ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤

OHJE HAUTAUKSEEN

HAUTAPAIKKA
Arkku- ja uurnahaudan hallintaoikeus luovutetaan 25 vuoden määräajaksi. Poikkeuksena tästä on
muistolehto, jossa uurnahaudan hallintaoikeutta ei luovuteta omaisille. Hautaoikeuden haltijaksi merkitään
puoliso tai muu lähiomainen, jolle luovutetaan hautakirja todisteeksi haudan lunastuksesta. Mikäli
hautausmaalla on olemassa oleva sukuhauta, on niiden uudelleenkäyttö suositeltavaa.
Hautapaikan käyttäminen on mahdollista vain hautaoikeuden haltijan suostumuksella. Haudan hallintaaikaa voidaan jatkaa tarvittaessa. Uuden hautauksen yhteydessä varmistetaan, että hallinta-aika on
voimassa vähintään 20 vuotta viimeisimmästä hautauksesta.
Hautapaikkoja koskevat maksut laskutetaan kulloinkin hautaushetkellä voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.
Mikäli haudan hallinta-aikaa ei haluta jatkaa tai haudan hoito on oleellisesti laiminlyöty, voi hauta siirtyä
takaisin seurakunnalle. Haudan voi muulloinkin palauttaa seurakunnalle, mikäli hautaa ei haluta enää
säilyttää. Hautaoikeuden palautuessa seurakunnalle on myös hautamuistomerkki poistettava haudalta.

Hautapaikkoja koskeva lainsäädäntö: hautaustoimilaki 5. luku, kirkkolaki 17. luku.

HAUDAN AVAAMINEN
Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että uuden hautauksen yhteydessä hautamuistomerkki ja mahdolliset
reunakivet poistetaan.
Haudan avaamisesta vastaa seurakunta.

HAUDAN PEITTÄMINEN
Haudan peittämisestä vastaa seurakunta. Viikonloppuna suoritetut hautaukset peitetään seuraavan viikon
ensimmäisenä arkipäivänä.
Omaisten tulee poistaa haudalta hautaamisen yhteydessä lasketut kukkalaitteet 14 päivän kuluessa
hautauksesta. Mikäli kukkalaitteita ei ole poistettu määräajassa, on seurakunnalla oikeus poistaa
kukkalaitteet.

ORIMATTILAN SEURAKUNTA¤

HAUTOJEN KUNNOSTUS
Talvella hautojen peittämisen yhteydessä haudalle jätetyt hautakummut tasoitetaan ja tiivistetään
seurakunnan toimesta seuraavan kevään aikana.
Omaisten tehtävänä on pitää hauta siistinä ja toimittaa kynttilät, lakastuneet kukat tai mahdolliset muut
jätteet asianmukaisiin kierrätysastioihin.
Muistomerkkien taakse ei saa jättää säilytykseen lasimaljakoita, lyhtyjä tai muuta tavaraa, mikä aiheuttaisi
haittaa tai jopa vaaraa hautausmaan kunnossapidosta vastaaville henkilöille.
Nurmikkohaudat nurmetetaan seurakunnan toimesta. Reunakivellisten hiekkapintaisten hautojen
kunnostuksesta vastaa hautaoikeuden haltija.

VIEREISTEN HAUTOJEN AVAAMINEN
Haudanhaltijan on hyväksyttävä viereisten hautojen avaamisesta johtuva tilapäinen haitta, kuten haudan yli
kulkenut kaivinkone, kaivuumaat haudan päällä tai turvallisuussyistä paikaltaan siirretty muistomerkki.
Seurakunta vastaa hautojen kunnostuksesta myös näiltä osin.

HAUTAMUISTOMERKKI
Sukuhaudalta ennen haudan avaamista poistettu muistomerkki on mahdollista asentaa paikoilleen sen
jälkeen, kun seurakunta on kunnostanut haudan.
Uusille hautapaikoille kivestä valmistetun muistomerkin asentaminen sallittua kunkin vuoden kesäkuun
alusta marraskuun loppuun saakka, mikäli routaantunut maa ei sitä estä.
Hankittavan muistomerkin suunnitelma on esitettävä ennen muistomerkin valmistusta hautausmaan
työnjohtajalle. Muistomerkin saa asentaa hautausmaan työnjohtajan tai hänen valtuuttaman henkilön
osoittamaan paikkaan.

LISÄTIETOJA
Hautaukseen, hautapaikkaan, hautainhoitoon sekä yleisesti hautausmaihin liittyvissä kysymyksissä voi olla
yhteyksissä Orimattilan seurakunnan kirkkoherranvirastoon, p. 03 874 600, orimattilanseurakunta@evl.fi,
käyntiosoite Orionaukio 2 C, 2. krs., 16300 Orimattila.
Hautamuistomerkkeihin sekä hautaustoimen erityiskysymyksiin liittyvissä tiedusteluissa voi olla
yhteyksissä hautausmaan työnjohtaja Markku Osoon, p. 050 522 0367, markku.oso@evl.fi.

