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RaiSioN
HautauSMaa
❧ Raision hautausmaa sijaitsee
Raision keskustassa, Pyhän Martin
kirkon ympärillä. Vanhimmat haudat sijaitsevat lähimpänä kirkkoa.
Uusinta hautaustapaa edustavat
Ikirauhan kallioiden ja Kirkkauden
kappelin uurnahautausmaa-alueet
kirkkomaan eteläisessä päässä.
Kirkkauden kappeli on lasilla katettu, ikivihreä sisähautausmaa.
Raision hautausmaata on pyritty
kehittämään jatkuvasti, ja nykyään
kirkkomaa on kaunis puistomainen
kokonaisuus Raision keskustassa.
Hautausmaata on laajennettu
vuosien varrella useaan otteeseen.
Viimeisimmän arkkuhautausmaalaajennuksen ja Ikirauhan kalliot
-uurnahautausmaan on suunnitellut arkkitehti Bey Heng, jonka
mukaan kirkkomaan tehtävänä on
tuoda lohtua ja virvoitusta eläville.
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Kirkkauden kappeli sijaitsee keskellä Ikirauhan
kallioiden uurnahautausmaa-alueita.

Hautakammiot

Hautapaikkavaihtoehdot
❧ Läheisen kuoltua vastaan tulee monenlaisia järjestelyjä. Yksi tärkeimmistä on
haudan valinta. Raision hautausmaalla on
monenlaisia vaihtoehtoja, joita kuvataan
tässä esitteessä.

Alakappeli

Tammikumpu

Pyhän
Martin
kirkko

Ristinsuvannon
muistolehto
Ristisuvannon
muistolehto

Pääportti

Arkkuhaudat
Tuhkan
sirottelualueet

Kivikkopuutarha

Muistolehto

Sukuhautoja on sekä arkku- että
uurna-alueilla. Kun arkkuhautaan on
haudattu arkku, samaan hautaan
mahtuu myös suuri määrä uurnia;
näin kyseinen hauta voi olla isomman
suvun sukuhautana.
Arkkuhautauksessa omaiset voivat
valita sora-, nurmi- tai perennapintaisen haudan.
Jos haudattava läheinen on suvun
ainoa raisiolainen ja muu suku asuu
ehkä kaukanakin Raisiosta, hyvä vaihtoehto voi olla uurnalehto, joka ei edellytä omaisilta haudanhoitoa.
Uurnahautauksessa on monia vaihtoehtoja. Suurin osa uurnahaudoista
sijaitsee Ikirauhan kallioilla ja Kirkkauden kappelissa. Ristinsuvannon muistolehto ja Tammikumpu ovat ns. vanhan
hautausmaan puolella.
Ikirauhan kallioilla sijaitsevat mm.
suku-uurnahaudat, Kivikkopuutarha,
tuhkan sirottelualueet sekä Ikirauhan
Kallioiden muistolehto.

Sukuuurnahautaalueet
Kivikkopuutarha
Tuhkan
sirottelualueet

Muistolehto

Kirkkauden
kappeli

Ikirauhan kalliot
Kirkkauden
kappeli

Arkkuhaudat

Ikirauhan kalliot

Valintaan vaikuttavat periaatteelli
set näkemykset: valitaanko arkku- vai
uurnahauta. Myös haudan ympäristöön
moni kiinnittää huomiota: olisiko sopiva paikka puun siimeksessä vai avarammalla paikalla?
Omaisten on tärkeää miettiä myös
sitä, tarvitaanko sukuhauta tulevillekin
polville vai onko nyt haudattava läheinen suvun ainoa raisiolainen jäsen.
Raision kirkkomaalla on mahdollisuus arkku- tai uurnahautaukseen.

Sukuuurnahautaalueet
Muistolehto

Ristinsuvannon
muistolehto

ARKKUHAUDAT
❧ Raision kirkkomaan arkkuhaudat
sijaitsevat kirkon ympärillä.
Uudet arkkuhaudat ovat ns. syvähautoja ja kaikissa on 2 arkkusijaa.
● Arkkuhautoja on sora-, nurmi- ja
perennapintaisia.
● Arkkuhaudan voi lunastaa 25 vuodeksi,
jonka jälkeen hallinta-aikaa voi jatkaa.
●

Haudan hoito ja istutukset
Arkkuhaudalle voi istuttaa kasveja
sekä tuoda lyhtyjä.
● Omaiset vastaavat haudan hoidosta.
Haudanhoidosta voi tehdä sopimuksen
seurakunnan kanssa.
● Hautamuistomerkin edustalle voi
valmistaa kukkapaikan kesäkukkien
ja perennojen istuttamiseksi.
● Puuvartisten kasvien istutus ei ole
sallittua.
●

Muistomerkki
Arkkuhaudalle saa asentaa muistomerkin. Seurakuntatoimistosta tai
hautausmaan työnjohdolta voi kysyä
neuvoa asiasta.
● Muistomerkistä pitää toimittaa muistomerkkisuunnitelma seurakuntaan. Sen
hyväksyminen on edellytys muistomerkin asentamiselle.
●
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Arkkuhaudat

Ihalan portti
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Uurnahaudat
❧ Lähes kaikki uurnahauta-alueet sekä
tuhkan sirottelualueet sijaitsevat Kirkkauden
kappelin ympärillä Ikirauhan kallioilla. Ristin
suvanto -muistolehto sijaitsee vanhalla hautausmaa-alueella. Uurna voidaan haudata
myös vanhaan arkkuhautaan.
Vainajan tuhka voidaan haudata uurnassa
tai tuhkakankaassa. Tuhka voidaan haudata
myös ilman uurnaa, jolloin seurakunnalta voi
lainata kuljetusuurnan, jossa tuhka kuljetetaan krematoriosta hautapaikalle.
Seurakunta tarjoaa lainaksi arkkupeitettä,
jolla arkku voidaan peittää siunaustilaisuudessa.
Kirkkauden kappeliin ja vanhoihin arkkuhautoihin voi uurnia haudata läpi vuoden.
Uurnahautausmaan ulkoalueille ei voida haudata maan ollessa roudassa, jottei kasvillisuus vahingoittuisi. Uurnat säilytetään talvikauden ajan seurakunnan tiloissa ja haudataan keväällä.

Arkkupeitettä käytetään siunaustilaisuudessa.

Siunaustilaisuuden jälkeen muistokukat viedään yleensä muistelupaadelle,
joka sijaitsee kirkon läheisyydessä.
Omaiset voivat olla läsnä vainajan
uurnan hautaamisessa ja jättää kukkalaitteen tai kynttilän haudalle. Muistolehdoissa kukka- ja kynttilätervehdyksiä
varten on muistopöytä.
Haudat pidetään siistinä seurakunnan
toimesta, eikä omaisilla ole hoitovelvoitetta. Uurnahaudan hintaan sisältyy hoitomaksu, joka kattaa yleishoidon ja haudalla olevan perenna- tai havukasvillisuu
den hoidon.
Uurnahauta-alueille voidaan asentaa
muistomerkiksi hautakivi tai kivinen tai
metallinen hautalaatta hauta-alueesta
riippuen.
Muistomerkin hankkiminen ei ole pakollista, vaan hautaus voi jäädä nimettömäksi. Seurakunnan tiedostoissa nimi
ja paikkatiedot pysyvät tallessa.
Kukkakivet kirkon läheisyydessä.
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IKIRAUHAn KALLIOT
❧ Ikirauhan Kallioilla sijaitsevat suku-
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Sukuuurnahautaalueet

Ikirauhan kalliot

uurnahaudat, Kivikkopuutarha, tuhkan
sirottelualueet sekä Ikirauhan kallioiden
muistolehto.
Hautojen istutuksista ja yleishoidosta
vastaa seurakunta.
Ikirauhan kallioiden alueelle seurakunnalta ei voi hankkia yksittäisen haudan
hoitoa. Seurakunta ei myöskään hoida
omaisten tuomia kukka- ja kynttilätervehdyksiä.
Ikirauhan kallioiden uusimmilla alueilla, Aurinkorinteessä ja Omenapuulaaksossa, haudoille asennettavien muistomerkkien pitää olla olemassa olevien mallien mukaisia. Kivimateriaali voi poiketa
mallikivistä. Useimmilla osastoilla on
käytössä hautakiven perustuspalkki, jolle muistomerkki asetetaan.

Kivikkopuutarha
Tuhkan
sirottelualueet

Muistolehto

Suku-uurnahauta-alueet

Uurnahauta-alue
Osasto 8

Ristikiven
perhehaudat

Omenapuulaakso
Kallioristin
perhehautaalue

Os. 7
Os. 6
Os. 3

❧ Ikirauhan kallioiden suku-uurnahautaalueet on katettu mattomaisilla peittoperennoilla tai havuistutuksilla.
Hautamuistomerkki
●

Aurinkorinne

Ikirauhan kallioilla on suku-uurnahautaalueita, joilla on valmiina muistokivi tai
-laatta. Näissä haudoissa on 4 hautasijaa.
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Ikirauhan kallioilla on myös suku-uurnahautoja, joille omaiset voivat hankkia
itse muistomerkin. Näissä haudoissa on
4–6 hautasijaa.
● Hautausmaan työnjohdolta saa tarkemmat ohjeet hautamuistomerkin hankkimiseksi.
●

Muistokukat ja –kynttilät
Leikkokukat tai maan pinnalle asetettavat kukkaruukut ovat haudoilla sallittuja.
● Leikkokukkia varten maahan painettavia
kukkakartioita voi käyttää.
● Haudalle voidaan sijoittaa noin 15 x 15 cm
kokoinen kivilaatta kukka-astioiden ja
kynttilöiden alustaksi.
● Talvikaudella voi käyttää hautakynttilää
tai mieluimmin hautalyhtyä, jossa voi
polttaa kuoretonta lyhtykynttilää.
●
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Sukuuurnahautaalueet

Kivikkopuutarha

❧ Kivikkopuutarha on
luonnontilainen alue,
jolla on kiviä, puita ja
varpukasvillisuutta.
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Muistokukat ja -kynttilät
Leikkokukkien tai maan pinnalle asetettavien kukkaruukkujen tuominen haudalle on
sallittua. Leikkokukkia varten maahan painettavia kukkakartioita voi käyttää.
● Haudalle voidaan sijoittaa noin 15 x 15 cm
kokoinen kivilaatta kukka-astioiden ja
kynttilöiden alustaksi.
● Talvikaudella voi käyttää hautakynttilää tai
mieluimmin hautalyhtyä, jossa voi polttaa
kuoretonta lyhtykynttilää.
●

Muistomerkki
Kivikkopuutarhan luonnonkiviä saa käyttää yksityisinä hautamuistomerkkeinä.
● Muistolaattojen tai symbolien hankinta
on haudan haltijan tehtävä ja niistä on sovittava hautausmaan työnjohdon kanssa.
● Muistolaatat eivät saa suuruudeltaan
ylittää 250 cm2 (esim. 10 cm x 25 cm).
● Muistokiviin voi kiinnittää myös muita
ikuisuussymboleita, kuten pienoisristejä,
lintuja tms.
● Kivikkopuutarhaan voi tuoda myös oman
yksityisen muistokiven. Kiven on oltava
aito luonnonkivi ja sen tilavuus ei saa
ylittää 20 litraa.
● Luonnonkiveen voi kaiverruksen alustaksi
sahauttaa ja hiottaa sileän pinnan.
●

Anonyymi hautaus
●

Muistolaatta ei ole pakollinen.
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Kivikkopuutarha

Tuhkan
sirottelualueet

Tuhkan
sirottelualueet

❧ Vaihtoehtona uurnahautaukselle on
vainajan tuhkan sirottelu, jolloin vainajan
tuhkat sirotellaan maan pinnalle.

Muistomerkki

●

Ikirauhan kallioilla on erilliset sirottelualueet, jonne tuhka siirretään seurakunnan lainaamassa kuljetusuurnassa.
● Sirottelu voidaan suorittaa lumettomana
aikana seurakunnan kanssa sovitulla tavalla.

●

Muistokukat ja -kynttilät

Anonyymi hautaus

●

Alueille ei voi tuoda kynttilöitä eikä kukkia, vaan ne viedään muistopöydille.

●

Messinkilaatta graniittipaadessa.
Seurakunnalta voi tilata 19 cm x 5 cm
kokoisen laatan. Seurakunta kaiverruttaa laattaan vainajan nimen sekä syntymä- ja kuolinajan ja huolehtii laatan
kiinnittämisestä.

Muistolaatan hankkiminen ei ole
pakollista.
14

Ikirauhan Kallioiden
muistolehto

❧ Kirkkauden Kappelin alapuolella sijaitsee

Anonyymi hautaus

Muistolehto, johon uurna voidaan haudata.
Hautojen paikkoja ei ole merkitty.

Muistolaatan hankkiminen ei ole pakollista.

Muistokukat ja -kynttilät
●

Muistokukkia ja –kynttilöitä varten on erillinen
kivipaasi.

Muistomerkki
●

Messinkilaatta graniittipaadessa. Seurakunnalta
voi tilata 19 cm x 5 cm kokoisen laatan, johon
kaiverretaan vainajan nimi sekä syntymä- ja
kuolinaika. Seurakunta huolehtii laatan kiinnittämisestä.
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●

Muistolehto

KIRKKAUDEn KAPPELI
❧ Kirkkauden kappeli on lasilla
katettu sisähautausmaa, hautatyypiltään uurnalehto. Lämpötila ei laske koskaan alle nollan.
Maa pysyy sulana ja sisällä oleva
kasvillisuus ei vaurioidu. Uurnien
hautaaminen on mahdollista
ympäri vuoden.
Uurnahaudat kaivetaan murattimaton alle. Omaiset saavat olla läsnä vainajan tuhkan hautauksessa.
Muistokukat voi viedä alakerran
kiviselle kukkapöydälle tai ulkona
olevalle muistopöydälle.

Muistomerkit
●

Omaiset voivat tilata seurakunnalta messinkilaatan, joka kiinnitetään graniittipaateen. Laatan
koko on 19 cm x 5 cm. Seurakunta
kaiverruttaa laattaan vainajan
nimen ja syntymä- ja kuolinajan
sekä huolehtii laatan kiinnittämisestä.

Muistokukat ja -kynttilät
Kirkkauden kappeliin ei voi istuttaa kukkia. Leikkokukat asetetaan kukkapöydälle tai ulkona olevalle muistopöydälle.
Kukille suositellaan käytettävän
seurakunnan maljakoita.
● Vesipiste ja maljakot löytyvät
seinäsyvennyksen hyllystä varaston oven lähettyviltä.
● Kynttilöille on varattu kappelin ulkopuolelle graniittinen
muistopöytä.
●

Anonyymi hautaus
●

Muistolaatan hankkiminen tai
muistokirjoituksen tekeminen ei
ole pakollista, vaan hautaus voi
jäädä nimettömäksi.
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Kirkkauden
kappeli
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RISTInSUVAnnOn
MUISTOLEHTO
❧ Ristinsuvannon muistolehto sijaitsee vanhalla hautausmaa-alueella.
Muistolehdossa on uurnahautoja.

Muistomerkit
Ristinsuvannossa ei ole erillisiä
hautamuistomerkkejä.
● Muistomerkiksi on mahdollista tilata
kuparilaatta, jonka voi noutaa seurakuntatoimistosta kaiverruttamista
varten. Seurakunta kiinnittää laatan
nimitauluun.
● Ristin Suvannon laattoihin toivotaan
nimitiedon lisäksi muutakin, jos se
omaisista tuntuu luontevalta.
●

Muistokukat ja -kynttilät
●

Ristinsuvannon
muistolehto

Muistokukkia ja -kynttilöitä varten
on erillinen kivipaasi.
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Pieni enkeli
valvoo lähes
huomaamatta.

Nimikyltti
Kivikkopuutarhan
luonnonkivessä.
Porraslähde luo viihtyisyyttä
kesäisellä hautausmaalla.

Ristikiven uurnahautaalueen tunnus:
hautaristi kiinnitettynä
kallion kylkeen.
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Hautausmaan työnjohto
Työnjohtaja p. 044 7160 368
Srk-puutarhuri p. 044 7160 361

Hautatoimisto
Toimistonhoitaja p. 044 7160 343

Aukioloajat
Hautausmaa on avoinna klo 7–22 ajalla 1.5.–31.8.
Muina aikoina hautausmaalla käynti suositellaan ajoitettavaksi valoisaan aikaan.
Kirkollisina juhlapyhinä ja niiden aattoina
hautausmaa on avoinna ympäri vuorokauden.
Hautajaisjärjestelyjä ym. varten on paras ottaa
ensin yhteyttä seurakuntatoimistoon.
Seurakuntatoimisto on avoinna
● ma, to, pe klo 9.00–15.30
● ti klo 9.00–17.00
● ke klo 9.00–13.00
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YLeiSiÄ oHJeita
Kukat ja koristeet haudoilla
Haudatun omaiset saavat seurakunnalta kyseessä
olevaa hautausmaan osastoa koskevat ohjeet kasvien käytöstä haudalla.
Kasvien lisäksi haudalle saa halutessaan tuoda yksittäisen, hautausmaalle sopivan koriste-esineen tietyin rajoituksin. Esimerkiksi lapsen haudalle saa tuoda pehmolelun. Muovikukat haudoilla on kielletty.
Puuvartisten kasvien istuttaminen on kielletty.
Seurakunnalla on oikeus poistaa haudoille ilman
lupaa istutetut puuvartiset kasvit.
●

Yleishoito
Hautausmaa-alueilla yleiset alueet pidetään
siisteinä ja rikkaruohottomina. Nurmikot leikataan kaikilta haudoilta. Käytävillä ja paikoitus●

alueilla tehdään lumityöt ja hiekoitukset sääolojen mukaan.
Hautausmaa on yleisvalaistu pimeänä
aikana. Seurakunta huolehtii hautausmaan jätehuollosta.

Kynttilät ja lyhdyt
Kynttilöitä ja lyhtyjä saa tuoda haudoille, mutta niiden käytössä tulee kuitenkin noudattaa erityistä varovaisuutta paloturvallisuus huomioon ottaen.
Omaisten toivotaan siistivän hauta
kynttilöiden jätteistä kohtuullisen ajan
kuluessa. Jätemäärän pienentämiseksi
suositellaan käytettäväksi metallisia
hautalyhtyjä, joissa voi polttaa muovikuoretonta lyhtykynttilää.
●
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Omaisten toivotaan poistavan lyhdyt
ja kynttilät haudoilta keväällä, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Haudoille jätetyt lyhdyt vaikeuttavat ja haittaavat nurmikonleikkuuta ja muuta hautausmaan yleishoitoa kasvukauden alkaessa.
Hautausmaan henkilökunta poistaa
haudoille jätetyt lyhdyt, kynttilät ja muut
asiaan kuulumattomat irralliset esineet
haudoilta 15.5. alkaen.

Alakappeli
Alakappeli sijaitsee hautausmaan huoltorakennuksessa, johon on opastus paikoitusalueelta ja kirkon edustalta.

●

Yleiset WC:t
● WC-tilat löytyvät hautausmaan huoltorakennuksen kirkon puoleiselta sivulta.
Opastus wc-tiloihin on kirkon edustalla.

Talvivesipisteet
Hautausmaan kasteluvesipisteet ovat
käytössä keväästä syksyyn yölämpötilasta
riippuen.
Talvivesipisteistä saa vettä ympärivuotisesti. Ne sijaitsevat hautausmaan huoltorakennuksen lännen puoleisella seinällä
sekä Kirkkauden kappelin alakerrassa, varastoon johtavan oven vieressä.
●

Jätehuolto
● Muovikuoriset kynttilät saa laittaa
sekajätteisiin. Käytöstä poistetut lasilyhdyt kuuluvat kaatopaikkajätteeseen.
Metalli-esineille on omat metallinkeräysastiat.
Ympäristön kannalta paras vaihtoehto
on tuoda haudalle metallinen kynttilälyhty, jossa voi polttaa muovikuoretonta
kynttilää. Näin voit parhaiten vähentää
kynttiläjätteen määrää.

Hautamuistomerkit
● Haudatun vainajan omaisille annetaan
kyseisen alueen hoito-ohjeet, jotka sisältävät myös muistomerkkiohjeet.
Oleellista on, että muistomerkistä laaditaan ja toimitetaan seurakuntaan etukäteen muistomerkkisuunnitelma. Hyväksytty suunnitelma on edellytys muistomerkin asentamiselle.
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