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Pudasjärven seurakunnan Sarakylän hautausmaan käyttösuunnitelma
1. PERUSTIEDOT
1.1 Yleistä
Käyttösuunnitelma koskee Pudasjärven seurakunnan Sarakylän hautausmaan nykyistä
aidattua aluetta, hautausmaan hoitamista ja siellä tapahtuvaa hautaamista sekä hautojen
hoitamista.
Opetusministeriö on oikeuttanut 28.9.1926 Pudasjärven seurakunnan perustamaan
hautausmaan Sarajärven kylää varten, maatalousministeriön päätöksellä 9.9.1926
tarkoitusta varten luovuttamalle yhden hehtaarin suuruiselle maa-alueelle. Sarakylän
hautausmaa on vihitty käyttöön 26.11.1927.
1.2. Sijainti

Sarakylän hautausmaa sijaitsee 55 kilometrin etäisyydellä Pudasjärven kaupungin
keskustaajamasta, osoitteessa Sarakyläntie 4823.

1.3. Maanomistus
Sarakylän hautausmaan rakennuksineen omistaa Pudasjärven seurakunta.
Kiinteistötunnus on Sarakylän hautausmaa 615–411–65–0.
Maanmittauslaitokselle on ilmoitettu, että Sarakylän hautausmaa 615–411–65–0 tilaan
tehdään vallintarajoitusmerkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.
Tilan koko pinta-ala on 9,712 ha.
1.4. Alueet
Sarakylän hautausmaa käsittää alueet:
A, 1–259, hautapaikat
A, 260–272 muisto- ja uurna-alue sisältäen 40 uurnapaikkaa (30 cm*30 cm)
A, 273–1025, hautapaikat
B, 1–955, hautapaikat
Sankarihauta-alue, 50 sankarivainajaa
Sarakylän hautausmaalla ei ole omaa katastrofialuetta.
Katastrofialue sijaitsee Riekinkankaan hautausmaan A 04 alueella, sankarivainajaalueen länsipuolella. Alue on valmiina hautauskäyttöön.
2. MAASTO, KASVILLISUUS JA MAISEMALLISET NÄKÖKOHDAT
2.1. Maasto

Sarakylän hautausmaa sijaitsee hiekka- ja sorapohjaisella männikkökankaalla.
Maisemallisesti hautausmaa on tyypillinen metsähautausmaa, joka kuuluu osana laajempaan
männikkökankaaseen.

2.2. Kasvillisuus
Puusto on pääasiassa mäntyä, joskin alueella kasvaa myös koivua ja pihlajaa.
Puu- ja pensasistutuksia hautausmaalle saa tehdä vain seurakunnan toimesta tai
kirkkoneuvoston antamalla luvalla.
Hautausmaan yleisilme pyritään säilyttämään metsähautausmaana.
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
Sarakylän hautausmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Sarakylän
siunauskappeli ja kellotorni.
Sarakylän siunauskappelin pihapiirissä hautausmaan läheisyydessä on vainajien säilytystila.
Pääsääntöisesti Sarakylän hautausmaalle haudattavat vainajat säilytetään Riekinkankaan
kappelissa sijaitsevissa säilytystiloissa.
Henkilökunnan sosiaalitilat sijaitsevat kappelirakennuksessa.
Hautausmaan portin läheisyydessä on varastorakennus hautausmaan tarvikkeiden
säilyttämiseksi.
3.2. Kiinteät rakenteet ja aitaukset
Sankarivainaja-alueella sijaitsee kivinen muistomerkki.
Sankarivainajien hauta-alueen läheisyydessä A, 260–272 sijaitsee muistoalueen
muistomerkki kynttiläaltaineen sekä uurna-alueen muistokivet.
Koko hautausmaata ympäröi rauta-aita.
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.

4. KUIVATUS, KUNNALLISTEKNIIKKA JA VESIHUOLTO
Hautausmaalle tulee käyttövesi. Hautausmaalla on sisäinen käyttövesiverkosto, joka
mahdollistaa kannukastelun ja siirrettävien sadetuslaitteiden käytön.
Kasteluvesi tulee vesipisteisiin vesijohtoverkostosta.
5. SISÄINEN LIIKENNE, TIET JA KÄYTÄVÄT
Pääkäytävät ovat noin 2,5 – 3 metriä leveitä. Käytävät ovat hiekkapintaiset. Hautarivien
välikäytävät ovat noin 1,5 metrin levyisiä ja muotoutuneet vuosikymmenien kuluessa.
Hautausmaan liikenne muodostuu seuraavista toiminnoista:
- lumityöt/ulkopuolinen urakoitsija
- hautakivien siirrot ja asentamiset/hautakiviliikkeet
- jätesäiliöiden tyhjentämiset
- roskien kuljetus
- henkilöautot/liikuntaesteiset (lupa seurakuntamestarilta)

6. JÄTEHUOLTO
Jätteiden keräilypisteet sijaitsevat hautausmaan portin läheisyydessä.
Jätepisteissä on keräilyastiat muovi-, lasi-, metalli- ja maatuvalle jätteelle.

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 molemmissa kortteleissa. Haudassa voi olla useita
vierekkäisiä hautapaikkoja. Uurnia voidaan haudata uurna-alueelle sekä arkkuhautaan 60
cm syvyyteen. Haudan koko on ilmoitettu hautakirjanpidossa.
Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan 25 vuoden kuluttua edellisestä
hautaamisesta.
Hautausmaalle perustetaan tarvittaessa tuhkan sirottelualue.
Uurnahaudoissa ei ole koskemattomuussäännöstä.
Seurakunta osoittaa pyynnöstä hautasijan erilliseltä tunnuksettomalta hauta-alueelta, joka
sijaitsee Pudasjärven seurakunnan Riekinkankaan hautausmaalla alueella E10 rivi 13,
numerot 1–18 ja E10 rivi 14, numerot 1–13.
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.

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
Yleiskartta, 2002, Sarakylän hautausmaa, (päivitetty)
Yleiskartta, 2002, Sarakylän hautausmaa, kappeli ja parkkialue

Tämä käyttösuunnitelma korvaa Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin 27.8.2014/nro 398 vahvistaman
käyttösuunnitelman.

