
 
 
 

Joensuun ortodoksisen seurakunnan hautausmaiden ohjesääntö 

 

1. Hautausmaan ja hautojen hoidossa sekä valvonnassa on noudatettava, 

sitä mitä hautaustoimilaissa, kirkkokunnasta annetuissa laissa ja 

kirkkojärjestyksessä sekä tämän ohjesäännön määräyksissä 

säädetään. 

2. Hautapaikkaoikeus luovutetaan vain kuolemantapauksen sattuessa. 

Oikeus hautaan luovutetaan määräajaksi. Oikeus hautapaikkaan on 20 

vuotta, minkä jälkeen hauta siirtyy seurakunnan hallintaan, ellei sen 

hallinta-aikaa jatketa. Joensuun ortodoksisella hautausmaalla 

hautapaikkaoikeuden jatkoajan myöntää erillisestä anomuksesta 

seurakunnanneuvosto tai kirkkoherra. Mikäli hautaa ei hoideta, 

kehotuksesta huolimatta, oikeus hautapaikkaan lakkaa ja hauta siirtyy 

seurakunnan hallintaan. 

3. Haudan syvyys on vähintään 1,5 m. Kun samaan hautaan haudataan 

toinen arkku, edellä mainittuun syvyyteen lisätään 0,6 m. Joensuun 

kaupungin hautausmaalla puolisot/lähisukulaiset haudataan samaan 

hautaan. 

4. Arkkuhautauksessa koskemattomuusaika on 20 vuotta ja 

uurnahautauksessa 15 vuotta. Uusi koskemattomuus aika alkaa aina 

viimeisimmästä hautauksesta hautapaikalla. Hautapaikka luovutetaan 

ensisijaisesti Joensuun ortodoksisen seurakunnan jäsenille. 

Ortodoksisen kirkon kuulumattomalle voidaan luovuttaa hautapaikka 

samaan hautaan ortodoksisen puolison, lapsen tai vanhemman kanssa. 

Kirkkoon kuulumattomalle hautapaikan myöntää kirkkoherra 

harkintansa perusteella. 

5. Ilomantsin, Lieksan, Hattuvaaran, Mutalahden, Petravaaran, 

Täitimäniemen, Hömmönkankaan, Sonkajanrannan, Pörtsämön, ja 

Hoilolan hautausmailla, joihin on perinteisesti haudattu sen alueen 



 
 
 

asukkaita uskontokuntaan katsomatta, tämä oikeus jatkuu edelleen, 

mutta nämä hautausmaat omistaa ja hoitaa Joensuun ortodoksinen 

seurakunta.  

6. Ilomantsin Kokonniemen kalmistoon voidaan haudata ainoastaan 

seurakunnan neuvoston päätöksellä. Koneellinen haudan kaivuu on 

Kokonniemessä kielletty. 

7. Seurakuntavaltuusto vahvistaa joka vuosi tai tarvittaessa 

hautapaikkojen hinnan ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut.  

8. Hautapaikan haltijalle annetaan todistukseksi hautakirja, jonka liitteenä 

on voimassa oleva hautausmaan ohjesääntö. Hautakirjassa on 

mainittava: 

a) Hautausmaan nimi 

b) henkilön nimi, jota tai jonka perhettä varten hauta on tarkoitettu 

c) hautauspäivä 

d) haudan sijaintia osoittavat merkinnät 

e) hautapaikan haltija yhteystietoineen, sekä 

f) muut tarpeelliset tiedot hautaoikeudesta  

9. Hautapaikan haltijan on suostuttava siihen satunnaiseen haittaan, minkä 

viereisten hautojen avaaminen ja niillä suoritettava työ sekä 

hautausmaan kunnossapito aiheuttavat. Myös routa-aika saattaa 

viivästyttää hautapaikan kuntoon laittoa. 

10. Hautausmaasta pidetään hautaustoimilain mukaista kirjanpitoa ja 

hautausmaan karttaa sekä henkilöluetteloa haudatuista. 

11. Hautaaminen on toimitettava ilman tarpeetonta viivytystä ja hautaa 

varattaessa on esitettävä asianomainen hautauslupa. Haudan 

kaivattamisesta huolehtii seurakunta, kustannuksista vastaa perikunta. 

12.  Haudan peittämisestä on sovittava hautapaikkaa varattaessa. Omaiset 

voivat peittää haudan, minkä on tapahduttava välittömästi 

hautaustoimituksen jälkeen. Muutoin seurakunta huolehtii haudan 

peittämisestä, kustannuksista vastaa perikunta. 



 
 
 

13. Hauta on saatettava asialliseen kuntoon viimeistään 14 päivän kuluttua 

(talvella 30). Haudalle lasketut kukkalaitteet on poistettava omaisten 

toimesta. 

14. Hautoja on hoidettava hautausmaan arvoa vastaavalla tavalla. 

Haudoilta on poistettava roskat ja käytetyt hautakynttilät omaisten 

toimesta. 

15. Haudalle saadaan asettaa risti tai perinteinen muistomerkki. Muiden 

pystyttämiseen on saatava kirkkoherran lupa. Hautojen reunuskivet ja 

aidat eivät ole sallittuja. Yhden hautapaikan perinteisen muistomerkin 

pohjakiven maksimileveys on 80 cm ja muistomerkin 70 cm. Ennen 

tämän ohjesäännön voimaan tuloa haudoille pystytetyt muistomerkit ja 

reunuskivet saavat jäädä paikoilleen. Hautamuistomerkin hankkimisen, 

pystyttämisen, ylläpidon ja poistamisen kustannuksista vastaavat 

omaiset. Hautapaikalla olevat kukat ja muistomerkit eivät saa levitä 

hautapaikan ulkopuolelle. Hautapaikan hoidossa omainen noudattaa 

hautausmaan arvolle sopivaa yleisilmettä. Seurakunta kieltää 

muovikukkien käytön koristeena.   

16. Hautaustoimitus tapahtuu seurakunnan kirkoissa tai rukoushuoneissa. 

Ulkona tai luterilaisessa kappelissa tapahtuvaan toimitukseen tarvitaan 

toimittavan papin lupa.  

17. Mikäli vainaja tuhkataan, on tuhka haudattava uurnassa. Tuhkan 

sirottelu maahan on piispainkokouksen päätöksen mukaan kielletty 

(Piispainkokous 1/97/15.3.1997). Uurnahaudan vähimmäissyvyys on 

0,8 m. 

18. Uurnanhautaukseen ei luovuteta täysimittaista hautapaikkaa, ellei 

omaisilla ole voimassa olevaa haudanhallintaoikeutta ko. hautapaikalle. 

Uurnalehdossa haudattujen muistomerkki on seurakunnan määräysten 

mukainen. 

19. Mikäli haudan hoito on olennaisesti laiminlyöty, tai haudalle on pystytetty 

ilman lupaa sopimattomia muistomerkkejä, seurakunnanneuvosto voi 



 
 
 

velvoittaa hautaoikeuden haltijan kunnostamaan haudan vuoden 

määräajassa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi. Jollei hän sitä 

tee, seurakunnanneuvosto voi julistaa hautapaikkaoikeuden 

menetetyksi. 

20. Milloin hautaoikeuden haltijasta tai hänen olinpaikastaan ei saada tietoa, 

on haudanhoitokehotus, kuulutus haudan hallinnan päätymisestä tai 

muusta hautaa koskevasta päätöksestä tai ilmoituksesta asetettava 

nähtäväksi hautapaikalle. 

21. Uusia hautapaikan varauksia ei voi tehdä, paitsi 5 kohdassa mainitussa 

tapauksessa, jolloin varattu paikka on maksettava varausta tehtäessä. 

Maksetusta hautapaikkavarauksesta luovuttaessa palautetaan 

ainoastaan maksettu summa takaisin.  

22. Tällä ohjesäännöllä kumotaan aikaisemmat ohjesäännöt ja muutoin 

noudatetaan mitä laeissa sekä asetuksissa säädetään. 

23. Hautojen hoidosta, tuntemattomista haudoista ja hautapaikkavarauksien 

uudistamisesta ilmoitetaan julkisilla kuulutuksilla seurakunnan 

ilmoitustauluilla, hautausmaalla ja seurakunnan internetsivuilla. 

24. Tämä ohjesääntö koskee Joensuun ortodoksisen seurakunnan 

ortodoksisia hautausmaita. 

Tämän ohjesäännön seurakunnan valtuuston on hyväksynyt 18.5.2021. 

Seurakunnanneuvosto on toimeenpannut ohjesäännön __.__.2021.  

 

 

Tuomas Järvelin    Matti Tolvanen 

kirkkoherra     valtuuston puheenjohta 
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