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HAUHON HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa .touko kuun . .22 .. päivänä 2014. . ja vahvistettu
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa .elo. kuun . .6 . .päivänä 2014 . . .
…………………………………………………………………………………………………………………
Edellinen Hauhon hautausmaan käyttösuunnitelma on hyväksytty Hauhon kirkkovaltuustossa
marraskuun 17. päivänä vuonna 2004 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa
tammikuun 12 päivänä vuonna 2005.
1§
Hautausmaan alue
Vanha hautausmaa sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Hauhon kirkonkylässä tilalla Kirkon
hautausmaa RN:o 881:1. Alue on toiminut hautausmaana jo ennen kirkon rakentamista
esikristillisenä hautausmaana. Kirkon alle hautaaminen on loppunut vuonna 1796.
Käytössä olevaan hautausmaan alueeseen kuuluvat:
Hahkialankylässä sijaitsevat tilat Seurakunnan hautausmaa RN:o 1:1, Kalmisto RN:o 1:19,
Hautausmaa II RN:o 1:47 ja Hautausmaa III Rn:o 1:64.
Hautausmaan kokonaispinta-ala on 5,2 ha.
Hautausmaa on perustettu vuonna 1851.
2§
Hautausmaakaava
Hautausmaalle on laadittu hautausmaakaava, josta ilmenee eri käyttötarkoituksiin varatut alueet.
Hautausmaakaava on vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa .elokuun ..6.
päivänä vuonna 2014.
Hautausmaalla sijaitsevat siunauskappeli ja huoltorakennus, jossa on toimisto ja varastotilat.
Kappelin kellon läheisyydessä osastossa M sijaitsee muistolehtoalue. Vanhalla hautausmaalla
sijaitsevat vanhempi muistolehto, sankarihauta-alue, vuoden 1918 muistomerkki ja Karjalaan
jääneiden muistomerkki.
A-lohkon alueelle A 6 on siirretty säilytettäväksi historiallisesti tai taiteellisesti arvokkaita
muistomerkkejä.
Kappelin vieressä sijaitsee muualle haudattujen muistomerkki.
Osastossa VA sijaitsee katastrofitilanteita varten varattu alue.
Hautausmaalla on yksittäisiä seurakuntayhtymän hallussa olevia hautoja, ns. historiahautoja,
joiden hoidosta huolehtii seurakuntayhtymä.
L-lohkon pohjoispäädyssä KE-hautarivin takana sijaitsee Hautaustoimilain 5 § tarkoittama
tunnustukseton hauta-alue.
Hautausmaan yhteydessä on pysäköintialue.
3§
Hautausmaan käyttöönottojärjestys
Alueelta luovutetaan hautapaikka seurakuntayhtymän osoittamasta paikasta.
Hauhon hautausmaalta luovutetaan uusi arkkuhautapaikka vain Hauhon seurakunnan jäsenelle.
Kun vainajan tuhka kätketään muistolehtoon, hautasijaa ei merkitä maastoon.
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4§
Hautapaikka
Arkkuhautapaikka on kahden hautasijan paikka. Arkkuhautapaikan koko on 1,1 m x 2,5 m ja alin
syvyys 2,1 m. Yhden arkkuhautasijan paikan koko on 1 m x 2,5 m ja hautaussyvyys 1,5 m.
Uurnahautapaikkaan voidaan haudata enintään yhdeksän uurnaa. Uurnahaudan koko on 1 m x 1
m syvyyden ollessa 0,6 m.
Hautapaikka luovutetaan 30 vuoden määräajaksi. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää 25 vuoden
kuluttua edellisestä hautauksesta. Koskemattomuusaika on 30 vuotta hautausmaan osastoissa B
(keskellä), F ja K.
Hautaoikeutta voidaan jatkaa hallinta-ajan päättymisen jälkeen suorittamalla voimassaolevan
hinnaston mukainen hautasijamaksu.
Hautapaikka luovutetaan ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä kuten hautaustoimen
ohjesääntö määrää.
Uusille haudoille ei saa laittaa reunakiviä.

5§
Hautamuistomerkki
Hautamuistomerkin ja sen materiaalin on oltava hautausmaan yleisilmeeseen ja lähiympäristöön
sopiva. Tarkemmat ohjeet annetaan hautausmaakohtaisissa muistomerkkiohjeissa.
Hautamuistomerkin asettaminen, poistaminen tai muuttaminen vaatii seurakuntayhtymän
edustajan luvan. Myös hautausmaan merkityksellisten muistomerkkien, pensasaitojen ja
reunakivien poistamiseen tarvitaan seurakuntayhtymän edustajan lupa.

6§
Haudan ja hautamuistomerkin hoito
Hauta on pidettävä hautausmaan arvon mukaisesti hoidettuna.
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija voi sopia
seurakuntayhtymän kanssa, että seurakuntayhtymä hoitaa hautaa korvauksesta määräajan.
Hautaoikeuden haltija vastaa haudalle pystytetystä muistomerkistä ja sen kunnossapidosta
Seurakuntayhtymällä on oikeus hoitaa nurmialueet.
7§
Hautausmaan vesi- ja jätehuolto
Hautausmaalla on kastelua varten vesipisteitä.
Hautausmaan jätehuollossa noudatetaan voimassaolevia määräyksiä.
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8§
Muut ohjeet
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta voi perustelluista syistä poiketa edellä olevista
määräyksistä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta voi antaa tätä käyttösuunnitelmaa täydentäviä ohjeita ja
ratkaista käyttösuunnitelmaa koskevat riitakysymykset.
9§
Voimaantulo
Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien, jona
tuomiokapituli on suunnitelman vahvistanut.
Tällä käyttösuunnitelmalla kumotaan edellinen marraskuun 17. päivänä vuonna 2004 vahvistettu
käyttösuunnitelma.

