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Hautaustoimen ohjesääntö
1 § Hautaustointa koskevat säännökset
Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa (457/2003), kirkkolaissa (KL 1054/1993), kirkkojärjestyksessä (KJ 1055/1993), terveydensuojeluasetuksessa
(1280/1994, 7:39– 42) sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.
Tässä hautaustoimen ohjesäännössä annetaan tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyä koskevat määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä. (KL 17:7.2)

2 § Hautaustoimen hallinto
Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa Lahden seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden
hoitoa. Lahden seurakuntayhtymä vastaa hautaustoimen asianmukaisesta toteuttamisesta. Tämän ohjesäännön lisäksi päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään kirkko laissa (KL 10:1.1, 10:3.3, 10:4.2, 10:4.3 sekä 10:5), yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä sekä
seurakuntayhtymän johtosäännössä.

3 § Hautausmaat
Lahden seurakuntayhtymän käytössä olevat hautausmaat:
1. Vanha hautausmaa
2. Nastolan hautausmaa
3. Mustankallion hautausmaa
4. Läntinen hautausmaa
5. Levon hautausmaa, jonka alueella on
a) islaminuskoisten hauta-alue
b) tunnustukseton hauta-alue
Lisäksi Lahden seurakuntayhtymällä on radanrakentajien hautausmaa sekä Lahden ja Nastolan sankarihautausmaat, joihin ei enää haudata.
Hautausmaista on voimassa, mitä niistä hautaustoimilaissa, kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään.

4 § Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma
Hautausmaan käytössä noudatetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymää hautausmaakaavaa ja
hautausmaan käyttösuunnitelmaa sekä hautaosastojen käyttösuunnitelmia. (KL 17:8)
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Hautausmaakaava on kustakin hautausmaasta laadittu yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat,
sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet hautaosastoihin ja mahdollisesti riveihin. (KJ 17:6.1)
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne
hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta käy myös ilmi,
onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan
käyttöön. Käyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan
osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan ja hautausmaan osastojen käytön erityiset rajoitukset. (KJ 17:6.2)

5 § Hauta
Haudalla tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla. Hauta sisältää yhden tai useamman vierekkäisen hautapaikan ja kukin hautapaikka yhden tai useamman päällekkäisen hautasijan (ks. kuva sivulla 12). (KJ 17:5.2)
Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa. Jos hautausmaa tai sen
osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerros- eli syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan
hautaan haudata kaksi tai useampia arkkuja päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen (1,5 metriin)
lisätään 0,6 metriä arkkua kohden. (Terveydensuojeluasetus 7:40.2) Samaa arkkuhautasijaa saa
käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.
Uurnahaudan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä. Tämä ei kuitenkaan koske ilman uurnaa haudattavaa
tuhkaa. Arkkuhautasija voidaan muuttaa uurnahautaukseen siten, että asiasta tehdään merkintä seurakuntayhtymän hautarekisteriin. Uurnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.
Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla ei ole mahdollisuutta haudata uurnaholviin (kolumbaarioon).
Vainajan tuhka voidaan kätkeä myös muistolehtoon ilman erikseen luovutettavaa hautapaikkaa.
Muistolehdossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja eikä yksityisiä muistomerkkejä. Hautausmaalla
voi olla myös tuhkan sirottelualue.
Hautausmaalla voi olla alue, joka on tarkoitettu joukkotuhon uhrien hautaamiseksi yhteishautaan.
Yhteinen kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. (KL 17:9.2)

6 § Hautaoikeus
Hautasija luovutetaan Lahden seurakuntayhtymän hautausmaille kotikuntalain (201/1994) 4 §:ssä
mainituille vainajille. Myös muille vainajille voidaan luovuttaa hautasija, mikäli se on Lahden seurakuntayhtymän hautausmaiden käytön kannalta mahdollista. (Hautaustoimilaki 2:4 ja KL 17:2)
Ulkopaikkakuntalaisille arkkuhautasija luovutetaan vain Levon hautausmaalta. Perustellusta syystä
arkkuhautasija voidaan luovuttaa ulkopaikkakuntalaisille muiltakin Lahden seurakuntayhtymän hautausmailta hakemuksesta.
2 (18)
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Lahden seurakuntayhtymä osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka sijaitsee Levon hautausmaalla. (Hautaustoimilaki 2:5) Tällä hauta-alueella noudatetaan
tätä ohjesääntöä, hautausmaan ja hautaosaston käyttösuunnitelmaa ja muita hautaustoimen säännöksiä. Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämälle tunnustuksettomalle hauta-alueelle voidaan haudata vainaja, jolla on oikeus tulla haudatuksi Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Orimattilan tai Sysmän
seurakunnan tai Lahden seurakuntayhtymän hautausmaalle (tilanne vuonna 2018).
Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla hautaoikeus luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä
25 vuodeksi enintään kahteen rinnakkaiseen hautapaikkaan. Perustellusta syystä voidaan hautaoikeus
luovuttaa useampaan rinnakkaiseen hautapaikkaan hakemuksesta. (KL 17:2)
Hautaaminen on mahdollista koko hautaoikeuden voimassaoloajan. Mikäli uudelleenhautaamisen
jälkeen hautaoikeuden voimassaoloaika jää lyhyemmäksi kuin uudelleenhautauksen edellyttämä
koskemattomuusaika, on hautaoikeus lunastettava vähintään koskemattomuusajaksi. Lahden seurakuntayhtymän hautausmailla koskemattomuusaika arkkuhautauksissa on 25 vuotta. Tuhkahautauksen
jälkeen hautaoikeuden tulee olla voimassa vähintään 15 vuotta. (KL 17:2)
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan hautaoikeuden haltijan hakemuksesta jatkaa enintään 25
vuodeksi kerrallaan, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai
hoidolle.
Lahden seurakuntayhtymälle menetetyn hautaoikeuden aiemmat hautaoikeuden haltijat voivat lunastaa takaisin seuraavasti:
1.

Mikäli hautaoikeus on menetetty hoitamattomuuden takia:
Haudan hallintaoikeus voidaan päättää palauttaa hakemuksesta. Myönteisen päätöksen jälkeen
haudan hallinta-aikaa on jatkettava vähintään viisi vuotta, jos hallinnan menettämisestä on kulunut korkeintaan yksi vuosi. Mikäli hallinnan menettämisestä on kulunut yli vuosi, haudalle on lunastettava uusi hallinta-aika, jonka kesto on 25 vuotta.

2.

Mikäli hallinta-aika on päättynyt tai hauta on luovutettu Lahden seurakuntayhtymälle:
Yhden vuoden siirtymäajan aikana omainen voi lunastaa haudan takaisin maksamalla lisää haudan hallintaoikeutta vähintään viisi vuotta. Yhden vuoden siirtymäajan jälkeen haudan hallintaoikeus voidaan palauttaa hakemuksesta. Myönteisen päätöksen jälkeen haudalle on lunastettava
uusi hallinta-aika, jonka kesto on 25 vuotta.

Hautaoikeuden haltija voi halutessaan luopua hautaoikeudesta haudan koskemattomuusajan umpeuduttua. Tällöin hän on velvollinen esittämään muiden omaisten suostumukset asiaan.
Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, ensisijainen oikeus hautaan on
sillä, jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi.
Kun merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan haudan hautaoikeuden voimassaoloaika päättyy, yhteinen kirkkovaltuusto voi, tarvittaessa museovirastoa kuultuaan, määrätä
haudan Lahden seurakuntayhtymän kustannuksella säilytettäväksi. Yhteinen kirkkovaltuusto voi tällöin
oikeuttaa myös muun yhteisön tai henkilön vastaamaan haudan säilyttämisestä.
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Yhteinen kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta, siitä
keitä hautaan voidaan haudata, haudan haltijan velvollisuuksista tai muusta hautaa tai hautaamista
koskevasta asiasta, jollei hautaustoimilaissa ole toisin säädetty. (KL 17:6)
Hautasijan osoittamisesta ja hautaoikeudesta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään.

7 § Hautaamisjärjestys
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Mikäli sopimusta hautaan haudattavista ei ole tehty, noudatetaan kirkkolain määräyksiä hautaamisjärjestyksestä. (KL 17:3.2 ja 17:4) Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä
huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus asiaan sekä sukuselvitys.

8 § Hautaoikeuden haltija
Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa
koskevissa asioissa hautaustoimilain ja kirkkolain mukaisesti. Hautaoikeuden haltijan vaihtuessa on
muutoksesta ilmoitettava Lahden seurakuntayhtymälle ja tarvittaessa vaihdoksesta on esitettävä muiden hautaan oikeutettujen suostumus. Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, yhteinen kirkkoneuvosto voi määrätä
hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai haudan hoidosta huolehtineelle. (KL 17:3)
Jos hautaoikeuden haltija haluaa luopua hautaoikeudesta, hän voi luovuttaa sen vain Lahden seurakuntayhtymälle. Hautaoikeuden haltija on velvollinen esittämään muiden hautaan oikeutettujen
suostumuksen asiaan. (KL 17:2.1) Jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei korvata.
Hautaoikeuden haltijan on huolehdittava muuttuneiden yhteystietojen ilmoittamisesta Lahden seurakuntayhtymälle.
Hautaoikeuden haltijasta on voimassa mitä siitä kirkko laissa säädetään.

9 § Todistus hautaoikeudesta
Hautaoikeuden haltijalle annetaan pyynnöstä todistus (hautakirja), jossa on tiedot haudan sijainnista, hautaoikeuden voimassaoloajasta ja hautaoikeuden haltijasta sekä, jos siitä on sovittu,
keitä hautaan voidaan haudata.

10 § Ruumiin ja tuhkan käsittely, säilyttäminen ja kuljettaminen
Ruumis säilytetään ennen hautaamista suljetussa tiiviissä arkussa ruumissuojassa, jonne ei saa
päästää sivullisia. (Terveydensuojeluasetus 7:41.2) Arkkuun on merkittävä vainajan nimi ja synty4 (18)
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mäaika. Arkussa on oltava tuoteseloste, josta voidaan todeta arkun soveltuvuus hautaamiseen ja tuhkaukseen. Arkkujen on täytettävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteinä A ja B kirkkohallituksen yleiskirjeen 37/2005 liite arkkujen laatusuosituksista ja arkkujen laatukriteerien täsmennys). Säilytettäväksi jätetyistä vainajista pidetään luetteloa.
Ruumiin kuljettaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen varatussa kulkuneuvossa. (Terveydensuojeluasetus 7:41.3)
Arkkua ei saa avata seurakuntayhtymän tiloissa, mikäli vainajaan liittyy terveysriski. Tämä on ilmoitettava tuotaessa arkkua seurakuntayhtymän tiloihin.
Ennen tuhkausta tulee hautausjärjestelyistä huolehtivan toimittaa Lahden seurakuntayhtymälle hautauslupa, jos tietoa henkilön kuolemasta ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään.
Hautausmaan esimies voi määrätä ruumiin siirrettäväksi hautaan ennen hautaamista terveydensuojelusyistä tai muusta erityisestä syystä. Tällöin hauta on peitettävä arkun korkeudelta.
Omaisten pyynnöstä ruumis voidaan viedä hautaan ennen hautaamista, jos esteitä siihen ei ole.
Lahden seurakuntayhtymässä tuhkauksia suoritetaan Levon hautausmaan vieressä sijaitsevassa Levon krematoriossa. Levon krematorion omistaa Kiinteistöosakeyhtiö Levon krematorio, jossa ovat
osakkaina Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Iitin ja Orimattilan seurakunnat sekä Lahden seurakuntayhtymä (vuoden 2018 tilanne).
Tuhkauurnat säilytetään uurnien säilytystilassa ennen hautaamista. Uurnassa on oltava vainajan nimi
ja syntymäaika. Uurnien on täytettävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön
otettaviksi (liitteenä C kirkkohallituksen yleiskirjeen 37/2005 liite uurnien laatusuosituksista).
Krematoriosta tuhkan saa luovuttaa vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan
sijoitettavaksi. Tuhkan vastaanottava allekirjoittaa kirjallisen todistuksen luovutuksesta, jossa hän
ilmoittaa minne tuhka tullaan sijoittamaan ja esittää muut tarvittavat asiakirjat. Tuhkaa haettaessa hakijan on todistettava henkilöllisyytensä. (Hautaustoimilaki 7:18.1)
Krematoriosta tuhkaa ei saa luovuttaa, jos on perusteltu syy epäillä, että tuhkaa tultaisiin käsittelemään lain säännösten vastaisesti. (Hautaustoimilaki 7: 18.2)
Tuhkan luovuttamisessa on noudatettava, mitä hallintolaissa (434/2003) ja kielilaissa (423/2003) sekä
laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/ 2003) säädetään. (Hautaustoimilaki 7: 18.3)
Mikäli tuhkaa ei ole noudettu krematoriosta vuoden kuluessa tuhkaamisesta, seurakuntayhtymällä
on oikeus haudata tuhka Lahden seurakuntayhtymän ylläpitämän hautausmaan muisto lehtoon tai sirotella se sirottelualueelle vainajan kuolinpesän kustannuksella. (Hautaustoimilaki 7: 19.1)
Tuhkan luovuttamisesta sekä tuhkauksen ja tuhkan sijoituksen rekisteröinnistä on voimassa, mitä
siitä on erikseen säädetty.
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11 § Hautaaminen
Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava krematoriossa. Vainajan
ruumista ja tuhkaa tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan
ruumiin hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia. (Hautaustoimilaki 1:2, Terveydensuojeluasetus 7:40.l)
Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista, viimeistään kuusi työpäivää ennen hautausta.
Ennen hautaamista tulee hautausjärjestelyistä huolehtivan toimittaa Lahden seurakuntayhtymälle hautauslupa, jos tietoa henkilön kuolemasta ei ole rekisteröity väestötietojärjestelmään.
Arkkuhautauksen yhteydessä haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat on hautaoikeuden
haltijan kustannuksella ja hautausmaan esimiehen ohjeiden mukaan poistettava haudalta hautausta
edeltävällä kalenteriviikolla tai viimeistään hautausta edeltävänä maanantaina puoleen päivään mennessä ja hautauksen jälkeen taas asetettava paikoilleen siten, että muistomerkki ei vaaranna turvallisuutta eikä aiheuta haittaa hautausmaiden huoltotöille.
Hauta kaivetaan kartan määräämään paikkaan ja sen leveys ja pituus määräytyvät arkun suuruuden
mukaan siten, että arkku mahtuu riittävän väljästi laskeutumaan vaakasuorassa asennossa haudan pohjalle saakka. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset
suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle.
Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.
Ruumis on haudattava helposti maatuvassa tiiviissä arkussa. Ruumiin hautaaminen voidaan erityisistä
syistä sallia ilman arkkua, mikäli terveydensuojelusäännökset sen sallivat. Arkkujen on täytettävä ne
suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteenä A kirkkohallituksen yleiskirjeen 37/2005 liite arkkujen laatusuosituksista ja liitteenä B arkkujen laatukriteerien täsmennys).
Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa tai muussa kääreessä. Tuhkan hautaaminen voidaan tehdä myös ilman uurnaa hautaosaston käyttösuunnitelman mukaisella tavalla. Uurnien on täytettävä ne suositukset, jotka kirkkohallitus on suositellut käyttöön otettaviksi (liitteenä C kirkkohallituksen yleiskirjeen 37/2005 liite uurnien laatusuosituksista).
Arkkuhauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan. Hautakukkalaitteiden tulisi ensi sijassa olla maatuvasta materiaalista valmistettuja.
Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii seurakuntayhtymä. Omaiset voivat peittää haudan, jos
siitä on erikseen sovittu.
Omaiset voivat poistaa hautaamisen tai siunaustilaisuuden jälkeen haudalle lasketut kukat, kukkalaitteet, seppeleet ja muut tervehdykset yhdeksän päivän kuluessa, minkä jälkeen hautausmaan henkilökunnalla on oikeus poistaa ne. Tuhkahautauksen yhteydessä omaiset vastaavat kukkalaitteiden siirrosta
haudalle heti siunaustilaisuuden jälkeen. Siunaustilaisuuden jälkeen kappeliin jääneet kukat, kukkalaitteet ja muut tervehdykset hävitetään asianmukaisesti. Muistolehtoon ei saa viedä kukkalaitteita.
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12 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
Haudattu ruumis tai tuhka voidaan erityisen painavista syistä siirtää toiseen hautaan, jos aluehallintovirasto myöntää siihen luvan. (Hautaustoimilaki 8:24) Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää
lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava tiedoksi Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimesta vastaavalle viranhaltijalle. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa (Terveydensuojeluasetus 7:42). Lahden seurakuntayhtymä ei siirrä
haudattua ruumista.
Lahden seurakuntayhtymä ilmoittaa hyvissä ajoin asianosaisille aluehallintoviraston päätöksen toimeenpanoajankohdasta.
Haudatun ruumiin ja tuhkan siirrossa on voimassa mitä terveydensuojeluasetuksessa (7:42) ja hautaustoimilaissa (8:24), sekä hallinto laissa (432/2003, 34.1) säädetään.

13 § Haudan hoitaminen
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla hoidettuna. Hautaa on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty ja kunkin hautaosaston käyttösuunnitelmassa määrätty. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. (Hautaustoimilaki 5: 13, KL
17:5.1)
Lahden seurakuntayhtymä voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautausmaan hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan säilyttämiseksi.
Lahden seurakuntayhtymä voi ottaa vastatakseen haudan hoidosta määräajaksi korvausta vastaan.
(KL 17:5.2) Haudan hoidosta ja sen ehdoista sovitaan seurakuntayhtymän ja omaisten välillä tehtävässä sopimuksessa.
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, yhteinen kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan vuoden määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. (KL
17:5.3) Mikäli hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus pannaan tiedoksi haudalle ja ilmoitetaan paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä (KL 17:5.4). Jos
hautaoikeuden haltija ei kunnosta hautaa, yhteinen kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Päätöksestä tiedotetaan asianosaiselle kirjeitse ja, mikäli asianosaista ei tiedetä tai hänen olinpaikastaan ei ole tietoa, julkaisemalla siitä kuulutus lehdessä. (KL 24: 11.1 ja 3)
Hautoja hoitavan yrittäjän on tehtävä toiminnastaan ilmoitus Lahden seurakuntayhtymälle. Jos hautoja hoitava yrittäjä haluaa käyttää työssään seurakuntayhtymän tarvikkeita tai muita hautausmaan
palveluja, hänen on sovittava siitä seurakuntayhtymän kanssa erikseen.
Yhteinen kirkkovaltuusto voi kirkkolain mukaisilla perusteilla määrätä haudan Lahden seurakuntayhtymän kustannuksella säilytettäväksi ja hoidettavaksi. Yhteinen kirkkovaltuusto voi tällöin
myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan haudan hoitamisesta.
(KL 17:5.1)
Haudan hoitamisesta on voimassa mitä siitä hautaustoimilaissa ja kirkko laissa määrätään.
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14 § Hautamuistomerkit
Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Kaikista haudalle asennettavista muistomerkeistä on toimitettava suunnitelma kyseisen hautausmaan työnjohtajalle hyväksyttäväksi ennen muistomerkin valmistamista. Jos muistomerkki ei ole hautausmaan
käyttösuunnitelman, hautaosaston käyttösuunnitelman tai Lahden seurakuntayhtymän hyväksymien
muistomerkkiohjeiden mukainen, tulee suunnitelma hyväksyttää Lahden seurakuntayhtymän hautaustoimesta vastaavalla viranhaltijalla. Viranhaltija voi hyväksyä muistomerkkiohjeesta poikkeavan
muistomerkin, mikäli se asia kokonaisuudessaan arvioiden soveltuu kyseiselle paikalle. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista, pysyvää poistamista sekä uuden muistomerkin
tuomista aiemmin lunastetulle haudalle. Menettely koskee myös muita haudalle asetettavia rakennelmia. (Hautaustoimilaki 5:14)
Hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan edellä tarkoitettuun päätökseen annetaan oikaisuvaatimusohje. (KL 24:3)
Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava viikkoa ennen suunniteltua pystytyspäivää
Lahden seurakuntayhtymän hautausmaan esimiehen kanssa.
Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle hautausmaan ohjeistuksen mukaisesti. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.
Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla
paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen ja niillä olevien muistomerkkien ja rakennelmien vahingoittamista on vältettävä ja vauriot korjattava välittömästi. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai Lahden seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä. Seurakuntayhtymä korjaa tai oikaisee
vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakuntayhtymän toimenpiteestä
tai laiminlyönnistä.
Hautamuistomerkin asentaminen hautauksen jälkeen arkkuhaudalle on sallittu vain sulan maan aikana marraskuun loppuun asti edellyttäen, että Lahden seurakuntayhtymä on tiivistänyt ja kunnostanut haudan valmiiksi. Kuitenkin hautariveille, joilla on kiinteät aluspalkit, muistomerkin saa asentaa
muulloinkin.
Hautausmaan esimiehellä on oikeus kuljetuttaa pois paikoilleen asentamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muulla tavalla on kielletty, jollei hautausmaan tai
hautaosaston käyttösuunnitelma sitä salli.
Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on hautausmaan esimiehen kehotuksesta viipymättä
korjattava tai poistettava. Hautausmaan esimies voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat tai viereisiä hautoja häiritsevät reunukset, koriste-esineet, välineet, laitteet, aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.
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Jos muistomerkki kallistuu, on hautaoikeuden haltijan huolehdittava oikaisusta niin, ettei se aiheuta
vaaraa. Muistomerkin kallistumisesta ilmoitetaan haudalle laitettavalla kuulutuskilvellä sekä kirjeellä hautaoikeuden haltijalle, mikäli haltija ja hänen yhteystietonsa ovat seurakuntayhtymän tiedossa. Hautausmaan esimies voi poistattaa haudalta tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle
vaaraa aiheuttavat muistomerkit, ellei hautaoikeuden haltija sitä tee määräaikaan mennessä, tai haltija tai hänen yhteystietonsa ei ole seurakuntayhtymän tiedossa. Aiheutuneet kustannukset voidaan
periä hautaoikeuden haltijalta.
Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu haudalta vuoden kuluessa siitä, kun haudan hallintaoikeus
on päättynyt, muistomerkki siirtyy Lahden seurakuntayhtymälle vastikkeetta. Muistomerkkiä säilytetään kolme vuotta, jonka jälkeen seurakuntayhtymä huolehtii muistomerkin tuhoamisesta. Seurakuntayhtymä päättää säilytettävistä muistomerkeistä. (Hautaustoimilaki 5: 14)
Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen hautaustoimilaissa, kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetään. (KJ 17:12)

15 § Hautakirjanpito
Haudoista ja niihin haudatuista pidetään hautaustoimilain mukaista rekisteriä siten, että siitä voidaan
vaikeudetta todeta:
a) mihin paikkaan tietty henkilö on haudattu,
b) kuka on tiettyyn paikkaan haudattu,
c) kuka on hautaoikeuden haltija.
Hauta- ja vainajarekisteristä ilmenevät vainajan sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, hautaamisajankohta, hautaamistapa, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite sekä haudan sijainti. Haudan sijainnista rekisteriin merkitään hautausmaan osasto, rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija. Näiden lisäksi rekisteriin voidaan merkitä
siunaamisajankohta sekä tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä taiteellisesti tai historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti. (Hautaustoimilaki 5:
12.1 ja 2)
Vainajasta, jonka tuhka on haudattu muistolehtoon tai siroteltu sirottelualueelle, merkitään rekisteriin vainajan sukunimi ja etunimet, syntymäaika tai henkilötunnus, kuolinaika, mahdollinen siunaamisajankohta, hautaamisajankohta ja hautaamistapa. Tuhkan sijaintia ei merkitä hautarekisteriin eikä
sitä ilmoiteta omaisille eikä ulkopuolisille. Muistolehdoista laadittuihin karttoihin merkitään numerolla
kunkin sinne sijoitetun tuhkan paikka. (Hautaustoimilaki 5: 12.3)
Hauta- ja vainajarekisteri tulee säilyttää pysyvästi. Mikäli Lahden seurakuntayhtymä lopettaa toimintansa, tulee tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovuttaa säilytettäväksi arkistolaitokseen.
(Hautaustoimilaki 5:12.4)
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16 § Hautausmaan katselmus
Lahden seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeet hautausmailla suoritettavista katselmuksista.

17 § Liikkuminen hautausmaalla
Hautausmaat ovat avoinna yleisölle läpi vuorokauden.

18 § Hautausmaalla noudatettava järjestys
Hautausmaalla on käyttäydyttävä sen pyhyyttä ja rauhaa vastaavalla tavalla. Tällöin on otettava huomioon mm. seuraavaa:
Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta.
Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.
Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Kukkia tai oksia ei saa
taittaa eikä viedä pois hautausmaalta.
4) Vain hautausmaan henkilökuntaan kuuluvat ja hautaustoimen valtuuttamat urakoitsijat
saavat tehdä hautausmaalla työtä sunnuntaisin, juhla- pyhinä tai pimeän tultua.
5) Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti ovat sallittuja vain niille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain vainajan, hautamuistomerkin tai
liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.
6) Koti- ja lemmikkieläinten tuonti hautausmaalle ei ole suositeltavaa.
7) Jätteet on lajiteltava hautausmaiden jätteidenlajitteluohjeiden mukaisesti.
8) Hautausmaiden henkilöstöllä on oikeus antaa hautausmaan järjestykseen liittyviä tarkempia ohjeita ja määräyksiä.
9) Hautausmaiden henkilöstöllä on velvollisuus poistaa hautausmaalta henkilö, joka rikkoo
hautausmaita koskevia järjestysmääräyksiä tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti.
10) Hautausmaalle ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa
muuta vaaraa tai haittaa. (Jätelaki 646/2011, 72)
1)
2)
3)

Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen. (Järjestyslaki 612/2003)

19 § Räjäytystyöt hautausmaalla
Räjäytystyön suorittamisesta hautausmaalla noudatetaan mitä siitä erikseen panostajalaissa
(423/2016), valtioneuvoston asetuksessa panostajien pätevyyskirjoista (458/2016) ja valtioneuvoston
asetuksessa räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) säädetään ja määrätään.
Räjäytysten suorittaminen hautausmaalla ei ole suositeltavaa muutoin kuin poikkeustapauksissa.
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20 § Voimaantulo
Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun tuomiokapitulin vahvistamista koskeva päätös saa lainvoiman.
Tällä ohjesäännöllä kumotaan Lahden seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa
17. lokakuuta 2007 hyväksytty ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa
27. marraskuuta 2007 vahvistettu hautaustoimen ohjesääntö.
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Haudalla
tarkoitetaan yhden tai useamman vainajan hautaamista varten
varattua maa-aluetta hautausmaalla.

Hautapaikalla
tarkoitetaan yhtä tai useampaa
(normaalisti kahta) päällekkäin haudattavaa arkkua varten varattua tilaa haudassa.
Piirroksen haudassa on kaksi
arkkuhautapaikkaa.

Hautasijalla
tarkoitetaan yhden arkun tai
uurnan paikkaa haudassa.
Piirroksen haudassa, johon
haudataan kahteen kerrokseen, on neljä arkkuhautasijaa.
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Liite A
ARKKUJEN LAATUSUOSITUKSET
Näiden suositusten tarkoituksena on, että asiainomainen hautausmaasta tai krematoriosta vastaava hallintoelin voi
helposti tehdä päätöksen siitä, vastaavatko hautaukseen tuodut arkut materiaaleiltaan ja muiltakin ominaisuuksiltaan hautaustoimesta päättävän hallintoelimen hyväksymiä suosituksia.
Suositukset koskevat teollisesti valmistettuja arkkuja, mutta soveltuvin osin myös yksityishenkilöiden itselleen tai
lähiomaisille valmistamia yksittäisiä arkkuja. Viimeksi mainittuja arkkuja arvioidessaan tulee erityistä huomiota
kiinnittää arkun ulkomittoihin, kestävyyteen ja käsiteltävyyteen sekä mahdollisuuksien mukaan käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen.
Arkkujen tulee kokonaisuudessaan olla valmistettuja ympäristöystävällisestä, hajoavasta ja poltettavasta materiaalista. Arkkujen tulee olla siten valmistettuja, että ne voidaan sekä haudata maahan että tuhkata.
Hyväksytyt materiaalit ovat valmistajan dokumentoimia ympäristöystävällisiä materiaaleja. Niiden täytyy olla hajoavia. Arkuissa sekä niiden sisutuksessa ja koristeluissa käytettävät materiaalit eivät saa olla käsitelty säilöntäaineilla (esim. puunsuoja-aineilla tai tuholaisten torjunta-aineilla). PVC:tä ei saa käyttää arkuissa tai niiden sisustuksessa tai koristelussa. Uusissa materiaaleissa, joita ei aiemmin ole kuvattu, täytyy olla valmistajan vakuutus, että ne
täyttävät tämän erittelyn suositukset.
Arkun tulee kestää vainajan pukemisen, arkkuun laittamisen ja säilyttämisen ennen hautaamista sekä kuljetuksen.
Arkun pohjan tulee olla tiivis. Arkun pitää myös kestää kantamista, nostamista ja laskemista.
Arkun tulee kestää normaalin haudan täytön (ts. varovaisen täytön, ei liian korkealta koneellisesti tai käsin) sekä
kestää 2 m paksun maakerroksen aiheuttaman paineen.
Ruumiin kanssa kosketukseen joutuneen ruumisarkun käyttö uudelleen ei ole sallittua.
1.

Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat materiaalit

1.1
1.1.1
1.1.2

Runko
Aito puu
Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri (katso myös rakennus-, kaluste- ja levymateriaaleja koskevat ympäristömerkintädirektiivit: www.sfs.fi/ymparist/index.html).
Puulevy

1.1.3
1.2
1.21

Liima
Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytettävien liimojen tulee täyttää pohjoismaiset tai
EY:n ympäristömerkintäkriteerit. Tämän osoittamiseksi tarvitaan joko liimavalmistajan hakema ympäristömerkin käyttöoikeus tai vakuutus siitä, että liima täyttää ympäristömerkin vaatimat kriteerit.
Ympäristömerkintäkriteerit ja markkinoilla olevat merkityt tuotteet löytyvät osoitteesta:
www.sfs.fi/ymparist/index.html).

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Pintakäsittely
Katepaperi
Puuviilu
Lakkojen ja maalien tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintäkriteerit.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että voidaan käyttää ainoastaan vesiohenteisia lakkoja ja maaleja
sekä luonnonvahoja. Ympäristömerkintäkriteerit ja markkinoilla olevat merkityt tuotteet löytyvät
osoitteesta www.sfs.fi/ymparist/index.hmtl.
Kangas (luonnonkuidut ja muuntokuidut)

1.3.4
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1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7

Sisustus
Lastuvilla
Sellu
Olki
Paperi. Tähän tarkoitukseen sopivat parhaiten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet
kuten puhelinluettelot. Sen sijaan eivät aikakausilehtipaperit ja muut päällystetyt painopaperit.
Polyesterivanu
Kangas (luonnonkuidut ja muuntokuidut)
Pohjan tiivistykseen saa käyttää muovikalvoa (polyeteeni, maatuva muovi tai vahattu paperi).
PVC:tä ei saa käyttää eikä muovi saa sisältää raskasmetallia.

1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Koristeet
Puu
Puumassa
Pahvi
Maa-ainesperäiset puristeet
Muovi

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Kahvat
Puu
Metalli
Muovi

1.7
1.7.1

Nostolakanat ja vainajapussit
Polyeteenikalvo. Jos vainaja on kääritty tiiviisti muoviin tai laitettu vainajapussiin,
siitä on ilmoitettava ao. hautausmaaviranomaiselle.

2

Rakenne, käsiteltävyys, kestävyys, pitävyys ym.

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Koko
Suurin standardikoko (kaikki mitat ovat ulkomittoja) on:
Pituus 210 cm
Leveys 75 cm (sis. kahvat)
Korkeus jalat mukaan lukien 60 cm

2.2
2.2.1

Jalat
Jalat on oltava, korkeus vähintään 40 mm, paitsi lasten arkuissa.

2.3
2.3.1

Kahvat, päätylevyt ym.
Jos arkussa on kahvat, päätylevy tai muita koristeita, täytyy niiden sekä kiinnitysosien olla
hyväksyttyä palavaa materiaalia tai vaihtoehtoisesti niiden täytyy olla ulkopuolelta irrotettavissa.

2.4
2.4.1

Sulkeminen
Kansi on voitava sulkea. Esimerkiksi vainajan näyttöä ajatellen kannen pitää olla sellainen,
että sen voi helposti avata ja sulkea uudelleen.

2.5
2.5.1

Pitävyys
Arkun pohjan pitää olla nesteenpitävä. Eriste nostetaan seinämille pohjan yläpuolelle
vähintään 100 mm.

2.6
2.6.1

Tasapaino
Arkun tasapainon pitää olla sellainen, että sitä voidaan normaalisti käsitellä. Arkun alapinnan tulee
olla sellainen, että kantohihnat eivät pääse liukumaan hautaan laskun yhteydessä.
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LIITE: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli 21.11.2018 / 463

21

2.7

Kestävyys

2.7.1

Arkun kannen täytyy kestää 1100 N rasitus jaettuna 300 x 100 mm:n suuruiselle alueelle
= yhden ihmisen aiheuttama rasitus. Paine kohdistuu kannen ylempään rajoituspintaan kolmessa
kohdassa pitkin kannen keskilinjaa kummassakin päässä sekä keskellä.

2.8
2.8.1

Syttyvyys
Arkku ei saa syttyä ennen kuin uunin luukku on sulkeutunut.

3

Tuhkan ominaisuudet

3.1

Arkun palamisessa syntyvän tuhkan pitää ominaisuuksiltaan olla sellaista, että sen käsittely
ei aiheuta hankaluuksia (ei esim. saa olla liian haihtuvaa)

4

Merkintä

4.1
4.1.1

Paikka arkussa
Merkinnän on oltava arkun pohjassa, arkun pääpuolen jalkojen välissä. Merkki osoittaa arkun
valmistajan tai maahantuojan.

4.2
4.2.1

Selkeys
Merkinnän on oltava peilikuva, minkä lisäksi sen kirjainten on oltava 10 mm. korkeita.

4.3
4.3.1

Muoto
Suomen hautaustoiminnan keskusliiton voimassa olevien ohjeiden mukainen.
Ohjeet lähetetään hyväksymistodistuksen mukana.

Yhteystiedot: Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry:n kotisivut: www.shk.fi
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Liite B
ARKKUMATERIAALEJA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Näillä määrittelyillä täsmennetään seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä annettuja vaatimuksia hyväksyttävistä arkkumateriaaleista.
Tuoteseloste
Arkku on varustettava tuoteselosteella, josta käy ilmi arkun valmistaja ja maahantuoja, tämän yhteystiedot sekä
tieto siitä, että arkun valmistukseen on käytetty vain hyväksyttäviä materiaaleja.
Tuoteselosteen paikka arkussa
Tuoteseloste kiinnitetään arkun ulkopuolelle siten, että sen voi vaivatta lukea ja kätkeä hienovaraisesti. Tuoteselosteen tulee seurata arkussa kiinnitettynä soveltuvuuden tunnistamisen vuoksi vainajakylmiöön ja krematorioon,
missä henkilökunta poistaa merkin tarpeen mukaan.
Arkun kokonaisuutena on oltava arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen soveltuva.
Arkuissa hyväksyttävät materiaalit
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.6
1.6.1
1.6.2
2.

Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat materiaalit
Runko
Aito puu
Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri
Puulevy
Rungon osien kiinnityksessä saa käyttää pieniä määriä metallia, kuten niittejä, nauloja ja kulmavahvikkeita.
Liima
Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytetään maahautaukseen ja tuhkaukseen soveltuvia liimoja.
Pintakäsittely
Katepaperi
Puuviilu
Vesiohenteiset lakat ja maalit sekä vahat
Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
Sisustus
Lastuvilla
Sellu
Olki
Paperi, kuten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet kuten puhelinluettelot, mutta ei aikakausilehtipaperit ja muut päällystetyt painopaperit
Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
Pohjan tiivistykseen saa käyttää polyeteeniä, biohajoavaa muovia tai vahattua paperia.
PVC:tä ei saa käyttää eikä tiivistysmateriaali saa sisältää raskasmetallia.
Koristeet
Puu
Puumassa
Pahvi
Maa-ainesperäiset puristeet
Luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja asetaatti)
Arkun sulkemiseen tarkoitetut risti- ja muut ruuvit voivat olla metallia tai muovia.
Kahvat
Puu
Kahvojen kiinnikkeet voivat olla metallia, helposti irrotettavat metallikahvat sallittu.
Uudet materiaalit
Mahdollisten uusien tarjolle tulevien materiaalien osalta soveltuvuus selvitetään aina
erikseen käyttötarkoitus- ja materiaalikohtaisesti.
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Liite C
UURNIEN LAATUSUOSITUKSET
Näiden suositusten tarkoituksena on, että asianomainen hautausmaasta tai krematoriosta vastaava hallintoelin voi
helposti tehdä päätöksen siitä, vastaavatko hautaukseen tuodut uurnat materiaaleiltaan ja mitoiltaan hautaustoimesta
päättävän hallintoelimen hyväksymiä suosituksia.
Suositukset koskevat teollisesti tai myyntiin valmistettuja uurnia, mutta soveltuvin osin myös yksityishenkilöiden
itselleen tai lähiomaisille valmistamia uurnia. Viimeksi mainittuja arvioidessaan tulee erityistä huomiota kiinnittää
uurnan mittoihin, kestävyyteen ja käsiteltävyyteen sekä mahdollisuuksien mukaan käytettyjen materiaalien ympäristöystävällisyyteen.
Hautausmaaviranomainen voi päättää, että tuhkan voi asettaa maapinnan alle ilman uurnaa, esimerkiksi muistolehdossa. Myös tuhkan sirottelu on mahdollinen tähän tarkoitukseen erikseen varatulla alueella.
Ellei erikseen mainita, nämä suositukset koskevat sekä maahan laskettavia että kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavia uurnia.
Maahan laskettavien uurnien tulee maatua 15 vuoden kuluessa.
Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavien uurnien tulee säilyä muuttumattomina vähintään haudan koko
hallinta-ajan.
1

Raaka-aineet ja pintakäsittely

1.1
1.1.1
1.1.2

1.1.6
1.1.7
1.1.8

Maahan laskettavat uurnat
Massiivinen puu
Puukuitu, lastulevy, kaarna, vaneri. Katso myös rakennus-, kaluste- ja levy materiaaleja koskevat
ympäristömerkintädirektiivit: www.sfs.fi/ymparist/index.html).
Keramiikka, hyväksytyn ajan kuluessa maatuva
Metalli, hyväksytyn ajan kuluessa maatuva
Lakat, maalit ja liimat: niiden tulee täyttää pohjoismaiset tai EY:n ympäristömerkintädirektiivit
(ympäristömerkintädirektiivit ja markkinoilla olevat merkityt tuotteet:
www.sfs.fi/ymparist/index.hmtl.
Kartonki ja paperimassa
Pussi, ympäristöystävällisestä materiaalista valmistettu
Tärkkelys

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Kolumbaarioon tai muualle pysyvästi sijoitettavat uurnat
Kaikkien raaka-aineiden tulee olla kestäviä ja muotonsa säilyttäviä
Keramiikka (maatumaton)
Metalli (korroosionkestävä)
Kivi
Lasi
Muovi
Lasikuitu

1.3
1.3.1

Vesistöön laskettavat uurnat
Uurnan on oltava rakenteeltaan sellainen, että se uppoaa nopeasti.

1.1.3
1.1.4
1.1.5
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2

Tilavuus ja varustelu

2.1
2.1.1
2.1.2

Ulkomitat (mukaan lukien mahdolliset ulkonevat koristeet)
Halkaisija: enintään 30 cm
Korkeus: enintään 40 cm

2.2
2.2.1

Hyödynnettävissä oleva tilavuus
Aikuisen tuhkalle tarkoitetun uurnan vetoisuus tulee olla vähintään 4,5 litraa ja muoto sellainen,
että se täyttyy käytössä olevin laittein.

2.2.2

Lapsen tuhkalle tarkoitetun uurnan tilavuus tulee olla vähintään 2,5 litraa.

2.3
2.3.1

Täyttöaukko ja kansi
Täyttöaukon vapaa halkaisija ei saa olla alle 63 mm. Jos aukko ei ole pyöreä, ei sen sisään piirretyn
ympyrän halkaisija saa olla alle 63 mm. Aukon reunan on oltava pyöristetty tai siten alaspäin taivutettu, että reunassa ei satuta käsiään.

2.3.2

Uurnien tulee olla rakenteiltaan sellaisia, että ne voidaan sulkea tiiviisti. Reunojen on oltava hyvin
viimeistellyt. Uurnissa, joihin kansi kiinnitetään ruuvaamalla, on ruuvien ja reikien oltava valmiina.
Jos uurna suljetaan ruuvilla, on käytettävä ristipääruuveja.

2.4
2.4.1

Nauhat
Maahan laskettavat uurnat on varustettava nauhoilla tai nyöreillä, jotka uurnan pohjasta mitattuna
ovat vähintään 120 cm pitkiä.

3
3.1

Uurnan kestävyys ja tiiveys
Uurnan on oltava tiivis ja siten valmistettu, että se kestää normaaliin käyttöön liittyvät toimenpiteet.

4
4.1

Kiinnitys alustaan
Jos uurna sijoitetaan ulkosalle, se on voitava kiinnittää tukevasti alustaansa ruuveilla tai vastaavalla.

5
5.1

Merkintä
Uurna on varustettava Suomen hautaustoiminnan keskusliiton vahvistamalla merkinnällä.
Merkintä tehdään ulkopuolelta uurnan pohjaan.

5.2

Piirros merkinnästä ja esimerkki toimitetaan hakijalle, kun tuote on hyväksytty.

5.3

Uurnassa on oltava merkintä siitä, onko uurna maatuva tai ei maatuva.

Yhteystiedot: Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry:n kotisivu www.shk.fi
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