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Mitkä ohjaavat hautausmaiden hoitoa?

• Hautaustoimilaki

• Kirkkolaki ja –järjestys, 17
luku

• Hautaustoimen
ohjesäännöt

• Hautaosastojen
käyttösuunnitelmat

• Hoitosuunnitelmat



Hoitosuunnitelma

• Suunnitelma siitä, miten hautausmaita
ylläpidetään ja hoidetaan.

• Laaditaan hautausmaita toteutettaessa tai jo
rakennetulle hautausmaalle.

• Käsittää säännölliset, usein toistuvat työt
kuten kasvillisuuden hoitotyöt, puhtaanapidon
ja talvikunnossapidon sekä pitkän aikavälin
suunnittelun kuten puuston uudistamisen.



Mitä Kirkon ympäristödiplomi velvoittaa hautausmaiden osalta?

• Jätemäärien vähentämiseen, esim.
ekologisten kukkalaitteiden käytön
lisäämisellä

• Parempaan hyötyjätelajitteluun

• Ekologisten hautojen hoito-ohjeiden
tiedottamiseen

• Suunnittelemaan luonnonvaraisen
hoidon alueita kuten muistolehdot

• Tarjoamaan omaisille perennahoitoja

• Lisäämään perennojen käyttöä myös
srk:n hallinnoimille haudoille

• Vähentämään ryhmäkasvi-istutuksia



Hautojenhoidon kymmenen kultaista ohjetta



Muistolehdot, sirotusalueet, uurna-alueet  -vaikutus
hautausmaiden kevyempään hoitotasoon

Sirotusalue, jossa mukula- ja seulanpääkivet
pintamateriaalina.
Alakuvassa Vanhan hautausmaan sirotusalue

Luonnonmukainen hoito muistolehdoissa.
Yläkuvassa Heinolan hautausmaan muistolehto
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Perennahoidot
Keskiajalla Euroopassa käytettiin
hautausmaiden istutuksissa lähes
yksinomaan perennoja. Vasta
1700-luvulta lähtien puita.

Vaikka perennat vaativat
vähemmän hoitoa, niiden käyttö
on ollut vähäistä.

Heinolassa käyttöönotettiin
perennahoito v. 2010:

• 41 perennahoitoja (4 %)
• 845 kesähoitoja
• 105 määräaikaisia
• 991 hoitosopimusta yhteensä

Japaninkuunlilja Kesäpikkusydän

Tarhapäivänlilja ´Stella d’Oro´
Vuorenkilpi



Hiekka- vai nurmikäytävät?
Pääkäytävät säilytetään
hiekkakäytävinä
• Vaativat kanttausta ja päällysteen
lisäämistä silloin tällöin

Entisen hiekkakäytävän luonnollinen
nurmettuminen
• Nurmetetaan kapea mutta kantava käytävä
nurmenajolle



Luonnonmukainen hoito
kulttuurihistoriallisella alueella

Heinolan hautausmaan ns. museoalueen niitty niitetään pari kertaa kesässä, jotta luonnonkasvit
(keltanoita, kissankelloja, kissankäpäliä) saadaan kukkimaan ja siementämään. Leikkuujäte
haravoidaan.



”Puutarhatuotanto ja viherrakentaminen
joutuu turvautumaan kasvien kasteluun
kesäaikana hyvän ja kauniin
lopputuloksen saavuttamiseksi. ”

”Viherrakentamisessa kalliin kastelun
korvaaminen oikeilla kasvivalinnoilla on
myös tärkeä seikka.”

”Puutarhakasveilla kasvinsuojelun
tarve tulee lisääntymään nykyisen
Keski-Euroopan tasolle.”

Prof. Risto Tahvonen, MTT Puutarhatuotanto

Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset



Kevyempi hoitotaso vähentää
jätemääriä, päästöjä, työtä, energiaa, vettä, torjunta-

aineita, kustannuksia jne.

Yhteiset hauta-alueet kuten muistolehdot, hautojen perennahoidot vähentävät
merkittävästi haudoilta kertyviä jätemääriä.



Mitä jatkossa?

• Mitä vaikutuksia kevyemmällä hoitotasolla on
talouteen, ympäristöön?

• Miten voidaan ko. asiaa kehittää?
• Onko vastaus hoito-

suunnitelma?


