Hyväksytty Tervolan seurakunnan kirkkovaltuustossa: 14.12.2021
Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa:

TERVOLAN SEURAKUNNAN
HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
2021

PERUSTIEDOT
Sijainti
Hautausmaan virallinen osoite on Kirkkokuja 4, 95300 Tervola. Hautausmaa sijaitsee Tervolan keskustassa
heti siltatien laidalla kaikkien Tervolan seurakunnan kolmen kirkon läheisyydessä.
Hautausmaan pinta-ala on noin 2,52 ha.

Perustiedot
Syyskuussa vuonna 2021, hautausmaalla oli yhteensä 2171 hautaa, joilla oli käytössä yhteensä 4351
hautasijaa. Hautausmaalla on vapaana 1639 uutta arkkuhautasijaa. Vuonna 2021 perustetuille uurnahautaalueille uurnahautojen lukumäärä on 168 kappaletta.

Maaperä ja kasvillisuus
Hautausmaan maaperä on koko alueeltaan hiekkaa. Hautausmaan osastoille 1-8 on suoritettu salaojitus,
jonka johdosta pohjavesi on noin 1,6 m syvyydessä.
Hautausmaan valtapuulajeina ovat kuusi, mänty, koivu, lehtikuusi ja pihlaja. Viimeisten vuosien aikana
kaadettujen puiden tilalle ei ole istutettu uusia puita, koska osastokohtaisesti puita on ollut liikaa ja ne ovat
haitanneet hautauksia. Kun runkomäärä saadaan oikealle tasolle, istutetaan kaadettujen puiden tilalle
uusia.
Hautausmaan ympäröi kuusiaita, jonka korkeus pyritään pitämään noin 1,6 metrissä.
Haudoille voi istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ylitä hautamuistomerkin korkeutta ja
leveyttä. Kasveista ei saa olla haittaa viereisille haudoille tai hautausmaan hoidolle. Määräysten vastaiset
kasvit voidaan poistaa haudoilta hautausmaan henkilökunnan toimesta.

RAKENNUKSET
Iso kirkko
Vuosina 1861-1864 rakennetun kirkon on suunnitellut arkkitehti Ludvig Linquist. Noin 1200 paikkainen
kirkko on rakennettu puusta ja sen käyttö on rajoittunut juhannuksen ja jouluaattoon.

Vanha kirkko
Ison kirkon välittömässä läheisyydessä on vuosina 1687-1689 rakennettu tukipilarikirkko, joka on yksi
aikamme parhaiten säilyneistä 1600-luvun tukipilarikirkoista. Kirkko toimii kesäajan Tervolan seurakunnan
pääkirkkona. Kirkossa on istumapaikat noin 200 henkilölle.

Käymälä
Kirkkojen länsipuolella, kuusiaidan ulkopuolella sijaitsee hautausmaan käymälä.

Kulkuyhteydet
Hautausmaan parkkipaikka sijaitsee hautausmaan pohjoispuolella, jossa on parkkipaikat noin 20 autolle.
Hautausmaalle johtavia kulkukäytäviä on yhteensä viisi kappaletta, joista asfaltoitu pääsisäänkäynti on
parkkipaikan välittömässä läheisyydessä.

Vesi
Hautausmaan kasteluvesi saadaan Kemijoesta. Kasteluverkko kattaa koko hautausmaan ja se on
peruskunnostettu kesällä 2021. Juomakelpoista käyttövettä hautausmaalle ei tule.

Sähkö
Hautamaalla on yksi ulkovalaisin kuusi pistorasiaa, joita käytetään hautojen sulatuksessa. Kasteluvesilinjan
päivityksen yhteydessä hautausmaalle on kesällä 2021 vedetty uusi sähköverkko ja vuonna 2022
hautausmaalle asennetaan uusi valaistus kattamaan pääasiassa koko hauta-alue.
Kirkkojen valaisu on hoidettu led-valonheittimillä.

Jätteet
Ison kirkon laidalla on syväkeräysastia ja sen välittömässä läheisyydessä lasin-, metallin-, pahvin-, paperinja maatuvan jätteen kierrätyspisteet. Tämän lisäksi hautausmaalla viisi pistettä, joissa on seka- ja
maatuvanjätteen keräyspisteet.

HAUTAUSMAA
Vanha hautausmaa
Hautausmaa on osastoitu numeroin 1-9, alueilla ei ole opasteita osastoille.

Hautapaikat ja hautapaikan koko
Matala arkkuhauta (1,5 m), 2,4 x 1,0 m
Arkkuhautaan voidaan sijoittaa uurnahautauksia (0,6 m)

Koskemattomuusaika
Hautojen koskemattomuusaika on 20 vuotta.

Osastot ja niiden erityspiirteet
Osasto no. 9
Kapasiteetti: 96 hautaa, 140 uurnahautaa + Katastrofialue 96 hautaa, 190 uurnahautaa
Hautoja:
0 kpl
Vapaana
96 hautaa, 140 uurnahautaa + Katastrofialue 96 hautaa, 190 uurnahautaa

-

Alueelle rakennetaan sirottelualue muistomerkillä. Hirsiseen muistomerkkiin tullaan
varaamaan tila myös ’tyhjän sylin’ muistopaikaksi.
Vanhaa kirkkoa lähimpänä, keksikäytävän vasemmalla puolella olevat uurna- ja
arkkuhaudat ovat Tervolan seurakunnan katastrofialueen hautoja.

Osasto no. 8
Kapasiteetti: 880 hautasijaa, 28 uurnahautaa
Hautoja:
264 kpl joissa 675 hautasijaa
Vapaana
205 hautasijaa, 28 uurnahautaa

-

Muualle haudattujen muistomerkki sijaitsee osaston länsireunalla
Itäreunalla erillinen uurnahauta-alue, joka käsittää 28 uurnahautaa (84 uurnahautasijaa).

Osasto no. 7
Kapasiteetti: 780 hautasijaa
Hautoja:
256 kpl joissa 604 hautasijaa
Vapaana
176 hautasijaa

-

Ison kirkon pohjoispuolelle rajautuu sankarihauta-alue, jossa on 110 sankarihautaa.
Sankarihautojen pohjoispuolella on sankarimuistomerkki ja vanhan kirkon itäpuolella
vapaussodan muistomerkki.

Osasto no. 6
Kapasiteetti: 611 hautasijaa
Hautoja:
219 kpl joissa 395 hautasijaa
Vapaana
216 hautasijaa

-

Kaakkoiskulmassa sijaitsee vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki.

Osasto no. 5
Kapasiteetti: 880 hautasijaa
Hautoja:
344 kpl joissa 629 hautasijaa
Vapaana
251 hautasijaa

Osasto no. 4
Kapasiteetti: 713 hautasijaa
Hautoja:
293 kpl joissa 583 hautasijaa
Vapaana
130 hautasijaa

Osasto no. 3
Kapasiteetti: 520 hautasijaa
Hautoja:
195 kpl joissa 401 hautasijaa
Vapaana
119 hautasijaa

Osasto no. 2
Kapasiteetti: 817 hautasijaa
Hautoja:
336 kpl joissa 576 hautasijaa
Vapaana
241 hautasijaa

Osasto no. 1
Kapasiteetti: 597 hautasijaa
Hautoja:
264 kpl joissa 488 hautasijaa
Vapaana
109 hautasijaa

Haudat
Yleishoito
Seurakunta huolehtii hautausmaan yleisten alueiden hoidosta ja siisteydestä.

Haudan hoitovelvoite
Haudat on pidettävä hautausmaan arvon mukaisesti hoidettuina. Haudan hoitamisesta vastaa
hautaoikeuden haltija, ellei siitä ole muulla tavalla sovittu. Korvausta vastaan seurakunta voi sopia
hautaoikeuden haltijan kanssa haudan hoitamisesta. Yhteiset haudat hoitaa seurakunta. Jos hoitovelvoite
laiminlyödään, voidaan hauta palauttaa kuulutusmenettelyn kautta takaisin seurakunnalle.

Hautaoikeuden hallinta-aika
Hautaoikeuden hallinta-aika on vähintään 20 vuotta ja enintään 50 vuotta. Hautaoikeuden voimassaolo
lasketaan hautaoikeuden luovuttamisesta seuraavan kalenterivuoden alusta. Vanhan hautaoikeuden
hallinta-aikaan sovelletaan luovutushetken määräyksiä.
Aina hautaan haudatessa tulee hallintaoikeutta olla lunastettuna vähintään 20 vuotta. Hautaoikeuden
voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta jatkaa myös silloin kun hallinta-aika on
umpeutunut ja siitä ei aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle järjestelylle tai hoidolle.

KÄYTTÖRAJOITUKSET
Hautakansi
Kivisen tai betonisen hautakannen asentaminen on kielletty.

Nurmihauta-alue
Seurakunta huolehtii nurmihauta-alueen yleishoidosta. Reunakiviä ei sallita.

Muistomerkit
Tyynykivi on vaakasuoraan maanpintaa vasten asennettu muistomerkki.
max leveys 60 cm
max syvyys (korkeus) 50 cm
max vahvuus 35 cm

Puinen tai rautainen risti
max korkeus 120 cm
Taulukivi
vähimmäisvahvuudet ja enimmäiskorkeudet
A) korkeus B) vahvuus
60 cm
80 cm
100 cm
120 cm

15 cm
20 cm
25 cm
30 cm

Taulun aluskivi
Taulukivelle on asennettava aluskivi.
Aluskiven poikkileikkaus; a = aluskiven korkeus; b aluskiven leveys; c = aluskiven pituus

-

Aluskiven yläkulman pyöristys; 5 – 7 mm:n alueelta hiotaan särmä pois
Aluskiven työstämisessä ei sallita missään kohtaa 3 mm:n ylittäviä poikkeamia, kuten ei
myöskään taulukiven vähimmäisvahvuuksissa tai enimmäiskorkeuksissa

Muistomerkki tulee asentaa siten, ettei ole kaatumisen tai vierimisen vaaraa. Jos taulukiven korkeus on 69
– 80 cm, on kivi tapitettava tai kiven on oltava vahvuudeltaan vähintään 20 cm. Jos taulukiven korkeus
ylittää 80 cm, on se oltava vahvuudeltaan vähintään 25 cm.

Sirottelualue
Sirottelualue sijaitsee osaston no. 9 koilliskulmassa. Suntio sirottelee tuhkan noin 5 cm paksun
nurmikerroksen alle. Alueella olevaan hirsiseen muistomerkkiin voi hankkia seurakunnan kautta
messinkisen muistolaatan, joka seurakunnan toimesta kiinnitetään muistomerkkiin.

Katastrofialue
Alue otetaan käyttöön, kun kuolemantapauksia on runsaasti sodan, luonnonkatastrofin,
suuronnettomuuden, tarttuvan taudin tai muun vastaavan katastrofin vuoksi.
Katastrofialue sijaitsee osastolla 9, vanhaa kirkkoa lähimpänä olevat uurna- ja arkkuhaudat.

