
Korttelit 

Hautakorttelit: 
korttelit 7-11, 25, 28–32, 34, 35, 37–39, 41, 42, 44–46, 52A, 52B, 52C,52D,52E, 53–56, 58–
60, 65A, 66–70, 72, 73 
Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen nurmipinta. Kortteleissa voidaan haudata 
kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 3 m välillä, pituus on 2,5 m. Haudan hallinta-aika on 25 
vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin niin että aika on enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta 
vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän 
hautainhoitorahaston kanssa 

korttelit 16A, B, C,D,E, F, G 
Korttelit sijaitsevat samalla alueella 
Kortteli on tarkoitettu uurnahautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta. Hautojen leveydet vaihtelevat 90–
100 cm välillä, pituudet 60–100 cm välillä ja niissä on 6-9 hautasijaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen 
kerrokseen. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa kuitenkin niin, että aika on 
kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

korttelit 17, 18 ja 51 
Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen nurmipinta. Korttelissa voidaan haudata 
kahteen kerrokseen.  Korttelissa 51 on hautamuistomerkkejä varten aluspalkki. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 
– 3 m välillä, pituus on 2,5 m. Hautaoikeutta lunastettaessa maksetaan hautainhoitorahastoon 
nurmenhoitomaksu. Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen kukkien osalta seurakuntayhtymän 
hautainhoitorahaston kanssa. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa 
kuitenkin niin, että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta 

kortteli 21 
Kortteli on tarkoitettu uurnahautaukseen. Haudan koko on 1 m x 1 m ja siinä on 9 sijaa ja hautaaminen 
tapahtuu yhteen kerrokseen. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa, kuitenkin niin 
että aika on enintään 25 vuotta. Korttelissa on yhtenäinen nurmipinta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

kortteli 24A 
Kortteli on kerta-arkkuhautakortteli. Haudalle ei saa hallintaoikeutta. Kortteli on uudelleen rakennettavissa ja 
sen tarkempi korttelisuunnittelu ja hautaamistapa määritellään silloin, kun alue otetaan uudestaan käyttöön. 
Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Haudat ovat 1 metrin levyisiä ja niiden pituus on 2,5 m ja 
niissä on yhtenäinen nurmipinta. Haudan ja korttelin hoidosta vastaa seurakunta. Kortteliin on seurakunnan 
toimesta asennettu vinopalkki 

korttelit 24B, 24C ja 24 X 
Korttelit sijaitsevat samalla alueella 



Korttelit 24B JA 24 C on tarkoitettu arkkuhautaukseen, niissä on yhtenäinen nurmipinta sekä 
hautamuistomerkkejä varten aluspalkki. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Kaikki haudat ovat 1 
m levyisiä, pituus on 2,5 m. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin 
niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

Kortteli 24X on muistolehtokortteli, johon voidaan haudata vainajan tuhka tai tuhkauurna. Haudat ovat 90 cm 
levyisiä, pituus on 90 cm, hautaan mahtuu 9 uurnaa tai tuhkaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. 
Alueella on yhtenäinen nurmipinta ja hoidosta vastaa seurakuntayhtymä. Hautauksen yhteydessä omaisilla on 
mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta, joka hankitaan ja kiinnitetään korttelin keskellä oleviin 
graniittisiin muistokiviin hautausmaan toimesta. Haudan hoidosta vastaa seurakunta. Haudalle ei saa 
hallintaoikeutta. 

korttelit 26  
Kortteli on tarkoitettu arkku- ja uurnahautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta. Arkkuhautojen leveydet 
vaihtelevat 1 – 6 m välillä, pituus on 2,5 m. Arkkuhautoja voidaan haudata kahteen kerrokseen. Uurnahaudan 
leveydet vaihtelevat 1 – 2 m välillä, pituus on1 m. Hautaus tapahtuu yhteen kerrokseen. Haudassa on 9-20 kpl 
hautasijaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. Hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan 
vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin niin, että aika on enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa 

korttelit 3, 4, 36B, 40 ja 57  
Korttelit ovat kerta-arkkuhautakortteleita. Haudoilla ei ole ollut hallintaoikeutta ja ne ovat muistomerkkeineen 
siirtyneet seurakunnan hallintaan. Korttelit ovat uudelleen rakennettavissa ja niiden tarkempi 
korttelisuunnittelu ja hautaamistapa määritellään silloin, kun alueet otetaan uudestaan käyttöön 
Korttelit on alun perin tarkoitettu arkkuhautaukseen. Kortteleissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. 
Haudat ovat 1 metrin levyisiä ja niiden pituus on 2,5 m ja niissä on yhtenäinen nurmipinta. Haudan ja korttelin 
hoidosta vastaa seurakunta. Kortteleihin 36B ja 40 on haudattu vain lapsivainajia 

kortteli 36A 
Kortteli 36A on entinen kerta-arkkuhautakortteli, johon on laadittu uusi korttelisuunnitelma. Se on tarkoitettu 
uurnahautaukseen, siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä varten aluspalkki. Hautojen 
leveys on 90 cm, pituus 60 cm, hautaan mahtuu kuusi tuhkaa tai uurnaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen 
kerrokseen. Hautaoikeutta lunastettaessa maksetaan hautainhoitorahastoon nurmenhoitomaksu. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen kukkien osalta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston 
kanssa. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa kuitenkin niin, että aika on 
kerrallaan enintään 25 vuotta. Korttelissa on menneiden sukupolvien muistomerkki, jonka äärellä omaiset 
voivat muistella kortteliin aiemmin haudattuja vainajia 

kortteli 40x  
Kortteli on lasten muistolehtokortteli, johon voidaan haudata lapsivainajan tuhka tai tuhkauurna. Haudat ovat 
1 m levyisiä, pituus on 1 m, hautaan mahtuu 9 uurnaa tai tuhkaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. 
Alueella on yhtenäinen nurmipinta ja hoidosta vastaa seurakunta. Hautauksen yhteydessä omaisilla on 



mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta, joka hankitaan ja kiinnitetään korttelin reunalla oleviin 
luonnonkiviin hautausmaan toimesta. Haudalle ei saa hallintaoikeutta 

 

korttelit 50, 50B, 50F ja 50X 
Korttelit sijaitsevat samalla alueella. 

Kortteli 50 on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten aluspalkki. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 3m 
välillä, pituus on 2,5 m. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin niin 
että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa.  

Kortteli 50B on tarkoitettu uurnahautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten vinoaluspalkki sekä aluspalkki. Vinoaluspalkkialueen hautojen leveys on 70 cm, pituus on 50 cm ja 
hautaan mahtuu neljä tuhkaa tai uurnaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. Palkkialueen hautojen 
leveys on 90cm, pituus 90 cm ja hautaan mahtuu yhdeksän tuhkaa tai uurnaa. Hautojen hallinta-aika on 25 
vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan 
hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän 
hautainhoitorahaston kanssa.  

Kortteli 50F on tarkoitettu uurnahautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten aluspalkki. Hautojen leveys on 90 cm, pituus 60 cm, hautaan mahtuu kuusi tuhkaa tai uurnaa ja 
hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti 
jatkaa, kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa.  

Kortteli 50X on muistolehtokortteli, johon voidaan haudata vainajan tuhka tai tuhkauurna. Haudat ovat 1 m 
levyisiä, pituus on 1 m, hautaan mahtuu 9 uurnaa tai tuhkaa ja hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. 
Alueella on yhtenäinen nurmipinta ja hoidosta vastaa seurakuntayhtymä. Hautauksen yhteydessä omaisilla on 
mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta, joka hankitaan ja kiinnitetään korttelin keskellä oleviin 
luonnonkiviin hautausmaan toimesta. Haudan hoidosta vastaa seurakunta. Haudalle ei saa hallintaoikeutta 

kortteli 61A ja 61S   
Korttelit sijaitsevat samalla alueella 

Kortteli on entinen kerta-arkkuhautakortteli, johon on laadittu uusi korttelisuunnitelma. Kortteli on ns. 
yhdistelmäkortteli ja se on tarkoitettu arkku- ja tuhkahautaukseen. 

Kortteli 61A on tarkoitettu arkkuhautaukseen, siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten aluspalkki. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 2 m 
välillä, pituus on 2,5 m. Hautaoikeutta lunastettaessa maksetaan hautainhoitorahastoon nurmenhoitomaksu. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen kukkien osalta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston 



kanssa. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa kuitenkin niin, että aika on 
kerrallaan enintään 25 vuotta. 

Kortteli 61S sijaitsee alueen keskellä ja se on tuhkan sirottelualue. Korttelin käyttäminen on mahdollista vain 
ns. sulan maan aikana. Tuhkat sirotellaan aukion pientareelle istutettujen luonnonkasvien sekaan. Pientareen 
eteen on asennettu kuivapuro pyöreistä luonnonkivistä. Kuivapurosta valittuun kiveen voi omainen 
kaiverruttaa vainajan tiedot. Muistokiven voi laittaa takaisin kuivapuroon mihin tahansa kohtaan. Mitään 
muuta muistomerkkiä ei sallita. Tuhkansirottelualueelle johtaa puusilta muusta alueesta.  Omaiset eivät saa 
olla mukana tuhkan sirottelussa. Vainajan muistelu tapahtuu joko alueen keskellä olevan muistokiven luona tai 
alueelle johtavan puusillan alkupään läheisyydessä olevan kynttilätelineen äärellä. Haudan hoidosta vastaa 
seurakunta. Haudalle ei saa hallintaoikeutta 

kortteli 63 ja 63A 
Korttelit sijaitsevat samalla alueella.  

Kortteli 63 on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta. Korttelissa voidaan haudata 
kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 3 m välillä, pituus on 2,5 m. Hautaoikeutta 
lunastettaessa maksetaan hautainhoitorahastoon nurmenhoitomaksu. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen kukkien osalta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. Haudan hallinta-
aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa kuitenkin niin, että aika on kerrallaan enintään 25 
vuotta. 

Kortteli 63A on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten aluspalkki. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 2 m 
välillä, pituus on 2,5 m. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin niin 
että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa 

kortteli 64 
Kortteli on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä varten 
aluspalkki. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 3 m välillä, 
pituus on 2,5 m. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, kuitenkin niin että 
aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa 

Kortteli 71A, 71U 
Korttelit sijaitsevat samalla alueella. 

Kortteli on entinen kerta-arkkuhautakortteli, johon on laadittu uusi korttelisuunnitelma. Kortteli on ns. 
yhdistelmäkortteli ja se on tarkoitettu arkku- ja tuhkahautaukseen.  Kortteliin aikaisemmin haudattujen 
muistoksi omaisilla on mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta, joka hankitaan ja kiinnitetään korttelin 
keskellä oleviin graniittisiin muistokiviin hautausmaan toimesta. 



Kortteli 71A on tarkoitettu arkkuhautaukseen, siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten aluspalkki. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 2 m 
välillä, pituus on 2,5 m. Hautaoikeutta lunastettaessa maksetaan hautainhoitorahastoon nurmenhoitomaksu. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen kukkien osalta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston 
kanssa. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa kuitenkin niin, että aika on 
kerrallaan enintään 25 vuotta. 

Kortteli 71U on tarkoitettu uurnahautaukseen, siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä 
varten aluspalkki. Hautojen leveys on 90 cm, pituus 60 cm, hautaan mahtuu kuusi tuhkaa tai uurnaa ja 
hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti 
jatkaa, kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa.  

kortteli 74 
Kortteli on varattu katastrofitilanteita varten. Aluetta käytetään tilanteen vaatimalla tavalla. Kortteli on 
tarkoitettu arkkuhautaukseen ja hautauksia voidaan tehdä useampaan kerrokseen 

kortteli 76 
Kortteli on tarkoitettu helsinkiläisten muslimivainajien arkkuhautaukseen, siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä 
hautamuistomerkkejä varten aluspalkki. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti 
jatkaa, kuitenkin niin, että aika on enintään 25 vuotta. Korttelissa voidaan haudata kahteen kerrokseen. 
Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän 
hautainhoitorahaston kanssa 

Tunnustukseton hauta-alue 

Korttelit 79H, 79V, 79X ja 79S 
Korttelit sijaitsevat samalla alueella ja ne muodostavat Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien yhteisen 
lakisääteisen tunnustuksettoman hauta-alueen. 

Korttelin 79H on tarkoitettu helsinkiläisille vainajille. Kortteli on ns. yhdistelmäkortteli, se on tarkoitettu arkku- 
ja uurnahautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä varten aluspalkki. 
Korttelissa voidaan suorittaa arkkuhautaus kahteen kerrokseen. Arkkuhautojen leveys on 1 m ja pituus on 2,5 
m. Uurnahautojen leveys on 90 cm ja pituus 60 cm, hautaan mahtuu kuusi tuhkaa tai uurnaa ja hautaaminen 
tapahtuu yhteen kerrokseen. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, 
kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Osassa aluetta arkku, - ja uurnahautojen 
hautaoikeutta lunastettaessa maksetaan hautainhoitorahastoon nurmenhoitomaksu. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen kukkien osalta seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. Osassa aluetta 
arkku, - ja uurnahautojen hautaoikeutta lunastettaessa haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija 
voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

Kortteli 79V on tarkoitettu vantaalaisille vainajille. Kortteli on ns. yhdistelmäkortteli, se on tarkoitettu arkku- ja 
uurnahautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta sekä hautamuistomerkkejä varten aluspalkki. Korttelissa 
voidaan suorittaa arkkuhautaus kahteen kerrokseen. Arkkuhautojen leveys on 1 m ja pituus on 2,5 m. 



Uurnahautojen leveys on 90 cm ja pituus 60 cm, hautaan mahtuu kuusi tuhkaa tai uurnaa ja hautaaminen 
tapahtuu yhteen kerrokseen. Hautojen hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, 
kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Arkkuhaudan hautaoikeutta lunastettaessa 
maksetaan Vantaan seurakuntayhtymälle nurmenhoitomaksu. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen kukkien osalta Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 
Uurnahautojen osalta haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen 
Helsingin seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa.  

Kortteli 79X on vantaalaisten ja helsinkiläisten vainajien yhteinen muistolehto, johon voidaan haudata vainajan 
tuhka tai tuhkauurna. Haudat ovat 1 metrin levyisiä, pituus on 1 metri, hautaan mahtuu 9 uurnaa tai tuhkaa ja 
hautaaminen tapahtuu yhteen kerrokseen. Alueella on yhtenäinen nurmipinta ja hoidosta vastaa Helsingin 
seurakuntayhtymä. Hautauksen yhteydessä omaisilla on mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta 
Helsingin seurakuntayhtymältä, joka hankitaan ja kiinnitetään korttelin keskellä olevaan muistokiveen 
hautausmaan toimesta. Haudalle ei saa hallintaoikeutta. 

Kortteli 79S on vantaalaisten ja helsinkiläisten vainajien yhteinen tuhkan sirottelualue. Korttelin käyttäminen 
on mahdollista vain ns.sulan maan aikana. Omaiset eivät saa olla mukana tuhkan sirottelussa. Alueelle ei saa 
viedä kukkia eikä kynttilöitä. Vainajan muistelu tapahtuu korttelin 79X luona olevan muistokiven luona. 
Hautauksen yhteydessä omaisilla on mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta Helsingin 
seurakuntayhtymältä, joka hankitaan ja kiinnitetään korttelin 79X keskellä olevaan muistokiveen hautausmaan 
toimesta. Haudan hoidosta vastaa Helsingin seurakuntayhtymä. Haudalle ei voi lunastaa haudanhoitoa eikä 
haudalle saa hallintaoikeutta. 
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