Muhoksen seurakunta
HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 30. pnä lokakuuta 2006
Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 13 / 12 2006

1. YLEISTÄ
Muhoslaisten pääasiallisena hautausmaana oli kirkkotarha vielä 1700- luvun lopulla ja 1800-luvun
alussa. Hautaaminen kirkkoon kiellettiin valtiopäivien päätöksellä vuonna 1779.
Suomen sodan vuosina 1808-1809 kirkkotarha kävi ahtaaksi. Muhoksella katsottiin vuonna 1808
uusi hautausmaa Kirkkosaari-nimisestä saaresta, joka sijaitsee Muhosjokisuulla, osittain Oulujoen
rannalla vajaan kilometrin päässä kirkosta. Uudella hautausmaalla ei aluksi ollut minkäänlaista
järjestystä hautaamisessa, vaan omaiset aukaisivat haudan siihen, mihin katsoivat parhaaksi.
Ensimmäinen tiedossa oleva hauta on vuodelta 1812. ”Tässä lepää kappalainen, khr:n sij. Nils
Pietari Cajaner s 6/1 1763 edesmennyt 16/4 1812”.
Kirkkosaaressa sijaitsevaa hautausmaata on laajennettu useaan otteeseen. Tällä hetkellä
hautausmaan pinta-ala on 6,57 ha.
Hautausmaa sijaitsee Muhoksen kunnassa, Muhoksen kylässä.
Pinta-ala muodostuu kahdesta tilasta: Kirkkomaa Rno 144 ja Jussila Rno 75:23 yhteensä 6,57 ha.
Hautausmaa-alue lohkotaan erilliseksi kiinteistöksi vuoden 2006 aikana.

2. MAANOMISTUS
Muhoksen seurakunta omistaa hautausmaan ja niillä olevat rakennukset.

3. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET LÄHTÖKOHDAT
Hautausmaa sijaitsee mäntymetsikössä, jota ympäröivät osittain myös maantie ja Oulujoki. Puusto
on pääasiassa mäntyä, joskin alueella kasvaa myös koivua ja istutettua pihlajaa. Hautakivien
välissä kasvaa paikoitellen istutettua saniaista, ruusua ja norjanangervoa.
Hautausmaan yleisilme pidetään nykyisellään. Korvaavaa istutusta tehdään tarvittaessa alueelle
tyypillisillä kasvilajeilla. Vanhoja, huonokuntoisia puita uusitaan tarvittaessa. Harkitaan pihlajien
ja vanhojen, huonokuntoisten mäntyjen tilalle uudistamista esim. kuusilla.

4. RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET, AITAUS
Hautausmaalla, Oulujoen rannalla sijaitsee vanha taukotupa/huoltorakennus, jota kunnostettiin
vuonna 2004 seurakuntalaisten ja työntekijöiden käyttöön sekä omaisten kohtaamiseen
hautajaisten yhteydessä. Hautausmaan perällä sijaitsee puinen varastorakennus sekä vuonna 2004
rakennettu uusi huoltorakennus, jossa on asianmukaiset työntekijöiden sosiaaliset tilat sekä
koneiden säilytys- ja huoltotilat.
Vuonna 1999 hautausmaan ympärille rakennettiin uusi puuaita, jonka suunnitteli arkkitehtitoimisto
Jorma Teppo Oy.
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Kesällä 2002 hautausmaalle saatiin muualle haudattujen muistomerkki. Muistomerkin on
suunnitellut arkkitehti Juha Palovaara.

5. KUIVATUS JA KUNNALLISTEKNIIKKA
Hautausmaalla ei ole erillistä salaojaverkostoa. Haudan kaivuussa ei ole kuitenkaan ilmennyt
vaikeuksia kevätaikaankaan sulamisvesien kanssa, koska hautausmaa sijaitsee hiekkaisella
maaperällä, Oulujoen rantatöyräällä.
Kasteluvesi tulee eri vesipisteisiin kunnan vesijohtoverkostosta. Jokiveden hyödyntäminen
hautausmaan kastelussa on tarvittaessa mahdollista.

6. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT
Pääkäytävät ovat 2,5-3 metriä leveitä. Kantavana rakennekerroksena on karkea murske sekä
päällysteenä maakerros sekoittuneena hiekka-murskeeseen. Hautarivien välikäytävät ovat noin 1,5
metrin levyisiä ja muotoutuneet vuosikymmenien kuluessa. Välikäytävät ovat pääosin nurmikkopäällysteisiä.
Uusi jätepiha on vähentänyt huomattavasti raskasta sisäistä liikennettä varsinaisella hautausmaaalueella.

7. JÄTEHUOLTO
Hautausmaan jätehuolto parani ja keskittyi uuden huoltorakennuksen lähelle vuonna 2004
rakennetun jätepihan yhteyteen. Jätepisteitä on noin kaksikymmentä hautausmaan eri osissa sekä
pääportilla.
Jätepisteissä on lajittelu muovijätteille ja sekajätteelle. Jätepihalla on erikseen 600 l jäteastiat
muovi-, lasi-, keräyskartonki- ja metallijätteelle sekä jätekontti sekajätteelle. Vanhassa varastorakennuksessa on lukittu ongelmajätekeräyslaatikko.

8. SÄHKÖISTYS, VALAISTUS
Hautausmaalla on 21 valolyhtypylvästä, joista 20:een on asennettu myös pistorasiat.

9. HAUDAT
Hautapaikka luovutetaan määräajaksi. Hallinta-aika on 50 vuotta. Hauta sisältää hautasijan (1,50
metrin syvyys). Haudassa voi olla useita vierekkäisiä hauta-paikkoja. Uurna voidaan haudata
arkkuhautaan, 60 cm syvyyteen. Haudan koko on ilmoitettu hautakirjanpidossa.
Hautausmaalle perustetaan tarvittaessa tuhkan sirottelualue. Haudalle saa asentaa reunakiviä vain
kirkkoneuvoston luvalla.
Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka
sijaitsee Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän Oulujoen hautausmaalla. Tällä hauta-alueella noudatetaan sijaintipaikan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä ja muita hautaustoimen säännöksiä.

10. UURNALEHTO
Muhoksen hautausmaalle perustetaan tarvittaessa uurnalehto.
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11. HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO JA HAUTOJEN HOITO
Seurakunta vastaa hautausmaan yleishoidosta ja kunnossapidosta. Hautausmaan yleishoitoon
kuuluvat kaikki alueet yksityisiä hautoja lukuun ottamatta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu
ensisijaisesti omaisille. Omaiset voivat kuitenkin antaa haudan seurakunnan hautainhoitorahaston
hoitoon. Seurakunnan varoin hoidetaan vain kirkkovaltuuston erillispäätöksellä sovittavia hautoja.
Hautausmaalla on myös vanhoja ainaishoitohautoja, mutta uusia ainaishoitohautoja ei enää
luovuteta.
Sankarihautojen hoito ja kunnossapito kuuluu seurakunnalle, samoin yleiset hautamuistomerkit.

12. HAUTAUSMAAN KÄYTTÖÖNOTTO
Hautausmaalta voidaan ottaa käyttöön uusia hautapaikkoja kaikilta kortteleilta.
Vanhojen hautojen uudelleen käyttöönotosta päätetään erikseen, ja hautaustoimen ohjesäännön
mukaisella tavalla.

13. HAUTAPAIKAN LUOVUTTAMINEN
Hautapaikka luovutetaan ensisijaisesti kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla omaiset voivat
varata vieressä olevan hautapaikan, enintään kuitenkin kaksi hautapaikkaa.

14. ERILLISALUEET
Sankarihautausmaa sijaitsee kirkon eteläpuoleisella puistoalueella. Tunnustuksettoman hautaalueen suhteen toimitaan yhteistyössä Oulun ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa.
Katastrofitilannetta varten on varattuna maa-alue hautausmaan välittömästä läheisyydestä.

15. YLEINEN JÄRJESTYS
Hautaustoimen ohjesäännössä on mainittu yleiset järjestyssäännöt.
Seurakunta huolehtii hautausmaiden kalusteista, kuten penkeistä ja hautojen hoitovälineistä.
Työvälineitä säilytetään niille tarkoitetuilla paikoilla. Hautausmaan henkilökunnalla on oikeus
poistaa sellaiset yksityiset esineet, työvälineet ja istutukset, jotka haittaavat hoitotöitä ja
aiheuttavat epäjärjestystä.
Kastelukannut ja työvälineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoille. Jätehuollossa on
toimittava siten kuin yleiset määräykset ja hautausmaan ohjeet edellyttävät.

- - - - - - -//- - - - - - -
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HAUTAUSMAAKAAVA
Muhoksen seurakunnan hautausmaakaava on yleiskartta, joka saadaan Intergraphin GeoMedia –
karttaohjelmasta samoin kuin hautapaikkakarttakin.
Hautausmaa on jaettu osastoihin:
- A01 – A05
- B01 – B03
- C01 – C07
- D01 – D08
- E01 – E08
- F01 – F05
- G01 – G08
- KO1.

Hautakirjanpito
Haudoista ja niihin haudatuista pidetään hauta- ja vainajaluetteloa.
Hautausmaan hautakirjat ja haudanhoitosopimukset tulostetaan Sirius Hautatoimi-ohjelmasta.
Ohjelmat sijaitsevat taloustoimiston tietokoneella.
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