KÄYTÄNNÖN OHJEITA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA
HAUTAOIKEUDEN HALTIJALLE

Hautaustilaisuuden kukkalaitteet
Omaisten tulee poistaa hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut
kukkalaitteet kesäaikana 14 päivän ja muulloin 30 päivän kuluessa,
jonka jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne.
Muistolehtoihin ja tuhkan sirottelualueelle kukkalaitteita ei saa
laskea. Tilanpuutteen vuoksi kukkalaitteita ei myöskään suositella
vietäväksi pienimille, kahdelle ja neljälle uurnalle tarkoitetuille,
uurnahaudoille. Näille haudoille tulisi laske ainoastaan yksi
kukkalaite, tai esim. arkkulaite, tällä kunnioitetaan myös naapurihautojen rauhaa. Ne kukkalaitteet joita ei voida laskea haudalle
säilytetään kappelin kukkahuoneessa tuhkauspäivään saakka.
Hautamuistomerkkien mitoitus, perustaminen ja kunnossapito
Muistomerkistä tulee toimittaa suunnitelma hyväksyttäväksi hautausmaan toimistoon. Seurakuntayhtymän henkilökunta voi poistaa ilman
lupaa asennetut muistomerkit.
Muistomerkin äärimitat määräytyvät haudan koon ja sijainnin
mukaan.
Yhtenäisellä nurmikkoalueella olevaa hautaa tai sen kukkapaikkaa ei
voi kehystää, eikä haudan sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista
kiveä.
Vastuu muistomerkin oikaisemisesta ja kunnossapidosta on hautaoikeuden haltijalla.
Muistolehdoissa
päämuistomerkin
seurakuntayhtymä.
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Haudan hoito
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Yhtenäisellä
nurmikkoalueella olevan haudan hoidosta haltija on velvollinen
suorittamaan kulloinkin voimassa olevan maksun. Hoitomaksu on
hallinta-aikainen ja se peritään haudan luovutuksen yhteydessä.
Haudanhoitomaksu sisältää nurmikon leikkauksen ja viimeistelyn,
kukkien kastelun sekä hauta-alueen yleissiivouksen. Kastelu
aloitetaan, kun seurakuntayhtymältä tilatut kukat on istutettu.
Reunakivialueella olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden
haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakuntayhtymän tehtäväksi korvausta vastaan.
Muistolehtojen hoitamisesta vastaa seurakuntayhtymä. Omaiset
voivat tuoda muistolehtoihin leikkokukkia ja kynttilöitä niille varatuille
paikoille, lyhdyille ja muille esineille ei ole varattu tilaa.
Haudan istutukset
Haudan istutukset eivät täysikasvuisina saa olla haitaksi viereisille
haudoille, eivätkä ne saa ylittää haudan rajoja tai olla muistomerkkiä
korkeampia.
Yhtenäisillä nurmikkoalueilla sijaitseville haudoille suositellaan
istutettavaksi kesäkukkia. Istutukset on sijoitettava mahdollisimman
lähelle muistomerkkiä. Haudalle ei voi istuttaa monivuotisia puuvartisia kasveja. Havukasveja voidaan käyttää vain talvikoristeluun.
Hautausmaan henkilökunta
istutukset haudalta.
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Seurakuntayhtymän järjestämä kasteluvesi on käytössä kesäkuukausina.
Muuta huomioitavaa alueen turvallisuudesta
ja kunnossapidosta
Hautausmailla on vartiointi ja osittainen
Talvikunnossapito koskee pääkäytäväverkostoa.

kameravalvonta.

Hautausmaalla on käytössä yleisö-wc, joka sijaitsee Vanhan
hautausmaan huoltorakennuksen läheisyydessä.

Muistomerkin äärimitat
Haudan leveys:
1m
2m
60 cm (kahden uurnan hauta)
80 cm (neljän uurnan hauta)
1 m (kuuden uurnan hauta)

leveys 70 cm
leveys 160 cm
leveys 40 cm, korkeus 50 cm
leveys 50 cm, korkeus 60 cm
leveys 70 cm, korkeus 80 cm

Lisätietoja:
VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ
HAUTAUSMAAN TOIMISTO
(avoinna arkisin klo 8.15 – 11.00, 12.00 - 15.00)

Vöyrinkatu 1, 65100 Vaasa
puh 06-3261471

www.vaasaevl.fi

