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Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaan käyttösuunnitelma
1. PERUSTIEDOT
1.1. Yleistä
Käyttösuunnitelma koskee Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaan nykyistä
aidattua aluetta, hautausmaan hoitamista ja siellä tapahtuvaa hautaamista sekä hautojen
hoitamista.
Kirkon ympärillä olleen hautausmaan tultua täyteen, maaherran käskykirjeen nojalla
erotettiin 1809 kirkon läheisyydestä uusi hautausmaa-alue, joka heti aidattiin jykevällä
hirsiaidalla. Hautausmaa on vihitty käyttöön vuonna 1810.
Hautausmaata on laajennettu sen jälkeen useampaan otteeseen.
Viimeisin laajentamispäätös on tehty kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.1928 ja vahvistettu
Opetusministeriössä 12.11.1930 (nykyinen E alue).
1.2. Sijainti

Riekinkankaan hautausmaa sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäisyydellä Pudasjärven
kaupungin keskustaajamasta, osoitteessa Siuruantie 256.

1.3. Maanomistus
Riekinkankaan hautausmaan rakennuksineen omistaa Pudasjärven seurakunta.
Kiinteistötunnus on Kirkkomäki 615–409–3–28.
Maanmittauslaitoksen 5.6.2007 suorittamassa toimituksessa on
kiinteistömäärityksellä ja lohkomisella muodostettu Kirkkomäki 3:28 tila, jonka
käyttötarkoitukseksi on merkitty hautausmaa-alue.
Hautausmaan kokonaispinta-ala on 6,8 ha.
Nykyisen hautausmaan länsipuolelta seurakunta on hankkinut maa-alueen hautausmaan
mahdollista laajentamistarvetta varten.
1.4. Alueet
Riekinkankaan hautausmaa käsittää alueet:
A01, 1–576 A02, 1–857 A03, 1–527
B01, 84–611 B02, 1–475 B03, 1–652 B04, 1–944
C01, 1–437 C02, 1–959 C03, 1–327 C04, 1–252
D01, 1–1097 D02, 1–602 D03, 1–584 D04, 1–458
E01, R 1–15, (365)
E02, R 1–6 (86)
E03, R 1–20 (334)
E04, R 1–16 (271)
E05, R 1–14 (202)
E06, R 1–12 (358)
E07, R 1–12 (273)
E08, R 1–12 (198)
E09, R 1–20 (477)
E10, R 1–12 (294)

C05, 1–1006

A04, sankarihauta-alue, 371 sankarivainajaa
Katastrofialue sijaitsee A04 alueella, sankarivainaja-alueen länsipuolelle. Alue on
valmiina hautauskäyttöön.
Tunnukseton hauta-alue
E10 rivi 13, numerot 1–18 ja E10 rivi 14, numerot 1–13

Tunnukseton hauta-alue on rajattu muusta hautausmaa-alueesta pensasaidalla.

2. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET NÄKÖKOHDAT
2.1. Maasto

Riekinkankaan hautausmaa sijaitsee loivasti kumpuilevalla hiekka- ja sorapohjaisella
männikkökankaalla, joka on loivasti etelään viettävä. Maisemallisesti hautausmaa on
tyypillinen metsähautausmaa, joka kuuluu osana laajempaan männikkökankaaseen.

2.2. Kasvillisuus
Puusto on pääasiassa mäntyä, joskin alueella kasvaa myös koivua ja pihlajaa. Hautarivien
välissä olevat istutukset ovat pääsääntöisesti istutettua hanhenpajua. Jossain määrin
rivistöjen päädyissä, mm. E-alueella on istutettuja virpiangervopensaita ja vuorimäntyjä.
Sankarivainaja-alueen reunamilla on istutettuja ruusupensaita.
Puu- ja pensasistutuksia hautausmaalle saa tehdä vain seurakunnan toimesta tai
kirkkoneuvoston antamalla luvalla.
Hautausmaan yleisilme pyritään säilyttämään metsähautausmaana.
Alueilla A-D sijaitsevat hautakumpualueet voivat olla hiekka- tai varvikkopintaisia, kun taas Ealuetta hoidetaan varpukasvi- ja metsäturvepintaisena.
2.3. Omaisten istutukset
Haudalle voidaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ylitä haudalla
olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä, eivätkä ole haitaksi viereisille haudoille tai
ympäristölle.
Haudalla olevat kesäkukkaistutukset on sijoitettava mahdollisimman lähelle muistomerkkiä.
Haudoille voidaan istuttaa myös perennoja, joskin niiden tulee olla sellaisia, etteivät ne leviä
hallitsemattomasti. Muistomerkin eteen sijoittuva kukkapaikka, joka voi olla enintään
haudan muistomerkin levyinen, voidaan rajata reunakivillä.
3. RAKENNUKSET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
3.1. Rakennukset
Kirkonmäellä on kirkko, kappeli ja hautausmaan varastorakennus.
Vainajien säilytystilat sekä henkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat sijaitsevat Riekinkankaan
kappelirakennuksessa, jossa sijaitsee myös tallitila traktorille ja muille työkoneille ja laitteille.
Hautausmaan länsipuolella on varastorakennus hautausmaan tarvikkeiden
säilyttämiseksi.
Hautausmaan itäpuolella on ulkovessarakennus.
3.2. Kiinteät rakenteet ja aitaukset
Sankarivainaja-alueella sijaitsevat kivinen muistomerkki ja sankarimuistomerkki.
Hautausmaalla A04-alueen eteläreunalla on aitaus, jossa säilytetään hautausmaan
hoitoon tarvittavat välineet, kuten haravat, lapiot, kottikärryt, jäteastiat ym.
Vanha ruumissuoja, joka ei normaalitilanteessa ole käytössä, sijaitsee hautausmaan
etelälaidassa vanhan hautausmaa-alueen ja uudemman E-alueen rajalla.
Hautausmaan pääportin läheisyydessä sijaitsee muualle haudattujen muistomerkki.
Koko hautausmaata ympäröi lautakatteinen 1370 metriä pitkä hirsiaita.

Hautausmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat kirkon, kappelin ja hautausmaan
yhteiskäytössä olevat yli 200 autopaikkaa käsittävät valaistut parkkialueet.
3.3. Sähköistys ja valaistus
Kulkureitit ja parkkialueet on valaistu hautausmaan aukioloaikoina. Erityisinä juhla-aikoina,
jolloin hautausmaa on avoinna vuorokauden ympäri, valaistusta voidaan käyttää
hautaustoimen harkinnan mukaan.
Hautausmaan alueella voimavirtaa on saatavilla kappelin varastotilasta ja
varastorakennuksesta. Virtaa on saatavilla kaikkien rakennusten yhteydessä ja useista
valaisinpylväistä.

4. KUIVATUS, KUNNALLISTEKNIIKKA JA VESIHUOLTO
Hautausmaalle tulee käyttövesi. Hautausmaalla on sisäinen käyttövesiverkosto, joka
mahdollistaa kannukastelun ja siirrettävien sadetuslaitteiden käytön.
Kasteluvesi tulee eri vesipisteisiin kunnan vesijohtoverkostosta.
Talven ajaksi avonaiset kastelualtaat siirretään varastoon ja veden saanti katkaistaan.
Hautausmaalla on useita pintavesien imeytyskaivoja.

5. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT
Pääkäytävät ovat noin 2,5 – 3 metriä leveitä. Käytävät ovat hiekkapintaiset. Hautarivien
välikäytävät ovat noin 1,5–2 metrin levyisiä ja muotoutuneet vuosikymmenien kuluessa.
Hautausmaan liikenne muodostuu seuraavista toiminnoista:
- lumityöt/ulkopuolinen urakoitsija
- hautakivien siirrot ja asentamiset/hautakiviliikkeet
- jätesäiliöiden tyhjentämiset
- roskien kuljetus/seurakunnan puutarhatraktori
- henkilöautot/liikuntaesteiset (lupa seurakuntamestarilta)
6. JÄTEHUOLTO
Jätteiden keräilypisteet sijaitsevat
- hautausmaan A04-alueen eteläreunassa sijaitsevan aitauksen sisällä
- eri osissa hautausmaata sekä pääportin läheisyydessä
Jätepisteissä on keräilyastiat muovi-, lasi-, metalli- ja maatuvalle jätteelle.
Hautausmaan maatuva jäte kerätään hautausmaan länsipuolella sijaitseviin aumoihin, joista
syntyvä aines hyödynnetään eri kohteissa.

7. HAUTAPAIKAT JA MUISTOMERKIT
7.1. Hautapaikkojen käyttöönotto
Hautausmaalta otetaan käyttöön uusia hautapaikkoja kortteli-, rivi- ja numerojärjestyksessä.
Vanhojen hautojen uudelleen käyttöönotosta päätetään erikseen ja hautausmaan
ohjesäännön mukaisella tavalla.

7.2. Hautapaikan luovuttaminen
Hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla omaiset voivat varata
vieressä olevan hautapaikan. Hautapaikkoja luovutetaan enintään kaksi.
Hautapaikka luovutetaan määräajaksi. Hallinta-aika on 30 vuotta.
Suositus on, että omaiset käyttävät hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat uudelleen,
ennen kuin heille luovutetaan uusi hautapaikka.
7.3. Hauta
Syvähautausta voidaan käyttää kaikissa kortteleissa. Haudassa voi olla useita vierekkäisiä
hautapaikkoja. Uurnia voidaan haudata arkkuhautaan, vähintään 60 cm:n syvyyteen. Haudan
koko on ilmoitettu hautakirjanpidossa.
Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä
hautaamisesta.
Hautausmaalle perustetaan tarvittaessa uurnalehto/tuhkan sirottelualue.
Uurnahaudoissa ei ole koskemattomuussäännöstä.
Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnuksettomalta hauta-alueelta, joka
sijaitsee Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaalla (kohta 1.1 Alueet).
Tällä hauta-alueella noudatetaan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöä ja muita
hautaustoimen säännöksiä.
7.4. Muistomerkit
Muistomerkiksi suositellaan kivisiä muistomerkkejä. Muistomerkit voivat olla työstettyä
kiveä, työstämättömiä luonnonkiviä, valu- ja takorautaa, pronssia, kuparia tai muita
seosmetalleja. Puista muistomerkkiä suositellaan käytettäväksi vain tilapäisenä
muistomerkkinä. Muistomerkit voivat olla myös taideteoksia. Muistomerkit, jotka poikkeavat
näkyvästi käyttösuunnitelman ohjeista, on alistettava kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty. Hautaa ei saa kattaa
kansilaatalla, värillisellä soralla tai muulla vastaavalla.
Haudoilla voidaan käyttää kivisiä askellaattoja.
8. HAUTAUSMAAN KUNNOSSAPITO JA HAUTOJEN HOITO
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.
E-alueen varpukasvi- ja metsäturvepinnoituksen laittamisesta huolehtii seurakunta.

9. YLEINEN JÄRJESTYS
Hautaustoimen ohjesäännössä on mainittu yleiset järjestyssäännöt.
Seurakunta huolehtii hautausmaan kalusteista, kuten penkeistä ja hautojen hoitovälineistä.
Työvälineitä säilytetään niille tarkoitetuilla paikoilla. Hautausmaan henkilökunnalla on oikeus
poistaa sellaiset yksityiset esineet, työvälineet ja istutukset, jotka haittaavat hoitotöitä ja
aiheuttavat epäjärjestystä.

Kastelukannut ja työvälineet tulee palauttaa niille tarkoitetuille paikoille. Jätehuollossa on
toimittava siten kuin yleiset määräykset ja hautausmaan ohjeet edellyttävät.
Irtonaisten koriste-esineiden tuominen haudalle ei ole suositeltavaa. Tuulikellot ym. puihin
ripustettavat koristeet eivät ole sallittuja. Hautakivien taustaa ei saa pitää tavaroiden
säilytyspaikkana.
Seurakunta ei vastaa hautausmaalle mahdollisesti tuotujen irtonaisten esineiden
rikkoontumisista ja katoamisista.

10. HAUTAUSMAAKARTAT
Käyttösuunnitelman liitteenä on
Yleiskartta, 15.9.2002
Yleiskartta, 15.9.2002 sisältää vuonna 2013 toteutetun piha- ja parkkialueiden rakentamisen
ja valaistuksen uusimisen

Tämä käyttösuunnitelma kumoaa 22.7.1980 vahvistetun E-alueen käyttösuunnitelman.

