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Ohjeet hautapaikan antamisen periaatteisiin
Kontiolahden ev.lut. seurakunnan hautausmaita ovat
1. Vanhahautausmaa
2. Keskimmäinen hautausmaa
3. Kappelihautausmaa
4. Selkien-Mönnin hautausmaa
5. Onttolan hautausmaa
6. Sankarihautausmaa
Hautausmaat ovat luonteeltaan erilaisia ja siten hautausmailta on löydettävissä
vainajan sekä omaisten tahtoa miellyttävä hautapaikka ratkaisu. Jokaisella
hautausmaalla ei kaikki ole mahdollista, mutta kirkonkylän hautausmailta löytyy
jokaiseen tilanteeseen sopiva hautapaikka.
Hautapaikan antamisesta ja näytöstä vastaa hautausmaiden hoidosta vastaava
viranhaltija. Hautapaikkaa koskevat toiveet kirjataan hautaustoimituksesta
sovittaessa kirkkoherranvirastossa.
Kappelihautausmaan Uudet hautapaikat luovutetaan sekä arkku- että uurnahautojen
osalta käytössä olevilla osastoilla järjestyksessä edeten. Uusia rivejä ei oteta käyttöön
ennen edellisen rivin täyttymistä. Hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen
yhteydessä. Uusia hautapaikkoja luovutettaessa hallintaan voi saada vain yhden
hautapaikan kerrallaan.
Muilta alueilta on mahdollista saada (kuin kappelihautausmaan uusialue) kaksi
vierekkäistä arkkupaikkaa (matala hauta), mikäli seurakunnalle palautuneista
haudoista sellaisia löytyy. Hautapaikka luovutetaan 25 vuodeksi ja mahdollisen uuden
hautauksen yhteydessä on hallinta-aikaa jatkettava niin, että hautapaikka on lunastettu
vainajan koskemattomuusajaksi.

Yhteiset hautausmaita koskevat periaatteet
-

Hautausmailla toteutetaan syvähautausta siellä missä se on maaperän ja
maalajin perusteella mahdollista.
Syvähautaukseen varatuilla alueilla paikat varataan aina 1. haudatun päälle

-

Sukuhautoja ei enää voi varata. Varatut sukuhaudat on pidettävä hoidettuna
tai ne voidaan palauttaa seurakunnalle. Sukuhautojen hallinta-ajan tulee olla
voimassa, että varaus säilyy.

-

Leskelle voidaan varata hautapaikka puolison hautauksen yhteydessä.
Vanhemmille voidaan varata paikka alaikäisen lapsen kuoleman yhteydessä.
Varatut paikat laskutetaan samalla kertaa ja hallinta-aikaa tulee jatkaa
tarvittaessa, muutoin varaus raukeaa.
hautaustoimesta vastaava viranhaltija voi perustellusta pyynnöstä myöntää
hautapaikan myös muussa tilanteessa.

-

Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan terveydensuojeluasetuksen
mukaisen koskemattomuusajan jälkeen (15 vuoden) edellisestä
arkkuhautauksesta (koskemattomuusaika).
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-

Hautaoikeus voidaan myöntää myös yhdistykselle tai muulle juridiselle
henkilölle kuolemantapauksen yhteydessä tai myöhemmin hallinta-ajan
pidennyksen yhteydessä.

Vanhahautausmaa
Hautojen antamiseen liittyvät rajoitteet:
- Saa haudata vain sukuhautoihin siellä missä on vanhoja hautoja
- uusia hautoja annetaan mahdollisuuksien mukaan sieltä missä ei ole näkyvissä
hautoja tai muistomerkkejä tai ole tiedossa muita rajoitteita
Sirottelualue:
- Sirottelualueelle kätketään tuhkat siten, ettei paikkaa ole tiedossa omaisilla,
- yhteiseen muistomerkkiin voivat omaiset ottaa laatan
- tuhkat kätketään sulan maan aikana
Omakivialue (uurna):
- Omakivialueelle voi asettaa oman muistomerkin
- uurnat kätketään sulan maan aikana
Alueet jolle ei hautapaikkoja anneta:
-

Tuberkuloosiin kuolleiden hauta-alue.
Kirkon muistomerkin ympäristö

-

Säilytettävien ja kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunnan hoidettavaksi otettuihin
hautoihin tai säilytettäväksi päätettyjen hautamuistomerkkien tai muiden
muistomerkkien alueelle ei anneta hautapaikkaa.

-

käytävän reunoihin tai käytäville, hallinta-aikaa ei voi myöskään jatkaa ko. haudoilla.
Tällaisessa tapauksessa voidaan hautakivi siirtää ja paikka antaa muualta
hautausmaalta.

Keskimmäinen hautausmaa
-

ei erillistä sirottelualuetta
ei erillistä omakivi aluetta uurnille
Arkkuhautaukset vanhoihin hautoihin
uurnan tai tuhkan kätkeminen vanhoihin arkkuhautoihin
uusia arkkuhautoja voidaan antaa mikäli seurakunnalle luovutettuja paikkoja
vapautuu tai hautausmaalta löytyy vapaa paikka.
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Hautojen antamiseen liittyvät rajoitteet:
- Hautaukset vain sukuhautoihin siellä missä on vanhoja hautoja
- Uurnat sukuhautoihin tai aiemmin käytettyihin hautoihin, ei erillistä uurna-aluetta
- uurnat kätketään tai tuhkat sirotellaan vain sulan maan aikana
Alueet jolle ei hautapaikkoja anneta:
-

Tuntemattomiksi jääneiden hauta-alue
Tuberkuloosi sairaalan hauta-alue ja muistomerkki
Pitkälampeen hukkuneiden muistomerkki

-

Säilytettävien ja kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunnan hoidettavaksi otettuihin
hautoihin tai säilytettäväksi päätettyjen hautamuistomerkkien tai muiden
muistomerkkien alueelle ei anneta hautapaikkaa.

-

käytävän reunoihin tai käytäville, hallinta-aikaa ei voi myöskään jatkaa ko. haudoilla.
Tällaisessa tapauksessa voidaan hautakivi ja paikka antaa muualta hautausmaalta.

Kappelihautausmaa
Hautojen antamiseen liittyvät rajoitteet:
 Syvähautaus kaikkialla siellä missä se on maaperän ja –lajin perusteella
mahdollista, uudelle hautausmaan alueelle ainoastaan syvä hautausta
Sirottelualue:
 Sirottelualue, johon muistomerkki
 haudataan myös talvella
Omakivialue (uurna):
 Omakivialue
 haudataan myös talvella

Selkie-Mönnin hautausmaa
-

ei erillistä sirottelualuetta
ei erillistä omakivi aluetta uurnille
Arkkuhautaukset vanhoihin hautoihin tai uusiin hautoihin mahdollisia
uurnan tai tuhkan kätkeminen vanhoihin arkkuhautoihin

Hautojen antamiseen liittyvät rajoitteet:
- Hautaukset vain sukuhautoihin siellä missä on vanhoja hautoja
- Uurnat sukuhautoihin tai aiemmin käytettyihin hautoihin, ei erillistä uurna-aluetta
- uurnat kätketään tai tuhkat sirotellaan vain sulan maan aikana
- arkkuhautausta varten voidaan antaa hautapaikka, mikäli seurakunnalle luovutettuja
paikkoja vapautuu sukuhautojen alueilta tai vanhoista haudoista
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Alueet jolle ei hautapaikkoja anneta:
-

varattomien alueelta

-

Säilytettävien ja kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunnan hoidettavaksi otettuihin
hautoihin tai säilytettäväksi päätettyjen hautamuistomerkkien tai muiden
muistomerkkien alueelle ei anneta hautapaikkaa.

Onttolan hautausmaa
-

ei erillistä uurnan sirottelualuetta
ei erillistä omakivi aluetta uurnille
Arkkuhautaukset vanhoihin hautoihin
uurnan tai tuhkan kätkeminen vanhoihin arkkuhautoihin
arkkuhautausta varten voidaan antaa hautapaikka, mikäli seurakunnalle luovutettuja
paikkoja vapautuu sukuhautojen alueilta tai vanhoista haudoista

Hautojen antamiseen liittyvät rajoitteet:
- Hautaukset vain sukuhautoihin siellä missä on vanhoja hautoja
- Uurnat sukuhautoihin tai aiemmin käytettyihin hautoihin, ei erillistä uurna-aluetta
- uurnat kätketään tai tuhkat sirotellaan vain sulan maan aikana
Alueet jolle ei hautapaikkoja anneta:
-

Säilytettävien ja kirkkovaltuuston päätöksellä seurakunnan hoidettavaksi otettuihin
hautoihin tai säilytettäväksi päätettyjen hautamuistomerkkien tai muiden
muistomerkkien alueelle ei anneta hautapaikkaa.

Sankarihautausmaa
-

Ei syvähautoja
Vain A-hautoja
Haudataan, jos löytyy sankarivainajia

Ohjetta päivitetään kirkkoneuvoston päätöksellä tarvittaessa, kuitenkin vähintään 4 vuoden
päästä.

