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1. YLEISTÄ
Ähtärin seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, kirkkolaissa,
kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien säännöksien lisäksi hautaustoimen
ohjesäännön ja tämän käyttösuunnitelman määräyksiä.
Kirkkoneuvosto päättää sellaisista hautaustoimen asioista, joista hautaustoimen ohjesäännössä tai
tässä käyttösuunnitelmassa ei ole sovittu, ellei niistä päättäminen kuulu kirkkovaltuustolle. Lisäksi
päätösvallan käyttämisestä hautaustoimeen liittyvissä asioissa määrätään kirkkoneuvoston ja
viranhaltijoiden johtosäännöissä.
Hautaustoimen ohjesäännön tai käyttösuunnitelman määräyksiä on soveltuvin osin noudatettava
silloin, kun hauta on luovutettu tai hauta-asioista on sovittu ennen määräysten voimaantuloa.

2. PERUSTIEDOT
2.1 Sijainti
Ähtärin hautausmaan virallinen osoite on Kirkkotie 3, 63700 ÄHTÄRI
Hautausmaa sijaitsee Hankolankankaalla, noin 3 km Ähtärin keskustasta pohjoiseen, Valtatie 18
varrella. Hautausmaa sijaitsee asemakaava-alueella. Perustaminen ja käyttöönotto

2.2 Käyttöikä
Ähtärissä uusien hautapaikkojen tarve on noin 40-50/vuosi.

2.3 Kartat
Hautausmaakaava 2015.
Laajennuskartat 2015
Osastokartat 1960- ja -80- luvuilta sekä viimeisin vuodelta 2015.
Sähköinen kartta-aineisto

2.4 Maaperä
Hautausmaan perusmaa on routivaa, hyvin kivistä hiekkamoreenia. Hautausmaan alueella on
suoritettu massanvaihto 2.20 metrin syvyyteen saakka.

2.5 Kasvillisuus
Valta puulajeina ovat mänty ja koivu. Hautausmaan rakentamisen yhteydessä alueella on istutettu
pihlajia, vuorimäntyjä ja erilaisia pensaita (angervoa, kurtturuusua jne.) Vuonna 2017 tehtävälle
laajennusosalle istutettava kasvillisuus noudattelee hautausmaan vanhojen osien kasvillisuutta.
Ähtärin seurakunnan toive on, että näkymä valtatieltä kirkolle säilyisi tulevaisuudessakin. Tämä
seikka on huomioitava istutusten määrässä ja kasvien koossa.
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2.6 Talviaikainen kunnossapito
Hautausmaiden talviaikaiseen kunnossapitoon kuuluu pääkäytäväverkoston auraus ja liukkauden
esto arkipäivisin ja juhlapyhinä. Em. toimenpiteet suoritetaan myös hautauspäivänä niille haudoille,
joihin hautaus suoritetaan.

3. TEKNIIKKA
3.1 Rakennukset
Samalla tontilla sijaitsee myös Ähtärin kirkko. Bertel Liljeqvistin suunnittelema kirkko rakennettiin
1937 kun edellinen 1847 rakennettu kirkko paloi salaman sytyttämänä. Kirkko on moderni
pitkäkirkko jonka torni kohoaa 54 metriin.
Kirkkoaukiota reunustavat pitäjänmakasiini, kirkkoveneille rakennettu venekatos sekä
hautausmaalla oleva arkkitehti Touko Saaren piirtämä siunauskappeli vuodelta 1963. Kirkkomaalle
vapaussodan muistomerkin on suunnitellut Alpo Sailo ja talvi- ja jatkosodan muistomerkin Ilmari
Virkkala.

3.2 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus
Hautausmaalle ja kirkkoon kuljetaan Kirkkotietä joka liittyy Valtatie 18:aan. Paikoitusalueet
sijaitsevat Kirkkotien varressa, kirkon läheisyydessä.

3.3 Vesi
Hautausmaan kasteluvesi saadaan kaupungin vesijohtoverkostosta. Liittäminen verkkoon tapahtuu
keväällä kasvukauden alettua. Verkosto suljetaan syksyllä kasvukauden päätyttyä.
Hautausmaa- alueelle on sijoitettu hautakaavan mukaisesti avonaisia kastelualtaita sekä
vedenottopisteitä, joista hautausmaalla kävijöillä on mahdollisuus saada kasteluvettä käyttöönsä.
Kastelua varten vesipisteet on varustettu kastelukannuin.

3.4 Salaojitus ja kuivautus
Hautausmaan vanhempiin osiin ei ole rakennettu erillistä kuivatusta. Vuonna 2015 suunnitellussa
laajennusosassa ei myöskään ole erillistä kuivatusta muuten kuin kulkukäytävien osalta. Käytävien
alle on rakennettu salaojat jota purkautuvat Valtatien avo-ojaan hautausmaan idän puoleiselta
reunalta.

3.5 Sähkö
Hautausmaa valaistaan puistovalaisimilla, jotka on sijoitettu hautakaavan mukaisesti eri osastoille.
Lisäksi hautausmaalla on työsähköpisteet sähköisiä työvälineitä ja roudansulatusta varten.
Työsähköpisteet on tarkoitettu vain hautaustoimen työntekijöiden käyttöön.
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3.6 Jätteet
Hautausmaa-alue kiinteistöineen kuuluu järjestetyn jätehuollon piiriin. Hautaustoimen
henkilökunta huolehtii hautausmaan sisäisestä jätteenkuljetuksesta.
Jäteastiat on sijoitettu hautausmaan eri osastoille hautakaavan mukaisesti. Hautausmaan yleisessä
käytössä olevilta jätepisteillä löytyy bio- ja sekajäteastiat. Lajittelu jäteastioihin tapahtuu
seurakunnan antamien ohjeiden mukaisesti.

3.7 Aitaus
Vanhalla osalla hautausmaa on aidattu kiviaidalla. Vuonna 2015 suunniteltu laajennus (osastot Q-T)
aidataan teräsaidalla. Aita rakennetaan Valtatien suoja-alueen (20m tien keskilinjasta) ulkopuolelle
koska suoja-alueelle ei saa tehdä kiinteitä rakennelmia.

4. HAUTAUSMAAN OSAT JA HAUTAOSASTOT

4.1 Vanha hautausmaa
Vanhan hautausmaan osastot on perustettu 1800- luvun puolivälin jälkeen vaiheittain. Hautausmaa
on inventoitu vuonna 2011 ja inventointiasiakirjasta käy ilmi tarkemmat tiedot hautausmaan
historiasta.
Alue on nurmipintainen lukuun ottamatta muutamia hautoja osastoissa F ja G. Alueen pääkäytävät
ovat sorapintaisia. Hautausmaakaavassa hautausmaa on jaettu osastoihin kirjainmerkein A-L.
Hautarivit on merkitty numeroin samoin kuin yksittäiset haudat. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä
käytetään hautakirjanpidossa hautatunnuksina.
Osasto A
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-10 hautakaavan mukaisesti.
Osaston A haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat) tai määräajaksi (B-haudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa
olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai
antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.
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Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto B
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1- 12 hautakaavan mukaisesti.
Osaston B haudat ovat vanhoja suku- tai kertahautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi
ajaksi (A-haudat) ja määräajaksi (B-haudat, C- kertahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan
määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto C
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-16 hautakaavan mukaisesti.
Osaston C haudat ovat vanhoja suku- tai kertahautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi
ajaksi (A-haudat) ja määräajaksi (B-haudat, C- kertahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan
määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto D
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-17 hautakaavan mukaisesti.
Osaston D haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat) tai määräajaksi (B-haudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa
olevan määräyksen mukaisesti.
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Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto E
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-12 hautakaavan mukaisesti.
Osaston E haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat) tai määräajaksi (B-haudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa
olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto F
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-3 hautakaavan mukaisesti.
Osasto F on vanha sukuhauta-alue, josta haudat on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osa osaston haudoista on kehystetty reunakivin ja ne ovat hiekkapintaisia. Näiden hautojen uuden
hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti käyttää haudalla olevia muistomerkkejä
reunakivineen.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai
antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä. Reunakivellisellä haudalla kukkapaikan leveys
voi olla kehystetyn alueen levyinen.
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Arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan kohdalla. Hautakohtaisesti voidaan haudan
käyttöä rajoittaa siten, että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen.
Osasto G
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-6 hautakaavan mukaisesti.
Osasto G on vanha sukuhauta-alue, josta haudat on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osa osaston haudoista on kehystetty reunakivin ja ne ovat hiekkapintaisia. Näiden hautojen uuden
hautaoikeuden haltijan tulee pääsääntöisesti käyttää haudalla olevia muistomerkkejä
reunakivineen.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai
antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä. Reunakivellisellä haudalla kukkapaikan leveys
voi olla kehystetyn alueen levyinen.
Arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan kohdalla. Hautakohtaisesti voidaan haudan
käyttöä rajoittaa siten, että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen.
Osasto H
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-13 hautakaavan mukaisesti.
Osaston H haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto I
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-13 hautakaavan mukaisesti.
Osaston I haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
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Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osastossa on kansalaissodassa 1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistokivi, jonka
hoidosta vastaa seurakunta.
Osasto J
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 0/1-4 hautakaavan mukaisesti.
Osaston J haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto K
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-7 hautakaavan mukaisesti.
Osaston K haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
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Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto L
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-7 hautakaavan mukaisesti.
Osaston L haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

4.2 Uusi Hautausmaa
Uusi hautausmaa on hankittu seurakunnan omistukseen vuonna 1941 hautausmaan laajentamista
varten. Alue on otettu 1963 hautauskäyttöön. Hautausmaan eteläosassa sijaitsee vuonna 1963
käyttöönotettu siunauskappeli. Kappelin alakerrassa sijaitsevat hautausmaan kylmiöt. Hautausmaa
on inventoitu vuonna 2011 ja inventointiasiakirjasta käy ilmi tarkemmat tiedot hautausmaan
historiasta.
Alue on nurmipintainen ja alueen pääkäytävät ovat sorapintaisia. Hautausmaakaavassa
hautausmaa on jaettu osastoihin numeroin 1-3. Hautarivit ja yksittäiset haudat on merkitty
numeroin. Näitä numeroyhdistelmiä käytetään hautakirjanpidossa hautatunnuksina.
Osasto 1
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-8 hautakaavan mukaisesti.
Osaston 1 haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
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Osasto 2
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-7 hautakaavan mukaisesti.
Osaston 2 haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat) ja määräajaksi (B-haudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa
olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on käytössä kerroshautaus, mutta arkkuhaudan syvyys harkitaan erikseen kunkin haudan
kohdalla. Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta, mutta sitä voidaan olosuhteista
johtuen hautakohtaisesti pidentää.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto 3
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-7 ja 14-20 hautakaavan mukaisesti.
Osaston 3 haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu ainaiseksi ajaksi (Ahaudat). Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen
mukaisesti.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaa.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

4.3 Hautausmaan puisto
Hautausmaan puisto on perustettu eri vuosikymmeninä hankituille maa-alueille. Alue on vihitty
hautausmaakäyttöön 1984 ja ensimmäinen hautaus alueelle on suoritettu vuonna 1987. Alueen
muistolehto ja uurnahautausmaa on kuitenkin valmistunut vuonna 2012. Hautausmaa on
inventoitu vuonna 2011 ja inventointiasiakirjasta käy ilmi tarkemmat tiedot hautausmaan
historiasta.
Alue on nurmipintainen ja sen pääkäytävät ovat sorapintaiset. Alueen pintavedet on ohjattu
pintamaan muotoilulla hautausmaan ulkopuolelle.
Hautausmaakaavassa hautausmaa on jaettu osastoihin kirjanmerkein M-P. Hautarivit on merkitty
numeroin samoin kun yksittäiset haudat. Näitä kirjain- ja numeroyhdistelmiä käytetään
hautakirjanpidossa hautatunnuksina.
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Osasto M
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-10 hautakaavan mukaisesti.
Osaston M haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu määräajaksi (B-haudat).
Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto N
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-4 hautakaavan mukaisesti.
Osaston N haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu määräajaksi (B-haudat).
Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto O
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-15 hautakaavan mukaisesti.
Osaston O haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu määräajaksi (B-haudat).
Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.
Osasto P
Osaston hauta-alueet muodostuvat riveistä 1-16 hautakaavan mukaisesti.
Osaston P haudat ovat vanhoja sukuhautoja ja ne on alun perin luovutettu määräajaksi (B-haudat).
Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi kulloinkin voimassa olevan määräyksen mukaisesti.
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Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä. Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi
korvausta vastaan.
Haudan kukkapaikka voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys
saa olla enintään 40 cm muistomerkin pohjakivestä.

4.4 Uurnahautausmaa
Alueen haudat ovat uurnahautoja ja niihin voidaan haudata vain uurnassa oleva tuhka. Alue on
jaettu kaavan mukaisesti viiteen osastoon. Uurnahautausmaan osastossa yksi on muistolehto, jota
koskevat tiedot ovat erikseen kohdassa muistolehto.
Uurnahautausmaalla on yhtenäinen nurmikko. Alueen muistomerkkejä koskevat mitat ovat
enimmäismittoja lukuun ottamatta osastoa neljä.
Osasto 2
Osaston uurnahaudat ovat kooltaan 1 x 1,5 metriä. Hautaan voidaan haudata kuusi uurnaa. Hautaalueen hautariveillä on yhtenäinen betonipalkki, jonka päälle muistomerkki asennetaan
kiinnitettynä kahdella terästapilla.
Muistomerkin tulee olla graniittia, joka on 100 cm leveä, 80 cm korkea ja syvyydeltään 15 cm.
Osasto 3
Osaston uurnahaudat ovat kooltaan 1 x 1m. Hautaan voidaan haudata neljä uurnaa. Hauta-alueen
hautariveillä on yhtenäinen betonipalkki, jonka päälle muistomerkki asennetaan kiinnitettynä
kahdella terästapilla.
Muistomerkin tulee olla graniittia, joka on 50 cm leveä, 60 cm korkea ja syvyydeltään 10 cm.
Osasto 4
Osaston uurnahaudat ovat kooltaan 1 x 1 m. Hautaan voidaan haudata neljä uurnaa. Hauta-alueen
hautariveillä on yhtenäinen, muodoltaan kalteva betonipalkki, jota vasten muistomerkki
asennetaan.
Muistomerkin tulee olla graniittia, joka on 50 cm leveä, 40 cm korkea ja syvyydeltään 5 cm.
Osasto 5
Osaston uurnahaudat ovat kooltaan 1 x 1 m. Hautaan voidaan haudata neljä uurnaa.
Muistomerkin tulee olla metallia tai puuta, leveydeltään 50 cm ja korkeudeltaan 70 cm.
Muistomerkki asennetaan pystyasennossa nurmipintaiselle hautariville.
Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei saa kehystää ja kukkapaikan leveys ei saa ylittää muistomerkin
leveyttä. Kukkapaikan ulkoreuna saa olla enintään 40 cm etäisyydellä betonipalkista tai
muistomerkistä. Istutettavat kasvit eivät saa aiheuttaa haittaa viereisille haudoille.
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Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon
seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan. Alueen nurmikon hoito suoritetaan seurakunnan
kustannuksella.

4.5 Muistolehdot
Muistolehtoalueelle suoritetaan vain tuhkahautauksia. Tuhka haudataan seurakunnan toimesta
uurnassa. Hautapaikan sijaintia ei ilmoiteta omaisille. Omaiset voivat hankkia seurakunnalta
nimilaatan, joka kaiverruksen jälkeen kiinnitetään seurakunnan toimesta muistolehtoalueella
sijaitsevaan yhteismuistomerkkiin. Kiinnitettävän laatan tulee kaikissa tapauksissa olla määräysten
mukainen. Muistolehdon hoito suoritetaan seurakunnan kustannuksella.
Hautaustilaisuuden kukkalaitteita ei saa toimittaa muistolehtoon. Omaiset voivat asettaa
leikkokukat ja kynttilät niille varatulle paikalle. Ruukku- ja muiden kasvien istuttaminen omaisten
toimesta hauta-alueelle on kielletty.
Vuonna 2012 käyttöönotettu muistolehto sijaitsee uurnahautausmaan osastossa yksi. Vuonna 2015
(2016) käyttöönotettu muistolehto sijaitsee hautausmaan puiston osaston P eteläpuolella.

4.6 Sankarihautausmaa
Sankarihautausmaalla on yhteismuistomerkki sekä yksittäinen hautamuistomerkki talvi- ja
jatkosodassa kaatuneelle sotilaalle. Sankarihautausmaan muistomerkkeihin ei saa kiinnittää
minkäänlaisia tunnuksia.
Sankarihautausmaa muistomerkkeineen hoidetaan seurakunnan kustannuksella. Yksittäiselle
muistomerkille omaiset voivat tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä.

4.7 Pieni vanha hautausmaa
Pieni vanha hautausmaa sijaitsee kirkkoon ja hautausmaalle johtavan tien vasemmalla puolella.
Hautausmaa on todennäköisesti perustettu seurakunnan ensimmäisen kirkon ympärille.
Hautausmaan hoidosta vastaa seurakunta lukuun ottamatta sukuhautoja, joidenka hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija. Alue ei ole enää hautauskäytössä.
Alueella sijaitsee kansalaissodan sankarivainajien muistomerkki, jonka hoidosta vastaa seurakunta.
Pieni vanha hautausmaa on inventoitu vuonna 2011 ja inventointiasiakirjasta löytyy tarkempia
tietoja hauta-alueesta ja siellä olevista muistomerkeistä.
Alueella ei ole vesi- ja jätehuoltoa.

4.8 Laajennus 2017
Vuonna 2017 toteutettavalla laajennusosalla on neljä osastoa (Q-T) hautakaavan mukaisesti.
Laajennusosalla on yhteensä noin 850 hautapaikkaa. Koska hautapaikat ovat ns. syvähautoja,
hautasijoja laajennusosalla on noin 1700. Hautapaikat riittävät laajennusosalla arvioilta yli 30
vuodeksi.
Osaston hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta mutta sitä voidaan olosuhteista johtuen
hautakohtaisesti pidentää.
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Osastossa on yhtenäinen nurmikko. Hautoja ja niiden kukkapaikkoja ei voi kehystää eikä haudan
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista pohjakiveä.
Osastossa olevan haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai
antamalla hoidon seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaan. Haudan kukkapaikka voi olla enintään
haudan muistomerkin levyinen ja sen ulkoreunan etäisyys saa olla enintään 40 cm muistomerkin
pohjakivestä.
Hautauksissa edetään pääsääntöisesti asemapiirroksessa esitetyssä osastojärjestyksessä. Kuitenkin
rinnakkaiset osastot voidaan ottaa tarvittaessa samanaikaisesti käyttöön. Hautapaikat luovutetaan
osastoittain rivi- ja numerojärjestyksessä.

5 HAUDAT
5.1 Hautaoikeus ja hautapaikkojen luovutus
Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 30
vuoden määräajaksi. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan
kalenterivuoden alusta. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan oikeudenhaltijan hakemuksesta
jatkaa, jollei siitä aiheudu haittaa hautausmaan tarkoituksenmukaiselle käytölle.
Aikaisemmin lunastettuun hautaan haudattaessa tulee hautaoikeuden haltijan pidentää haudan
hallinta-aikaa niin, että haudan hallinta-aika muodostuu 30 vuoden mittaiseksi hautausta seuraavan
kalenterivuoden alusta lukien.
Hautaoikeus voidaan luovuttaa myös henkilölle, jonka kotikunta on muu kuin Ähtäri.
Omaisten tulee, mikäli mahdollista, käyttää hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen,
ennen kuin heille luovutetaan uusi hautapaikka. Oikeus tulla haudatuksi aikaisemmin luovutettuun
hautaa tulee kuitenkin selvittää ennen hautausta.
Hautapaikka on käytettävä syvähautana, mikäli se maaperästä ja kosteusolosuhteista johtuen on
mahdollista. Tästä on tehtävä merkintä hautakirjanpitoon.
Hautaoikeuden haltijan tulee viipymättä ilmoittaa muuttuneet osoite- ja henkilötiedot
seurakunnalle.

5.2 Hautaaminen
Hautaamisen ajankohdasta on sovittava seurakunnan kanssa, mikäli mahdollista, viimeistään viisi
työpäivää ennen toimitusta.
Hauta avataan hautakaavan ja -rekisterin mukaiseen paikkaan. Haudan avaus- ja peittotyö
suoritetaan seurakunnan toimesta. Työstä peritään maksu kulloinkin voimassa olevan hinnoittelun
mukaisesti.
Arkku lasketaan hautaan pääpuoli muistomerkkiin päin lukuun ottamatta niitä hautaosastoja, joissa
perinteisesti vainaja on laskettu hautaan kasvot itään päin. Hauta peitetään toimituksen aikana
kannella, jonka päälle kukkalaitteet lasketaan.
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5.3 Istutukset
Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla olevan
muistomerkin korkeutta ja leveyttä eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle.
Rajoitukset ylittävien kasvien istuttamiselle on aina saatava kirjallinen lupa hautaustoimesta
vastaavalta viranhaltijalta. Ilman tällaista lupaa istutetut kasvit voidaan poistaa haudalta
hautausmaan henkilökunnan toimesta. Työstä aiheutuneet kulut peritään hautaoikeuden haltijalta.
Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.
Istutuksista on myös osastokohtaisia ohjeita.

5.4 Hautojen ja hautausmaan hoito
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joko hoitamalla hautaa itse tai antamalla hoidon
seurakunnan tehtäväksi korvausta vastaa. Hoidosta maksetut varat siirretään seurakunnan
hautainhoitorahastoon. Seurakunnalle hoitoon annettua hautaa hoidetaan näillä varoilla niin
pitkään, että maksettu pääoma tuottoineen on loppuun käytetty.
Seurakunta huolehtii yhtenäisillä nurmikkoalueilla olevien hautojen nurmikoiden leikkauksen ja
suorittaa muutkin nurmikon hoitoon kuuluvat tehtävät.
Seurakunta voi kirkkovaltuuston päätöksellä ottaa määräajaksi hoidettavaksi sellaisen henkilön
haudan, jonka muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä.
Kirkkoneuvosto voi hakemuksesta myöntää määräajaksi yksityiselle tai yritykselle luvan hoitaa
ammattimaisesti hautoja. Asiasta tulee aina laatia kirjallinen sopimus, jossa määritellään
sopimusehdot.
Lupa voidaan peruuttaa, jos siihen on perusteltu syy. Seurakunnan viranhaltijalle tai työntekijälle ei
tällaista lupaa voida myöntää.
Seurakunta vastaa hautausmaiden ja niiden erityisalueiden, kuten muistolehtojen ja tuhkan
sirottelualueiden yleisestä hoitamisesta ja toimintakunnosta. Hautaamaton hautausmaa-alue
hoidetaan puistona tai luonnonvaraisena metsänä.

5.5 Hautamuistomerkit
Haudalle asennettavalle muistomerkille tulee hakea hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan lupa
ennen muistomerkin paikalle asettamista. Muistomerkistä on laadittava suunnitelma, josta ilmenee
muistomerkin koko, materiaali ja teksti. Suunnitelma toimitetaan kahtena kappaleena
hyväksyttäväksi.
Muistomerkkien äärimitat määräytyvät haudan koon mukaisesti. Metrin levyiselle haudalle voidaan
asettaa enintään 70 cm leveä muistomerkki. Kahden metrin levyiselle haudalle voidaan asettaa 160
cm leveä muistomerkki. Muistomerkin pohjakivi saa olla enintään 10 cm muistomerkkiä leveämpi ja
syvempi. Pohjakiven tulee olla tasavahvuinen, korkeudeltaan vähintään 25 cm. Yhtenäiselle
betonipalkille asetettavan muistomerkin korkeus voi olla enintään 120 cm. Muistomerkkien koosta
ja kiinnityksestä on myös rajoitteita aluetta koskevissa teksteissä.
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Muistomerkki voi olla kivestä, lasista, metallista tai puusta valmistettu. Muistomerkin
suunnittelussa tulee kiinnittää huomio erilaisten vertauskuvien ja symbolien sopivuuteen ja
arvokkuuteen niin, että ne ovat hautausmaalle sopivia.
Yhtenäisellä nurmikkoalueella hautaa tai sen kukkapaikkaa ei voi kehystää eikä muistomerkin
sokkelikivenä voi käyttää kukka-aihiollista kiveä. Sokkelikiven ja muistomerkin väliin ei saa asentaa
välipaloja. Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vain sulan maan aikana, kuitenkin aikaisintaan
kaksi kuukautta hautaamisen jälkeen. Osastoille, joissa on valmiiksi asennetut aluspalkit, voidaan
muistomerkki asentaa paikoilleen heti hautaamisen jälkeen. Muistomerkin asennusajankohdasta on
ilmoitettava seurakunnalle ja asennustyö on suoritettava annettujen ohjeiden mukaisesti.
Seurakunta ei ole velvollinen korvaamaan hautauksen yhteydessä mahdollisesti vioittunutta kukkaaihiollista pohjakiveä tai muutakaan vaikeasti irrotettavaa muistomerkkiä tai sen osaa.
Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vasta sen jälkeen kun kaikki hautaa ja hautausta koskevat
maksut on suoritettu seurakunnalle.
Muistomerkin kallistuessa se on hautaoikeuden haltijan toimesta oikaistava niin, ettei se aiheuta
vahingon vaaraa. Kiireellisessä tapauksessa seurakunnalla on oikeus ryhtyä tilanteen vaatimiin
toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Työstä aiheutuneet kulut peritään hautaoikeuden haltijalta.

5.6 Seurakunnalle palautuvat haudat ja niiden muistomerkit
Rikkoutumattomat rautaristit säilytetään nykyisillä paikoillaan, ellei siitä aiheudu haittaa
hautausmaan käytölle.
Graniittisia muistomerkkejä tulee pääsääntöisesti käyttää uudelleen uuden hautaoikeuden haltijan
toimesta. Käyttöön otettu muistomerkki voidaan hioa uudelleen ja tekstittää uuteen käyttöön.
Muistomerkistä tulee laatia suunnitelma ja lähettää se seurakunnalle hyväksyttäväksi.
Muistomerkit, jotka ovat rikkoutuneet tai muutoin käyttöön sopimattomia, jatkokäsitellään
seurakunnan toimesta.
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