Ohjeita hautaoikeuden haltijalle

Hautapaikka
Seurakunta luovuttaa haudan kuolemantapauksen yhteydessä määräajaksi (25 vuotta), jonka päätyttyä haudalle voi lunastaa lisää hallinta-aikaa 25 vuodeksi kerrallaan.
Vanhat ainaishaudat eli a-haudat ovat edelleen voimassa rajoittamattoman ajan ja niihin voi yhä
haudata kirkkolaissa mainittuja henkilöitä.
Haudassa on 1 tai useampia hautapaikkoja. Hautapaikan koko on 1m x 2m. Yhdessä hautapaikassa
on matalahaudassa 1 ja syvähaudassa 2 hautasijaa.
Hautapaikkakohtainen koskemattomuusaika on 20 vuotta (Kellokosken hautausmaalla 25 vuotta)
edellisestä (syvähaudassa päällimmäisestä) arkkuhautauksesta lukien. Sen päätyttyä hautaan voidaan haudata uudelleen.
Muistomerkki
Muistomerkistä vastaa hautaoikeuden haltija.
Haudalle pystytettävä muistomerkki ei saa ulottua haudan rajojen ulkopuolelle. Reunakiviä voi
käyttää vain osastoissa, jossa niiden käyttö on sallittu. Poikkeukselliseen muistomerkkiin tarvitaan
kirkkoneuvoston lupa. Muistomerkin saa pystyttää sulan maan aikana. Tarkemmasta ajankohdasta
on sovittava hautausmaasta vastaavan seurakunnan työntekijän kanssa. Samoin on sovittava
muistomerkin mahdollisesta poistamisesta tai oleellisesta muutoksesta muistomerkissä. Muistomerkit, joissa on taideteos, kannattaa säilyttää. Sekä paikallisten, että valtakunnallisten merkkihenkilöiden hautamuistomerkkien säilyttämiseen on hyvä suhtautua erityisellä kunnioituksella.
Muutenkin alkuperäinen muistomerkki pyritään säilyttämään aina kun sillä on hautausmaakulttuurin tai hautausmaan kokonaisilmeen kannalta merkitystä.
1. Vanhaan hautaan haudattaessa pyritään uuden haudatun henkilötiedot
- Merkitsemään vanhaan kiveen sitä muuttamatta, joko jäljellä olevaan tilaan tai ki
veä kääntämällä kiven taustaan.
- Kaivertamaan pieneen metallilaattaan, joka kiinnitetään vanhaan kiveen.
2. Mikäli edellä mainitut menettelyt eivät ole mahdollisia säilytetään vanha kivi ja haudalle
hankitaan lisäkivi, joka voi olla
- kopio vanhasta kivestä
- tyynykivi vanhan kiven edessä tai sivulla
- sisäosa vanhaan kiveen
- irtolaatta
Hautaoikeuden haltijan(omaisten) on huolehdittava haudalla olevien muistomerkkien siirrosta
ennen arkkuhaudan kaivuuta sekä niiden takaisin asentamisesta. Asentamattomia muistomerkkejä ei
saa varastoida hautausmaalle.
Haudan kunnostamisen hautauksen jälkeen tekee seurakunta.
Haudan hoito
Hautaoikeuden haltija vastaa haudan hoidosta. Haudan voi antaa seurakunnan hoitoon määräajaksi korvausta vastaan(hinnasto myöhemmin esitteessä). Mikäli hautapaikanhaltija olennaisesti
laiminlyö velvollisuutensa, hänet voidaan vuoden kuluessa velvoittaa kunnostamaan hauta
hautaoikeiden menettämisen uhalla.(KL17.luku 3§).
Nurmiosastot hoidetaan nurmipintaisina eikä niille saa asentaa reunakiviä.
Hiekkahautaosastojen haudat hoidetaan joko reunakivellisinä tai hiekkakumpuina. Pintahiekkaa on

korvauksetta saatavana hautausmaalla. Kunnostustyön voivat omaiset tehdä itse tai antaa sen
seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.
Haudalle ei saa istuttaa puita eikä korkeita pensaita. Puuvartisten kasvien istuttamisesta haudalle
on neuvoteltava hautausmaan hoidosta vastaavan seurakunnan työntekijän kanssa. Istutettavat
kasvit eivät saa levitä haudan ulkopuolelle.
Hautaoikeuden haltijan nimeäminen
Hautaoikeuden haltijaksi valitaan ensisijaisesti ensimmäisen vainajan leski (tällöin sukuselvitystä ei
tarvita), tai tämän ollessa kuollut, lähimmät perilliset. Seurakunta vaatii sukuselvityksen nähdäkseen, että kaikkien asianomaisten allekirjoitukset löytyvät kaavakkeesta. Mikäli hauta on vanha ja
hautaoikeutettuja on paljon voidaan haltija jättää määrittelemättä. Tällöin haudalle nimetään vain
yhteyshenkilö.
Tuhkan hautaaminen
Tuusulan seurakunnalla on uurnien ja tuhkan hautaamista varten oma alueensa Paijalan ja
Kellokosken hautausmailla sekä Jokelassa uurnalehto.
Uurnan voi haudata uurnahautaan, muistopuutarhaan tai muistolehtoon tai tuhkan sirotella
sirottelualueelle. Paijalan hautausmaalla on käytössä myös suku-uurnia. Kaikkiin arkkuhautoihin
voi myös haudata uurnia.
Uurnahaudan (uurnalehdot) luovutuksen yhteydessä siitä perittävä maksu kattaa haudan yleishoidon. Muistolehtoon ja sirottelualueelle haudatuille tuodaan kukat ja kynttilät ns. muistelupaikalle,
jonka hoidosta seurakunta huolehtii. Muistomerkeistä on osastokohtaiset määräykset.
JÄTEHUOLTO
Hautausmaalla lajitellaan jätteet. Jätepisteistä ja hautausmaan työntekijöiltä saa tarvittaessa
ohjeita.
OTTEITA HAUTAUSMAAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖSTÄ:
-Hautausmaan käyttäminen sen pyhyydelle vieraisiin tarkoituksiin on kielletty. Hautausmaalla on käyttäydyttävä sen pyhyyttä ja rauhaa vastaavalla tavalla.
-Hautaustoimituksen aikana on noudatettava hiljaisuutta ja arvokkuutta ja häiritsevä työskentely tai
toiminta on keskeytettävä.
-Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa tallata eikä vahingoittaa. Kukkia tai oksia ei saa
taittaa eikä viedä hautausmaalta.
-Polkupyöräily, kelkkailu tai hiihtäminen on hautausmaalla kielletty.
-Moottoriajoneuvoa saadaan hautausmaalla käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen
taikka hautausmaan välttämättömään huoltoajoon.
-Muut kuin hautausmaan henkilökuntaan kuuluvat eivät saa tehdä hautausmaalla työtä sunnuntaisin,
juhlapäivinä, pimeällä eikä klo 21.00 jälkeen.
-Hautausmaalla kävijät eivät saa luoda lunta haudoille eikä käytäville vaan se on vietävä sille osoitettuun
paikkaan.
-Koti- ja lemmikkieläimiä ei saa tuoda hautausmaalle.

-

Seurakunnan työntekijöillä on oikeus poistaa kukkalaitteet haudalta kolme
viikkoa hautauksesta. Pääsääntöisesti kukkalaitteiden siivoaminen on siis omaisten tehtävä.

Kaikkien hautausmaiden hautapaikkojen varaukset, haudan hoitoasiat, hautausmaa- ja hautaasiat. (Paijalannummentie 11, 04300 TUUSULA)
Toimistosihteeri
040 484 3885
Puhelintunti ma-pe 8-11, hautausvarauksiin liittyvät asiat muina aikoina 09 875 960.
Paijalan hautausmaa
Ylipuutarhurin toimisto on avoinna sopimuksen mukaan.
ylipuutarhuri
040 5804915
Paijalan hautausmaan kappelien esittely ja hautapaikkojen näyttö, sopimuksen mukaan.
hautausmaamestarit
0400 612781
040 5477240
Työnjohtaja
040 648 6602
Kellokosken hautausmaa
(Omenalahdentie 23, 04500 KELLOKOSKI)
Kellokosken kappelin esittely ja hautapaikkojen näyttö, sopimuksen mukaan.
Hautausmaiden työnjohtaja
040 648 6602

Jokelan uurnalehto
(Kouluraitti 11, 05400 JOKELA)
Jokelan kirkon esittely ja uurnapaikkojen näyttö, sopimuksen mukaan.
Tilojen varusteluun liittyvät asiat.
suntio
040 5669559

Tuusulan kirkko
(Kirkkotie 34, 04310 TUUSULA)
Tuusulan kirkon ja kirkkotuvan esittely. Tilojen varusteluun liittyvät asiat.
suntio
0400 830 460
Kellokosken kirkko
(Männistöntie 5, 04500 JOKELA)
Kellokosken kirkon ja srk-salin esittely. Tilojen varusteluun liittyvät asiat.
suntio
040 566 8586

