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Hautaustoimisto voi hoitaa kaikki käytännön järjestelyt puolestasi. Asiointiasi meillä helpottaa,  kun etukäteen on 
mietittynä joitakin toiveita. Alla listaus yleisimmistä pohdintaa aiheuttavista asioista. 

HAUTAUSLUPA
Hautauslupaa ei tarvita hautaustoimistossa asioinnissa. Hautaustoimisto hoitaa hautausluvan tarvittaville tahoille. 
Jos lupa on kuitenkin toimitettu sinulle, otathan sen mukaan, kun asioit toimistossamme.

TILAISUUDEN MUOTO
Seurakuntaan kuuluvat vainajat siunataan. Jos vainaja ei kuulu seurakuntaan, vaihtoehtoja on useampi; 
siunaustilaisuus, jäähyväistilaisuus ilman pappia tai hautaaminen ilman seremoniaa. Vainajan toiveita tilaisuuden 
muodosta pyritään aina kunnioittamaan.

TILAISUUDEN PAIKKA
Tilaisuus voidaan pitää esimerkiksi tutussa kirkossa. Kirkoissa on mahdollisuus varata seurakuntasali
muistotilaisuutta varten, jolloin muistotilaisuuteen ei tarvitse erikseen siirtyä. Kuitenkin hautaustapa voi vaikuttaa 
paikkaan, esimerkiksi arkkuhautauksessa  on hyvä valita kappeli samalta hautausmaalta, johon vainaja tullaan 
hautaamaan.

HAUTAUSTAPA
Jos vainaja ei ole eläessään kertonut toivetta tietystä hautaustavasta, on tätä hyvä pohtia ennen päätösten
tekemistä. Hautaustapaan voi vaikuttaa myös hautapaikka, joihinkin hautoihin saa haudata ainoastaan uurnan tai 
tuhkan.

HAUTAPAIKKA
Hautapaikka voi olla olemassa ja suvun perinteitä halutaan jatkaa käyttämällä sukuhautaa. Uuden hautapaikan 
valintaan voi vaikuttaa hautaustapa. Arkkuhautaukseen hautapaikkoja on rajatusti ja niitä luovutetaan lähtö-
kohtaisesti vain kotikunnan asukkaille.

ARKKU JA UURNA
Arkku on hautajaisten merkityksellisin tuote ja on siksi syytä valita arkku siten, että se kuvastaa vainajaa.
Hautaustavalla ei ole merkitystä arkun arvokkuuteen. Hautaustilaisuus on yhtä pitkä riippumatta siitä valitaanko 
arkkuhautaus vai tuhkaus. Tuhkauksessa tarvitaan arkun lisäksi uurna. Uurna voi olla samantyylinen kuin arkku, 
mutta se ei ole välttämätöntä, sillä uurnan hautaaminen tapahtuu vähän myöhemmin. Myös uurnan voi valita 
arkun tavoin vainajaa kuvastavaksi. Uurnassa voi olla mm. vainajaa kuvastava kuva.


