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1.    Käyttösuunnitelman sisältö: 

 Tällä käyttösuunnitelmalla päivitetään Someron seurakunnan Someron 

Vanhan hautausmaan osastot V01-V12, Hautarannan osastot H01-H04, sekä 

näihin liittyvät käytävä-, huolto- ja varastointi alueet.  

Tällä käyttösuunnitelmalla korvataan  Someron Rauhamäen v. 2007 

vahvistettu käyttösuunnitelma. 

 

1.1     Sijainti 

   Hautausmaan osoite on Kirkkotie 4. 

 

1.2    Yleistä:    
    Someron seurakunnan hautaustoimessa on noudatettava hautaustoimilaissa, 

kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa laeissa ja asetuksissa olevien 

säännöksien lisäksi hautaustoimen ohjesäännön ja tämän 

käyttösuunnitelman määräyksiä. 

 

    Someron Vanhalla hautausmaalla on sijainnut Someron 2 tai 3 aikaisempaa 

kirkkorakennusta, nykyisissä osastoissa V03-V04. Näistä rakennuksista on 

jäljellä vanha kivisakasti 1400 luvun lopulta, sekä vanha kellotapuli 

vuodelta 1779. Hautaustoimintaa on alueella toimitettu ilmeisesti 1300-

luvun loppupuolelta lähtien. Kirkkomaan koko on ollut n.40 x 40m 1300-

luvun loppupuolelta 1600-luvun loppupuolelle. 

 

    Vanha Hautausmaa koostuu useammasta tilasta; Someron Harjun kylässä 

Kirkko 5:0, Hautausmaa 2:3, Hautausmaa 3 2:85 sekä Someron Lammin 

kylässä Hautausmaa 1:8 ja Hautausmaa IV 2:22. 

           

 Hautaranta on otettu käyttöön 1966. Hautaranta sijaitsee Someron Harjun 

kylässä Hautaranta 3:47. 

 

    Rauhamäki on otettu käyttöön v. 2008. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2.    TEKNIIKKA  



 

2.1    Rakennukset    

    Someron siunauskappeli 

     

    Vuonna 1955 käyttöön vihityn siunauskappelin on suunnitellut arkkitehti 

Leevi Aarnio. Siunauskappelin kapasiteetti on 120 henkeä. 

 

    Siunauskappelin alakerrassa on vainajien säilytystilat. Tiloissa on 

kylmälaitteet 14 vainajalle joista 2 paikkaa on mahdollista käyttää 

pakastimena. 

 

 

    Vanha kellotapuli 

 

     Vanhalla hautausmaalla on hirsinen 1779 Johan Biörmanin rakentama 

kellotapuli joka toimi kirkon kellotapulina aina siihen asti kun tiilikirkko 

otettiin käyttöön 1860. 1896 purettiin sen sipuli ja viiri, lanterniini, 

kellokerros ja kaareva alakatto. Tilalle rakennettiin matalahko 

pyramidikatto. 

    Rakennus toimii tällä hetkellä hautausmaan varastona. 
    Lanterniini tai lanterni on lyhtyä muistuttava pikkutorni eli kupulyhty, joka on usein 

kupolin tai tornin laella. Se on muodoltaan pyöreä tai monikulmainen ja joko avoin tai 

ikkunallinen pieni rakennelma. 

 

    Kivisakasti 

 

    Vanhan hautausmaan osastossa V03 on Someron vanhin rakennus. 

Kivisakasti on rakennettu n. vuonna 1490. Hautausmaan pintaa on korotettu 

vuosien aikana useasti, mistä syystä kivisakasti on ikään kuin painunut n. 

80cm hautausmaan nykyisen pinnan alapuolelle. 

    Rakennuksella ei ole varsinaisesti muuta käyttöä kuin museo. 

 

    Hautarannan varasto 

 

    Hautarannassa sijaitseva varasto toimii kylmänä varastona pienkoneille ja 

työkaluille. 

 

    Hautausmaan huoltorakennus 

 

    Huoltorakennuksen osoite on Läntinen Kehätie 29. Rakennuksessa on 

lämpimät tilat koneen korjauksille ja muulle kaluston kunnossapidolle ja 

kylmä konesuoja ajokalustolle.  

    Yleisö WC sijaitsee rakennuksen itäpäässä. 

 

    Rauhamäen huoltorakennus 

 

    Rakennus toimii Rauhamäen vesiaiheen, valaistuksen ja sadetusjärjestelmän 

teknisenä tilana. 

 

    Sosiaalitilat 

 

    Kirkkotie 4.ssä; Vanhalla seurakuntatalolla, on hautausmaan työntekijöiden 

tauko- ja pukutilat. 

 

     

 

    Hautausmaantoimisto 



 

    Toimiston osoite on Härkäläntie 1, seurakuntakeskuksen sivurakennus. 

Toimistossa on päivystysaika; Ma-Pe 9.00-10.00. 

 

2.2    Kulkuyhteydet ja autopaikoitus 
 

    Hautausmaalle suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne tapahtuu ensisijaisesti 

Kirkkotien kautta. Siunauskappelin tuntumassa on hautausmaan 

pääparkkipaikat. Vanhan hautausmaan itäpuolella, Rauhamäen alaosassa, on 

15 autopaikkaa, p-alueelle kulku tapahtuu Härkäläntien kautta. 

 

 

 

 

2.3    Vesi 

 

    Hautausmaan kasteluvesi saadaan kirkkojärvestä. Kasteluvesipumppaamo 

sijaitsee viljamakasiinien takana kirkkorannassa. Kasteluvesiverkosto kattaa 

koko hautausmaa-alueen sekä Vanhan seurakuntatalon pihan. Verkosto on 

käytössä toukokuulta lokakuulle ilman lämpötilan pysyessä vuorokauden 

ympäri plussalla. 

 

    2011 rakennettu varavesijärjestelmä on käytössä varsinaisen 

kasteluverkoston häiriötilanteissa. Varavesi sisältää 5 vesipistettä joista 

kolme on Hautarannassa ja kaksi Vanhalla hautausmaalla. 

    Järjestelmä on kytketty siunauskappelissa kaupungin vesiverkostoon, 

käyttövedestä ei makseta jätevesimaksua. 

 

    Rauhamäessä on lisäksi 2007 rakennettu automaattisadetus. Laitteistoa 

ohjataan Rauhamäen huoltorakennuksesta. Sadetusjärjestelmä kattaa kaikki 

Rauhamäen hautaosastot. Vesi sadetuslaitteistoon otetaan Kirkkojärvestä. 

 

2.4    Salaojitus ja pintavedet 
 

    Vanhalla hautausmaalla ei ole salaojituksia eikä sadevesiviemäröintiä.  

 

    Hautarannassa on 1966 rakennettu sadevesiviemäröinti. Salaojituksia on 

rakennettu sen jälkeen tarvittaessa.  

    Hautarannan sadevesiviemäriin on liitetty myös Läntisen Kehätien ojien ym. 

pintavesien kaivoja. 

 

    Rauhamäessä on 2007 valmistunut salaojitus ja sadevesiviemäröinti. 

 

2.5    Sähkö 
 

    Hautausmaa alue ja p-alueet on valaistu. Klo 21-07 välisenä aikana valaistus 

on puolitettu. 

    

     Valovirtaa on käytettävissä osassa valaisintolppia, lukitun kannen takana. 

Voimavirtaa hautausmaa alueella on saatavissa siunauskappelista, Vanhalta 

seurakuntatalolta ja huoltorakennuksesta. 

 

 

 

 

2.6    Jätehuolto   



 

    Hautausmaan yleisillä jätepisteillä on omat keräysastiat maatuvalle jätteelle 

sekä kaatopaikkajätteelle. Keräysastiat tyhjennetään huoltorakennuksella  

olevaan jätelavaan kaatopaikalle vietäväksi ja maatuva jäte tyhjennetään 

Vanhan hautausmaan pohjoispuolella olevalle huoltoalueelle siellä 

kompostoitavaksi ja seulottavaksi uudelleen käyttöön. 

    Osassa jätepisteitä on  myös metallin keräys. 

 

2.7    Huolto- ja varastoalueet 

 

    Vanhan hautausmaan pohjoispuolella sijaitsevalla huoltoalueella tapahtuu 

kaikki maatuvan jätteen ja mullan käsittely, myös haudoista jäävä 

ylijäämämaa varastoidaan täällä. 

 

    Rauhamäen pohjoispuolella olevalla huoltoalueella varastoidaan 

hautausmailla käytettävät sorat ja murskeet sekä haudoilta seurakunnan 

poistamat hautamuistomerkit ja reunakivet. 

 

3    HAUTAUSMAA JA HAUTAOSASTOT 

 

3.1    VANHA HAUTAUSMAA  
 

    Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan n. 2,7 ha ja siihen kuuluvat osastot 

    V01-V12. Osasto V11 on ns. ortodoksi alue ja osasto V12 on  

    sankarihautausmaa. 

  

    Vanha hautausmaa on suunniteltu arkkuhautausmaaksi. Hautasijan leveys 

    on 1 m. Osastoissa V01-V04 ja V11 voidaan omaisten toivomuksesta  

    suorittaa syvähautaus (2,1m), Osastoissa V05-V10 on vain matala hautaus 

    (1,5m) mahdollinen.  

 

    Vanhalta hautausmaalta on luovutettu sukuhautoja ainaiseksi ajaksi, 50-

    vuodeksi ja kertahaudoiksi (rivihautoja). Kertahautoja on saanut lunastaa 

    myöhemmin ainaisiksi haudoiksi. Kaikista edellä mainituista lunastuksista 

    tai hallinta-ajan pituuksista ei ole seurakunnalla tietoa. Epäselvissä  

    tapauksissa hautarekisteriin on merkitty hallinta-ajaksi 50 vuotta haudan 

    lunastuksesta. Jos haudan haltijalla on esittää hautakirja jossa osoitetaan 

    hauta lunastetun ainaiseksi se kirjataan hautarekisteriin. 

 

    Vanhalta hautausmaalta, pois lukien osastot V03-V04, on haudan reunakivet 

    poistettu kirkkoneuvoston päätöksellä hoidon helpottamiseksi. Haudan 

    reunustaminen näissä osastoissa kiveyksellä tai muutoin on kielletty. 

 

osastot V01-V02 

 

    Osastot V01-V02 ovat 1900-luvua alussa käyttöön otettua arkkuhauta- 

    aluetta. Osa haudoista on luovutettu kertahautoina joita on  

    myöhemmin lunastettu sukuhaudoiksi. Hallinta-aika on ollut ainainen tai 

    50v. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi. 

 

    Hautaussuunta on itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää)  

    Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m), erikseen toivottaessa syvähautaus 

    on mahdollinen (2,1m). 

     



    Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että hauta  

    luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet  

    tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa. 

 

osastot V03-V04 

 

    Osastot V03-V04 ovat ns.”museoaluetta”. Alueella on sijainnut Someron 

    aikaisemmat kirkot. Osastossa V03 on 1400-1500-luvun vaihteessa  

    rakennettu kivisakasti. Osastossa V04 sijaitsee 1779 rakennettu kellotapuli.  

 

    Alueelle on haudattu arvattavasti jo 1300-1400-luvulta lähtien. Aluksi  

    kirkkojen lattian alle ja kirkon ympärille. Alueen pintaa on nostettu 1800-

    luvulta lähtien josta syystä kivisakastikin on ikään kuin painunut maan  

    sisään n. metrillä. 

 

    Hautaoikeus on luovutettu ainaiseksi tai 50 vuodeksi. Uusi hautaoikeus 

    luovutetaan määräajaksi. 

     

    Hautaussuunta on itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää).   

    Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m), erikseen toivottaessa syvähautaus 

    on mahdollinen (2,1m). 

         

    Osaan hautoja on jätetty reunakivet kuvastamaan sen aikaista  

    hautausmaakulttuuria. Olemassa olevia reunakiviä ei saa poistaa. Haudoille 

    joille halutaan palauttaa reunakivet,  on se tapauskohtaisesti mahdollista jos 

    se ei maastollisesti vaikeuta hautausmaan hoitoa ja hautaamista.  

    Reunakivien tulee olla väriltään ja käsittelyltään yhtäläisiä alueella olevien 

    kivien kanssa.  

 

    Alueelle suositellaan uurnahautausta. Jos kuitenkin halutaan haudata vainaja 

    arkussa, seurakunta laskuttaa hautauspalvelumaksun lisäksi lisätyön  

    osuuden haudan kaivusta ja peitosta. Usein myös naapuri hautojen kiviä 

    joudutaan poistamaan hautauksen ajaksi, siirtokulut tulevat asiakkaan  

    maksettavaksi.  

 

    Kun museoalueella olevan haudan hautaoikeus päättyy ja hauta palautuu 

    seurakunnalle, tapauskohtaisesti arvioidaan haudan muistomerkin  

    (muistomerkkien) henkilöhistoria, muistomerkin kunto, materiaali ja  

    taiteelliset arvot. Selvityksen perusteella määräytyisi muistomerkkien  

    säilyttämisen arvo, uusiokäytön mahdollisuus tai poisto. 

 

    Museoalueelta uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään  

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, että 

    hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen .Haudalla mahdollisesti olevat 

    reunakivet ja hautakivet tulee uusiokäyttää kyseisessä haudassa. 

 

 Museoalueelta voidaan hautapaikka luovuttaa poikkeuksellisesti jo ennen 

 kuolemantapausta. Haudanhaltija sitoutuu hoitamaan hautaa  

 lunastuspäivästä lähtien.  

 

      osastot V05-V06 

 

    Osastot V05-V06 ovat vuonna 1907 ensimmäiset hautausmaaksi ostetut 

    hauta-alueet. Hautaukset on aloitettu 1930-luvulla.  

    Hautaoikeus on luovutettu ainaiseksi tai 50 vuodeksi. Uusi hautaoikeus 

    luovutetaan määräajaksi. 



 

    Hautaussuunta on itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää)  . 

    Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m). 

  

    Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään   

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, 

    että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet 

    tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa. 

 

      osasto V07 

 

    Hautaukset aloitettu 1950. Haudat ovat olleet ensin kertahautoja joita on 

    saanut myöhemmin lunastaa ainaiseksi. Alueella on myös luovutettu hautoja 

    50 vuodeksi. 

    Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi. 

 

    Hautaussuunta on pohjois-eteläsuunta (haudattaessa vainajan pää tulee  

    hautakiven puolelle). Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m). 

 

    Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään   

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, 

    että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet 

    tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa. 

 

      osastot V08-V09 

 

    Hautaukset aloitettu 1961. Osa haudoista on luovutettu kertahautoina joita 

    on myöhemmin lunastettu sukuhaudoiksi. Hallinta-aika on ollut ainainen tai 

    50v. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi. 

 

    Hautaussuunta itä-länsi (haudattaessa vainajan jalat tulevat kohti itää)  . 

    Arkkuhaudan syvyys matala (1,5m) 

 

    Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään   

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, 

    että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet 

    tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa. 

 

      osasto V10 

 

    Hautaukset aloitettu 1950. . Hallinta-aika on ollut ainainen tai  

    50v. Uusi hautaoikeus luovutetaan määräajaksi. 

 

    Hautaussuunta on pohjois-eteläsuunta (haudattaessa vainajan pää tulee  

    hautakiven puolelle) . Arkkuhaudan syvyys on matala (1,5m). 

 

    Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään   

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, 

    että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. Haudalla olevat hautakivet 

    tulee pääsääntöisesti uusiokäyttää kyseisessä haudassa. 

 

      osasto V11 

 

    Alue on varattu ortodoksi hautaukseen. Hautaussuunta itä-länsi.  

    Arkkuhaudan syvyys matala (1,5m). Uusi hautaoikeus luovutetaan  

    määräajaksi. 



 

    Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään   

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, 

    että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. 

 

      osasto V12 

 

    Sankarihautausmaa. Alueelle on haudattu 269 sankarivainajaa. 

 

 

3.2    HAUTARANTA 

 

    Hautaranta on pinta-alaltaan n. 1,5 ha ja siihen kuuluvat osastot  

    H01-H04. Hautausmaa on otettu käyttöön 1966. Alueella ei ole ollut hautoja 

    reunustavia reunakiviä. 

  

    Hautaranta on suunniteltu arkkuhautausmaaksi jossa on käytössä matala 

    (1,5m) ja syvähautaus (2,1m) Hautasijan leveys on 1,2 m. Haudattaessa 

    vainajan pää tulee hautakiven puolelle. 

     

    Hautarannasta on luovutettu hautoja kertahaudoiksi, ainaiseksi ja  

    määräajaksi. Määräaikaiset hallinta-ajat ovat olleet 50v, 30v, ja nykyinen 25 

    vuotta. 

 

    Uudet arkkuhautapaikat luovutetaan tältä hautausmaalta. Syvähautoja  

    jäljellä (29.11.2016) 20kpl. Tämän jälkeen uudet syvähaudat luovutetaan 

    Rauhamäestä. Uusien arkkuhautojen max. leveys on 2,4m (syvähauta), 

    kaksi hautasijaa vierekkäin. 

 

    Uudelleen käyttöön luovutettavat haudat myydään   

    arkkuhautoina. Hautakohtaisesti voidaan haudan käyttöä rajoittaa siten, 

    että hauta luovutetaan vain tuhkahautaukseen. 

  

    

    

     

osasto H01 

 

    Rivit 01-02 eivät ole hautauskäytössä. 

    Rivit 03-06 ovat ns. katastrofihautaukseen varattuja hautapaikkoja.  

      

 

    Hautarivit: 

    03-08 syvä    1,2m 

    09-10 syvä  2,4m 

    11-18 syvä  1,2m 

    19-20 syvä  2,4m 

    21-23 matala 1,2m 

    24      ei sovellu arkkuhautaukseen 

 

    Riveistä 17-20,23 neljä ensimmäistä paikkaa on muutettu uurnahaudoiksi. 

       

         

osasto H02 

    Haurarivit: 

    01-02 syvä  2,4m 



    03-08 syvä  1,2m 

    09-10 syvä  2,4m 

    11-19 syvä  1,2m 

    20      syvä  2,4m 

    21-23 matala 1,2m 

    24      ei sovellu arkkuhautaukseen 

    

       osasto H03 
 

    Hautarivit: 

    01-03 matala 2,4m 

    04      syvä  2,4m 

    05  ei hautauskäytössä 

    06-11 syvä  1,2m 

    12-14 syvä  2,4m 

    15-21 syvä  1,2m 

    22      syvä  2,4m 

    23-25 matala 1,2m 

    26      ei sovellu arkkuhautaukseen 

 

       osasto H04 

 

    Hautarivit: 

    01-08 matala 2,4m 

    09-10 syvä  2,4m 

    11-16 syvä  1,2m 

    17-18 syvä  2,4m 

    19-26 syvä  1,2m 

 

3.3    RAUHAMÄKI 

 

    Yleistä 

 

    Laajennus on perustettu Someron Lammin kylän tiloille 1-77 Rauhamäki ja 

2-120 Ali-Rauhamäki. Tilat ovat olleet seurakunnan omistuksessa vuodesta 

1989.  

     

    Opetusministeriö on hyväksynyt suunnittelualueen käyttämisen 

hautausmaana 30.4.1997. 

     

    Laajennusalue rakennettu 2006-2007. Alueen kokonaispinta-ala n.2ha, 

varsinaista hautausmaa-aluetta otetaan käyttöön nyt n.1,3 ha. Alueelle on 

kaavoitettu 308 arkkuhautaa. Arkkuhaudat ovat syvähautoja, (2-kerros 

hautaus, hautaussyvyys 2,1m). 

    Uurnahautoja alueella on 126. 

    Muistolehdossa on ilman uurnaa haudattavia tuhkia varten 765 paikkaa. 

    Alueella sijaitsee myös tunnustukseton hauta-alue jossa on 36 arkkuhautaa 

(syvä hautaus) ja 270 tuhkapaikkaa. 

 

    Myöhemmin käyttöön voidaan ottaa osasto M12, jossa on 484 syvää 

arkkuhautaa. 

 

    Lisäksi osasto M11 voidaan kaavoittaa mataliksi arkkuhaudoiksi tai 

uurnahauta-alueeksi, tarpeen niin vaatiessa. 

 

    Laajennus on vihitty käyttöön  3.11.2007.  



    Rauhamäen arkkuhaudat 

  

    Arkkuhautaosastot ja käyttöönotto järjestys: 

 

R02, R03.  

R12, alueelle rakennettava ennen käyttöönottoa kastelujärjestelmä ja 

valaistus. Teräsaita siirretään alueen alareunaan kun alue otetaan käyttöön.  

R11, Voidaan kaavoittaa joko mataliksi arkkupaikoiksi tai uurnahaudoiksi 

tarpeen mukaan. 

 

Kuolemantapauksen yhteydessä luovutetaan korkeintaan kaksi rinnakkais-

hautapaikkaa kerralla. 

 

Arkkuhaudan koko on 1200 x 2400 x 2100, kaksi arkkuhautaa voidaan 

yhdistää yhdeksi haudaksi, tällöin haudan koko on 2400 x  2400 x 2100.  

 

Tunnustukseton hauta-alue: 
 

Arkkuhaudat R01, alueella voimassa samat määräykset kuin edellä. 

Muistolehto R10,  

 

 

    Uurnahaudat 

  

    Uurnahaudat ja käyttöönotto järjestys: 

 

R04, R05, R06, uurnahautoja joille seurakunta hankkii muistomerkin. 

Muistomerkit ovat samanlaisia. Omaiset voivat omalla kustannuksellaan 

kaivertaa vainajatiedot kiveen.  

Hautojen koko 800 x 1000. Hautaan mahtuu 4 uurnaa. 

 

R08, R09, uurnahautoja joille omaiset hankkivat itse muistomerkin. Haudan 

koko on 800 x 1000. Hautaan mahtuu 4 uurnaa. 

 

Uurnahautojen muistomerkin eteen voi tehdä istutusalueen, joka voi olla 

kooltaan korkeintaan 550 x 300 mm. 

 

    Muistolehdot 
 

R07, muistolehto jossa ei ole näkyvästi merkittyjä hautasijoja. Yhtä tuhkaa 

varten on varattu 330 x 330 mm kokoinen alue. Alueella ei ole yksityisiä 

muistomerkkejä, vainajatiedot laitetaan yhteiseen muistomerkkiin 

seurakunnan toimesta 30 x 100 mm kokoiselle messinkilaatalle. 

Tuhkat kätketään maahan vain sulan maan aikaan. Muun ajan tuhkat 

voidaan säilyttää Someron kappelin kylmätiloissa. 

 

R10, on tunnustukseton muistolehto. Alueella noudatetaan samaa käytäntöä, 

kuin edellä osastossa M07.  

 

Muistolehto on yhteinen hauta-alue, jossa jokaiselle haudattavalle varataan 

oma erillinen ja rekisteröity hautasija, mutta ei omaa hautapaikkaa. 

Muistolehto on jaettu 1000 x 1000 mm ruutuihin, joissa jokaisessa on 9 

hautasijaa.  

Muistolehtoon haudataan tuhkattu vainaja kevyessä kääreessä tai pelkkä 

vainajan tuhka. Hautaussyvyys on ~40 cm. 

 



Muistolehdossa haudataan pääsääntöisesti joka toiseen  hautasijaan, jolloin 

viereinen hautasija säilyy kauan vapaana esimerkiksi puolison hautasijaksi. 

 

Muistolehtoon haudatuille tuodaan kukka- ja kynttilätervehdykset läheiselle 

muistelupaikalle. Muistelupaikka on tarkoitettu ”kertakäyttö”luonteisille 

kukka- ja kynttilätervehdyksille.  Seurakunnalla on oikeus poistaa muut 

muistoesineet. 

       

    

4    HAUDAT 

 

4.1    Seurakunnalle palautuvat haudat 

 

    Haudan palautuessa seurakunnalle hautaustoimen tehtävänä on tarkastaa 

    haudan arvo ja sen tarjoamat mahdollisuudet hautausmaakulttuurin  

    vaalimisessa. Arvioinnissa huomioidaan haudan muistomerkin  

    (muistomerkkien) henkilöhistoria, muistomerkin kunto, materiaali ja  

    taiteelliset arvot. Selvityksen perusteella määräytyisi muistomerkkien  

    säilyttämisen arvo, uusiokäytön mahdollisuus tai poisto. 

 

 

4.2    Hautapaikkojen luovutus 

 

    Uudet hautapaikat luovutetaan sekä arkku- että uurnahautojen osalta  

    käytössä olevalla osastolla järjestyksessä edeten. Uusia rivejä ei oteta  

    käyttöön  ennen edellisen rivin täyttymistä. Hautapaikka luovutetaan  

    kuolemantapauksen yhteydessä.  

 

4.3    Palautuneet hautapaikat 

 

    Jos seurakunnalle palautuneita hautoja on saatavilla, niitä luovutetaan  

    pyynnöstä kuolemantapauksen yhteydessä (poikkeuksena osastot V03 ja 

    V04, joilta voidaan luovuttaa hauta muutoin kuin kuolemantapauksen  

    yhteydessä, hoitovelvoitteella). Hautausta järjestävän tahon on esitettävä 

    hautaustoimelle arvio haudan tulevasta käytöstä, jonka jälkeen hautaustoimi 

    esittää mahdolliset vaihtoehdot hautaukseen soveltuvasta palautuneesta 

    haudasta. Jos hautauksesta vastaava taho ei hyväksy hautaustoimen  

    esittämää palautunutta hautaa ehtoineen, on haudaksi lunastettava uusi  

    hautapaikka. 

    Haudalla mahdollisesti oleva muistomerkki tulee uusiokäyttää kyseisellä 

    haudalla. 

 

4.4    Hautojen ja hautausmaiden hoito 

 

    Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. 

 

 Seurakunta vastaa hautausmaan yleishoidosta ja kunnossapidosta. 

 Hautausmaan yleishoitoon kuuluvat kaikki alueet yksityisiä hautoja lukuun 

 ottamatta. Yksittäisten hautojen hoito kuuluu ensisijaisesti omaisille. 

 Omaiset voivat kuitenkin antaa haudan seurakunnan hautainhoitorahaston 

 hoitoon. Seurakunnan varoin hoidetaan vain kirkkovaltuuston 

 erillispäätöksellä sovittavia hautoja. 

 Sankarihautojen hoito ja kunnossapito kuuluu seurakunnalle, samoin 

 yleiset hautamuistomerkit.  

 Yleisiltä muistomerkeiltä; sankarihauta, muistolehdot jne. seurakunta 

 poistaa  kukkavihot ja seppeleet viikon kuluttua niiden laskemisesta.  



 

 

5 Hautamuistomerkit 

 

5.1 Hautamuistomerkkejä koskevat ohjeet 

 

 Muistomerkkisuunnitelman hyväksyminen 

 Ennen muistomerkin valmistamista tai vanhan muistomerkin hiontaa, siitä 

 on toimitettava suunnitelma hautaustoimelle tarkastamista ja hyväksymistä 

 varten. Suunnitelmassa on esitettävä mittojen lisäksi piirros muistomerkistä, 

 kaikki muistomerkkiin aiotut tekstit ja koristeet, sekä materiaalit ja pintojen 

 käsittely.  

  

 Hyväksymätön tai vastoin hyväksyttyä suunnitelmaa valmistettu ja  

 paikoilleen asennettu muistomerkki on hautaustoimen kehotuksesta 

 poistettava haudalta ja hautausmaalta. Muussa tapauksessa hautaustoimi 

 suorittaa poistamisen ja perii siitä aiheutuneet kulut muistomerkin 

 toimittajalta. 

 

 Materiaali 

 Muistomerkin materiaalina voi olla kivi, metalli tai puu. 

 

 Muistomerkin koko 

 Muistomerkin koosta annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että muistomerkit 

 sopisivat paitsi toisiinsa, myös ympäristöön. Muistomerkin on mahduttava 

 kokonaisuudessaan haudalle. 

 

 Muistomerkin mitat 

 Muistomerkin max. mitat määräytyvät hautapaikan koon mukaan. 

o yhden (1) metrin levyisellä haudalla etusivun pinta-ala saa olla 

enintään 0,75m2 ja enimmäisleveys 80cm ja paksuus 20cm. 

Pohjakiven maksimi leveys 90 cm. 

 

o kahden (2) metrin levyisellä haudalla muistomerkin maksimi leveys 

160cm 

Pohjakiven maksimi leveys 180cm 

 

o yli kahden metrin levyisillä haudoilla muistomerkin enimmäismitat 

voivat olla suhteessa edellisiin suuremmat 

  

o 1,2m haudalla mitat ovat enintään; etusivun pinta-ala 0,75m2, 

enimmäisleveys 90cm ja paksuus 20cm 

Pohjakiven maksimi leveys 100cm 

o 2,4m levyisellä haudalla maksimileveys on 200cm 

o Pohjakiven maksimi leveys 210cm 

 

 Jos haudalle halutaan myöhemmin toinen erillinen muistomerkki, on siitä 

 esitettävä suunnitelma ja otettava huomioon edellä mainitut mitat. Jos ao. 

 haudalle halutaan toinen, entiseen kiinni tuleva muistomerkki, suunnitelmaa 

 käsitellään yhtenä muistomerkkikokonaisuutena. Samalla haudalla olevat 

 muistomerkit tulee asentaa yhtenäiselle pohjakivelle. 

 

 

 Mikäli muistomerkki on samalla ”taideteos” tai siihen verrattava tai hauta 

 sijaitsee vanhemmilla alueilla, em. mitat eivät ole sitovia. 

 



 

 

 Rauhamäen uurnahauta osastot 

o osastoissa R04-R06 käytetään seurakunnan hankkimia 

yhdenmukaisia hautamuistomerkkejä 

o osastoissa R08-R09 muistomerkin maksimikoko on; korkeus 

80cm, leveys 50cm, paksuus 15cm. 

Pohjakiven maksimikoko 55 x 55cm. 

Uurnahautojen muistomerkin eteen voi tehdä istutusalueen, 

joka voi olla kooltaan korkeintaan 55 x 30cm. 

  

  

 

 Tekstit 

 Kirjainten kokoa ei ole määritelty. Muistomerkin sivuille ja taakse voi myös 

 laittaa nimiä. Muistomerkeissä voidaan käyttää nimilaattoja. Nimilaattojen 

 lisääminen vanhaan muistomerkkiin vaatii hautaustoimen hyväksynnän. 

 

 Koristelu 

 Mahdollisten koristeaiheiden tulisi olla sopusoinnussa kristillisen 

 hautausmaaperinteen kanssa. Risti on hautausmaakulttuurin pääsymboli, sitä 

 suositellaan kiviseen muistomerkkiin ilman koristeaihetta. Koristeet ja mm. 

 lyhdyt suositellaan sijoitettavaksi kokonaisuudessaan muistomerkin sivujen 

 sisäpuolelle rikkoutumisvaaran vuoksi. Irtokoristeita ja muistoesineitä tulee 

 välttää. Seurakunta ei vastaa rikkoutuneista irtokoristeista tai muista vastoin 

 ohjeita asennetuista lyhdyistä tmv. 

 

 Muistomerkin tuonti ja paikalleen asentaminen 

 Hautaustoimen puolesta laitetaan uusille haudoille väliaikainen puuristi, 

 jossa on hautaan haudatun vainajan nimi. 

  

 Hautamuistomerkkejä voi asentaa vain sulan maan aikaan. Myöhäissyksyn 

 ja talvihautauksien muistomerkit voi asentaa paikoilleen 1.6. lähtien.  

 Muistomerkki on pystyteltävä niin, että kaatumisen vaaraa ei ole, ja

 mahdollisesti kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta teräksestä 

 valmistetulla tapilla, jonka vahvuus on vähintään 12mm ja pituus vähintään 

 140mm ja josta puolet on juotettava alustaan kiinni kiviliimalla. 

  

 Muistomerkin tuonnista on ilmoitettava hautausmaille etukäteen. 

 Muistomerkin toimittajan on annettava vähintään vuoden oikaisutakuu 

 toimituspäivästä lukien. 

 Muistomerkin tuoja vastaa nurmikoille tai istutuksille aiheuttamistaan 

 vahingoista. 

 

 Aluskivi 
 Aluskivi on perustettava tiivistetylle hiekalle (hiekkaa on saatavissa 

 hautausmailla). Aluskiven leveyden on oltava vähintään 25cm, korkeuden 

 oltava vähintään 20cm (ei kiilamaisia), josta maanpinnan yläpuolelle jäävän 

 osuuden on oltava n. 5cm. 

 

5.2 Istutukset ja istutusalue 

 Istutusalueen koko voi olla maksimissaan hautamuistomerkin levyinen ja 

 syvyys muistomerkin taustasta mitattuna korkeintaan 70cm. 

 

 Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät 

 ylitä haudalla olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä, eivätkä ole 



 haitaksi viereisille haudoille tai ympäristölle. Kaikki istutukset on tehtävä 

 haudan istutusalueelle. Rajoitukset ylittävien kasvien istuttamiselle on aina 

 saatava kirjallinen lupa hautausmaan ylläpitäjältä. Määräyksistä poikkeavat 

 istutukset voidaan poistaa haudalta hautausmaan henkilökunnan toimesta. 

 

5.3 Muistomerkin poistaminen haudalta 

 Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan 

 ylläpitäjän suostumusta. (Seurakunta voi tehdä päätöksen, että se pitää 

 huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta hautamuistomerkistä 

 hautaoikeuden päättymisen jälkeen, jolloin muistomerkkiä ei saa poistaa). 

 

 Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden 

 haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki. Jos hautamuistomerkkiä ei 

 ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle 

 on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy 

 hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta. (Hautaustoimilaki 14§) 

 

6 Hautaaminen 

 

6.1 Haudan avaaminen ja peittäminen 

 Ennen haudan avaamista tulee haudan haltijan poistaa hautamuistomerkki 

 haudalta vähintään viikkoa, talvisaikaan kaksi viikkoa ennen siunauspäivää. 

 Tarvittaessa voidaan joutua poistamaan myös naapurihautojen 

 muistomerkkejä haudan avaamisen ja hautauksen ajaksi. Hautakiviä ei saa 

 säilyttää hautausmaalla. 

 

 Seurakunta avaa ja peittää haudat. Kaikki arkkuhaudat tuetaan 

 sortumasuojilla työturvallisuuden takaamiseksi. Arkkuhaudan peitto 

 omaisten toimesta on mahdollinen vain arkun korkeudelle.  

 Arkkuhaudat pyritään avaamaan siunausviikolla alkuviikosta. Haudan peitto 

 suoritetaan siunausta seuraavana arkipäivänä. Haudat täytetään maan tasalle, 

 hautakumpuja vältetään mahdollisuuksien mukaan. Ns. ylijäämä maa 

 poistetaan haudalta avauksen yhteydessä. 

 

 Uurnahaudat kaivetaan pääsääntöisesti siunaustilaisuuden jälkeen, jos muuta 

 asiasta ei ole sovittu. Talvisaikaan kaivettu hiekka säilytetään sisätiloissa, 

 jäätymisen estämiseksi, hautaukseen saakka.   

 

6.2 Haudan kunnostaminen hautauksen jälkeen 

 Seurakunta kunnostaa haudan peiton jälkeen. Nurmihaudoille kylvetään 

 nurmi. Hiekkahaudoille tuodaan sepeli reunakivien asentamisen jälkeen. 

  

 Hautamuistomerkin asentamisesta johtuvat kunnostukset kuuluvat kiven 

 toimittajalle. 

 

 Haudalla olevien kukkatervehdysten poisto kuuluu haudan haltijalle. 

 Seurakunnalla on oikeus poistaa kukkalaitteet kesällä kahden (2) viikon, 

 talvella neljän (4) viikon kuluttua hautauksesta. 

 

7 Vainajien säilytys 

 Vainajat voidaan säilyttää siunaustilaisuuteen saakka siunauskappelin 

 alakerran kylmätiloissa. Vainajien tulee olla kylmäsäilytykseen tullessa 

 suljetuissa arkuissa. 

 

  

 



 Uurnan ja vainajan tuhkan säilytys 

 Tuhkauksen jälkeen vainajan tuhka voidaan säilyttää kappelin kylmätiloissa 

 joko uurnassa tai krematorion ”siirtoastiassa” hautaukseen asti. 

 

7.1 Arkkumateriaaleja koskevat vaatimukset 

 Näillä määrittelyillä täsmennetään Someron seurakunnan hautaustoimen 

 ohjesäännössä annettuja vaatimuksia hyväksyttävistä arkkumateriaaleista. 

 

 Tuoteseloste 

 Arkku on varustettava tuoteselosteella, josta käy ilmi arkun valmistaja, 

 tämän yhteystiedot sekä arkun valmistukseen käytetyt materiaalit. 

  

 Tuoteselosteen paikka arkussa 

 Tuoteseloste kiinnitetään arkun ulkopuolelle siten, että sen voi vaivatta 

 lukea ja kätkeä hienovaraisesti. Tuoteselosteen tulee seurata arkussa 

 kiinnitettynä soveltuvuuden tunnistamisen vuoksi vainajakylmiöön ja 

 krematorioon, missä henkilökunta poistaa merkin tarpeen mukaan. 

 

 Arkun kokonaisuutena on oltava arkkuhautaukseen ja tuhkaukseen 

 soveltuva. 

 

7.2 Arkuissa hyväksyttävät materiaalit 

 

 1.Rungon materiaalit sekä pintakäsittelyä ja sisustusta koskevat 

 materiaalit 

 1.1 Runko 

 1.1.1 Aito puu 

 1.1.2 Luokan E1 puukuitu, lastulevy, MDF, vaneri 

 1.1.3 Puulevy 

 1.1.4 Rungon osien kiinnityksessä saa käyttää pieniä määriä metallia, kuten 

 niittejä, nauloja ja kulmavahvikkeita 

 

 1.2 Liima  

 1.2.1 Runkomateriaaleissa ja kiinnitykseen käytetään maahautaukseen ja 

 tuhkaukseen soveltuvia liimoja. 

 

 1.3 Pintakäsittely 

 1.3.1 Katepaperi 

 1.3.2 Puuviilu 

 1.3.3 Vesiohenteiset lakat ja maalit sekä vahat 

 1.3.4 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja 

 asetaatti) 

 

 1.4 Sisustus 

 1.4.1 Lastuvilla 

 1.4.2 Sellu 

 1.4.3 Olki 

 1.4.4 Paperi, kuten sanomalehtipaperi sekä samankaltaiset tuotteet kuten 

 puhelinluettelot, mutta ei aikakauslehtipaperit ja muut päällystetyt 

 painopaperit 

 1.4.5 Kangas; luonnonkuidut ja selluloosamuuntokuidut (kuten viskoosi ja 

 asetaatti) 

 1.4.6 Pohjan tiivistykseen saa käyttää pölyeteeniä, biohajoavaa muovia tai 

 vahattua paperia. PVC:tä ei saa käyttää eikä tiivistysmateriaali saa sisältää 

 raskasmetallia 

  



 1.5 Koristeet 

 1.5.1 Puu 

 1.5.2 Puumassa 

 1.5.3 Pahvi 

 1.5.4 Maa-ainesperäiset puristeet 

 1.5.5 Muovi 

 1.5.6 Arkun sulkemiseen tarkoitetut risti- ja muut ruuvit voivat olla metallia 

 

 1.6 Kahvat 

 1.6.1 Puu 

 1.6.2 Kahvojen kiinnikkeet voivat olla metallia, helposti irrotettavat 

 metallikahvat sallittu 

 2. Uudet materiaalit 

 Mahdollisten uusien tarjolle tulevien materiaalien osalta soveltuvuus 

 selvitetään aina erikseen käyttötarkoitus- ja materiaalikohtaisesti. 

 

7.3 Uurnia koskevat määräykset 

 Uurnan ulkomitat 

  Halkaisija enintään 30cm 

  Korkeus enintään 40cm 

 

 Maahan laskettavat uurnat on varustettava nauhoilla tai nyöreillä, jotka 

 uurnan pohjasta mitattuna ovat vähintään 120cm pitkiä.  

 Uurnien materiaaleja koskevat samat määräykset kuin arkkuja. 

  
8    Someron hautausmaan yleiset muistomerkit 

     

    Talvi- ja jatkosodassa kaatuneitten muistomerkki (sankarihauta) 
    1949 paljastettu Aukusti Veuron suunnittelema muistomerkki  

    Rauhanenkeli ja haavoittunut soturi.  

 

    1918 vakaumuksensa puolesta kaatuneitten muistomerkki 

    1946 pystytetty muistomerkki sijaitsee Someron Vanhalla hautausmaalla, 

    osasto V06. Someron punaisia ei ole haudattu Someron hautausmaalle. 

  

    Karjalaan jääneiden muistomerkki 

    Someron Vanhalla hautausmaalla, osasto V06, pystytetty 1953.  

 

    Kaikkien vainajien muistomerkki 

    Muualle haudattujen vainajien muistelupaikka Someron Vanhalla  

    hautausmaalla, osasto V06. Muistelupaikka perustettu 1994. 

 

    Muistolehdon nimikivet 

    Someron uudella hautausmaalla Rauhamäessä. 

 

    Yleisiä muistomerkkejä ja niiden ympäristöä hoitaa seurakunta. Yleisille 

    muistomerkeille voi tuoda kynttilöitä, ruukku- ja leikkokukkia. Kaikki muu 

    muistomerkille tuotu materiaali poistetaan.  

 

9    Liitteet 
    Someron Vanhan hautausmaan hautakaava 

    Hautarannan hautakaava 

    Rauhamäen hautakaava 
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    seurakuntapuutarhuri 



 

 

     

 

 

     

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

      

       

 
 

 

 

 


