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Hautausmaan käyttösuunnitelma
Tämä hautausmaan käyttösuunnitelma on hyväksytty Punkalaitumen
kirkkovaltuustossa 24.3.2021 ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa
19.5.2021. Tämä korvaa 16.12.1992 hyväksytyn käyttösuunnitelman.
Hautausmaan sijainti
Punkalaitumen hautausmaa sijaitsee Punkalaitumen keskustassa, kirkon ympärillä. Hautausmaan pinta-ala
on noin 3,3 ha. Se sijaitseen kolmen eri kiinteistötunnuksen alueella: kiinteistötunnuksen 619-425-3-4
alueella on noin puolet Lauttakyläntien pohjoispuolella olevan hautausmaa-alueesta. Kirkon itä puolella on
kiinteistö 619-425-3-52, jolle sijoittuu hautausmaan lisäksi noin puolet seurakuntatalosta. Lauttakyläntien
eteläpuolella on n. alahautausmaa, joka sijaitsee kokonaisuudessaan kiinteistöllä 619-425-3-77. Tämän
käyttösuunnitelman liitteenä on kuva, josta selviää kiinteistöjen sijainnit (liite 1).
Hautausmaan osastojako
Lauttakyläntien pohjoispuolella (ylähautausmaa) on ns. vanha osa, jossa sijaitsevat osastot 1-7.
Ylähautausmaata laajennettiin alkuperäisestä vuosina 1862 ja 1889. Vuonna 1939 valmistuneella
alahautausmaalla, tien eteläpuolen itäosassa, ovat osastot 11-17, niistä länteen päin on sankarihauta-alue
ja siitä länteen vuonna 1966 valmistuneet (uusi osa) syvähautaosastot 21-24 sekä lounaisessa kulmassa
sirottelualue. Katastrofihautausmaaksi on varattu uuden osan joenpuoleinen alue osastossa 24
(sirottelualueen ja varastorakennuksen välinen alue). Tämän käyttösuunnitelman liitteenä on kuva, josta
selviää osastojen sijainnit (liite 2).
Hautausmaa-alueella sijaitsevat rakennukset
Ylähautausmaalla sijaitsee vuonna 1774 valmistunut kirkko, jonka takana hautausmaan välittömässä
läheisyydessä on yhdistetty ruumishuone ja huoltorakennus (valmistunut vuonna 2008). Ruumishuoneessa
on kylmätilat kymmenelle vainajalle. Rakennuksessa on myös WC-tilat. Osittain hautausmaan kanssa
samalla tontilla sijaitsee myös seurakuntatalo (valmistunut vuonna 1954) ja sen takana pieni
lämmittämätön varastorakennus. Alahautausmaalla on lisäksi pieni varastorakennus hautaukseen liittyvää
kalustoa varten.
Hautausmaalla on kastelupisteitä yhteensä 19 kappaletta, joihin vesi nostetaan Punkalaitumenjoesta
pumppuaseman kautta. Ylähautausmaa on ympäröity kiviaidalla.
Hautausmaan käyttöjärjestys
Hautausmaan tehokkaan käytön takia pyritään siihen, että olemassa olevat haudat käytetään uudelleen
ennen kuin niiden haltijoille luovutetaan uusia hautasijoja. Vanhentuneista ja hoitamattomuuden takia
seurakunnalle siirtyvistä haudoista saadaan uudelleen käytettäviä hautoja. Uusia hautapaikkoja
luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeuden haltijan tulee selvittää ennen hautausta,
onko vainajalla oikeus tulla haudatuksi aiemmin luovutettuun hautaan.
Hautapaikkojen hallinta-ajat
Hallintoaikoina voi olla joko ainaishauta, 50 vuoden ja 25 vuoden määräajat. Uudet hautapaikat annetaan
vain 25- vuoden hallinta-ajaksi. Hautaoikeus on voimassa 25 vuotta viimeisimmästä hautauksesta.
Hautaoikeuden päätyttyä hautaoikeuden haltijalla on mahdollisuus lunastaa hauta uudelleen 25 vuodeksi.
Hautaoikeuden haltijan tulee ilmoittaa muuttuneet osoite- ja henkilötiedot seurakunnalle.
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Kirkkoon kuulumattomien hautapaikat
Kirkkoon kuulumattomille hautapaikka luovutetaan samoin perustein kuin seurakunnan jäsenille.
Tunnustuksettomille tarkoitettu hauta-alue on varattu Roismalan hautausmaalta Sastamalassa.
Kirkkovaltuusto päättää hautapaikkamaksuista.
Koskemattomuusaika
Arkkuhautojen koskemattomuusaika on 20 vuotta. Koskemattomuusajasta riippumatta arkkuhautaa
voidaan käyttää uurnien hautaukseen. Uurna haudataan viimeksi käytettyyn arkkuhautapaikkaan.
Hautaaminen
Hautaamisen ajasta on sovittava kesällä viimeistään 10 päivää ja talvella 14 päivää ennen toimitusta.
Hautaamisesta sovittaessa tai viimeistään viikkoa ennen sovittua hautauspäivää on omaisten toimitettava
hautauslupa seurakunnalle. Haudan kaivattamisesta ja täyttämisestä huolehtii seurakunta. Seurakunnan on
ilmoitettava hautausurakoitsijalle hautauksen ajankohdasta viimeistään 7 päivää ennen hautausta.
Hautaamisen yhteydessä haudalle lasketut kukkalaitteet tulee omaisten toimesta poistaa touko-syyskuussa
viimeistään 14 päivän kuluttua ja muuna aikana viimeistään 30 päivän kuluttua hautaamisesta.
Hautojen koko ja syvyys
Hautausmaalla on arkkuhautojen lisäksi sirottelualue. Arkkuhautojen koko on uudella osalla 1,20 m x 2,00
m ja muilla alueilla 1,00 m x 2,00m. Hautojen syvyys on pääsääntöisesti 1,50 m paitsi uudella alueella
(syvähauta-alue) 2,10 m ja sen päälle hautauksessa 1,50 m. Tuhkauurnia voidaan haudata arkkuhautapaikkoihin 0,60 m syvyyteen, niin että yhteen hautapaikkaan voidaan sijoittaa maksimissaan kuusi
uurnaa.
Hautamuistomerkit
Uuden hautamuistomerkin leveys yksipaikkaisella haudalla saa olla enintään 0,80 m ja korkeus 1,00 m.
Vastaavasti kaksi-paikkaisella haudalla hautamuistomerkin leveys saa olla enintään 1,60 m ja korkeus 1,00
m. Muistomerkin pohjakivi saa olla enintään 0,10 m muistomerkkiä leveämpi. Uuden reunakivellisen
haudan saa perustaa vain kirkkoneuvoston luvalla. Muistomerkki voidaan asentaa haudalle vain sulan maan
aikana (aikaisintaan 1.6.), vähintään kaksi kuukautta hautaamisen jälkeen. Muistomerkin suunnittelussa
tulee kiinnittää huomio erilaisten vertauskuvien ja symbolien sopivuuteen ja arvokkuuteen niin, että ne
ovat hautausmaalle sopivia. Muistomerkin materiaali voi olla kivi, metalli tai puu. Hautamuistomerkkisuunnitelma tulee hyväksyttää seurakunnalla.
Kasvit ja esineet
Haudoille ei saa istuttaa puita eikä pensaita. Istutuspenkin on rajoituttava hautamuistomerkkiin. Haudan
istutuspenkki voi olla enintään haudan muistomerkin levyinen ja sen etäisyys saa olla enintään 0,80 m
hautapaikan takareunasta. Haudalle saa tuoda vain hautausmaan yleisilmeeseen sopivaa esineistöä.
Häiritsevien tai hoitoa haittaavien esineiden tuonti haudoille on kielletty. Irrallisten esineiden sijoittamista
hautamuistomerin päälle tule välttää.
Sankarihauta-alue
Sankarihautausmaa sijaitsee alahautausmaan vanhemmalla puolella. Sankarihautausmaalla on Johannes
Haapasalon suunnittelema sankaripatsas sekä yksittäinen hautamuistomerkki jokaiselle (275 kpl) talvi- ja
jatkosodassa kaatuneelle punkalaitumelaiselle. Sankarihautausmaata sen muistomerkkeineen hoidetaan
seurakunnan kustannuksella. Yksittäisille muistomerkeille omaiset voivat tuoda leikkokukkia ja kynttilöitä.
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Sirottelualue ja muistolaatat
Sirottelualue on vihitty käyttöön 10.8.2014. Alueelle sirottelu toteutetaan seurakunnan työntekijän
toimesta, ilman omaisten läsnäoloa ajanjaksolla 2.5.-31.10. Sirottelualueella olevaan muistelukiveen
voidaan kiinnittää vain sirottelualueelle haudattujen vainajien muistolaatat.
Jos hautapaikka on luovutettu takaisin seurakunnalle, vainajan muistolaatta voidaan kiinnittää ”Muualle
haudattujen” muistomerkin yhteydessä olevaan kiveen. Samoin voidaan menetellä, jos halutaan muualle
haudatun vainajan nimi näkyviin Punkalaitumen hautausmaalle.
Muistolaatan materiaali, koko ja tekstityyli on määritelty kaikkiin laattoihin samanlaisiksi.
Hautojen peruskunnostus
Hautakummun tasaamisen hoitaa seurakunta kuolinpesää laskuttaen. Hautapaikan hoidosta vastaa
hautaoikeuden haltija.
Hautausmaa järjestyssäännöt
Tämän käyttösuunnitelman liitteenä on hautausmaan järjestyssäännöt (liite 3).

