu, eri lajikkeita
- pihaesikko
- kevätesikko
- patjarikko, eri lajikkeita

Saxifraga cotyledon
Saxifraga hostii
Sedum acre
Sedum album
Sedum kamtschaticum
Sedum spectabile
Sempervivum tectorum
Thymus x citriodorus
Thymus serpyllum
Vinca minor
Waldsteinia ternata

- tunturirikko
- isorikko
- keltamaksaruoho
- valkomaksaruoho
- kamtsatkanmaksaruoho
- syysmaksaruoho, eri lajikkeita
- mehitähti
- sitruuna-ajuruoho
- kangasajuruoho
- pikkutalvio
- rönsyansikka

Korkeat perennat, korkeus 30-60 cm
Astilbe x aredsii
Dryopteris filix-mas
Hosta fortunei
Liatris spicata
Matteuccia struthiopteris

- jaloangervo, eri lajikkeita
- kivikkoalvejuuri
- kuunlilja, eri lajikkeita
- punatähkä
- kotkansiipisaniainen

Kirkkoneuvosto 18.6.2012 § 79 Ohjeita haudanhaltijalle ja Kirkkovaltuusto 14.5.2013 § 15 Risukankaan
hautausmaan käyttösuunnitelma

