UTSJOEN SEURAKUNNAN HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ
Hyväksytty Utsjoen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.1.2021

1.

Hautaustointa koskevat säännökset

Seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä
muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.
2.

Hautaustoimen hallinto

Seurakunnan hautaustoimesta vastaa seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra. Hautausmaista vastaa PohjoisLapin seurakuntayhtymä. Hautaustoimen tehtäviä hoitavat kirkkoherra, kirkkoherranvirasto ja Utsjoen ja
Karigasniemen suntiot sekä Outakosken hautausmaan hoitaja.
3.

Hautausmaat
Utsjoen seurakunnassa ovat seuraavat hautausmaat:

Utsjoen hautausmaa
Karigasniemen hautausmaa
Outakosken hautausmaa
Utsjoen vanha hautausmaa, tämä ei enää ole käytössä
Utsjoen sankarihautausmaa
4.

Hautausmaiden käyttö

Hautausmaiden käytössä noudatetaan kunkin hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Utsjoella haudat on
perinteisesti kaivettu käsin ja kaikilla alueilla konekaivuu ei ole edes mahdollista. Jokaisella
hautausmaalla on kuitenkin alue, jossa konekaivuu on mahdollista.
Hautapaikkaa varatessaan omaiset tai henkilö itse voi varata paikan mistä tahansa hautausmaan osasta,
jossa on vapaata tilaa.
Utsjoen hautausmaat ovat ns. metsähautausmaita.
5.

Hauta

Haudalla tarkoitetaan yhden vainajan hautaamista varten varattua maa-aluetta hautausmaalla.
Arkkuhaudan vähimmäissyvyydestä määrätään terveydensuojeluasetuksessa. Haudan syvyys on 150 cm.
Utsjoen seurakunnan hautausmailla ei pääsääntöisesti haudata päällekkäin.
Samaan hautaan voidaan pääsääntöisesti haudata vasta viidenkymmenen vuoden kuluttua.
Tuhkauurna voidaan haudata joko muistolehtoon tai arkkuhautapaikoille. Tuhkauurnan hautaamissyvyys
on 70 cm.
6. Muistolehto
Utsjoen, Outakosken ja Karigasniemen hautausmailla on muistolehdot. Näihin muistolehtoihin voidaan
sirotella tuhka tai haudata tuhka uurnassa. Omaiset voivat halutessaan kiinnittää muistokiveen

muistolaatan. Näiden laattojen koko ja muoto on yhteneväinen. Muistokiven etupuolella on paikka
kukille tai kynttilöille.
6.

Hautaoikeus

Utsjoen seurakunta osoittaa hautasijan vainajalle, joka halutaan haudata Utsjoen hautausmaille.
7.

Hautapaikan varaaminen

Utsjoen seurakunnassa voi varata yhden hautapaikan, itselleen. Hautapaikan varaukset ovat seurakunnan
hautausmaiden kartoissa. Näistä vastaavat seurakunnan suntiot.
8. Hautaaminen
Hautaamisen ajasta on sovittava, mikäli mahdollista viimeistään 7 työpäivää ennen toimitusta. Ennen
hautaamista on esitettävä hautauslupa.
Omaiset vastaavat haudan kaivamisesta ja peittämisestä. Haudan paikan osoittaa hautausmaanhoitaja tai
suntio. Arkkuhaudan koko on 210 cm x 90 cm ja syvyys 150 cm.
Viereiset haudat suojataan haudan kaivamisen ja peittämisen ajan pressuilla.
9. Hautauksen kustannukset
Pohjois-Lapin seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto vahvistaa hautapaikkamaksut ja hautauspalvelumaksut
vuosittain. Haudan kaivamisen ja peittämisen kustannuksista vastaavat vainajan omaiset.
10. Haudan hoitaminen
Haudan hoitaminen on hautaoikeuden haltijan vastuulla. Hautausmaat ovat metsähautausmaita ja hauta
voidaan jättää myös metsittymään. Roskien poistaminen on hautaoikeuden haltijan tehtävä.
11. Hautamuistomerkit
Utsjoen seurakunnalla ei ole erityisiä määräyksiä muistomerkeistä tai hautojen koristeista. Näiden
valinnassa on noudatettava hyvää tapaa.
Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vierimän vaaraa ole.
12. Hautausmaalla noudatettava järjestys
Ihmisillä on vapaa pääsy hautausmaalle. Portit suljetaan käynnin jälkeen. Moottoriajoneuvoliikenne ja
pysäköinti ovat sallittuja vain niille erikseen osoitetuilla alueilla. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa
käyttää vain ruumiin tai hautamuistomerkin kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon.
Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.
Jätteet on lajiteltava asianmukaisella tavalla. Jokaisella hautausmaalla on erikseen jäteastiat maatuvalle
jätteelle, pahville, lasille, metallille ja sekajätteille.

