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1 YLEISTÄ
Käyttösuunnitelma koskee Ranuan seurakunnan kirkonkylän
hautausmaan nykyistä aidattua aluetta, hautausmaan hoitamista ja
siellä tapahtuvaa hautaamista sekä hautojen hoitamista.
1.1 Alueet
Hautausmaa käsittää osastot A, A1, AI, AII, B, B1, B2, B3, BI, BII
C1, C2, CI, CII, DI, DII, E1, E2, EI, EII, F1, F2, FI, FII, G1, G2, GI,
GII, H1, H2, HI, HII, I, II, III, J1, J2, K1, K2, L1, L2, M1, M2, N, O,
P, Q, R, S, T, U, UH1, UH2, US1 ja US2.
Katastrofialue on sijoitettu toistaiseksi muualle haudattujen
muistomerkin läheisyyteen osastolle B, joka on valmiina
hautauskäyttöön.
UH-alueilla on uurnahautapaikkoja ja US-alueilla vainajien tuhkien
sirottelualueet. Muut kuin UH- ja US-alueet on tarkoitettu
pääsääntöisesti arkkuhautaukseen, mutta niihin on mahdollista
haudata myös uurnia samaan hautaan arkun kanssa.
Tunnustuksettomien vainajien hautasija osoitetaan Rovaniemen
seurakunnan tunnustuksettomalta hauta-alueelta Tavivaaran
hautausmaalta.
1.2 Maanomistus
Hautausmaan omistaa Ranuan seurakunta. Kiinteistön nimi on
Kirkonkylän hautausmaa ja kiinteistötunnus on 683-402-112-2.
Kokonaispinta-ala on n. 3,2 ha.
Hautausmaalla noudattaa voimassa
mukaista hautausmaa-aluevarausta.

olevaa

rakennuskaavan

1.3 Sijainti
Hautausmaa sijaitsee noin kolme kilometriä kirkosta luoteeseen
osoitteessa Lehtokuja, 97700 Ranua.
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2 MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET
LÄHTÖKOHDAT
Hautausmaa sijaitsee hiekkaisella mäntyharjulla, josta maasto
laskee alaspäin jokaiseen ilmansuuntaan.
Hautausmaan puina ovat kotimaiset puulajit. Pääpuulajina on
mänty. Lisäksi muina puulajeina ovat koivu, kuusi, pihlaja, haapa ja
leppä. Hautausmaalla on hiekka-alueita ja metsäkatealueita.
Omaisille suositellaan perennoiden käyttöä vanhalla hiekkaalueella. Perennoiden tai kivikkokasvien käyttöä ei suositella
metsäkatealueella. Hautapaikoilla pensasistutuksia ja jäkälää ei
sallita millään alueella.
Pensasistutuksia ei seurakunnan puolesta tehdä varsinaisille
hautaosastoille lukuun ottamatta uurna-alueiden UH ja US rajausta
omaksi osastokseen.
Uurnahauta-alueet UH1, UH2, US1 ja US2 sijaitsevat
hautausmaan
lounaiskulmassa
toisen
sisääntuloportin
läheisyydessä ja ovat metsäkatealuetta. Alueen kasvistoon
pyritään saamaan seurakunnan toimesta uurna-alueille tyypillistä
lehtomaisuutta, minkä vuoksi alueella on kotkansiipisaniaista sekä
perenna-aidanne euroopan tuhkapensasta.

3 RAKENNUKSET JA JÄTEHUOLTO
Hautausmaan vainajiensäilytys- ja huoltorakennus sijaitsee
hautausmaan kaakkoiskulman parkkialueen eli hautausmaan
pääportin
läheisyydessä.
Rakennuksessa
ovat
vainajien
säilytystilat, sosiaalitilat sekä tarvikevarasto.
Hautaustarvikkeille ja puutarhavälineille on erillinen varasto
hautausmaalla pohjoisosassa osastojen P, B3 ja H keskellä. Em.
varaston yhteydessä ovat myös jätteiden lajittelupiste sekä ulkowc. Muut jätekatokset sijaitsevat pääportin läheisyydessä
vainajiensäilytys- ja huoltorakennuksen vieressä sekä osastojen U
ja UH välissä, toiselta portilta lähtevän pääkäytävän varrella.
Hautausmaalla on jätteiden lajitteluastiat tai -paikat sekä
lajitteluohjeistukset lasille, metallille, pahville, polttokelpoiselle ja
maatuvalle jätteelle.
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4 TIET JA KÄYTÄVÄT
Käytävät
rakennetaan
hiekkapinnalle,
sorapinnalle
tai
soramurskepinnalle siten, että ne ovat kantavuudeltaan
kulkukelpoisia kautta vuoden.

5 SALAOJITUS
Alueella ei ole salaojitusta.

6 VESI- JA SADETUSJÄRJESTELMÄT, POHJAVESI
Hautausmaalle tulee vesipisteille käyttövesi. Hautausmaalla on
sisäinen käyttövesiverkosto, joka mahdollistaa kannukastelun ja
siirrettävien sadetuslaitteiden käytön. Talvikausiksi katkaistaan
käyttöveden tulo hautausmaan vesipisteille ja tyhjennetään
putkisto jäätymisen estämiseksi.
Hautausmaa sijaitsee pohjavesialueella. Hautausmaalla ja sen
välittömässä läheisyydessä on useita pohjaveden korkeuden
mittaus- ja näytteenottopisteitä (UP). Pohjaveden korkeuden
mittaustulokset sekä vesinäytteiden laboratoriotulokset lähetetään
säännöllisesti terveysviranomaisille.

7 SÄHKÖISTYS
Laitevarustelu on toteutettu aluevalaistusta ja sähkölaitteita sekä
roudan sulattamista ja särkemistä varten.

8 HAUDAT
8.1 Arkkuhaudat
Kaikilla osastoilla toteutetaan vain matalaa (150 cm)
hautaussyvyyttä.
Uusia, hautaamattomia arkkuhautapaikkoja
luovutetaan
enintään
kolme
hautapaikkaa
kerrallaan.
Kirkkoneuvoston päätöksellä voidaan erittäin painavista syistä
tehdä poikkeus. Arkkuhautapaikkojen leveydet ovat 100 cm tai 120
cm alueesta riippuen.
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Arkkuhautoja luovutetaan 25-vuoden hallinta-ajaksi. Arkkuhautojen
koskemattomuusaika on 25 vuotta. Uudelleen hautaus on
mahdollista samaan hautaan koskemattomuusajan jälkeen.
Ainaishautoja on jonkin verran alueella A1. Uusia ainaishautoja ei
luovuteta.
8.2 Uurnahaudat
Uusi uurna-alue UH1, UH2, US1 ja US2 sijaitsee hautausmaan
lounaiskulmassa toisen portin läheisyydessä.
UH alueilla on uurnahautapaikkoja yhden haudan (UH1 ja UH2),
kahden haudan (UH1) ja neljän haudan (UH2) ryhmissä.
Uurnahautapaikkoja voi ko. alueelta lunastaa yksittäisen
hautapaikan tai ryhmittäin joko kaksi tai neljä uurnahautaa
kerrallaan.
Uurnahautojen mitat (pituus sisältää myös hautakivelle tarkoitetun
20 cm alueen).
1 uurnan hauta
leveys 40 cm, pituus 60 cm
2 uurnan hauta
leveys 40 cm, pituus 100 cm
4 uurnan hauta
leveys 80 cm, pituus 100 cm
Tuhkan sirotteluun tarkoitetuilla alueilla US1 ja US2 kaivetaan
maahan kaivanto, johon vainajan tuhkat haudataan seurakunnan
toimesta. Hautakirjanpitoon merkitään vainajan hautapaikaksi
pelkästään ko. alueen nimi, ei tarkkaa paikkaa.
Uurnahautoja luovutetaan uurna-alueelta 25-vuoden hallinta-ajaksi.
Uurnahaudoissa ei ole koskemattomuussäännöstä.
Uurnia voi haudata myös aiemmin luovutettuihin arkkuhautoihin.
Mikäli uurna haudataan arkkuhautaan, merkitään hautakirjanpitoon
paikka, mihin kohtaan arkkuhautaa ko. uurna on haudattu.
8.3 Käyttöönottojärjestys
Laajennusosan hautapaikoista O, P, Q, S ja T otetaan käyttöön
ensin alueet P ja O. Niissä otetaan käyttöön rivit käänteisessä
(suurin numero ensin) rivi- ja hautapaikkanumerojärjestyksessä.
Osastolla UH otetaan uurnahautapaikkoja käyttöön sen mukaisesti,
kuinka monta paikkaa kerrallaan lunastetaan. Yhden uurnan paikat
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UH1 ja UH2 alueilla numerojärjestyksessä. Kahden uurnan UH1 ja
UH2 alueilla ja neljän uurnan paikat UH2 alueella
numerojärjestyksessä.
Hautausmaan eri osastoilta seurakunnan haltuun tulevat haudat
otetaan käyttöön tilanteen mukaan.
8.4 Hautasijojen merkintä ja hautakartta
Haudattujen
vainajien
hautarivit
ja
-paikat
pystytään
paikallistamaan vuodenajasta riippumatta vuonna 2019 piirretyn ja
uudistetun hautakartan (KN5/2019 § 85 liitteet 24 ja 25) avulla.
Uusien hautojen merkintä:
Seurakunta voi ottaa tehtäväkseen merkitä uudet haudatut haudat
noin vuoden ajaksi sopiviksi katsotuin merkein.

9 HAUTAPINNAN HOITO / HIEKKA- JA METSÄKATEALUEET
Osastot A1, AI, AII, BI, BII, C1, C2, CI, CII, DI, DII, E1, E2, EI, EII,
FI, F2, FI, FII, G1, G2, GI, GII, H1, H2, HI, HII, I, II, III ja N ovat
hiekka-alueita. Kaikki hiekka-alueet on merkitty hautausmaan
karttaan (KN 5/2019 § 85 liite 24, sivu 2). Kaikki muut kuin em.
osastot ovat metsäkatealueita.
Seurakunta huolehtii hautauksen jälkeen
metsäkatteen
istuttamisesta
kertaalleen
metsäkatepinnan yleishoidosta.

metsäkatealueella
sekä
huolehtii

Metsäkatealueella voidaan käyttää kivisiä tai luonnonkivisiä
askellaattoja. Hautoja ei saa reunustaa reunakivillä tai kattaa
kansilaatalla tai kivillä.
Erityisohje: Vanhojen puiden juurelle tulee välttää haudankaivuuta.
Näin pyritään säilyttämään nyt hautausmaalle jätetyt vanhat puut.
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10 MUISTOMERKIT
10.1 Ohjeita muistomerkeistä
Yleisiä ohjeita: Muistomerkit voivat olla työstettyä kiveä,
työstämättömiä luonnonkiviä, valu- ja takorautaa, pronssia, kuparia
tai muita seosmetalleja, kyllästettyä tai kelopuuta yhdistettynä
metalliin tai erillisenä. Muistomerkit voivat olla myös taideteoksia
huomioiden muistomerkkien sallitut mitat.
Hautakivien väri ja laji saavat olla kaikki luonnonkivissä esiintyvät
värisävyt sekä laadut. Muoviset ja lasikuituiset tai lasiset
muistomerkit eivät ole suotavia, jos ne eivät kuulu yleismallistoon.
Muistomerkki voi olla myös maa-asennossa.
Osastoille B1, B2 ja B3: Muistomerkeiksi suositellaan kivisiä tai
luonnonkivisiä muistomerkkejä.
Osasto A1: Hautausmaan vanhimmalla alueella pyritään
säilyttämään suku- ja perhehautojen reunakivet. Erityisesti
korostetaan haudoilla sijaitsevien vanhojen hautamuistomerkkien
säilyttämisen tärkeyttä. Hautausmaalta hautamuistomerkkejä
voidaan poistaa ja / tai korvata vain kirkkoneuvoston päätöksellä.
Uusia, luovutettuja hautoja ei saa reunustaa tai peittää kivillä.
Hautamuistomerkeistä, jotka poikkeavat selkeästi tämän
käyttösuunnitelman
ohjeista,
on
esitettävä
suunnitelma
talouspäällikön hyväksyttäväksi ja tarvittaessa kirkkoneuvoston
hyväksyttäväksi ennen muistomerkin asennusta. Suunnitelmassa
tulee olla muistomerkin leveys-, korkeus- ja paksuusmitat,
muistomerkin muoto ja materiaali esitettyinä sekä piirustus tai kuva
muistomerkistä.
10.2 Arkkuhautojen muistomerkit
Kaikkien arkkuhautojen muistomerkkien ja aluskivien maksimikoot,
hautapaikan
leveyden
ja
vierekkäisten
lunastettujen
hautapaikkojen lukumäärän perusteella ovat seuraavassa
taulukossa:
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Arkkuhautapaikan
leveys / cm
100
200
300
120
240
360

Mitat hautakiville / cm
leveys
korkeus
paksuus
70
60
16
120
75
16
120
75
16
100
70
16
120
75
16
120
75
16

Aluskivi / cm
leveys
85
120
120
100
120
120

1 h. paikka
2 h. paikka
3 h. paikka
1 h. paikka
2 h. paikka
3 h. paikka

Hautakivi, joka on vähintään 60 cm korkea, on kiinnitettävä
tapituksin kanta/aluskiveen.
10.3 Uurnahautojen muistomerkit
Uurna-alueen osastot UH1 ja UH2: Kaikkien uurnahautojen
muistomerkkien ja aluskivien maksimikoot, hautapaikan leveyden
ja vierekkäisten lunastettujen hautapaikkojen lukumäärän
perusteella ovat seuraavassa taulukossa:
Uurnahautapaikan
leveys / cm
40
40
80

Mitat hautakiville / cm
Aluskivi / cm
leveys korkeus paksuus
leveys
40
40
16
40
1 h. paikka
40
40
16
40
2 h. paikka
60
50
16
70
4 h. paikka

10.4. Seurakunnan muistomerkkikivi uurna-alueella
Seurakunnan muistomerkkikivi uurnien sirottelualueen vainajien
muistolaatoille sijoitetaan US1 alueelle. Vainajan tiedot voidaan
kaivertaa
standardikokoiseen
muistolaattaan
ja
asentaa
muistomerkkikiveen seurakunnan toimesta erillisellä sopimuksella.
Muistolaatasta ja sen kaiverruksesta peritään kulloinkin voimassa
olevan hinnoittelun mukainen maksu.

11 MUISTOPUUT JA -PENSAAT
Muistopuiden ja -pensaiden istutus hauta-alueella on mahdollista
vain vanhalle alueelle, palvelurakennuksen lähellä olevalla
osastolla I. Ennen istutusta tulee ottaa yhteys hautausmaista
vastaavaan työntekijään ja saatava asiaan kirjallinen lupa.
9
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12 HAUTOJENHOITOSOPIMUKSET / HAUTAINHOITORAHASTO
Hautausmaan hautojenhoito on ulkoistettu toistaiseksi voimassa
olevalla Ranuan seurakunnan ja Ranuan 4H-yhdistyksen välisellä
sopimuksella. Sopimuksen mukaisesti Ranuan 4H-yhdistys
huolehtii
itsenäisesti
asiakkaiden
hautainhoitosopimuksista
hinnastonsa mukaisesti. Ranuan 4H on velvollinen ilmoittamaan
määräajassa sopimusten mahdollisista hinnan muutoksista
seurakunnalle ja seurakunnan niin vaatiessa, neuvoteltava
muutoksista.
Seurakunnalla ei ole olemassa hautainhoitorahastoa, mutta
seurakunnan hoitoon annettuja hautoja ja niihin sidottujen
rahavarojen asianmukaista hoitoa varten voidaan tarvittaessa
perustaa hautainhoitorahasto, jolla on oma sääntö ja talousarvio.
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