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Hautapaikkoien ilmoitukset

Askolan hautausmaan hautapaikoille on ryhdytty ilmoituksilla tiedottamaan haudanhaltijoille toive haudan

kunnostuksesta ja mahdollisesta yhteydenotosta seurakunnan tyontekijaen.
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Haudat on pidettdva hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja turvallisina. Haudan kunnostuksesta ja

hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.

Seurakunta ei saa ilman haudanhaltijan lupaa tehda haudoille ty<isuorituksia. llmoitetuista asioista kaydiian

ma hdollisuuksien mukaan katselmus haudalla seurakunnan edustajan ja haudanhaltUan kanssa. Seurakunta
voi tehde pienie tydsuorituksia resurssiensa mukaan laskutustydna (50 € / tunti). Paaseent6!sesti

haudanhaltija tekee haudalla kunnostustyot itse tai tilaa ne alan yritykselta esim. kiviyrittajiltii tai puutarha

alan suorituksia tekevilta yrityksilta.

Paivitamme nyt samalla hautaoikeuden haltijoiden yhteystietoia hautakirjajarjestelmeamme. Seurakunta
seuraa jerjestelmessa hautaoikeuksien meereaikoja.

Askolan seurakunnan hautaustoimen ohjesdennOn mukaan haudan hautaoikeus luovutetaan 25 vuodeksi
ja se alkaa haudan luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa
voidaan hakemuksesta jatkaa. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys on hinnaston mukaisesta maksusta
puolet. Vapaaehtoista hallinta-ajan pidennystd voidaan jatkaa 10 - 25 vuotta. Hallinta-aika saa kuitenkin
olla voimassa vain 25 v kuluvasta vuodesta eteenpiin. Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys edellytt;e,
ette haudalle on nlmetty hautaoikeuden haltija, joka vastaa haudasta seurakuntaan pain.

Hinnoittelu ja esimerkki;

Hinnaston mukainen 25 vuoden hallinta-aika hautauksen yhteydesse
yksi arkkuhautasija 110 euroa kotikunta Askola,

220 euroa kotikunta muualla
vapaaehtoinen hallinta-ajanpidennys hinta

yksi arkkuhautasija 55 euroa kotikunta Askola,
110 euroa kotikunta muualla

yksi arkkuhautasija 2,20 euroa / vuosi kotikunta Askola,
4,40 euroa / vuosi kotikunta muualla

esimerkki;

10 vuoden vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys kotikunta Askola kustannus on
22 euroa / hautapaikka

.ios taman aikana tulee arkkuhautaus esim 4 vuoden kuluttua on kustannus hautauksen yhteydessa jatketun
20 vuoden osalta (71C€/25v=4,4O€_25v-5v=20v_ 20*4,40=) 88 euroa. Tayttyy 25 vuoden haudan
koskemattomuus aika.
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17 luku
Hautaustoimi
ls
HautausmaaIl perustaminen ja lakkaut- taminen

Hautausmaan perustamisesta, laajentamisesta ja lakkauttamisesta piiiittiiii kirkkovaltuusto. Peatds
on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

2S
Hautaoikeus

Oikeudesta tulla haudatuksi seurakunnan hautausmaahan siiiidetiiiin hautaustoimilais sa (457 /2003).
Kirkkoneuvosto voi luoluttaa hautaoikeuden muullekin kuin hautaustoimilain 4 $:sse tarkoitetulle
vainajalle. Oikeus hautaan luovr.rtetaan kuolemantapauksen yhteydessii. Samalla hautaoikeus
voidaan luoruttaa my6s vainajan omaisille. Kirkkoneuvosto voi erityisestii syystii luovuttaa
hautaoikeuden muulloinkin. Hautaoikeuden haltija voi luovuttaa tiimiin oikeuden vain
seurakunnalle.

Hautaoikeus luorutetaan enint?iiin 50 vuoden miiiiriiajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika
lasketaan haudan luonrtlamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Voimassaoloaika piiiittyy
kuitenkin aikaisintaan sen kalenterivuoden lopussa, jona viimeisestii hautauksesta on kulunut l5
l,uott4 ei kuitenkaan ennen kuin hautaa voidaan uudelleen kiiyttii?i. Hautaoikeuden
voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa, jollei siitii aiheudu haittaa
hautausmaan tarkoituksenmukaiselle jfiestelylle tai hoidolle. Hautaoikeus on voimassa vain niin
kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osana. Hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista.

Hautaoikeuden lakkaamisesta siinii tapauksessa, ettii haudan hoito on olennaisesti laiminlydty,
siiiidetiiiin 5 $:n 3 momentissa.

3S
Hautaoikeuden haltija

Hautaoikeuden haltija edustaa niiti! joita voidaan haudata hautaan, sekii kiiyttiiii puhevaltaa hautaa
koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa seke tiisse laissaja sen nojalla sii?idetii?in tai
miierafiiiin.

Hautaoikeuden haltijastaja siite keifii hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luomteftaessa. Jos

sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspiiiviistii taijos tehtyii sopimusta ei voida
olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai,
milloin leskeii ei ole taikka hiinkin on kuollut, ensimm?iiseksi hautaan haudatun vainajan lahimmet
perilliset. Jos heitii on useita, heidiin on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitii hautaa
koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle
seurakunnan viranomaiselle.

Jos ensimmiiiseksi hautaan haudatun vainajan ltihimmiit perilliset eiviit ole voineet sopia
hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi miiiirEtii hautaoikeuden haltijan ja antaa
etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.

4S
Hautaamisjerjestys

Jollei siitii, keitii hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 $:n 2 momentin mukaisesti, hautaan
saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tamiin puoliso sekii
lisiiksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa jiirjestyksessii suoraan etenevesse tai
takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tzimiin puoliso. Jollei tiillaista sukulaista ole tai jos
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hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisarja veli sekii heidiin
lapsensa, sanottujen henkildiden otto-ja kasvattilapset sekii niiiden kaikkien puolisot.
Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen
antaa luvan haudata hautaan muunkin henkildn, milloin siihen on erityinen syy.

ss
Haudan hoito

Haudat on pidettiivii hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Kirkkovaltuusto voi kuitenkin piiiittiiii, efie seuakunnan kustannuksella
huolehditaan hautausmaalla tai sen osalla olevien hautojen perushoidosta. Milloin hautausmaalle
on haudattu vainaja, jonka muiston vaalimista on pidettiivti seurakuffian kannalta tiirkeiina,
kirkkovaltuusto voi piiAtt?iii, ettii hauta hoidetaan seurakunnan kustannuksella.

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, ettii seurakunta ottaa korvauksesta
merirziajaksi vastuun haudan hoidosta. Seurakunta voi tehda sopimuksia hautojen hoidosta myds
siten, eua hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset
haudat hoidetaan.

Jos haudan hoito on olennaisesti laimintydty, kirkkoneuvosto voi velvoittaa hautaoikeuden
haltijan kunnostamaan haudan ruoden miiiiriiajassa siitii, kun piiiitds on annettu htinelle tiedoksi
Jollei hiin sitii tee, kirkkoneuvosto voi julistaa hautaoikeuden menetetyksi. Pii?itdksestii on
tiedotettava 24 luurn 11 $:n 1 momentissa siiiidetyllii tavalla.

Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hiinen olinpaikastaan ei saada tietoa, ilmoitus 3 momentissa
tarkoitetusta tai hautaustoimilain 14 $:n 3 momentissa tarkoitetusta tai muusta hautaa koskevasta
piietdksest?i tai ilmoituksesta on pantava tiedoksi haudalle. Piiiitoksestri tai ilmoituksesta on lisiiksi
kuulutettava paikkakunnalla yleisesti leviiiviissii sanomalehdessii.

6S
Erimielisyyden ratkais€minen

Kirkkoneuvosto ratkaisee erimielisyyden hautaoikeudesta, hautaoikeuden haltijasta, siit?i keitii
hautaan voidaan haudata, haudan haltijan velvollisuuksista tai muusta hautaa tai hautaamista
koskevasta asiasta, jollei hautaustoimilaissa ole toisin siiiidetty.

7S
Hautaustoimetr objeselntd

Kirkkovaltuusto hyviikslry hautaustoimen ohjesiiiinndn, joka on alistettava tuomiokapitulin
vahvistettavaksi.

Hautaustoimen ohjesii?intd6n on otettava tarkemmat toimeenpanoa ja menettelyl koskevat
mii?iriiykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaatimuksista ja
hautamuistomerkkien hyviiksymisestii sekii hautausmaalla noudatettavasta jitjestyksestii.

8S
Hautausmaakaaya ja hautausmaan klyttosuunnitelma

Kirkkovaltuusto hyviiksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan
keyttdsuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Kirkkojfiestyksessa
siiAdet?iiin niistii asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan kiiyttdsuunnitelmassa on
miiiiriittiivii.
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