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1. PERUSTIEDOT
1.1. Yleistä

Siilinjärven seurakunnan hautaustoimessa noudatetaan hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä
sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännösten lisäksi hautaustoimen ohjesäännön ja tämän
käyttösuunnitelman ohjeita ja määräyksiä.
Käyttösuunnitelma koskee Siilinjärven seurakunnan vanhaa, Viinamäen hautausmaata, joka on perustettu
1879 ja jonka Kasurilan hautausmaan osakkaat kokouksessaan 1.6.1924 päättivät luovuttaa seurakunnalle.
Kirkkovaltuusto otti lahjoituksen vastaan ilman ehtoja 6.7.1924.
Hautausmaata on laajennettu Opetusministeriön päätöksellä 9.4.1981.
Hautausmaan kokonaispinta-ala on 4,06 ha.
1.2. Sijainti

Viinamäen hautausmaa sijaitsee Siilinjärven kunnan keskustan välittömässä läheisyydessä asemakaavaalueella osoitteessa Kasurilantie 16. Hautausmaa rajoittuu itäsivultaan Kasurilantiehen, pohjoissivultaan
Tarinantiehen ja länsisivulta vanhaan 5-tiehen. Eteläsivultaan hautausmaa rajoittuu seurakunnan
omistamaan hautausmaan huoltorakennuksen tonttiin ja yksityisen maanomistajan tonttiin.
1.3. Maanomistus

Viinamäen hautausmaan rakennuksineen omistaa Siilinjärven seurakunta.
Kiinteistötunnus on Viinamäki 749-405-49-0. Kiinteistölle on myönnetty lainhuuto 5.2.1986.
Kiinteistöön on 21.5.2004 kirjattu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin vallintarajoitus.
1.4. Hautausmaakaava

Nykyinen hautausmaakaava on hyväksytty kirkkovaltuustossa 7.12.1981 ja vahvistettu Kuopion
hiippakunnan tuomiokapitulissa 20.1.1982. Hautausmaakaavan on laatinut puutarhuri Tauno Olkkonen.
1.5. Osastot

Viinamäen hautausmaa käsittää vanhalla osalla osastot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9 sekä laajennusosalla osastot
1, 2 ja 3.
Tunnukseton hauta-alue sijaitsee laajennusosalla osastolla 3, rivillä 38 olevat hautapaikat 205-219 ja rivillä
39 olevat hautapaikat 220-236. Tunnukseton hauta-alue on erillään muusta hautausmaa-alueesta ja se on
tarvittaessa erotettavissa pensasistutuksilla.
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2. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET NÄKÖKOHDAT
2.1. Maasto

Viinamäen hautausmaa sijaitsee loivasti itään viettävässä rinteessä.
suurimmaksi osaksi hiekkaa ja hietaa, pieneltä osalta kovaa savea.

Maaperältään hautausmaa on

2.2. Kasvillisuus

Hautausmaa-alue on kokonaisuudessaan nurmipintainen. Puusto hautausmaa-alueella on mäntyvaltainen,
joskin alueella kasvaa myös kuusia, koivuja ja pihlajia.
Puustoa voidaan poistaa vain kirkkoneuvoston päätöksellä. Turvallisuusriskin tai muun haittatekijän
aiheuttavan yksittäisen puun poistoon luvan voi myöntää talousjohtaja.
Puu- ja pensasistutuksia hautausmaalle saa tehdä vain seurakunnan toimesta tai kirkkoneuvoston antamalla
luvalla.
2.3. Omaisten istutukset

Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan muistomerkin
korkeutta ja leveyttä, eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle.
Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä. Haudoille
voidaan istuttaa myös perennoja, joskin niiden tulee olla sellaisia, etteivät ne leviä hallitsemattomasti.
Muistomerkin eteen sijoittuva kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja
syvyyssuunnassa enintään 40 cm.

3. RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
3.1. Rakennukset

Hautausmaa-alueen eteläpuolella sijaitsee hautausmaan huoltorakennus osoitteessa Toivonkuja 1.
Rakennuksessa on henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat sekä tallitila traktorille ja muille työkoneille sekä
hautausmaan tarvikkeille.
Hautausmaan pääsisääntuloväylän keskellä on vanha ruumissuoja, jota käytetään säilytystilana
saattovaunuille.
3.2. Kiinteät rakenteet ja aitaukset

Hautausmaan keskiympyrän läheisyydessä sijaitsee muualle haudattujen muistomerkki (kansikuva).
Enkeliaiheisen muistomerkin on suunnitellut virolainen taiteilija Ain Ilves.
Hautausmaata ympäröi pääosin kuusiaita. Länsisivulla hautausmaa rajoittuu tien pengerrykseen.
Hautausmaan aitaa uusittaessa voidaan käyttää myös kivi-, puu- tai metalliaineksesta valmistettua aitaa.
4

Hautausmaan pääsisääntuloväylä on avoin.
paikoitusalueita.

Hautausmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsee useita

3.3. Sähköistys ja valaistus

Hautausmaa on valaistu hautausmaan aukioloaikoina. Erityisinä juhla-aikoina, jolloin hautausmaa on
avoinna vuorokauden ympäri, valaistusta voidaan käyttää hautaustoimen harkinnan mukaan.
Paikoitusalueiden valaistus on toiminnassa katuvalaistuksen päällä ollessa.
Hautausmaan alueella sähkövirtaa on saatavilla huoltorakennuksesta ja useista valaisinpylväistä.

4. KUIVATUS, KUNNALLISTEKNIIKKA JA VESIHUOLTO
Hautausmaalla on kasteluvesiverkosto vesialtaineen. Kasteluvesi tulee kunnan vesijohtoverkostosta. Talven
ajaksi veden saanti katkaistaan.

5. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT
Pääkäytävät ovat noin 2,0 – 2,5 metriä leveitä ja välikäytävät 1,5-2 metrin levyisiä.
hiekkapintaiset.

Käytävät ovat

Hautausmaan liikenne muodostuu seuraavista toiminnoista:
-

haudankaivu ja peitto / seurakunnan oma kalusto
lumityöt ja hiekoitukset / ulkopuolinen urakoitsija ja seurakunnan oma kalusto
hautakivien siirrot ja asentamiset / hautakiviliikkeet
jätesäiliöiden tyhjentämiset / jätehuoltoliike, seurakunnan oma kalusto
hautausmaa-alueen hoito, roskien kuljetus / seurakunnan oma kalusto
henkilöautot/liikuntaesteiset (lupa puutarhurilta).

6. JÄTEHUOLTO
Jätteiden keräilypisteitä on hautausmaan pääsisäänkäynnin vieressä sekä eri osissa hautausmaata.
Pääsisäänkäynnin vieressä on jätekatos, jossa on keräilyastiat lasi- ja metalli- ja sekajätteelle. Hautausmaaalueella oleviin jätepisteisiin kerätään seka-, metalli- ja lasijätettä sekä sulan maan aikana maatuvaa jätettä.
Hautausmaan maatuva jäte kuljetetaan Rauhanpuiston hautausmaalla sijaitseviin aumoihin, joista
kompostoitunut aines kalkitaan ja hyödynnetään nurmikon perusparannuksissa.
Jätehuollosta on seurakunnalla erillinen suunnitelma.
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7. HAUTAPAIKAT JA MUISTOMERKIT
7.1. Hautapaikkojen luovuttaminen

Hautausmaalta luovutetaan uusi arkkuhautapaikka kuolemantapauksen yhteydessä seurakunnan
osoittamasta paikasta määräajaksi (enintään 50 vuotta). Samalla vainajan omaiset voivat varata viereisen
hautapaikan. Hautapaikkoja luovutetaan enintään kaksi. Mikäli omaiset haluavat varata useamman
hautapaikan tai hautapaikkaoikeus halutaan erityisestä syystä varata etukäteen, tulee sitä anoa kirjallisesti
kirkkoneuvostolta.
Hautapaikka voidaan osoittaa hautausmaalta myös vainajalle, jolla ei ole hautaustoimilain mukaista oikeutta
tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaalle.
Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.
Vanhoihin sukuhautoihin suoritetaan hautauksia sen mukaan kuin hautaustoimilaki ja hautausmaan
ohjesääntö määräävät. Suositus on, että omaiset käyttävät hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat
uudelleen, ennen kuin heille luovutetaan uusi hautapaikka. Hautapaikkaa uudelleen käytettäessä hallintaaikaa on tarvittaessa jatkettava niin, että hautapaikkaoikeus on voimassa haudan koskemattomuusajan.
Kirkkoon kuulumattomien hautapaikkoja ei eroteta erilliseksi alueeksi tai riviksi.
Hautapaikkaoikeuden luovuttamisesta peritään kirkkovaltuuston vahvistama maksu.
7.2. Hautaoikeuden päättyminen

Hautaoikeus lakkaa määräajan päätyttyä ilman irtisanomista. Hautaoikeuden päätyttyä on sukuhautaan
oikeutetuilla perillisillä etuoikeus lunastaa hauta uudelleen hallintaansa yhden vuoden kuluessa siitä, kun
edellinen hautaoikeus on päättynyt.
7.3. Hautaoikeuden menetys

Kirkkolain 17 luvun 5 §:n nojalla seurakunnalle palautuneet unohdetut sukuhaudat rauhoitetaan viideksi
vuodeksi menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan kuitenkin luovuttaa henkilöille, joilla olisi ollut
oikeus tulla sukuhautaan haudatuksi ennen menetyspäätöstä.
7.4. Hauta

Hautausmaalla käytetään syvähautausta, mikäli se maaperästä ja muista olosuhteista johtuen on
mahdollista. Alempi hautasija merkitään hautakirjanpitoon merkinnällä ”s” ja ylin hautasija merkinnällä ”m”.
Haudassa voi olla useita vierekkäisiä hautapaikkoja. Uurnia voidaan haudata arkkuhautaan vähintään 0,6
metrin syvyyteen. Vainajan tuhka voidaan haudata myös ilman uurnaa, jolloin tuhka siirretään hautaan
seurakunnan sitä varten varaamalla siirtouurnalla.
Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 30 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.
Koskemattomuusaika on kuitenkin 15 vuotta, jos arkkuhautasijaan on haudattu uurna.
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7.5. Muistomerkit

Muistomerkiksi suositellaan kivisiä muistomerkkejä.
Muistomerkit voivat olla työstettyä kiveä,
työstämättömiä luonnonkiviä, valu- ja takorautaa, pronssia, kuparia tai muita seosmetalleja. Puista
muistomerkkiä suositellaan käytettäväksi vain tilapäisenä muistomerkkinä. Muistomerkit voivat olla myös
taideteoksia.
Muistomerkin enimmäisleveys (ml. kantakivi) yhtä hautapaikkaa kohti saa olla enintään 80 cm. 60 cm
korkeampi kivinen muistomerkki on kiinnitettävä kantakiveen vähintään yhdellä ruostumattomalla
metallitapilla. Tapin tulee olla upotettu kantakiveen ja muistomerkkiin vähintään 10 cm:n syvyydeltä.
Ennen muistomerkin asennusta on muistomerkkisuunnitelmalle saatava haudankaivajan/puutarhurin
kirjallinen hyväksyntä. Muistomerkit, jotka poikkeavat tämän käyttösuunnitelman ohjeista, on alistettava
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Muistomerkkejä saa asentaa haudoille vain maan sulana ollessa, normaalina työaikana viikon neljänä
ensimmäisenä arkipäivänä. Ennen asentamista on varmistuttava, että maaperä on tiivistä. Asennusluvan
antaa puutarhuri tai haudankaivaja.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty. Hautaa ei saa kattaa kansilaatalla,
värillisellä soralla tai muulla vastaavalla.
Muistomerkin kallistuessa on se haudan haltijan toimesta oikaistava niin, ettei se aiheuta vahingon vaaraa.
Seurakunnan kustannuksella oikaistaan yksityisten sukuhautojen muistomerkkejä vain, jos muistomerkki
kallistuessaan saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vaaratilanteen. Hautapaikan haltija voi tilata kuitenkin
seurakunnalta muistomerkin oikaisun kirkkoneuvoston päättämällä hinnalla.

8. HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO JA HAUTOJEN HOITO
Seurakunta vastaa hautausmaa-alueen yleishoidosta ja kunnossapidosta sekä yleisten hautamuistomerkkien
hoidosta ja kunnossapidosta. Hautausmaan yleishoitoon kuuluvat kaikki alueet yksityisiä hautoja lukuun
ottamatta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu ensisijaisesti omaisille. Omaiset voivat kuitenkin antaa haudan
seurakunnan hautainhoitorahaston hoitoon. Seurakunnan varoin hoidetaan vain kirkkoneuvoston
erillispäätöksellä sovittavia hautoja.
Seurakunta varaa hautojen hoidossa tarvittavat työvälineet yksityisten haudanhoitajien käyttöön.

9. YLEINEN JÄRJESTYS
Hautaustoimen ohjesääntö sisältää yleiset järjestyssäännöt.
Seurakunta huolehtii hautausmaan kalusteista, kuten penkeistä ja hautojen hoitovälineistä. Työvälineitä
säilytetään niille tarkoitetuilla paikoilla. Hautausmaan henkilökunnalla on oikeus poistaa sellaiset yksityiset
esineet, työvälineet ja istutukset, jotka haittaavat hoitotöitä ja aiheuttavat epäjärjestystä.
Kastelukannut ja työvälineet tulee käytön jälkeen palauttaa niille tarkoitetuille paikoille. Jätehuollossa on
toimittava siten kuin yleiset määräykset ja hautausmaan ohjeet edellyttävät.
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Irtonaisten koriste-esineiden tuominen haudalle ei ole suositeltavaa. Tuulikellot ym. puihin ripustettavat
koristeet eivät ole sallittuja. Hautakivien taustaa ei saa pitää tavaroiden säilytyspaikkana.
Seurakunta ei vastaa hautausmaalle mahdollisesti tuotujen irtonaisten esineiden rikkoontumisista ja
katoamisista.

10. VOIMAANTULO
Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan, kun tuomiokapituli on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen
13.12.2018 käyttösuunnitelman hyväksymisestä. Samalla kumotaan kirkkovaltuuston 26.5.1981 hyväksymä
käyttösuunnitelma.
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