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KAUNIAISTEN KAUPUNGIN HAUTAUSMAAN OHJESÄÄNTÖ 

 

I Hallinto 

1 § Kaupungin hautausmaan ja hautojen hoidossa sekä valvonnassa noudatetaan laeissa ja 
asetuksissa olevien säännösten lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä. 

2 § Hautausmaa on yhdyskuntavaliokunnan valvonnan alainen. Käytännön hoidosta vastaa 
yhdyskuntatoimeen kuuluva kuntatekniikka. 

II Hautausmaan kaava ja kartta 

3 § Hautausmaa on asemakaavassa vahvistettu 12.11.1964. Hautausmaata varten on laadittu kartta, 
jonka mukaisesti hautausmaaksi varattua aluetta voidaan käyttää tarkoituksenmukaisesti ja 
samalla ottaa huomioon maaston luonne ja kauneusnäkökohdat. 

III Haudat 

4 § Arkkuhauta käsittää enintään 2 hautapaikkaa ja uurnahauta aina 1 hautapaikan. 
Arkkuhautapaikan koko on 1 x 2,5 m ja uurnahautapaikan koko 1 x 1 m. 

Haudat ovat: 

1) Ennen vuotta 1974 luovutettuja ns. ikuisuushautoja eli A-hautoja, joita ei enää myönnetä 
2) 25 vuoden määräajaksi luovutettuja arkkuhautoja eli B-hautoja 
3) 25 vuoden määräajaksi luovutettuja uurnahautoja eli C-hautoja 
4) Muistolehto 

5 § 25 vuoden määräaika lasketaan haudan luovuttamista lähinnä seuraavan tammikuun 1 päivästä. 
Hautojen hallintaoikeutta voidaan jatkaa enintään 25 vuotta kerrallaan. 

Haudan hallintaoikeuden pidentäminen on mahdollista hallinta-aikana, kuitenkin siten, että 
hallintaoikeutta voi kerrallaan olla enintään 25 vuotta. Hautauksien yhteydessä hautaoikeutta 
pidennetään aina siten, että hallintaoikeus hautauksen jälkeen on 25 vuotta. 

IV Oikeus hautapaikkaan 

6 § Kauniaisten kaupungin hautapaikkoja luovutetaan vain Kauniaisten kaupungissa asuvien ja 
Kauniaisissa vähintään 15 vuotta asuneiden vainajien hautaamiseen. 

Hautapaikkaan saa haudata hautapaikan haltijan lisäksi hänen puolisonsa sekä heidän lapsiaan 
puolisoineen ja lisäksi heidän suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevia sukulaisiaan. 

7 § Hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeuden haltijaksi 
merkitään henkilö, joka vastaa haudan velvoitteiden täyttämisestä. 

8 § Hautaaminen määräajaksi luovutettuun hautaan on mahdollista koko haudan hallinta-ajan. 
Arkkuhautapaikkojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, jonka jälkeen uusi hautaus on 
mahdollista. Uurnahautaus on mahdollista koko haudan hallinta-ajan. 

Mikäli hautaamisen jälkeinen hallinta-aika jää lyhyemmäksi kuin koskemattomuusaika, on 
hautaoikeutta lunastettava niin pitkäksi ajaksi kuin koskemattomuusaika edellyttää (25 vuotta), 
voimassa olevan taksan mukaan. 
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V Maksut ja hautakirjat 

9 § Yhdyskuntavaliokunta vahvistaa hautaustoimen edellyttämät maksut vuosittain. 

10 § Hautapaikasta annetaan todistukseksi hautakirja ja ohjesääntö. 

Hautakirjassa mainitaan: 

1) Henkilön nimi, jota tai jonka perhettä varten hauta on tarkoitettu ja hautaoikeuden haltijan 
nimi 

2) Haudan määräaika 
3) Haudan sijaintia osoittavat merkinnät 
4) Muut tarpeelliset määräykset 

VI Hautapaikan takaisin lunastaminen 

11 § Hautaa tai hautapaikkaa ei saa luovuttaa toiselle. Jos haudasta tai hautapaikasta halutaan 
luopua, siirtyy hauta/paikka Kauniaisten kaupungille, joka 25 vuoden koskemattomuusajan 
umpeuduttua voi luovuttaa haudan eteenpäin. 

12 § Kun haudan/hautapaikan hallinta luovutetaan eteenpäin hautaoikeuden haltijan tai omaisten 
toimesta, on henkilöllä, jolla olisi oikeus tulla siihen haudatuksi, ensisijainen oikeus sen 
lunastamiseen voimassa olevan taksan mukaan. 

VII Hautapaikat 

13 § Hautaukset suoritetaan 1 kerrokseen. Arkkuhautapaikan syvyys on vähintään 1,5 metriä. 
Uurnahautapaikan syvyys on vähintään 0,5 metriä. 

14 § Arkkuhautapaikkaan saa kerrallaan haudata vaihtoehtoisesti 9 uurnaa. Jos arkkuhautapaikkaan 
haudataan uurna, voidaan uusi arkkuhautaus suorittaa koskemattomuusajan jälkeen. Arkun 
päälle voi välittömästi haudata uurnan. Uurnahautapaikkaan saadaan haudata kerrallaan 
enintään 4 uurnaa. 

15 § Hautaoikeuden haltija ja vainajan omaiset ovat velvolliset alistumaan siihen satunnaiseen 
haittaan, minkä viereisten hautojen avaaminen tai niillä suoritettava työ aiheuttaa. 

16 § Vainajan tuhkien kätkemisestä muistolehtoon sovitaan hautausmaan hoitajan kanssa. 

VIII Haudan koskemattomuusaika 

17 § Hautapaikan koskemattomuusaika on 25 vuotta. 

IX Hautaluettelo ja kartta 

18 § Haudoista ja haudatuista on pidettävä kirjaa. Tätä varten pidetään hautaluetteloa hautausmaan 
karttaa vastaavassa järjestyksessä sekä aakkosellista henkilöluetteloa haudatuista. 

X Hautaaminen 

19 § Hautauksen ajankohdasta on sovittava viimeistään 5 arkipäivää ennen toimitusta hautausmaan 
hoitajan kanssa. Hautaus edellyttää aina hautauslupaa. 

20 § Vainaja on haudattava maatuvassa arkussa tai uurnassa. Hautaan ei saa sijoittaa mitään 
maatumatonta ainesta tai muistoesineitä. 
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21 § Hautausmaan toimesta huolehditaan haudan avaamisesta, peittämisestä ja hautaamisen 
yhteydessä haudalle laskettujen kukkalaitteiden poistamisesta. 

XI Hautojen hoito 

22 § Hautoja on hoidettava hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. Haudan hoitamisesta vastaa 
hautaoikeuden haltija. 

Kaupunki voi ottaa huolehtiakseen hautojen hoidosta erikseen vahvistettua maksua vastaan. 

Haudalle ei saa istuttaa puuvartisia puita eikä pensaita. Istutukset eivät myöskään saa levittäytyä 
naapurihautojen puolelle. 

XII Hautapaikan palautuminen kaupungille 

23 § Jos hautapaikan hoito on olennaisesti laiminlyöty, eikä hautaa kehotuksesta huolimatta saateta 
tyydyttävään kuntoon, voi yhdyskuntavaliokunta velvoittaa hautaoikeuden haltijan saattamaan 
haudan kuntoon vuoden määräajassa siitä, kun tätä koskeva päätös on annettu hänelle tiedoksi 
uhalla, että haudan hallintaoikeus muutoin katsotaan menetetyksi. 

XIII Hautamuistomerkit 

24 § Haudalle saadaan asettaa muistomerkki, jolle on hankittava hyväksyminen 
hautausmaanhoitajalta. Haudalle ei saa asettaa muita kiinteitä esineitä tai rakennelmia kuin 
hyväksytyssä muistomerkkisuunnitelmassa on esitetty. 

25 § Hautamuistomerkin hoitamisesta vastaa hautaoikeuden haltija. Mikäli muistomerkki on 
vaarallisesti vinossa tai se on haudan hoitoa vaikeuttavasti vioittunut ja haudan hoito on annettu 
kaupungille, hoito lopetetaan, kunnes muistomerkki on kunnostettu. 

26 § Uuden haudan reunustaminen aidalla, kivetyksellä tai muulla sellaisella on kielletty. 

27 § Kun hautapaikan hallintaoikeus lakkaa, on siihenastisella haltijalla velvollisuus siirtää 
hautamuistomerkki ja mahdolliset istutukset pois 6 kuukauden kuluessa hautapaikkaoikeuden 
päättymisestä. Ellei niitä sinä aikana siirretä pois, ne jäävät kaupungin omistukseen. 

28 § Yhdyskuntavaliokunta voi antaa muita hautausmaata koskevia ohjeita ja määräyksiä. 

 


