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Suositus 1

Kaikki seurakunnat toteuttavat kirkon energia- ja 
ilmastostrategian tavoitteita.

Suositus 2

Kirkkohallitus osoittaa riittävät resurssit näiden 
ilmastotavoitteiden toteutumisen seurantaan ja seurakuntien 
ilmastotyön tukemiseen. Kirkkohallitukseen nimetään 
koordinaattori ja osoitetaan työlle riittävät taloudelliset 
resurssit.

Suositus 3

Kirkkohallitus tuottaa toimintamallin, jossa seurakuntalaiset ja 
paikalliset toimijat kutsutaan etsimään paikallisia ratkaisuja 
hiilineutraaliuteen.

Suositus 4

Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja 
Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi 2025.

Suositus 5

Tavoitteiden toteutumista ja riittävyyttä arvioidaan vuosittain.

Tavoite 5
Seurakunnat 

sekä kirkon 

keskushallinto 

ovat sitoutuneita 

ilmastotyöhön
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Kirkon 
ympäristö-
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Katselmus-
taulukko





Hautausmaiden ja viheralueiden kulttuuriarvojen inventointi 8 
pistettä

Hautausmaiden, piha- ja puistoalueiden luontoarvojen inventointi 5 
pistettä

Kevyemmän hoidon alueet 2 pistettä

Monivuotiset kasvit 2 pistettä

Vieraslajien torjunta 3 pistettä

Kemikaalihaittojen ehkäisy 5 pistettä

Vedenkulutuksen pienentäminen 3 pistettä

Koneiden ympäristövaikutukset 3 pistettä

Vainajan tuhkaamisen ympäristövaikutukset 6 pistettä

Hautaukseen liittyvät ekologiset vaihtoehdot 3 pistettä

Hautojen hoitoon ja vainajien muistamiseen liittyvät 
ympäristönäkökulmat 3 pistettä

Hautakivien uusiokäyttö 3 pistettä

Hautausmaiden ympäristökasvatuksellisten arvojen hyödyntäminen 3 
pistettä

Hautausmaahenkilöstön ympäristökoulutus 5 pistettä

Muut toimenpiteet 5 pistettä

Kirkon 
ympäristö-
diplomi: 
Hautausmaat





Hautausmaalle on laadittava 
hoitosuunnitelma, jossa 
määritellään seurakunnalle 
kuuluva hautausmaan perushoito 
ja esitetään hautausmaan 
vuosittaiset hoitotoimenpiteet 
sekä pidemmällä aikavälillä 

toteutettavat kunnostustyöt.

Kirkko-
järjestys
(voimaantulo 
sidoksissa uuteen 
kirkkolakiin)

58 §. 
Hautausmaan 
hoito-
suunnitelma 



Ehdotettu säännös hautausmaan 
hoitosuunnitelmasta on uusi. Hautaustoimilain 13 
§:n mukaan hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa 
hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien 
muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautaustoimilaki 
asettaa seurakunnille hautausmaiden ylläpitäjänä 
hoitovelvoitteen, jota on tarpeen täsmentää 
kirkkojärjestyksessä.

Säännöksen tarkoituksena on selkeyttää 
seurakunnan ja hautaoikeuden haltijan hoitovastuita 
ja tuoda lisää suunnitelmallisuutta hautausmaan 
hoitoon. Seurakunnan tulisi määritellä 
hoitosuunnitelmassa, mitkä ovat seurakunnan ja 
mitkä omaisten tehtäviä. Seurakunnan olisi 
kuitenkin huolehdittava hautausmaan yleisilmeestä.

Kirkko-
järjestys
(voimaantulo 
sidoksissa uuteen 
kirkkolakiin)

58 §. 
Hautausmaan 
hoito-
suunnitelma 





Hautausmaan hoitosuunnitelmaan sisältyvät usein toistuvien ja 
säännöllisten sekä pitkällä aikavälillä toteutettavien töiden 
suunnittelu. 

Hautausmaan hoitosuunnitelmassa esitetään tavoitteet
ja vaatimukset hoitotöille, kuten

•  talvihoito
•  puhtaanapito
•  rakenteiden, varusteiden, kalusteiden ja laitteiden hoito
•  kasvillisuuden hoito
•  kunto- ja turvallisuustarkastukset ja -inventoinnit
•  järjestelmien hoito ja käyttö.

Hautausmaan hoitosuunnitelmassa otetaan kantaa myös 
kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitteluun, kuten 
puiden hoitoon, käytävien ja kulkuväylien uusimiseen ja 
kastelujärjestelmien uusimiseen. 

Hautausmaan kunnossapidon suunnitteluun liittyy lisäksi 
hautausmaan toimintaa ja kunnossapitoa varten tarvittavien 
resurssien − kuten koneiden, kaluston ja tilojen − käytön
suunnittelu.

Hautaus-
maan 
hoito-
suunnitelma 



Jotta hoitosuunnitelma olisi käyttökelpoinen työkalu hautojen 
hoidon ja hautausmaan kokonaisvaltaisen kunnossapidon 
ohjaamiseen, pitäisi hoitosuunnitelmassa esittää vähintään 
seuraavat asiat:

• kunnossapidon ’vuosikello’ eli kuvaus, mitä työtehtäviä 
sisältyy kunnossapitoon ja miten ne ajoittuvat 

• seurakunnan / hautaoikeuden haltijan hoitovastuut

• hautausmaan ja sen eri osien kunnossapitotaso ja 
kunnossapitoluokitus (RAMS)

• kunnossapitotehtävien sisältö olosuhteiden edellyttämällä 
tarkkuudella

• kunnossapitoon varatut resurssit, joilla hoitosuunnitelmassa 
esitetyt työtehtävät on tarkoitus toteuttaa ja asetettu 
kunnossapitotaso saavuttaa

• hautausmaan kunnossapidon kehittäminen 
hoitosuunnitelman voimassaoloaikana

Hoitosuun-
nitelman 
suositeltava 
sisältö




