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HAUTAUSJÄRJESTELYT
ESPOOSSA

Koko elämä joutuu uuteen valoon, kun
kuolema tulee lähelle. Kristillisen uskomme mukaan kuolema ei kuitenkaan saa
lopullista voittoa. Kristittyinä siunaamme
vainajamme haudan lepoon ylösnousemuksen ja uuden elämän toivossa.

HAUTAAN SIUNAAMISEN
AIKA JA PAIKKA

Hautaan siunaamisen ajasta, paikasta,
papista ja kanttorista sovitaan Espoon
seurakuntien palvelukeskuksessa, jonka
yhteystiedot löytyvät takasivulta. Palvelukeskus palvelee myös hautapaikan hankkimiseen, hautamuistomerkkeihin ja haudan
hoitoon liittyvissä asioissa. Siellä sovitaan
muun muassa uurnanlaskun ajankohdasta.
Palvelukeskuksesta varataan pappi myös
silloin, kun espoolaisen vainajan hautaan
siunaaminen tapahtuu Espoon ulkopuolella
Helsingin, Kauniaisten tai Kirkkonummen
alueella.

Vainaja voidaan siunata hautaan kirkossa, kappelissa tai haudalla. Hautaan
siunaaminen toimitetaan noin kahden–kolmen viikon kuluttua kuolemasta. Espoon
kirkoissa ja kappeleissa hautaan siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä
sekä lauantaisin. Kellonummella ja Espoon
siunauskappelissa ei kuitenkaan toimiteta
hautaan siunaamisia maanantaisin. Tuomiokirkko on myös maanantaisin kiinni,
kesäaikaa lukuun ottamatta.

YKSITYISTEN HAUTAUSTOIMISTOJEN PALVELUT

Espoossa toimii useita yksityisiä hautaustoimistoja. Hautaustoimiston kautta hankitaan arkku ja uurna sekä sovitaan vainajan
kuljetukset. Hautaustoimisto voi omaisten
puolesta hoitaa myös siunaustilaisuuden
sopimiseen liittyvät käytännön järjestelyt
seurakuntien palvelukeskuksen kanssa.
Hautaustoimisto avustaa myös muissa
hautaukseen, muistotilaisuuteen ja perunkirjoitukseen liittyvissä asioissa. Palvelut
ovat maksullisia.
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KIRKKOON KUULUMATTOMAN HAUTAAN
SIUNAAMINEN

Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan
siunata kristillisesti hautaan, jos omaiset
pyytävät ja jos ilmenee, ettei se loukkaa
vainajan vakaumusta. Asia selvitetään
seurakuntien palvelukeskuksen päivystävän papin kanssa käytävässä keskustelussa
ennen kuin hautaan siunaamisen ajankohdasta sovitaan.
Kirkkojen ja kappeleiden käytöstä peritään käyttömaksu. Muistotilaisuus voidaan
järjestää seurakuntien tiloissa, joiden
käytöstä peritään myös korvaus.
Uskonnottomia tai muun uskoisten
hautajaisia ei voi toimittaa seurakuntien
tiloissa.
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HAUTAAN SIUNAAMINEN
› Alkusoitto
› Virsi
› Siunaus
› Virsi
› Loppusoitto

Siunaustilaisuus on jumalanpalvelus. Tilaisuuden yksityiskohdista sovitaan etukäteen siunaavan papin ja kanttorin kanssa.
Siunaustilaisuuden päätyttyä arkku
lasketaan hautaan, mikäli kyseessä on arkkuhautaus. Arkkua kantamaan tarvitaan
kuusi henkilöä. Saatossa lähimmät omaiset
kulkevat heti arkun jäljessä.
Tuhkahautauksessa ensisijainen toimintatapa on toimittaa arkussa olevan vainajan
siunaus ennen tuhkausta. Myös tässä tapauksessa arkku on hyvä saattaa siunaustilaisuuden päätyttyä ulos hautaustoimiston
autoon. Mikäli tämä ei ole mahdollista,
arkku voidaan jättää kirkkoon tai kappeliin. Espoon siunauskappelissa jää arkku
aina tuhkahautauksessa paikoilleen.
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KUKKATERVEHDYKSET

Siunaustilaisuudessa voidaan laskea kukat
joko ennen siunausta tai sen jälkeen. Kukat
voi arkkuhautauksessa laskea myös vasta
haudalla. Jos vainaja tuhkataan, kukat
voi viedä hautapaikalle tai esim. Gräsan
uurnalehdon Siivet-veistoksen juurelle
tai Tapiolan uurnalehdon kukkatasoille.
Omaisten on syytä sopia hautaustoimiston
ja vahtimestarin kanssa siitä, mitä kukille
tehdään siunauksen jälkeen. Kukkia ei
ole mahdollista säilyttää kappeleissa eikä
kirkoissa siunaustilaisuuden jälkeen.

UURNANLASKU

Uurna lasketaan hautaan lähiomaisten
läsnä ollessa erikseen sovittuna aikana aikaisintaan kahden viikon kuluttua siunaustilaisuudesta. Vainajan tuhka on sijoitettava
pysyvästi yhteen paikkaan viimeistään
vuoden kuluttua tuhkaamisesta. Vahtimestari on mukana opastamassa. Uurnanlaskun yhteydessä haudalla voidaan viettää
rukoushetki, jonka toimittamista varten
voidaan pyytää pappi mukaan. Kellonummen uurnamuistolehtoon haudattaessa
omaiset eivät ole läsnä.

MUISTOTILAISUUS

Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakunnan tiloissa, vainajan tai hänen omaistensa kotona tai muualla. Seurakunnan
tilojen käyttö on maksutonta seurakunnan
jäsenille. Astioiden ja pöytäliinojen käytöstä peritään korvaus. Pappi ja kanttori
osallistuvat muistotilaisuuteen, mikäli
omaiset niin haluavat ja kutsuvat heidät
etukäteen. Tilaisuudessa luetaan adressit ja
muistellaan vainajaa eri tavoin.

VAINAJAN MUISTAMINEN

Vainajan nimi luetaan ja hänen puolestaan rukoillaan hänen kotiseurakuntansa
päiväjumalanpalveluksessa esirukouksen
yhteydessä yleensä hautaan siunaamista
seuraavana sunnuntaina. Samalla muistetaan rukouksin myös hänen omaisiaan.
Mikäli vainaja on siunattu muualla kuin
Espoossa, omaisten tulee huolehtia, että
tieto siunauksesta tulee vainajan kotiseurakuntaan.
Pyhäinpäivänä vainajan kotiseurakunnan kirkossa luetaan kaikkien edellisen
pyhäinpäivän jälkeen hautaan siunattujen
seurakunnan jäsenten nimet ja sytytetään
rukouskynttilä heidän muistokseen.
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SANOMAKELLOT

Kaikissa Espoon kirkoissa soitetaan
sanomakelloja maanantaisin klo 16 hiljattain kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi. Sanomakelloja voidaan soittaa myös
muulloin erikseen sovittavana ajankohtana.
Sanomakellojen soittamisesta sovitaan
tällöin erikseen omaisten kanssa.

SURURYHMÄ

Seurakunnissa toimii pappien ja diakoniatyöntekijöiden ohjaamia sururyhmiä,
joissa läheisensä menettäneet voivat tavata
toisiaan ja jakaa kokemaansa yhdessä.
Seurakunnan työntekijät antavat myös henkilökohtaista keskusteluapua tarvittaessa.
Lisätietoja saa seurakuntien palvelukeskuksesta ja omasta seurakunnasta.

HAUTAPAIKKA JA
MUISTOMERKKI

Jokaisella espoolaisella vainajalla on
oikeus hautapaikkaan kirkon jäsenyydestä
riippumatta. Hautapaikan voi lunastaa
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ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä.
Hautapaikan hankinta, tuhkaus, uurnantai arkunlasku sekä uurnan noutoaika
sovitaan Espoon seurakuntien palvelukeskuksen hautatoimistossa. Siellä sovitaan
myös haudan hoitoon liittyvät asiat.
Muistomerkkiin liittyvät asiat sovitaan
hautausmaan puutarhurin kanssa. Muistomerkkisuunnitelmalomakkeet ja siihen
liittyvät ohjeet voi tilata hautatoimistosta.
Lomakkeen voi myös tulostaa verkkosivuiltamme.
Uusia arkkuhautapaikkoja Espoossa on
Kellonummen ja Kappelin hautausmaalla.
Tapiolan ja Gräsan uurnalehdoissa ja Kellonummen hautausmaalla on uusia uurnahautoja. Espoolaisille sotaveteraaneille on
Kappelin hautausmaalla oma osasto, jossa
on sekä arkku- että uurnahautapaikkoja.
Gräsan uurnalehdossa, Kirkon ja Kellonummen hautausmailla on muistolehto,
johon vainajan tuhka voidaan kätkeä
nurmen alle ilman uurnaa. Tapiolan uurnalehdossa on myös muistolehto ja tuhka
haudataan joko uurnassa tai arvokkaassa
kääreessä. Tuhka voidaan haudata kaikilla

hautausmailla maahan myös arvokkaassa
maatuvassa kääreessä. Pelkkä tuhka voidaan sirotella nurmikolle Gräsan uurnalehdossa ja Kappelin hautausmaalla. Kellonummen tunnustuksettomalla alueella
tuhka voidaan sirotella nurmikolle tai
metsäiselle alueelle. Jos tuhka haudataan
maahan uurnassa, tulee uurnan aina olla
maatuva.
Tapiolan ja Gräsan uurnalehdoissa
on myös kolumbaariohautoja, joihin
haudattaessa käytetään aina maatumatonta uurnaa. Ulkopaikkakuntalaiselle
luovutetaan uusi hautapaikka ainoastaan
Kellonummen hautausmaalta. Hänellä

on kuitenkin mahdollisuus tulla haudatuksi Tapiolan tai Gräsan uurnalehtoon
tai Kirkon hautausmaalle, mikäli hänelle valitaan muistolehtopaikka. Myös
ulkopaikkakuntalaisen ollessa kyseessä
tuhkan sirottelu Gräsan uurnalehtoon ja
Kappelin hautausmaalle on mahdollista.
Tuhkan sirottelu sekä muistolehtoon
tai uurnahautaan hautaaminen ovat
edullisempia vaihtoehtoja kuin arkkuhautaaminen. Hintoja voi tiedustella Espoon
seurakuntayhtymän hautatoimistosta tai
tutustua niihin hautatoimiston verkkosivuilla espoonseurakunnat.fi.
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HAUTAUSMAAT
ESPOOSSA

Kellonummen hautausmaa
Kellonummentie 17

Arkku- ja uurnahautoja sekä arkku- ja
uurnamuistolehto. Kellonummella on myös
tunnustukseton hautausmaaosasto, jossa on
arkku- ja uurnahautoja, muistolehto sekä anonyymi
sirottelualue.
Kappelin hautausmaa
Pappilantie 12

Espoon siunauskappelin läheisyydessä. Tuhkan
sirottelualue sekä arkku- ja uurnahautoja
espoolaisille sotaveteraaneille. Arkku- ja
uurnahautoja myös muille kuin veteraaneille.
Kirkon hautausmaa
Kirkonmäentie 1

Espoon tuomiokirkon yhteydessä. Uusia hautoja
ainoastaan muistolehdon anonyymialueella.
Gräsan uurnalehto
Olarinluoma 4

Olarin kirkon läheisyydessä. Uusia uurnahautoja,
muistolehto, kolumbaario ja sirottelualue.
Tapiolan uurnalehto
Kirkkopolku 6

Tapiolan kirkon läheisyydessä. Uusia uurnahautoja,
muistolehto ja kolumbaario.
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Kuvat Antti Rintala

Hautausjärjestelyt Espoossa
Siunaus- ja muistotilaisuuteen, hautaustapaan, hautapaikkaan ja
-muistomerkkiin sekä uurnanluovutukseen liittyvät asiat ja ajanvaraukset
hoidetaan Espoon seurakuntien palvelukeskuksessa ma–ti klo 9–15,
ke–to klo 9–12 ja perjantaisin suljettu. Palvelemme ensisijaisesti puhelimitse
sekä sähköisesti.
Varauspalvelut

Painopaikka PunaMusta 2022

siunaus- ja muistotilaisuuspaikat, papin ja kanttorin varaukset
p. 09 8050 2601
varauspalvelut.espoo@evl.fi

Hautatoimisto

arkkuhautaukset, hautapaikat, uurnanlaskut
p. 09 8050 2200, fax 09 256 7212
hautatoimisto.espoo@evl.fi

Päivystävä pappi

Katso poikkeusaukioloajat verkkosivuilta
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espoonseurakunnat.fi
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p. 09 8050 2600
keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Kirkkokatu 1, 02770 Espoo
PL 200, 02771 Espoo

R
PÄ

KK

Rekisteripalvelut, sukuselvitykset
perunkirjoitusta varten
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p. 09 8050 2602
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Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

