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Maunulan uurnalehto on nimensä mukaisesti pelkästään uurna- ja tuhkahautauksille perustettu hautausmaa;

eli hautaus tapahtuu uurnassa, sirotteluna tai tuhkana ilman uurnaa.

Hautausmaa on kahdeksan hehtaarin kokoinen, ja siellä on 11 000 hautaa ja 23 000 vainajaa. Koska kaikissa

hautapaikoissa on perushoito, on alue erittäin hyvin hoidettu. Hautausmaa on valaistu, mutta tyyliin sopivasti,

eli ei liian kirkkaasti. Henkilökunta toivoo, että alueen hiekkakäytävillä autoilisivat vain liikuntarajoitteiset

henkilöt.

- koko alueen omissa hautapaikoissa on pakollisena 25 vuoden perushoito ja haudan hallintamaksu

- muistolehdoissa ja sirottelualueella ei ole hoito- eikä hallintamaksuja

- vanhemmilta alueilta palautuu hautoja, joita voi kysyä suoraan Maunulasta

- toimistohenkilökunnan kanssa voidaan mieluiten puhelimitse sopia aika, jolloin omaisille esitellään

hautapaikkoja



UURNANLASKUKÄYTÄNTÖ

Omainen tai hautaustoimisto voi toimittaa uurnan etukäteen Maunulaan, jolloin vahtimestari tuo sen

mukanaan tapaamispaikalle. Omaiset voivat myös tuoda uurnan vasta tullessaan uurnanlaskutilaisuuteen.

Mikäli vainaja tuhkataan Malmin tai Honkanummen krematorioissa ja uurnanlaskupäivä on lauantai,

seurakuntayhtymä toimittaa uurnan veloituksetta Maunulaan. Sekaannusten välttämiseksi kannattaa

varmistaa kuka uurnan tuo, ja milloin se tuodaan.

Toivomme, että vahtimestarin kanssa sovitaan tapaamispaikka selkeästi ja että se ilmoitetaan keskusrekisteriin

varausta tehtäessä. Mahdolliset tapaamispaikat ovat:

· Pääportilla: portilla oleva odotustila on selkein tapaamispaikka

· Haudalla: omaiset, jotka varmasti tietävät haudan sijainnin voivat sopia tapaamisen

haudalle.

· Uurnanluovutushuoneella: toimisto- ja huoltorakennuksessa olevaa

uurnanluovutushuonetta käytetään, kun halutaan hiljentyä, jos tilaisuuteen tulee pappi

ja/tai paljon omaisia tai muuten halutaan tilanteesta hieman juhlavampi.

Kun uurna ja saattajat ovat paikalla, vahtimestari johdattaa uurnanlaskijat haudalle.

Uurna lasketaan ja peitetään. Uurnan voi laskea vahtimestari tai joku saattajista; samoin haudan voi peittää

joko vahtimestari tai saattajat, saattajien toiveen mukaan.

Hautaustoimen ohjesääntö edellyttää vahtimestarin olevan paikalla uurnanlaskussa.

Kun hauta on peitetty, vahtimestari poistuu paikalta. Sen jälkeen omaiset voivat pitää muisteluhetken ja/tai

asetella kukat haudalle. Tupla-ajanvaraus (josta ei peritä erillistä maksua) on suositeltavaa, mikäli oletetaan, että

vahtimestarin tapaamisen ja haudan peittämisen välillä saattoväeltä kuluu yli puoli tuntia aikaa.

Jos seppeleiden nauhat ja kortit halutaan säilyttää, ne on syytä ottaa talteen ennen kukkien haudalle laskemista

tai sen yhteydessä.



odotustila portilla

pääportti toimisto ja uurnanluovutushuone



KORTTELI 3S, sirottelualue

Luonnonkaunis sirottelualue, jonka useat penkit ja kynttilätelineet luovat ainutlaatuisen tunnelman, valmistui

metsän ja lammen väliin vuonna 2012.

 Muistokivenä on massiivinen graniittilohkare, johon voi kiinnittää muistolaatan. Muistolaatta on

kiskokiinnitteinen, tummanruskea, eloksoitu alumiinilaatta, joka lunastetaan seurakuntayhtymältä. Laattaan

kaiverretaan vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika.

Tuhkat sirotellaan muistokiven vieressä olevalle kivikkoalueelle lohkareiden väleihin. Omaiset eivät ole mukana

sirottelussa, mutta he voivat sen sijaan halutessaan varata ajan laatankiinnitystilaisuuteen (varaukset

Keskusrekisterin hautapalveluista).  Tilaisuudessa valitaan vahtimestarin opastuksella laatalle paikka ja

kiinnitetään se, minkä lisäksi omaiset voivat muistella vainajaa tuomalla leikkokukkia ja sytyttämällä kynttilän.

Tilaisuuden voi järjestää aikaisintaan kolmen viikon kuluttua laatan tilauksesta.

Vainajan tuhka voidaan sirotella vain lumettomaan aikaan.  Jos vainaja tuhkataan Malmilla tai

Honkanummella, toimittaa seurakuntayhtymä siroteltavan tuhkan (laina)uurnassa Maunulan uurnalehtoon.

Uurnaa voidaan säilyttää talven yli odottamassa Maunulan uurnalehdon tiloissa. Leikkokukat ja kynttilät

tuodaan muistokiven vieressä oleviin telineisiin ja/tai kukka-altaisiin. Vain sirottelualueen lunastus- ja

hautausmaksu, ei hoitomaksuja.



METSÄHAUTAKORTTELI 5

Metsähautakorttelit sijaitsevat metsän reunassa lähellä keskusaukion suurta ristiä. Luonnonkivistä on

rakennettu puoliympyröitä ja kaaria. Seurakuntayhtymän suuret luonnonkivet, joihin kiinnitetään laattoja,

vuorottelevat omaisten tuomien pienten luonnonkivien kanssa. Kivikaarien edustoille on istutettu valmiiksi

monivuotisia, matalia kasveja, joita ei saa poistaa. Näkymä on puolivarjoinen ja pehmeämpi, kuin perinteisillä

alueilla.

Kortteli viiden hautapaikkoihin mahtuu neljä uurnaa. Haudat ovat kivien edessä.

Haudoissa on 25-vuoden perushoitomaksu. Kukkapaikkoja ei ole, eli istutuksia ei voi tehdä.

Muistaminen tapahtuu leikkokukin ja/tai kynttilöin, jotta alueen metsäluonne säilyisi.

Ruukkukukat laitetaan ja siirretään alueen yhteisiin kukka-altaisiin.



METSÄHAUTAKORTTELI 5, laattapaikka

Laattapaikoissa laatta kiinnitetään Maunulan uurnalehdon toimesta hautapaikan kohdalla olevaan

seurakuntayhtymän suureen luonnonkiveen. Yhteen isoon kiveen kiinnitetään useamman (2-3) suvun

muistolaattoja.  Laatta tilataan seurakuntayhtymältä ja se on:

· joko 4 cm x 9 cm messinkilaatta, kaiverrus: vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika

· tai 5 cm x 10 cm merivesialumiinilaatta, kaiverrus: vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika

METSÄHAUTAKORTTELI 5, oma kivi

Oma-kivi paikoissa omainen hankkii hautapaikalle oman pienen luonnonkiven (tai voi myös pitää paikalla

olevan ”mallikiven”). Kiven enimmäismitat;

· leveys ja paksuus noin 25 cm ja korkeus noin 40 cm.

· pyöreähkön kiven halkaisija enintään n. 30 cm.

Kiven toimittamisen ajankohta sovitaan hautausmaan toimiston kanssa. Hautausmaan henkilökunta asentaa

kiven tai valvoo sen asennuksen. Kivi voidaan asentaa vain lumettomaan, sulaan maahan.

Mikäli omainen itse hankkii ja kiinnityttää laatan omaan kiveensä, voi laatta olla juuri halutunlainen ja siinä voi

olla enemmänkin tietoja kaiverrettuna.

Laatta voidaan myös tilata seurakuntayhtymältä (messinki- tai merivesialumiinilaatta kts yllä), jolloin laatta

kiinnitetään srk-yhtymän puolesta. Kaiverrus: vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika.



KORTTELIT 9 ja 11

Aurinkoiset korttelit 9-11 ovat valmistuneet vuonna 2006 ja niihin on rakennettu betoniset aluspalkit, joiden

päälle hautakivet tulevat.  Korttelit rajautuvat takaosastaan keskuspuistoon ja edestä tammikäytävään.  Nurmi

on poikkeuksellisen tuuheaa.   Kortteleiden haudoissa on 9 uurnapaikkaa (kahdessa kerroksessa; yhteensä 18

kpl). Hautakiven edessä on kukkapaikka; haudan voi hoitaa itse tai kesäkukkahoidon voi tilata Seurakunta-

yhtymältä. Hautojen 25-vuoden perushoito-maksu sisältää nurmen hoidon. Suurten, monivuotisten ja

puuvartisten kasvien istuttaminen on kielletty, samoin kukkapaikan reunustaminen kivillä tai muulla hoitoa ja

hautauksia vaikeuttavalla reunuksella.

MUISTOMERKKI

Omaisen valitseman kiviliikkeen tulee lähettää kivilupa hyväksyttäväksi hautausmaalle. Aluspalkki lunastetaan

seurakuntayhtymältä hautauksen yhteydessä.

Kiven maksimimitat: leveys 60 cm, korkeus 70 cm, paksuus 25 cm. Pakollinen tapitus; halkaisijaltaan 8-10mm

rosteritappi, joka on 8 cm kivessä ja 8 cm palkissa. Palkissa on muovitulpalla suojattu reikä valmiina.

Kivet sijaitsevat palkkiriveillä selät vastakkain, joten mahdollisten kynttiläluukkujen tulee aueta eteenpäin.

Väliaikaiset puuristit tulee pystyttää palkin eteen, jotta palkkien välissä oleva routasuoja ei vahingoitu.





KORTTELI 16, ristihauta

Kortteli 16 on osa Bey Hengin suunnittelemaa aluetta.  Erittäin runsaat ja monipuoliset istutukset antavat tälle

alueelle yleisilmeen.  Alue on kuin kaikissa väreissä koko kesän kukkiva keidas. Ristirivien takana kulkee

harmaista seulanpääkivistä tehty kivipuro.

Kortteli 16:n hautoihin mahtuu 4 uurnaa kahteen kerrokseen (yhteensä 8 uurnaa).

Hautakiven edessä on kukkapaikka; haudan voi hoitaa itse tai kesäkukkahoidon voi tilata Seurakuntayhtymältä.

Hautojen 25-vuoden perushoito-maksu sisältää nurmen hoidon. Suurten, monivuotisten ja puuvartisten kasvien

istuttaminen on kielletty, samoin kukkapaikan reunustaminen kivillä tai muulla hoitoa ja hautauksia

vaikeuttavalla reunuksella.

Muistomerkkiristin materiaaliksi käy puu tai metalli, ristin maksimikorkeus on 90 cm ja ristin leveys

pohjakivineen enintään 50 cm.



KORTTELI 2A, muistolehto

Ns. anonyymi muistolehto

Kortteliin haudataan vain pelkkä tuhka, jolloin hautaustoimistolta voi lainata uurnan.

 Perushoitomaksua ei peritä, vain muistolehtohaudan lunastus- ja hautausmaksu.

Omaa kukkapaikkaa ei ole; leikkokukkia ja kynttilöitä voi tuoda koristehiekka-altaisiin suihkulähteen eteen.

Ei muistomerkkiä tai nimilaattaa.



KORTTELI 10 M, muistolehto

Kortteliin haudataan uurna tai pelkkä tuhka, jolloin hautaustoimistolta voi lainata uurnan.

Perushoitomaksua ei peritä, vain muistolehtohaudan lunastus- ja hautausmaksu.

Omaa kukkapaikkaa ei ole; leikkokukkia ja kynttilöitä voi tuoda koristehiekka-altaisiin muurin eteen.

Hiekkapuhallettua merivesialumiinia olevan muistolaatan (5 cm x 10 cm) voi lunastaa seurakuntayhtymältä.

Laattaan kaiverretaan vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika. Laatta kiinnitetään muistomuuriin

seurakuntayhtymän toimesta.



KORTTELI 17, muistolehto

Kortteliin haudataan uurna tai pelkkä tuhka, jolloin hautaustoimistolta voi lainata uurnan.

 Perushoitomaksua ei peritä, vain muistolehtohaudan lunastus- ja hautausmaksu.

Omaa hauta- tai kukkapaikkaa ei ole; leikkokukkia ja kynttilöitä voi tuoda koristehiekka-altaisiin pylväiden

eteen.

Messinkiä olevan muistolaatan (4 cm x 9 cm) voi lunastaa seurakuntayhtymältä. Laattaan kaiverretaan vainaja

nimi, syntymä- ja kuolinaika. Nimilaatta kiinnitetään pylvääseen seurakuntayhtymän toimesta.



VAPAUTUNEET HAUDAT VANHOILTA ALUEILTA

Vanhoilta alueilta vapautuu säännöllisesti hautoja. Nyt vapaita hautapaikkoja tarjotaan ensisijaisesti

kortteleista 22 ja 25, jotka sijaitsevat keskellä hautausmaata ja ovat pensasaitojen ympäröimiä perinteisiä

ja rauhallisia alueita. Niiden keskellä kasvaa koivuja, joiden varjossa on penkki ja pensasrivejä. Vapautuvissa

haudoissa on 9 uurnapaikkaa. Hautakiven edessä on kukkapaikka; haudan voi hoitaa itse, tai kesäkukkahoidon

voi tilata Seurakuntayhtymältä. Hautojen 25-vuoden perushoito-maksu sisältää nurmen hoidon. Suurten,

monivuotisten ja puuvartisten kasvien istuttaminen on kielletty, samoin kukkapaikan reunustaminen kivillä tai

muulla hoitoa ja hautauksia vaikeuttavalla reunuksella.

MUISTOMERKKI

Omaisen valitseman kiviliikkeen tulee lähettää kivilupa hyväksyttäväksi hautausmaalle.

Kiven maksimimitat: leveys 55 cm ja korkeus 60 cm.  Muistomerkkejä saa asentaa vain sulan maan aikaan .

Alueella ei ole aluspalkkeja, joten muistomerkin alle vaaditaan maahan asennettava pohjakivi. Pakollinen

tapitus pohjakiveen halkaisijaltaan 8-10mm rosteritapilla.

Mikäli haluaa muistomerkiksi luonnonkiven, ja kuitenkin oman kukkapesän,  kannattaa hautapaikka valita

täältä. Luonnonkivet hyväksytetään hautausmaalla; paksuuden tulee olla alle 35 cm. Luonnonkivi ei vaadi

erillistä pohjakiveä eikä tapitusta.





MUUALLE HAUDATUT

Maunulan keskikentällä olevan suuren ristin luona voi muistaa kynttilöin muualle haudattuja rakkaitaan. Myös

uurnalehdossa pidettävät kesä- ja Jouluhartaudet vietetään yleensä tämän ristin juurella.






