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KALVOLAN HAUTAUSMAAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa .touko. . kuun . .22 .. päivänä 2014. . ja vahvistettu
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa . .elo . kuun .6 . .päivänä 2014 . . .
…………………………………………………………………………………………………………………
Edellinen Kalvolan käyttösuunnitelma on hyväksytty Kalvolan kirkkovaltuustossa lokakuun
23.päivänä vuonna 2008 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa joulukuun 16
päivänä vuonna 2008.
1§
Hautausmaan alue
Hautausmaan alue sijaitsee Hämeenlinnan kaupungin Keikkalan kylässä.
Hautausmaan alueseen kuuluvat tilat Marttila RN:o 3:50, Hautausmaan lisämaa RN:o 5:5,
Hautausmaa RN:o 5:8, Hautausmaan lisä RN:o 5:9, Leikkuuhuoneen tontti RN:o 5:10,
Hautauskappeli RN:o 5:27, Lisähautausmaa RN:o 5:57, Hautausmaa RN:o 10:1 ja laajennusosa
Pelto-Mattila RN:o 10:10.
Hautausmaan kokonaispinta-ala on 5,6 ha.
Hautausmaa on perustettu 1400-1500- luvun taitteessa. Keskiosa on otettu käyttöön vuonna 1973
ja laajennusosa vuonna 1997.
2§
Hautausmaakaava
Hautausmaalle on laadittu hautausmaakaava, jossa ilmenee eri käyttötarkoituksiin varatut alueet.
Hautausmaakaava on vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa elo.kuun .6. päivänä
vuonna 2014.
Hautausmaan osastossa 1 sijaitsevat kappeli, huoltorakennukset, kivisakasti ja Summanristi.
Sankarihauta-alue sijaitsee osastossa 3. Osastossa 4 sijaitsee vuoden 1918 muistomerkki.
Muistolehto ja muualle haudattujen muistomerkki sijaitsevat osastossa 13.
Osasto 9 A on varattu katastrofitilanteita varten.
Hautaustoimilain 5 § tarkoittama tunnustukseton hauta-alue sijaitsee Vuorentaan hautausmaalla.
Hautausmaan yhteydessä on pysäköintialue.
3§
Hautausmaan käyttöönottojärjestys
Alueelta luovutetaan hautapaikka seurakuntayhtymän osoittamasta paikasta. Kun vainajan tuhka
kätketään muistolehtoon, hautasijaa ei merkitä maastoon.
Alueelta luovutetaan arkkuhautapaikkoja osastoista 12, 14,18 ja 20 sekä uurnahautapaikkoja
osastoista 9 B, 10 B, 12 B ja 19.
Vanhalta hautausmaa-alueelta (osastot 1-6) luovutetaan vapautuvat hautapaikat Kalvolan
seurakunnan jäsenelle, jonka aviopuoliso, vanhemmat, puolison vanhemmat, lapsi, puolison lapsi,
vainajan isovanhemmat tai puolison isovanhemmat on sinne haudattu. Ottolapset rinnastetaan
omiin lapsiin.
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4§
Hautapaikka
Arkkuhautapaikka on kahden hautasijan paikka. Arkkuhautapaikan koko on 1 m x 2,5 m tai 1,2 m x
2,5 m, alin syvyys 2,1 m.
Osastoissa 7, 8 ja 9 hautojen leveys vaihtelee 1,2 m / 1,45 m. Osastoissa 1-6 ja 10 C alin syvyys
on 1,5 m maaperäolosuhteista johtuen. Osastoissa 7-9 ja 12-20 alin syvyys on 2,1 m.
Uurnahauta- ja uurnalehtohautapaikkaan voidaan haudata enintään yhdeksän uurnaa.
Uurnahautapaikan koko on 1 m x 1 m syvyyden ollessa 0,6 m.
Hautapaikka luovutetaan 30 vuoden määräajaksi. Samaa arkkuhautasijaa saa käyttää aikaisintaan
20 vuoden kuluttua edellisestä hautaamisesta.
Hauta-oikeutta voidaan jatkaa hallinta-ajan päättymisen jälkeen suorittamalla voimassaolevan
hinnaston mukainen hautasijamaksu.
Hautapaikka luovutetaan ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä kuten hautaustoimen
ohjesääntö määrää.
Hautausmaan vanhimmalla osalla haudan pinta voi olla hiekkaa tai nurmikkoa. Muualla haudan
pinta on nurmikkoa. Osastojen 4-9 ja 10-20 haudoille ei saa asettaa reunakiviä.
5§
Hautamuistomerkki
Hautamuistomerkin ja sen materiaalin on oltava hautausmaan yleisilmeeseen ja lähiympäristöön
sopiva. Tarkemmat ohjeet annetaan hautausmaakohtaisissa muistomerkkiohjeissa.
Hautamuistomerkin asettaminen, poistaminen tai muuttaminen vaatii seurakuntayhtymän
edustajan luvan. Myös hautausmaan merkityksellisten muistomerkkien, pensasaitojen ja
reunakivien poistamiseen tarvitaan seurakuntayhtymän edustajan lupa.
6§
Haudan ja haudan muistomerkin hoito
Hauta on pidettävä hautausmaan arvon mukaisesti hoidettuna.
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija voi sopia
seurakuntayhtymän kanssa, että seurakuntayhtymä hoitaa hautaa korvauksesta määräajan.
Hautaoikeuden haltija vastaa haudalle pystytetystä muistomerkistä ja sen kunnossapidosta
Seurakuntayhtymällä on oikeus hoitaa nurmialueet.
7§
Hautausmaan vesi- ja jätehuolto
Hautausmaalla on kastelua varten vesipisteitä.
Hautausmaan jätehuollossa noudatetaan voimassaolevia määräyksiä.
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8§
Muut ohjeet
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta voi perustelluista syistä poiketa edellä olevista
määräyksistä.
Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta voi antaa tätä käyttösuunnitelmaa täydentäviä ohjeita ja
ratkaista käyttösuunnitelmaa koskevat riitakysymykset.

9§
Voimaantulo
Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien, jona
tuomiokapituli on suunnitelman vahvistanut.
Tällä käyttösuunnitelmalla kumotaan edellinen Kalvolan hautausmaan joulukuun 14. päivänä
vuonna 2008 vahvistettu käyttösuunnitelma.

