
Hautakorttelit 
 

            Vanha alue 

korttelit 1, 2, 3 
Kortteli on tarkoitettu arkkuhautaukseen. Korttelissa voidaan haudata vain yhteen kerrokseen. 
Hautojen leveydet vaihtelevat 1 – 8 m välillä, pituus on 2.0 m. Osassa hautoja on ainainen 
hallintaoikeus. Nykyään hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti jatkaa, 
kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 vuotta. Kortteliin voi asentaa haudalle 
reunakivet ja omaisilla on myös mahdollisuus luopua reunakivistä Helsingin 
seurakuntayhtymän luvalla. Reunakivien jälkiasentaminen haudoille on kiellettyä niillä 
haudoilla, joilla reunakiviä ei ole alun perin ollut. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. 
Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston 
kanssa. 

Kortteli S1 
Sankarivainajakortteli, jossa arkkuhautaus on tehty kahteen kerrokseen. Korttelin hoidosta 
vastaa seurakuntayhtymä.  Korttelissa on yhtenäinen nurmipinta.  Alueen muistomerkkeineen 
on suunnitellut arkkitehti Ole Cronstedt vuonna 1954. Alue sijaitsee kirkon läheisyydessä 
lounaaseen kirkosta. 

 

Laajennusalue 

kortteli U1 
Kortteli on tarkoitettu tuhkahautaukseen. Haudan koko on 1 m x 1 m ja siinä on 9 sijaa. Haudan 
hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa, kuitenkin niin että aika on kerrallaan 
enintään 25 vuotta. Korttelissa on yhtenäinen nurmipinta. Korttelissa ei ole hautapalkkia. 
Reunakiviä ei sallita. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

korttelit 5 
Kortteli on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja siinä on yhtenäinen nurmipinta. Korttelissa voidaan 
haudata kahteen kerrokseen. Reunakiviä ei sallita. Hautojen leveydet vaihtelevat 1.2- 2.4 m 
välillä, pituus on 2.2 m. Haudan hallinta-aika on 25 vuotta ja sitä voidaan vapaaehtoisesti 
jatkaa, kuitenkin niin että aika on enintään 25 vuotta. Korttelissa ei ole hautapalkkia. 
Reunakiviä ei sallita. Haudan hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä 
haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

korttelit 4 ja 6 
Korttelit on tarkoitettu arkkuhautaukseen ja niissä on yhtenäinen nurmipinta. Kortteleiden 
rakentaminen on kesken. Kortteleissa voidaan haudata kahteen kerrokseen, lukuun ottamatta 



mahdollisesti eräitä korttelin osia, joissa hautaussyvyys selviää tarkempien tutkimusten 
perusteella. Reunakiviä ei sallita.  Korttelissa on seurakuntayhtymän asentamat palkit 
hautakiviä varten, joten erillistä pohjakiveä ei tarvita. Hautojen leveys on 1m, pituus on 2.2 m. 
Nykyään 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. 

Uurna, - ja muistolehtoalue 
Kortteleiden rakentaminen ja numerointi on kesken. 
Korttelit on tarkoitettu tuhkahautaukseen. Haudan leveys uurnahaudoilla on 0.9m ja pituus 
0.6m ja haudassa on 6 sijaa. Hautaan voidaan haudata uurna tai tuhka. Haudan hallinta-aika on 
25 vuotta ja sitä on mahdollisuus jatkaa, kuitenkin niin että aika on kerrallaan enintään 25 
vuotta. Reunakiviä ei sallita.  Kortteleissa on seurakuntayhtymän asentamat palkit hautakiviä 
varten, joten erillistä pohjakiveä ei tarvita. Korttelissa on yhtenäinen nurmipinta. Haudan 
hoidosta vastaa haudanhaltija. Haudanhaltija voi tehdä haudanhoitosopimuksen 
seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston kanssa. 

Muistolehdoissa haudan leveys on 0.9m ja pituus 0.9m ja haudassa on 9 sijaa. Hautaan voidaan 
haudata uurna tai tuhka. Alueella on yhtenäinen nurmipinta ja hoidosta vastaa 
seurakuntayhtymä. Haudalle ei saa hallintaoikeutta. Hautauksen yhteydessä omaisilla on 
mahdollisuus lunastaa vainajalle muistolaatta, joka kiinnitetään kortteleissa oleviin 
luonnonkiviin hautausmaan toimesta. 
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