PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄN NÄSINMÄEN HAUTAUSMAAN
KÄYTTÖSUUNNITELMA

(Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.4.1995
ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa 14.6.1995)

I

YLEISTIEDOT
1§

Perustaminen
Näsinmäen hautausmaa on perustettu 1789 ja sen jälkeen sitä on laajennettu useita
kertoja. Laajennukset on otettu käyttöön 1868, 1894, 1927, 1939 ja 1958.
Osa 1927 käyttöönotetusta alueesta on peruskunnostettu 1990-1993 ja alueen
hautaamaton osa otettu arkkuhautauskäyttöön 1990.
Hautausmaa-alue ja hautausmaaksi varatut alueet käytössä olevan hautausmaan etelä-,
pohjois- ja länsipuolella kuten myös hautausmaan huoltoalueet ovat kaikki Porvoon
seurakuntayhtymän omistuksessa.
2§
Sijainti
Näsinmäen hautausmaa sijaitsee Porvoon kaupungissa Porvoonjoen länsirannan
läheisyydessä Helsingistä tulevan tien pohjoispuolella Näsinmäellä. Hautausmaan
postiosoite on Porvoon seurakuntayhtymä, Näsinmäen hautausmaa, 06100 Porvoo
Hautausmaa-alueen kokonaispinta-ala on n. 35,8 ha jakautuen seuraavasti :
hautausmaakäytössä

n. 18,30 ha

hautausmaakäyttöön varatut
alueet

n. 16,22 ha

huoltoalueet

II

n. 1,28 ha

HAUTAUSMAA-ALUE
3§

Maisema ja kasvillisuus
Hautausmaa sijaitsee + 25.00 m korkeuteen nousevalla harjulla. Hautaustarpeen
mukaan alue on laajentunut harjunrinnettä etelään ja länteen. Korkeuserot ovat
verrattain suuret ja suurehko osa hautakortteleista sijaitsee rinnemaastossa.
Hautausmaan kasvillisuus koostuu pääasiassa lehti- ja havupuista. Uudemmilla
alueilla on puuistutusten lisäksi käytetty runsaasti pensasistutuksia sekä
perennaistutuksia. Istutuksia täydennetään tarpeen mukaan.
Käytössä oleva hautausmaa on pääosin aidattu kivimuurilla. Eteläosa on kuitenkin
kasvillisuuden rajaama.
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4§
Rakennukset ja huoltoalueet
Hautausmaan rakennukset ovat:
Siunauskappeli ja vainajien säilytystilat
Hautausmaan huoltorakennukset
Kasvihuone sekä asiakkaiden palvelutilat
Osa alueesta on vuokrattu 11.9.1986 alkaen 50 vuodeksi Helsingin ortodoksiselle
seurakunnalle. Alueella on ortodoksinen Kristuksen kirkastumisen kirkko.
Hautausmaa-alueella on erillinen komposti- ja maankäsittelyalue.
Lisäksi on hautausmaa-alueella tehty varaus krematorio/siunauskappelin rakentamista
varten.
5§
Hautausmaan kuivatus
Hautausmaata on salaojituksen avulla tarvittavin osin syväkuivatettu. Tarvittaessa
salaojitusta täydennetään ja uusitaan.
Pintakuivatuksesta on huolehdittu sadevesiviemäröinnillä ja sadevesien ohjauksella.
Pintakuivatusjärjestelmää laajennetaan ja täydennetään tarpeen mukaan.
Hautausmaan vedet ohjataan kaupungin viemäriverkkoon.
6§
Kasteluvesi ja maa-ainekset
Kasteluvesi saadaan sekä Porvoonjoesta (päävedenottamo) ja kaupungin vesiverkosta.
Vesihuoltoa kehitetään siten että tulevaisuudessa kaikki kasteluvesi saadaan
Porvoonjoesta.
Vesihuolto toteutetaan suunnitelmien mukaisesti. Hautausmaalle järjestetään
tarpeellinen määrä vesiposteja yleistä käyttöä varten.
7§
Sähköistys
Hautausmaa on kokonaisuudessaan sähköistetty.
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8§
Kartat
Karttatiedosto sisältää seuraavaa:
Hauta-alueen yleistiedot (yleiskartta / hautausmaakaava)
Tietoja yksittäisistä haudoista (hauta-alueiden korttelikartat)
Verkostotiedot (kastelu, sähkö, salaojitus, viemäröinti)
Viheraluetiedot (vihersuunnitelmat/kasvillisuuskartat)
Karttatiedosto on osa seurakuntayhtymän atk-järjestelmää. Kartat on sidottu
valtakunnalliseen koordinaatistoon.

III

HAUDAT JA HAUTA-ALUEET
9§

Hautatyypit, niiden sijainti ja hallinta-ajat
B-hautoja eli sukuhautoja luovutetaan 50 vuodeksi nk. reunakivialueilta ja 25
vuodeksi yhtenäisiltä nurmialueilta.
C-hautoja (yhden vainajan hauta) luovutetaan 25 vuodeksi yhtenäisiltä nurmialueilta.
Palautuneet määräämättömäksi ajaksi luovutetut sukuhaudat eli A-haudat luovutetaan
uudelleen B-hautoina.
HOS IV:5-7; HOS V:15,1

1)

10 §
Hautapaikat
Rintamamiehille ja -naisille luovutetusta arkku- tai uurnahaudasta ei peritä
lunastusmaksua. Arkkuhaudassa on kaksi hautasijaa ja uurnahaudassa vähintään kuusi
uurnasijaa.
Omaisten on, mikäli mahdollista, käytettävä hallinnassaan olevat vanhat hautapaikat
uudelleen, ennen kuin heille luovutetaan uusia hautapaikkoja.
Hautapaikkaoikeus luovutetaan myös muidenkin seurakuntien jäsenille sekä kirkkoon
kuulumattomille. Oikeus hautaan luovutetaan samoin perustein kuin omien
seurakuntien jäsenille kuitenkin siten että uusia arkkuhautoja reunakivialueilla
luovutetaan vain omien seurakuntien jäsenille.
Hautaoikeus voidaan luovuttaa oikeushenkilölle.
Kirkkolain nojalla seurakuntayhtymälle palautuneet unohdetut sekä hallinta-ajan
päättyessä uudelleen lunastamatta jääneet sukuhaudat rauhoitetaan kahdeksi (2)
vuodeksi menetyspäivästä lukien. Tänä aikana niitä voidaan luovuttaa yksityiseen
käyttöön ja hallintaan vain henkilöille, joilla olisi oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan
1)

HOS = Hautausmaan ohjesääntö
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ennen menetyspäätöstä. Hautapaikasta peritään maksu voimassa olevan hinnaston
mukaisesti.
Yllämainitulla tavalla seurakuntayhtymälle palautuneiden hautojen ja hautalaitteiden
käytöstä päättää yhteinen kirkkoneuvosto. Ennen päätöksen tekemistä on kuultava
museoviranomaisia.
Palautuneet haudat, joiden kivilaitteet hävitetään tai käytetään uudelleen, tulee ennen
uudelleenkäyttöä valokuvata ja muistomerkin tiedot merkitä ylös. Tiedot kerätään
erilliselle inventointilomakkeelle ja arkistoidaan.
HOS V:10-11

11 §
Haudan mitoitus ja hautaukseen varattava tila
Pienimmät arkkuhautaukseen luovutetut haudat ovat olleet kooltaan 200 x 90 cm (yksi
hautapaikka) ja 200 x 150 cm (kaksi hautapaikkaa). Haudat sijaitsevat
reunakivialueilla.
Uusien luovutettavien arkkuhautojen mitat:
Reunakivialueella luovutettavan haudan vähimmäismitta on 200 x 100 cm (yksi
hautapaikka) ja 200 x 200 cm (kaksi hautapaikkaa).
Yhteisillä nurmialueilla luovutettavan haudan vähimmäismitta 250 x 120 cm (yksi
hautapaikka) ja 250 x 240 cm (kaksi hautapaikkaa).
Uurnahaudan koko on korkeintaan 1 m2 yhtenäisillä nurmialueilla ja korkeintaan 2 m2
reunakivialueilla. Jos kysymys on uudelleen luovutettavasta haudasta, jossa yhteinen
kirkkoneuvosto velvoittaa hautaoikeuden haltijan säilyttämään vanhat kivilaitteet, voi
haudan koko olla suurempikin.
Haudankaivuun tekninen toteutus vaatii hautaleveyttä noin yhden metrin. Tästä
johtuen varataan kahden hautapaikan ja sitä suurempien hautojen osalta jokaista
hautapaikkaa varten vähintään yhden metrin levyinen alue riippumatta siitä mitä
haudan luovutushetkellä on sovittu.
Alle kahden metrin levyiseen kahden hautapaikan hautaan voidaan poikkeuksellisesti
haudata kaksi arkkua vierekkäin jos haudan ulkopuolinen tila antaa siihen
mahdollisuuden.
Haudan syvyys
Haudan kaivuusyvyys määritellään terveydensuojelulain ja -asetuksen määräyksiä
noudattaen.
Mikäli kysymyksessä ei ole C-hauta tai maaperä ja/tai maasto-olosuhteet eivät sitä
estä on hautapaikan ensimmäinen hautaus aina suoritettava syvähautauksena, jolloin
vähimmäissyvyyteen lisätään 0,6 m.
Syvähautausta ei pääsääntöisesti voida suorittaa maaperä ja/tai maasto-olosuhteista
johtuen seuraavilla alueilla:
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Hautakortteli
3
4
5
8
9
10
11
18
20
22
23
32
G

viimeinen hautalohko pääkäytävän vieressä
neljä ensimmäistä hautalohkoa pääkäytävän vieressä
kolme ensimmäistä hautalohkoa pääkäytävän vieressä
kokonaisuudessaan
korttelin eteläosa
korttelin eteläosa
korttelin eteläosa
pääkäytävän eteläpuolella kortteli 8:n kohdalla olevat hautalohkot
3 ensimmäistä hautalohkoa pääkäytävän pohjoispuolella
J.L.Runebergin haudan länsipuolella
kokonaisuudessaan
hautarivit 9-11
hautalohkot 12 (haudat 1-50), 15-18 ja 21-22

Yllämainitun korttelikohtaisen kaivuusyvyyden rajoittaminen voidaan kuitenkin aluetai hautakohtaisesti arvioida uudelleen.
Alueet, joissa suoritetaan vain matalahautauksia (C-haudat) tai pääsääntöisesti
matalahautauksia on esitetty erillisellä liitekartalla. (liite no 1)
HOS IV:8

12 §
Maaperä ja koskemattomuusaika
Hauta-alueiden maaperä vaihtelee karkeasta hiedasta karkeaan soraan, paikoittain
maaperä on savista. Hautausmaan uudemmat osat on rakennettu täyttämällä hautaalueet hiekalla.
Tiiviin savisen maaperän vuoksi arkkuhaudan koskemattomuusaika pääsääntöisesti on
40 vuotta seuraavilla hauta-alueilla:
Hautakortteli
A
B
C
D
F
27
28

hautalohkot 36 ja 44-51
kokonaisuudessa
hautalohkot 16-18
hautalohkot 3 (haudat no 52-133), 5-9 ja 11
hautalohkot
10-12, 17-18, 23-24, 29-30, 33-36, 39 ja 40
(haudat no 70-87)
hautarivit 7-9
hautarivit 7-9

Koska maaperä vaihtelee myös yllämainittujen alueiden sisällä voidaan
koskemattomuusaika arvioida tapauskohtaisesti.
Alueet joiden koskemattomuusaika pääsääntöisesti on 40 vuotta on esitetty
liitekartassa. (liite no 2)
HOS IV:9
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13 §
Hautakorttelien käyttöönottojärjestys
Vuonna 1994 oli arkkuhautapaikkoja jäljellä seuraavissa kortteleissa:
B-hautoja kortteleissa

P, R, S, X ja Y

C-hautoja kortteleissa

KJ ja KK

Jäljellä olevat arkkuhautapaikat luovutetaan seuraavassa järjestyksessä:
B-haudat
R, P, S, Y ja X
C-haudat
KJ ja KK
Hautakortteleiden sisällä pyritään hautoja luovuttamaan siten että käytössä on vain
yksi rivi kerrallaan ellei käytännön järjestelyt sitä estä.
Uurnahautoja oli vapaana 1994 uurnakortteleissa U ja UB 1 sekä
uurnalehtokortteleissa UB 3 ja UL. Alueet ovat kaikki, niiden erilaisuuden johdosta,
samanaikaisesti käytössä. Uurnahauta-alueet UB 3 ja UL ovat muistolehtotyyppisiä
alueita jossa vainajan tuhka kätketään ilman erikseen luovutettavaa hautapaikkaa. UB
2 alue otetaan käyttöön erillisellä päätöksellä.
14 §
Kriisiajan hautaaminen
Hautausmaalla on n. 200 hautasijan alue joka nopeasti voidaan ottaa käyttöön kriisin
sattuessa.
15 §
Hautausmaan ja hautojen hoito
Seurakuntayhtymä vastaa hautausmaan yleisestä hoitamisesta ja toimintakunnosta.
Hautaamaton hautausmaa-alue hoidetaan puistona, luonnonvaraisena puistona tai
metsikkönä.
Muistolehtojen ja siihen verrattavien hauta-alueiden kasvillisuudesta ja hoidosta
vastaa seurakuntayhtymä. Hauta-alueelle voidaan tuoda vain irtokukkia.
Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija.
Kun hauta lunastetaan yhtenäisiltä nurmialueilta velvoitetaan hautaoikeuden haltija
solmimaan haudanhoitosopimus hautainhoitorahaston kanssa nurmihoidon osalta koko
hallinta-ajalle.
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Haudan kunnostuksesta vastaa hautauksen jälkeen hautaoikeuden haltija paitsi jos
haudan osalta on solmittu haudanhoitosopimus, jolloin hauta kunnostetaan
hautaoikeuden haltijan kustannuksella.
Yksityisen hallinnassa oleva sukuhauta on hoidettava vaikka jokaiseen hautapaikkaan
ei olekaan suoritettu hautausta.
Yksityiselle haudalle saa istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina eivät ole
haitaksi ympäristölle ja naapurihaudoille.
HOS VIII; HOS IX:32,1

16 §
Muistomerkit
Reunatukien käyttö on sallittu hautakortteleissa 1-25 ja A-G. Korttelit 1, 2, 3, 12, 13,
14, 15, 16, 17, osa kortteleista 18 ja 19, sekä korttelit 22, 23 ja 24 muodostavat
kulttuurihistoriallisesti erittäin merkityksellisen alueen. (liite no 3)
Hankittaessa ja asennettaessa muistomerkkejä hautausmaalle tulee noudattaa
hautausmaan erillistä muistomerkkiohjeistoa.
HOS IX

17 §
Hautausmaalla on muistelupaikka, jossa voi käydä muistamassa muualle haudattuja
vainajia.

IV

MUUT MÄÄRÄYKSET
18 §

Yhteinen kirkkoneuvosto tai kiinteistö- ja hautausmaajohtokunta päättävät niistä
asioista, joita tässä käyttösuunnitelmassa tai hautausmaan ohjesäännössä ei ole
mainittu.
19 §
Käyttösuunnitelman määräyksiä on myös soveltuvin osin noudatettava silloin, kun
hauta on luovutettu tai hauta-asioista on sovittu ennen käyttösuunnitelman
voimaanastumispäivää.
20 §
Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan sen jälkeen kun se on saanut kirkkolain
mukaisen vahvistuksen.
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