Seurakunnanneuvosto 6.9.2017 / 15.3.2018
Seurakunnanvaltuusto 30.5.2018
Saimaan ortodoksinen seurakunta

HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ

1 Hautaustointa koskevat säännökset
Saimaan ortodoksisen seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, laissa ortodoksisesta kirkosta, ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.
Hautaustoimilaki 457/2003
Laki ortodoksisesta kirkosta 989/2006
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys 174/2006
Terveydensuojeluasetus 1280/1994

OrtL 81 § Hautausmaan perustaminen
Hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta päättää seurakunnanvaltuusto tai luostarin johtokunta.

OrtKj 128 § Ohjesäännöt
Seurakunnan hautaustoimea varten voidaan vahvistaa ohjesääntö, hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma, jotka
vahvistaa seurakunnanvaltuusto.

2 Hautaustoimen hallinto
Seurakunnan hautaustoimesta vastaa seurakunnanneuvosto apunaan kiinteistölautakunta.
Hautaustoimen tehtäviä hoitavat kirkkoherranvirasto ja Mikkelissä Tuomiokirkkoseurakunnan hautausmaatoimi ja Pieksämäellä Pieksämäen ev.lut. seurakunnan hautaustoimi.

3 Hautausmaat
Saimaan ortodoksisen seurakunnan hautausmaita ovat Mikkelissä Saattotiellä sijaitseva hautausmaa
Tuonilmainen ja Pieksämäellä Vangasniemen hautausmaalla oleva alue.
Hautausmaita voidaan perustaa ja laajentaa siitä erikseen säädetyssä järjestyksessä.

OrtL 81 § Hautausmaan perustaminen
Hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta päättää seurakunnanvaltuusto tai luostarin johtokunta.
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OrtKj 124 § Hautausmaat
Seurakunnalla voi olla oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta
hautausmaata.

4 Hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma
Hautausmaan käytössä noudatetaan hautausmaakaavaa ja hautausmaan käyttösuunnitelmaa. Hautausmaakaavaan tulee merkitä hautarivit niitä erottavine käytävineen, haudat numeroituna, hautojen
koko sekä muu tarkempi järjestely.

OrtKj 128 § Ohjesäännöt
Seurakunnan hautaustoimea varten voidaan vahvistaa ohjesääntö, hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma, jotka
vahvistaa seurakunnanvaltuusto.

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.
Arkun vähimmäissyvyys määritellään terveydensuojeluasetuksessa. Jos hautausmaa tai sen osa käyttösuunnitelmassa on osoitettu kerros- eli syvähautaukseen ja maan laatu sen sallii, voidaan hautaan
haudata kaksi arkkua päällekkäin, jolloin vähimmäissyvyyteen lisätään 0,6 metriä.
Uurnahaudan vähimmäissyvyys on noin 0,6 metriä. Uurnia voidaan haudata päällekkäin tilan salliessa.

Terveydensuojeluasetus 40 § Hautaaminen
Vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava
krematoriossa.
Arkkuun sijoitettu ruumis on haudattava maahan vähintään 150 senttimetrin syvyyteen. Samaa arkkuhautasijaa
saa käyttää aikaisintaan 15 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.
Ruumis voidaan sijoittaa myös hautakammioon edellyttäen, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Hautakammioon saa
haudata 2 momentissa mainittua aikaa lyhyemmin väliajoin edellyttäen, että kunnan terveydensuojeluviranomainen
hyväksyy hautaamisen.

6 Hautaoikeus
Saimaan ortodoksisen seurakunnan omistamilla hautausmailla oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä pääsääntöisesti Saimaan ortodoksisen seurakunnan jäsenelle. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa vainajan lähiomaiselle uskontokunnasta riippumatta.
Hautaoikeus on voimassa 25 vuotta. Oikeus hautaan päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestä hautauksesta on kulunut 25 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan käyttää uudel2

leen. Jos toinen lähiomainen kuolee ennen kuin 25 vuotta toisen kuolemasta tulee täyteen, alkaa uusi
25 vuoden kausi.
Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa enintään 25 vuodeksi kerrallaan, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle. Voimassaoloajan pidennystä on haettava ennen määräajan umpeutumista.
Hautapaikkamaksut:




yksi hautapaikka 190 € /25 vuotta (sisältää myös syvähautauksen)
kaksi rinnakkaista hautapaikkaa 250 € / 25 vuotta
sotiemme veteraaneille hautapaikat ovat maksuttomia (rintamamiestunnus)

Ennen vuotta 2018 varatut hautapaikat:
Jos hautapaikka on Saimaan ortodoksisen seurakunnan hautausmailla varattu ja maksettu ennen
vuotta 2018, säilyy oikeus hautapaikkaan vuoteen 2043 saakka. Sen jälkeen se on lunastettava uudelleen silloin käytössä olevan hinnaston mukaisesti.
Mikäli ennen 2018 varattujen hautojen varausmaksua ei ole suoritettu vuoden 2017 aikana tulee se
maksaa vuoden 2018 aikana vuoden 2017 hinnaston mukaisesti. Jos hautapaikan varausmaksua ei
makseta vuoden 2018 aikana, varaus raukeaa.
Kun hauta määräajan päättymisen jälkeen luovutetaan uudelleen, on ensisijainen oikeus hautaan sillä,
jolla on aiemmin ollut oikeus tulla siihen haudatuksi.
Kun merkittävän henkilön tai kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaan hautaoikeuden voimassaoloaika päättyy, seurakunnanvaltuusto voi, tarvittaessa museovirastoa kuultuaan, määrätä haudan
seurakunnan kustannuksella säilytettäväksi. Seurakunnanvaltuusto voi tällöin oikeuttaa myös muun
yhteisön tai henkilön vastaamaan haudan säilyttämisestä.

OrtL 82 § Hautaoikeus ja hautaoikeuden haltija
Oikeus hautaan luovutetaan määräajaksi. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa oikeuden vain seurakunnalle tai
luostarille.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei
ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, jos leskeä ei ole tai hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan
lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta
haltijasta, seurakunnanneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai
sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

OrtKj 125 § Hautaoikeus
Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla hautaoikeus voidaan luovuttaa myös
vainajan omaisille. Seurakunnanneuvosto voi erityisestä syystä luovuttaa hautaoikeuden muulloinkin.
Hautaan voi kuulua yksi tai useampi hautapaikka ja samassa hautapaikassa voi olla useita hautasijoja.
Hautaoikeus voidaan luovuttaa enintään 50 vuodeksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika päättyy aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona
viimeisestä hautauksesta on kulunut 15 vuotta, ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan uudelleen käyttää.
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Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.
Hautaoikeus on voimassa kuitenkin enintään niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana.

Hautaustoimilaki 23 § Hautausjärjestelyt
Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voivat järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä
vainajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset.
Jollei kukaan 1 momentissa tarkoitetuista henkilöistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Muussa tapauksessa järjestelyistä huolehtii se kunta, jossa vainajalla oli kuollessaan kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta, tai, jos vainajalla ei ollut kotikuntaa, se kunta, jossa vainaja kuollessaan asui.
Jos hautausjärjestelyistä on huolehtinut muu kuin pesän osakas, on hän oikeutettu saamaan kuolinpesän varoista
korvauksen kohtuullisista hautauskuluista.
Jos 1 momentissa tarkoitetut henkilöt eivät pääse yksimielisyyteen hautaamisen tavasta, paikasta tai hautaustoimituksesta, käsitellään asia 1 momentissa tarkoitetun henkilön kanteesta siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiiriin
vainajan kotikunta hänen kuollessaan kuului.

7 Hautaamisjärjestys
Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun hautaan on hautausjärjestelyistä huolehtivan esitettävä tarvittaessa ensisijaisten oikeudenomistajien suostumus asiaan sekä sukuselvitys.

OrtL 83 § Hautaamisjärjestys
Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 82 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti
haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tai tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai
jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella
voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan tai luostarin viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, jos siihen on erityinen syy.

8 Hautaoikeuden haltija
Hautaoikeuden haltijasta on voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

OrtL 82 § Hautaoikeus ja hautaoikeuden haltija
Oikeus hautaan luovutetaan määräajaksi. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa oikeuden vain seurakunnalle tai
luostarille.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei
ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, jos leskeä ei ole tai hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan
lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa koskevis4

sa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.
Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet sopia hautaoikeuden uudesta
haltijasta, seurakunnanneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai
sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

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

10 Hautaaminen
Vainajan hautaan siunaaminen toimitetaan ensisijaisesti ortodoksisessa kirkossa tai rukoushuoneessa.
Ennen hautaamista on esitettävä asianomainen hautauslupa.
Haudalla olevien ja sille asennettavien muistomerkkien ja muiden rakennelmien siirrosta tulee asianomaisten itsensä huolehtia siten, että hautalaitteet eivät vaaranna turvallisuutta eivätkä 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. Vainaja lasketaan hautaan siten, että vainajan kasvot kohdistuvat itään.
Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan luut peitetään haudan
pohjalle. Arkun ja uurnan hautaan laskua valvoo aina seurakunnan työntekijä.
Tilapäisen haitan aiheuttaminen viereisille haudoille ei ole esteenä haudan avaamiselle.
Ruumis on haudattava helposti maatuvassa arkussa. Tuhka on haudattava helposti maatuvassa uurnassa.
Hauta peitetään toimituksen aikana kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan. Haudan avaamisesta ja peittämisestä huolehtii Mikkelissä Tuomioseurakunnan hautaustoimi ja Pieksämäellä Pieksämäen luterilaisen seurakunnan hautaustoimi. Luterilaiset seurakunnat laskuttavat palveluistaan omaisia
kulloinkin vahvistetun hinnastonsa mukaisesti. Omaiset voivat peittää haudan, jos siitä on erikseen
sovittu.
Omaisten on poistettava hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet huhti-elokuussa 14
päivän ja muuna aikana 30 päivän kuluessa hautaamisesta, minkä jälkeen seurakunnalla on oikeus
poistaa ne.

Hautaustoimilaki 2§ Yleiset velvollisuudet
Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava.
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.
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Hautaustoimilaki 19 § Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen muulla tavoin
Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan.
Jolleivät 23 §:ssä tarkoitetut henkilöt tämän jälkeen kehotuksesta huolimatta huolehdi tuhkasta, sijoitetaan tuhka
vainajan kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalla on oikeus tulla haudatuksi.
Tuhkan sijoittamiseen on oltava alueen omistajan tai haltijan suostumus

Terveydensuojeluasetus 40 § Hautaaminen
Vainajan ruumis on haudattava viivytyksettä tiiviissä asianmukaisessa arkussa tai vastaavassa taikka tuhkattava
krematoriossa.
Arkkuun sijoitettu ruumis on haudattava maahan vähintään 150 senttimetrin syvyyteen. Samaa arkkuhautasijaa
saa käyttää aikaisintaan 15 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.
Ruumis voidaan sijoittaa myös hautakammioon edellyttäen, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Hautakammioon saa
haudata 2 momentissa mainittua aikaa lyhyemmin väliajoin edellyttäen, että kunnan terveydensuojeluviranomainen
hyväksyy hautaamisen.

11 Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
Haudattu ruumis tai tuhka saadaan siirtää toiseen hautaan, jos aluehallintovirasto erityisen painavista
syistä on myöntänyt siihen luvan. Haudatun ruumiin siirtäminen edellyttää lisäksi kunnan terveydensuojeluviranomaisten myöntämää lupaa. Mainitut päätökset on ennen siirron valmistelua toimitettava
tiedoksi seurakunnalle.

Hautaustoimilaki 24 § Haudatun ruumiin tai tuhkan siirto
Haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen painavista syistä aluehallintoviraston luvalla siirtää toiseen hautaan.
Haudatun ruumiin siirtämiseen tarvittavasta terveydensuojeluviranomaisen luvasta säädetään erikseen.

Terveydensuojeluasetus 42 § Haudatun ruumiin siirtäminen
Haudatun ruumiin siirtämistä koskevaan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle osoitettuun hakemukseen on liitettävä tiedot vainajasta sekä virallinen selvitys kuoleman syystä ja ajasta, ruumiin hautapaikasta sekä selvitys ruumille
varatusta uudesta hautapaikasta.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hankittava hautausmaiden omistajilta lausunto terveydellisten seikkojen
selvittämiseksi haudatun ruumiin siirtämisestä tehdystä hakemuksesta.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa kieltää haudatun ruumiin siirtämisen tai määrätä ruumista
siirrettäessä noudatettavista muista toimenpiteistä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Kunnan terveydensuojeluviranomaisen
on määrättävä aika, jonka kuluessa ruumiin siirtäminen on toimitettava.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on lähetettävä ruumiin siirtämistä koskeva päätös tiedoksi sen kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, jonne ruumis siirretään, sekä asianomaisille lääninhallituksille ja hautausmaiden omistajille.
Kunnan terveydensuojeluviranomaisen edustajan on oltava paikalla ruumista haudasta otettaessa ja uudelleen haudattaessa.
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Hallintolaki 34 § Asianosaisen kuuleminen
Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä
sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

12 Haudan hoitaminen
Hauta on hoidettava niin kuin siitä on erikseen säädetty.
Seurakunta voi tarvittaessa antaa määräyksiä hautojen hoitamisesta yleisen järjestyksen ja rauhan
säilyttämiseksi.
Hautojen hoitosopimukset laaditaan suoraan luterilaisten seurakuntien hautaustoimien kanssa heidän
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Seurakunnanvaltuusto voi ortodoksisesta kirkosta annetun lain mukaisilla perusteilla määrätä haudan
seurakunnan kustannuksella säilytettäväksi. Seurakunnanvaltuusto voi tällöin myös hyväksyä sopimuksen, jolla muu yhteisö tai henkilö sitoutuu vastaamaan haudan hoitamisesta.

OrtL 84 § Hautojen hoito
Hauta on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavassa kunnossa. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, jollei
seurakunnanneuvosto tai luostarin johtokunta toisin päätä tai siitä ole sovittu 2 momentissa säädetyllä tavalla.
Seurakunta tai luostari voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että se ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudanhoitovelvollisuudesta.
Jos haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, voi seurakunnanneuvosto tai luostarin johtokunta velvoittaa hautaoikeuden haltijan vuoden määräajassa siitä, kun seurakunnanneuvoston päätös on annettu hänelle tiedoksi, laittamaan
haudan kuntoon uhalla, että oikeus hautapaikkaan muutoin julistetaan menetetyksi.

OrtKj 126 § Hautojen hoito
Seurakunnanvaltuusto voi päättää, että seurakunnan kustannuksella huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla
olevien hautojen perushoidosta.
Jos hautausmaalle on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä,
seurakunnanvaltuusto voi päättää, että hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

OrtKj 127 § Hautamaksut
Seurakunnanvaltuusto päättää haudoista perittävästä maksusta.

OrtL 92 § Tiedoksianto hautaa koskevissa asioissa
Hautaa koskevat päätökset annetaan tiedoksi hautaoikeuden haltijalle.
Jos hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus hautaa koskevasta päätöksestä on
pantava tiedoksi haudalle. Päätöksestä on lisäksi kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, jona kuulutus on julkaistu lehdessä.
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13 Hautamuistomerkit
Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnanneuvoston hyväksymien muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava suunnitelma, joka
on hyväksytettävä ennen muistomerkin valmistamista kirkkoherranvirastossa. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista, uuden muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle
sekä muita haudalle asetettavia rakennelmia.
Hautausmaiden kulttuurihistoriallisiin muistomerkkeihin kohdistuviin toimenpiteisiin on laadittava
suunnitelma muistomerkkiohjeen mukaisesti.
Muistomerkin pystyttämisestä on sovittava etukäteen kirkkoherranviraston kanssa.
Haudalle asetettava muistomerkki aluskivineen on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.
Muistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista
on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana. Seurakunta ei vastaa muistomerkeissä olevista koristeista tms.
Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa tai sillä olevaa muistomerkkiä tai rakennelmia on vahingoitettu, vahingon aiheuttajan on se heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot,
muu vahinko tai seurakunnalle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä. Seurakunta korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu
seurakunnan toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.
Seurakunnalla on oikeus kuljetuttaa pois paikoilleen asentamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut
laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty.
Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava.
Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut
kasvit.
Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä erikseen säädetään.

Hautaustoimilaki 14 § Hautamuistomerkit
Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee
olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.
Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.

OrtL 85 § Erimielisyyksien ratkaiseminen
Seurakunnanneuvosto tai luostarin johtokunta ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta,
haudan haltijan velvollisuuksista ja muusta hautaa koskevasta asiasta, jollei toisin säädetä.
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14 Hautakirjanpito
Haudoista ja niihin haudatuista pidetään rekisteriä siten, että siitä voidaan vaikeudetta todeta:
1) milloin ja mihin paikkaan tietty henkilö on haudattu
2) kuka on tiettyyn paikkaan haudattu
3) kuka on hautaoikeuden haltija
Rekisteriin, jossa on tiedot sekä vainajista että haudoista, merkitään hautaustoimilaissa edellytettyjen
tietojen lisäksi siunaamisajankohta, hautaoikeuden voimassaoloaika, hautaoikeuden haltijan nimi ja
postiosoite sekä, jos siitä on sovittu, keitä hautaan voidaan haudata. Haudan sijainnista merkitään
rekisteriin hautausmaan rivi, hauta, hautapaikka ja hautasija.

Hautaustoimilaki 12 § Hautarekisteri
Hautausmaan ylläpitäjän on pidettävä rekisteriä, josta ilmenevät vainajan:
1) sukunimi ja etunimet;
2) syntymäaika tai henkilötunnus;
3) kuolinaika;
4) hautaamisajankohta;
5) hautaamistapa; sekä
6) haudan sijainti.
Rekisteriin voidaan merkitä myös hautaoikeuden haltijan nimi ja postiosoite, hautaoikeuden voimassaoloaika sekä
tieto siitä, keitä hautaan voidaan haudata. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä hautausmaalla olevat taiteellisesti tai
historiallisesti arvokkaat muistomerkit ja niiden sijainti.
Vainajista, joiden tuhka on sijoitettu muistolehtoon, merkitään rekisteriin 1 momentissa säädetyt tiedot lukuun
ottamatta tuhkan sijaintia.
Tässä pykälässä tarkoitettu rekisteri tulee säilyttää pysyvästi. Kun 8 §:ssä tarkoitettu yhteisö tai säätiö lopettaa
toimintansa, tulee tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat luovuttaa säilytettäviksi arkistolaitokseen.

15 Hautausmaan katselmus
Seurakunnanneuvosto antaa ohjeet hautausmailla suoritettavista katselmuksista.

16 Hautausmaalla noudatettava järjestys
Hautausmaalla noudatettavasta järjestyksestä säädetään erikseen.
Hautausmaalla noudatetaan hiljaisuutta ja arvokkuutta. Hautoja, hautausmaan istutuksia ja nurmikoita ei saa vahingoittaa. Hautausmaan rauhaa häiritsevä työ on hautaustoimituksen ajaksi keskeytettävä.
Moottoriajoneuvoliikenne ja pysäköinti on sallittua vain sille erikseen osoitetuilla alueilla tai hautausmaakohtaisten määräysten mukaisesti. Muilla alueilla moottoriajoneuvoa saa käyttää vain ruumiin,
hautamuistomerkin tai liikuntarajoitteisen henkilön kuljettamiseen taikka välttämättömään huoltoajoon. Ajoneuvojen tulee olla sellaisia, että hautausmaan käytävät kestävät niiden painon.
Jätteet on lajiteltava hautausmaan jätteidenlajitteluohjelman mukaisesti.
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Järjestyslaki 1 § Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on edistää yleistä järjestystä ja turvallisuutta.

Järjestyslaki 2 § Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) yleisellä paikalla:
a) tietä, katua, jalkakäytävää, toria, puistoa, uimarantaa, urheilukenttää, vesialuetta, hautausmaata tai muuta
vastaavaa aluetta, joka on yleisön käytettävissä;

Jätelaki 19 § Roskaamiskielto
Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden
vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

17 Voimaantulo
Tämä ohjesääntö tulee voimaan, kun sitä koskeva Saimaan ortodoksisen seurakunnan seurakunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman.
Tällä ohjesäännöllä kumotaan kaikki aiemmat entisen Mikkelin ortodoksisen seurakunnan hautausmaita koskevat ohjesäännöt.
Tämän ohjesäännön määräyksiä on soveltuvin osin noudatettava myös silloin, kun hautapaikka on
luovutettu tai haudan hoidosta on suoritettu seurakunnalle rahakorvaus ennen tämän ohjesäännön
voimaanastumispäivää.
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