Avuksi
Hautausjärjestelyissä

HAUTAUS YLEISESTI
Kirkon tehtävä on hoitaa jäsentensä hautaan siunaaminen. Paikallisseurakunnalla on
tätä tehtävää varten tarvittava henkilökunta ja tilat. Hautatoimilain mukaan valtio on
sopinut kirkon kanssa, että kirkko ja sen seurakunnat pitävät yllä hautaamiseen tarvittavia hautausmaita ja kiinteistöjä. Paikallisesti kaikkia kunnan jäseniä koskee yhtäläinen oikeus tulla haudatuksi oman kuntansa alueella olevaan hautausmaahan. Hautauksen peruskustannukset (hautasija ja haudan avaus) ovat samat kaikille. Toisella paikkakunnalla kirjoilla olevien hautauksen peruskustannukset ovat korkeammat.
Hautaus voidaan toimittaa, kun hautauksesta huolehtiva omainen on toimittanut lääkäriltä saadun hautausluvan kirkkoherranvirastoon.

SURUVIESTIN SAAVUTTUA
Läheisen kuoltua lähiomaisten tehtävä on aloittaa hautauksen valmistelu. Pukkilassa valmistelu alkaa yleensä kirkkoherranvirastossa. Kirkkoherranvirasto on auki
määrättyinä aikoina, mutta soittamalla kirkkoherran numeroon voi sopia myös
muita aikoja.
Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherranvirastossa sovitaan hautauksen ajankohta ja varataan tarvittavat tilat.
Samalla sovitaan myös hautapaikasta; tarvitaanko uusi hauta- tai uurnapaikka vai
käytetäänkö jo olemassa olevaa suku- tai perhehautaa.
Tarkemmin hautauksen kulusta voidaan sopia myöhemmin hyvissä ajoin ennen
hautausta. Musiikista sovitaan kanttorin kanssa. Mahdollisiin tiloihin liittyvistä kysymyksistä sovitaan suntion kanssa.
Hautaustoimisto
Hautaustoimiston kanssa asioidaan arkun hankintaan sekä vainajan pukemiseen ja kuljetukseen liittyvissä asioissa. Vainajan siirtämisestä seurakunnan kylmiöön sovitaan
hautaustoimiston kanssa. Hautaustoimisto on tästä yhteydessä suntioon ja kirkkoherraan.
Seurakunnan työntekijä on Siunauskappelilla vastaanottamassa vainajaa, jos sitä toivotaan.
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Sanomakellot
Sanomakellot soitetaan, kun vainaja tuodaan Siunauskappelin kylmiöön. Hautaustoimisto ilmoittaa tuomisen ajan suntiolle ja kirkkoherralle.

HAUTAAN SIUNAAMINEN
Siunaamisen toimittaa pappi
Kirkon jäsenen hautaan siunaamisen toimittaa pappi. Myös kirkkoon kuulumattoman
hautaus voidaan hoitaa kirkollisesti. Tällöin omaiset ja siunaukseen toivottu pappi sopivat asiasta erikseen. Omaisten ja papin välisessä keskustelussa selvitetään, ettei kirkolliselle hautaan siunaamiselle ole esimerkiksi sellaista estettä, kuten vainajan vakaumukseen perustuva este.
Kirkollisessa hautaan siunaamisessa ovat mukana pappi, kanttori ja suntio. Siunaaminen tapahtuu pääsääntöisesti kirkossa. Myös siunauskappelissa voidaan toimittaa siunauksia, kun saattajia on enimmillään 35 henkilöä. Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa myös haudalla.
Hautaan siunaamisen kulusta sovitaan etukäteen papin kanssa. Sovittavia asioita on
mm. kukkien lasku, joka voi tapahtua kirkossa tai haudalla. Musiikista omaiset sopivat
suoraan kanttorin kanssa.
Arkun siirtäminen kirkkoon
Arkun siirtäminen siunauskappelin kylmiöstä kirkkoon ja kirkosta siunauksen jälkeen
haudalle (tai odottavaan autoon) tapahtuu omaisten toimesta suntion johdolla. Kantajia tarvitaan kuusi.
Suntio ohjeistaa kantajia siunauskappelilla viimeistään puoli tuntia ennen siunauksen
alkua.
Ennen arkkuhautausta omaiset voivat tuoda hautapaikalle havuja hautakummun peittämistä varten. Haudankaivaja asettaa havut paikalleen haudan peittämisen yhteydessä.
Vainaja tuhkataan
Vainajan tuhkaaminen tapahtuu hautaan siunaamisen jälkeen. Tuhkauksen jälkeen
hautaustoimisto toimittaa uurnan Pukkilan Siunauskappeliin tai ilmoittaa uurnan olevan noudettavissa, minkä jälkeen omaiset varaavat ajan uurnan laskulle. Haudankaivaja avaa uurnasijan. Uurnan lasku hoidetaan omaisten toimesta. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä on paikalla niin toivottaessa. Omaiset peittävät uurnahaudan omatoimisesti.
Tuhkan sirottelu tapahtuu Uurnahautausmaan sirottelualueelle yleensä seurakunnan
toimesta. Mikäli omaiset haluavat olla tapahtumassa mukana, se sovitaan erikseen.
Joissakin tapauksissa siunaus saattaa tapahtua tuhkaamisen jälkeen, jolloin tuhkan
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hautaaminen tapahtuu välittömästi siunauksen jälkeen.
Kuolleiden kiitos
Kuolleiden kiitos tapahtuu hautaan siunaamisen jälkeisen sunnuntain jumalanpalveluksessa. Kiitoksessa ja rukouksessa ovat mukana kuluneella viikolla hautaan siunatut
seurakunnan jäsenet. Heidän muistokseen sytytetään kynttilä. Omaisia kutsutaan osallistumaan jumalanpalvelukseen. Kuolleen omaisen nimen lukemisen ja kynttilän sytyttämisen ajaksi omaiset voivat niin halutessaan nousta seisomaan ja myös näin kunnioittaa edesmenneen muistoa.
EI-KIRKOLLINEN HAUTAUS
Hautaus, joka tapahtuu ilman kirkollista hautaan siunaamisen kaavaa, sovitaan erikseen tapauskohtaisesti omaisten ja mahdollisten muiden toimijoiden kanssa. Seurakunnan tiloja voidaan käyttää. Tilojen käytöstä peritään määrätty korvaus. Tilojen
vuokraaminen ei oikeuta peittämään tilassa olevia kirkollisia symboleja, kuten alttarin
esineistöä.
HAUTAMUISTOMERKKI JA HAUDAN HOITO
Hautamuistomerkistä omaiset sopivat hautaustoimiston tai kivialan liikkeen kanssa.
Mahdollisista rajoituksista, kuten kiven koosta sovitaan seurakunnan kanssa.
Hautapaikkaoikeuden haltijan vastuulla on huolehtia siitä, että muistomerkki on turvallisesti pystyssä. Maan liikkeistä aiheutuvan muistomerkin oikaiseminen tapahtuu
hautapaikkaoikeuden omistajan toimesta. Kallistuneista hautakivistä seurakunta ilmoittaa tiedossa olevalle hautapaikkaoikeuden hallitsijalle.
Mahdollisesta hautamuistomerkin siirrosta kaiverrusta varten sovitaan kiviliikkeen
kanssa siten, että kiviliike käy noutamassa kiven kaiverrusta varten ennen haudan
avaamista. Näin säästytään kiven moninkertaiselta käsittelyltä.
Arkkuhautaamisen jälkeen hautamuistomerkin pystyttämisessä on syytä varautua siihen, että muistomerkki voidaan tehdä vasta talven jälkeen, kun maa on routinut ja
painunut. Kiviliikkeet ohjeistavat omaisia.
Uurnahautausmaan sirottelualueelle haudatuille on yhteinen punagraniittinen muistomerkki. Omaiset voivat hankkia muistomerkkiin kiinnitettävän metallisen nimilaatan. Nimilaatan koosta ja kiinnityksestä sovitaan seurakunnan kanssa.
Haudan hoito
Omaiset vastaavat hautapaikan hoidosta. Kukkalaitteet tulee poistaa noin kahden viikon kuluttua haudalta ja siistiä hautapaikka. Kuivuneet kukat toimitetaan hautausmaan varastorakennuksen takana olevalle maatuvien jätteiden kokoamisalueelle.
Muoviset osat laitetaan jäteastioihin.
Arkkuhautauksessa avatun haudan maa painuu. Haudan peittämisen jälkeen haudalle
jää kumpu. Roudan sulaessa hautapaikan pinta voi laskea huomattavasti ja paikalle
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syntyy painauma. Joissakin tapauksissa painumista ei tapahdu, vaan paikalle jää kumpu. Seurakunta huolehtii tällöin maan tasoituksesta, minkä jälkeen paikalle kylvetään
nurmi.
Mikäli omaiset ovat tehneet haudanhoitosopimuksen, seurakunta huolehtii kesällä
istutuskukista ja haudan kastelusta. Haudanhoitosopimuksia seurakunnan kanssa tehdään yhden tai viiden vuoden ajalle. Haudan hoito sisältää kesäkukat, niiden hoitamisen ja haudan yleishoidon. Kivien hoito tai oikaisu ei sisälly haudan hoitomaksuun.

PUKKILAN HAUTAUSMAA
Pukkilan hautausmaa koostuu neljästä alueesta: 1) Vanha hautausmaa 2) Uusi hautausmaa 3) Vanhan hautausmaan lisäalue ja 4) Uurnahautausmaa.
1) Vanha hautausmaa
- Vanha hautausmaa on nimensä mukaisesti Pukkilan vanha hautausmaa. Sitä hoidetaan sen mukaisesti. Siellä olevia muistomerkkejä pyritään säilyttämään, vaikka hauta
palaisikin seurakunnalle ja sitä kautta uuden suvun käyttöön. Pääsääntöisesti vanhoja
hautoja annetaan uurnahautauspaikoiksi siten, että säilytettävä kivi hiotaan (mikäli
mahdollista) ja kiveen kirjataan uuden vainajan nimi. Osa haudoista säilytetään sellaisenaan, eikä kiviä anneta uudelleen käsittelyyn.
2) Uusi hautausmaa
- Uusi hautausmaa sijaitsee hautausmaa pohjoisella rinteellä. Myös tältä alueelta vapautuu vanhoja hautoja uudelleen käytettäväksi.
3) Vanhan lisä
- Vanhan lisä sijaitsee hautausmaan etelärinteellä ja viettää kohti Porvoonjokea.
Alueella on runsaasti ennestään käyttämättömiä hautapaikkoja. Ne otetaan käyttöön
järjestyksessään. Myös tällä alueella vapautuu vanhoja hautoja uudelleen käyttöön.
4) Muistolehto ja uurnahautausmaa
- Uurnahautausmaa on nimensä mukaisesti vain tuhkahautauksia varten. Jokaisen
uurnahaudan kohdalla on neljä uurnasijaa. Uurnalehtoon haudattujen omaiset ja
ystävät voivat tuoda kukkia kivettyy kehykseen ja kynttilöitä kivipaasille.
Uurnahautapaikoille voi tuoda kukkia, kynttilöitä ja maahan painettavan kynttilälyhdyn.
- Uurnahautausmaan alueella on muistolehto. Muistolehdossa on muistokivi, jonka
vieressä on viisi kivipaasia säteittäin. Niiden päälle voi laittaa muistokynttilöitä palamaan. Kivien lähellä on kivetty kehys kukkia varten. Muistolehdossa muistellaan erityisesti niitä omaisia, jotka on haudattu muualle.
USKONNOTTOMIEN HAUTAAMINEN
Pukkilan hautausmaalla on varattu erikseen alue, jossa hautamuistomerkeissä ei sallita
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uskonnollisia symboleja. Seurakunta ohjeistaa tarvittaessa.
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HINNASTO 1
PUKKILAN SEURAKUNTA
Kirkkoherranvirasto, varmimmin auki ma klo 9-12, to klo 9-12,
muulloin sopimuksen mukaan
Puh.
040 752 2882
Sähköposti:
pukkilan.seurakunta@evl.fi
Kirkkoherra Hannu Tiainen
Kanttori Pekka Itkonen
Suntio Maarit Fabritius
Talouspäällikkö Arina Ershova

040 503 7298
050 376 4335
040 554 4659
0400 263744

HAUTAUKSEEN LIITTYVÄT MAKSUT
Hautaukseen liittyvät maksut koostuvat hautasijasta ja haudan avaukseen yms. liittyvistä toimenpiteistä. Maksun suuruus määräytyy vainajan kotipaikkakunnan mukaan. Lähtökohtaisesti hautapaikka on 30-vuotinen, mutta sitä jatketaan tarpeen
mukaan.
HAUTASIJAMAKSUT
Arkkupaikka
• vainaja paikkakuntalainen 100€
• vainaja ulkopaikkakuntalainen 200€
Uurnapaikka
• vainaja paikkakuntalainen, muistolehto ja sirottelualueet
• vainaja ulkopaikkakuntalainen 70€

20€

HAUTAUKSEN TOIMENPIDEMAKSUT
Hautaaminen
- Arkkuhautaus
- vainaja pukkilalainen 330€,
- vainaja ulkopaikkakuntalainen 430€
- Tuhkahautaus
- vainaja pukkilalainen 50€
- vainaja ulkopaikkakuntalainen 100€
- sirotteluhautaus muistolehtoon 25€ kaikilta
- Muistomerkin ja pohjakiven siirto ja takaisin asennus arkkuhautauksessa
60€/tunti
- Mikäli kivi menee kiviliikkeeseen kaiverrettavaksi, kannattaa sopia,
että kiviliike hakee kiven ennen haudan avausta. Näin säästytään kiven
monikertaiselta käsittelyltä.
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HAUTAANSIUNAAMISEEN LIITTYVÄT TILAVUOKRAT
- Kirkon tilavuokra
- Ev.lut. tai ortod. kirkon jäsen 0€
- Ev.lut. tai ortod. kirkkoon kuulumaton 150€
- Kappelin tilavuokra
Ev.lut. tai ortod. kirkon jäsen 0€
Ev.lut. tai ortod. kirkkoon kuulumaton 100€
HAUTAANSIUNAAMISEEN KÄYTETTÄVÄT TILAT
- Pukkilan kirkko, noin 500 istumapaikkaa
- Siunauskappeli, 40 istumapaikkaa.
MUISTOTILAISUUS
Seurakunnalla on yksi tila, joita voi varata muistotilaisuutta varten. Kirkon jäseniltä
peritään pienempi tilavuokra.
Pappila noin 30 henkilölle, piano.
tilavuokran hintaan sisältyy astiasto, erillishinnoittelulla liinat
Hinnat vahvistaa kirkkoneuvosto. Uusi hinnasto on voimassa 1.5.2022 alkaen
HINNASTO
Pappila

Sali+keittiö
Koko pappila
Pöytäliinat, kpl
Pellavaliinat, kpl
Jälkisiivous (tila jätetty siivoamatta),

jäsen

70,00
100,00
10,00
20,00
40,00

ei jäsen
130,00
170,00
12,50
30,00
40,00

tunti

KN 17.3.2022 §37

Salitilan valmius n. 30 hlöä. Seurakunnalla ei ole resursseja tarjota juhlapalveluja.
Vuokraaja hankkii kynttilät, kukat ym. koristeet pöytään. Pöytäliinojen vuokrauksesta sovitaan
erikseen.
Jälkisiivouksen hoitaa vuokralainen, tila luovutetaan samassa kunnossa, kun on vastaanotettu.
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Ohessa Suomen Hautatoimistojen liiton ENSIOHJE VAINAJAN OMAISILLE
Teitä on kohdannut suru. Kuolemantapauksen satuttua on surunkin keskellä ryhdyttävä käytännön toimiin mm. hautaamisen järjestämiseksi.
Käytännön järjestelyissä Teidän on helpointa kääntyä joko valitsemanne hautaustoimiston tai vainajan kotiseurakunnan puoleen. Viranomaisilla, esim. sairaalahenkilökunnalla tai poliisilla, ei ole oikeutta suositella teille tiettyä hautaustoimistoa.
Hautausjärjestelyjä voitte hoitaa jo ennen kuin hautauslupa on kirjoitettu.
KUOLEMANSYYN SELVITTÄMISEKSI MAHDOLLISESTI TEHTÄVÄT
TUTKIMUKSET
Lääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen pyydetään lähiomaisen suostumus. Jos haluatte, että vainajalle tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus, Teidän on hyvä välittömästi ottaa yhteyttä omaistanne
hoitaneeseen lääkäriin. Sairaala tai terveyskeskus vastaa kaikista lääketieteellisen
ruumiinavauksen aiheuttamista kustannuksista, myös mahdollisesta kuljetuksesta
ruumiinavauspaikalle.
Oikeuslääketieteellinen kuolemansyyn selvittäminen
Vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen tutkimus kuolemansyyn selvittämiseksi
silloin, kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kuoleman syynä on ollut
esim. tapaturma, hoitotoimenpide tai kuolema on muuten tapahtunut yllättävästi.
Kaikista oikeuslääketieteellisten tutkimusten kustannuksista ja vainajan kuljettamisesta tutkimuspaikalle vastaa valtio.
Hautausjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviä
tutkimuksia.
KUOLINTODISTUS
Kuolintodistuksesta selviää vainajan kuolinsyy ja se kirjoitetaan vasta kaikkien
kuolemansyyn selvittämisen edellyttämien laboratorio ym. tutkimusten valmistuttua. Tähän voi toisinaan kulua jopa kuukausia. Kuolintodistusta ei tarvita viranomaisten kanssa asioitaessa.
TIETO KUOLEMASTA
Kuolintieto lähetetään virkateitse maistraattiin kirjattavaksi väestötietojärjestelmään, josta tieto välittyy esim. seurakuntaan, Kelan toimistoon, useimpiin pankkeihin jne.
Virasto- ja pankkiasioita voitte hoitaa rekisteriviranomaiselta (väestörekisteri, seurakunta) saatavalla virkatodistuksella.
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