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1 PERUSTIEDOT
1.1 Sijainti
Hautausmaan virallinen osoite on Anian rantatie 226, 33980 Pirkkala.
Hautausmaa sijaitsee noin viisi kilometriä Pirkkalan keskustasta lounaaseen, kohti Lempäälää.
Hautausmaan kokonaispinta-ala vapaat maa-alueet mukaan lukien on noin 6,5 hehtaaria, josta
rakennettua hautausmaata on noin 4 hehtaaria. Rakentamaton alue, 2,5 ha, on vuokraviljelyssä.

1.2 Perustaminen ja käyttöönotto
Edellisen kirkon purkaminen vuonna 1858 merkitsi hautausten päättymistä Pirkkalankylässä lähes
kokonaan ja niiden siirtymistä järven pohjoispuolelle noin 60 vuoden ajaksi. Ensimmäinen hautaus
uudelleen kunnostetulle hautausmaalle tehtiin huhtikuussa 1921. Hautausmaata on laajennettu tämän
jälkeen useaan kertaan, vuosina 1927, 1932, 1943, 1985 ja 2001.

1.3 Käyttöikä
Tammikuussa vuonna 2014, Pirkkalan hautausmaan uudella osastolla on vapaana 1007 uutta
arkkuhautapaikkaa. Uusia uurnapaikkoja on vapaana 66.
Tuhkausprosentti on viimeisen 5 vuoden aikana ollut keskimäärin 50 %.
Hautausten määrä samana aikana keskimäärin 80 kpl vuodessa.
Tarkasteltaessa 5 vuoden tilastoja, käyttöiän pituudeksi saadaan seuraavia lukuja:
Uusia arkkupaikkoja on käytetty keskimäärin 16 kpl vuodessa.
Uusia uurnapaikkoja on käytetty keskimäärin 10 kpl vuodessa.
Arkkuhautapaikkojen riittävyys – vuoteen 2076
Uurnahautapaikkojen riittävyys – vuoteen 2020
Seurakunnalle palautuvat haudat, noin 10 kpl vuosittain, ja tuhkausprosentin tasainen vaikkakin hidas
kasvu, tulevat oletettavasti aiheuttamaan uusien arkkuhautapaikkojen käyttöönoton hidastumista.

1.4 Kartat
Hautausmaakaava
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut hautausmaakaavan 12.12.1990.
Hautausmaakaavan viimeisin, vahvistettu versio on päivätty 19.12.2001.
Lohkokartat
Hautausmaan lohkoista on erilliset, mittakaavaltaan 1:200 kartat, joista käy ilmi lohkojen rivit,
hautapaikat ja mahdolliset hautojen väliin jäävät kaistat.
Sähköinen kartta-aineisto
Hautausmaan osastot niihin liittyvine rakennuksineen on kartoitettu vuonna 2004.

1.5 Maaperä
Hautausmaan vanhan puolen maaperä on uudemmilta osiltaan (AU ja muistolehto) täytettyä hiekkaa,
muutoin vanhan puolen maaperä on hyvin vaihtelevaa. Hautausmaan uudella puolella maaperä on
kokonaan paikalle tuotua hiekkaa.
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1.6 Kasvillisuus
Hautausmaan valtapuulajeina ovat mänty, kuusi ja koivu. Hautausmaan rakentamisen myötä alueelle on
istutettu useita eri puulajeja.
Vanhalla puolella kasvavien puiden aluekohtainen runkomäärä pyritään saamaan oikealle tasolle ja
toistaiseksi kaikkien huonokuntoisten puiden tilalle ei istuteta uusia puita. Kun puumäärä on saatu
sopivalle, normaalin kasvun mahdollistavalle tasolle, poistettavien puiden tilalle istutetaan uusia puita.
Vanhan puolen pensaiden valtalaji on aidanteena käytetty marja-aronia ja uudella puolella
kurttulehtiruusu. Kurttulehtiruusu on Kansallisen vieraslajistrategian (MMM) mukaan erityisen
haitallinen vieraslaji ja siitä pyritään pääsemään eroon lohko kerrallaan, vaihtamalla sitä muihin pensasja perennalajeihin.
Haudoille voi istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka eivät täysikasvuisina ylitä merkittävästi haudalla
olevan muistomerkin korkeutta ja leveyttä. Kasveista ei saa olla haittaa viereisille haudoille tai
hautausmaan hoidolle.
Määräysten vastaiset kasvit voidaan poistaa haudoilta hautausmaan henkilökunnan toimesta ja työstä
aiheutuneet kulut peritään haudan haltijalta.
Kaikki istutukset tehdään haudan kukkapaikalle.

2 TEKNIIKKA

2.1 Rakennukset
Kirkko
Vuonna 1921 käyttöön vihityn kirkon on suunnitellut arkkitehti Adolf Ilmari Launis. Kirkko on
tyypiltään länsitornillinen pitkäkirkko. Sen seinät ovat punatiiltä, kivijalka harmaata kiveä ja portaat
graniittia. Kirkko sijaitsee keskeisellä paikalla hautausmaan vanhalla puolella.
Ruumishuone
Ruumishuone on rakennettu 1950. Sen on suunnitellut insinööri E. A. Liuha ja kattorakenteet on
piirtänyt insinööri T. Rajala. Seinät ovat punatiiltä ja kivijalka on päällystetty tummanharmaalla
liuskekivellä. Ruumishuone sijaitsee kirkon kaakkoispuolella.
Hautausmaan toimisto
Hautausmaan toimistona ja hautausmaan työntekijöiden sosiaalitiloina toimiva Kirkkotupa on vihitty
käyttöön syyskuussa 2003. Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Jarl Ahlström. Hautausmaan toimisto
sijaitsee kirkon koillispuolella.
Huoltorakennukset
Hautaustoimen kaluston lämpimät huoltotilat sijaitsevat toimiston vieressä. Lämpimien tilojen lisäksi
pihapiirissä on kylmä varastorakennus (entinen sosiaalitila). Molemmat vanhat rakennukset ovat
lautaverhoiltuja.
Konevaja
Hautaustoimen kylmä konevaja sijaitsee toimiston luoteispuolella, tontin takareunassa. Punatiilinen
rakennus valmistui 2006 ja sen on suunnitellut arkkitehti Jarl Ahlström.

2.2 Kulkuyhteydet ja autopaikoitus
Hautausmaalle suuntautuva moottoriajoneuvoliikenne tapahtuu ensisijaisesti hautausmaan toimistolle
johtavasta liittymästä Pappilantieltä. Erityisesti tavaraliikenteen tulee kulkea tätä kautta.
Kirkon pääportille vievä liittymä ja kulkuväylä (Pappilantieltä) on varattu vainajien kuljetusta ja
jalankulkua varten.
Autopaikoitus keskittyy pääasiassa Anian rantatien varressa olevalle parkkipaikalle. Paikoitustilaa on
myös Pappilantien varrella kirkon pääportin läheisyydessä.

4

2.3 Vesi
Hautausmaan kasteluvesi saadaan Pyhäjärvestä. Kasteluverkosto kattaa kaikki käytössä olevat hautaalueet ja se on käytössä sulan maan aikana. Vanhan puolen keskellä on lisäksi toimiva, vanha
käsikäyttöinen pumppukaivo, josta saa vettä ympäri vuoden. Kastelujärjestelmän viimeisin muutostyö
on vuodelta 1996.
Käyttövesi saadaan Reipin vesiosuuskunnan verkosta. Käyttövesiverkosto kattaa kirkon, hautausmaan
toimiston ja lämpimän huoltotilan. Kiinteistöt on yhdistetty Pirkkalan vesiosuuskunnan vuonna 2012
rakennuttamaan jätevesiviemäriin, kiinteistön oma umpikaivo on poistettu.

2.4 Salaojitus ja pintavedet
Hautausmaan vanhalla puolella on viimeksi tehty uutta salaojitusta 2001 uurna-alueen rakennustyön
yhteydessä. Uuden puolen sadevesiverkosto on tehty hautausmaan rakentamisen yhteydessä 1986
Salaojakeskus Oy:n suunnitelman mukaan.

2.5 Sähkö
Tärkeimmät kulkureitit ja parkkipaikat on valaistu ja ulkovalaistus on hämäräkytkimen ohjaama.
Sankarihauta on ympäröity valaisinpollareilla ja kirkon julkisivut on lisäksi valaistu esteettisistä syistä
kohdevaloilla. Huoltoalueen valaistuksen lisäämiseksi lämpimän huoltotilan räystään alle on asennettu
kaksi liiketunnistimellista kohdevalaisinta syksyllä 2013. Hautausmaan alueella on hautojen sulatukseen
käytettäviä, lukollisia pistorasioita (työsähkö) ja vanhalla puolella on tallentava kameravalvonta
(kameroita 10 kpl).

2.6 Jätteet
Hautausmaan yleisillä jätepisteillä on syväkeräysastiat sekajätteelle, 4 kpl vanhalla puolella ja 3 kpl
uudella. Biojäteastiat sijaitsevat syväkeräysastioiden vieressä ja niistä jäte kerätään hautausmaan
työntekijöiden toimesta kompostoitavaksi. Anian rantatien viereiselle parkkipaikalle on hankittu
syväkeräysastiat lasi- ja metallijätteelle sekä sekajätteelle vuonna 2014. Näiden lisäksi hautaustoimen
omaan käyttöön tarkoitettuja erillisiä jätteenkeräyksiä on metallille, jäteöljylle ja kiinteälle öljyiselle
jätteelle sekä vaaralliselle jätteelle.

3 HAUTAUSMAAN OSAT JA HAUTAOSASTOT

3.1 VANHA PUOLI, hautalohkot A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, O, R ja AU, sekä
sankarihauta ja muistolehto
A. Erityispiirteet
1. Kirkon ympärillä sijaitseva vanha puoli sisältää reunakivelliset hautalohkot A, C ja D sekä
hautauskäytöstä poistetun lohkon B, joka on alueen vanhin lohko ja tunnetaan nimellä museoosasto. B-lohkolla on Pirkkalan vanhojen kirkkojen muistomerkki.
2. Sankarihauta (sodat 1939–44) sijaitsee kirkon pääportilta katsottuna vasemmalla. Sankarihautaalueen muistomerkkeineen on suunnitellut taiteilija Ilmari Wirkkala. Sankarihautojen
paljastustilaisuus oli 24.6.1947.
3. Muistolehto sijaitsee kirkon lounaispuolella ja se on perustettu 1998. Muistolehtoa reunustaa
punatiilestä muurattu muuri, johon muistolehtoon kätkettyjen vainajien nimet kiinnitetään.
4. Vanhaa puolta rajaa osittain vanha kivimuuri, jota on jatkettu vuonna 2012 poistetun kuusiaidan
tilalle (Satakunnan kivipalvelu).
B. Hautatyypit ja hautapaikan koko
Matalat arkkuhaudat (1,5 m), 1,0 × 2,0 m
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Uurnahaudat (0,6 m), 1,0 x 1,0 m
Muistolehtoon haudataan nimettömänä

C. Lohkotunnus, hautatyyppi, rivit, kapasiteetti ja käyttöönotto
Lohko
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
O
R
AU

Hautatyyppi
arkku/uurna
museo-osasto
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
uurna

Rivit
01 - 06
01 – 09
10 – 11
01 - 12
01 - 08
01 - 07
01 - 12
01 - 10
01 - 09
01 - 08
01 - 06
01 - 08
01 - 07
01 - 06
01 - 06
01 - 23

Kapasiteetti
126
124
19
200
195
202
312
245
196
192
117
200
159
135
97
179

Käyttöönotto
1950
1929
1936
1921
1955
1961
1968
1972
1976
1972
1980
1983
1986
1988
2001

D. Koskemattomuusaika
Hautojen koskemattomuusaika on 25 vuotta.
3.2 UUSI PUOLI, hautalohkot 1A, 1B, 1C, 1D, 2E, 2F, 2G ja 2U
A. Erityispiirteet
1. Uusi puoli on rakennettu 1986 ja ensimmäinen vainaja on haudattu vuonna 1991.
Hautausmaasta on otettu käyttöön ensimmäiset 3 lohkoa ja käyttämätön alue on muutaman
kerran kesässä leikattavaa ruohokenttää. Ensimmäisten lohkojen ympärille ja alueen poikki
paikoitusalueelle kulkevat käytävät on rakennettu.
B. Hautatyypit ja hautapaikan koko
Matalat arkkuhaudat (1,5 m), 1,2 × 2,5 m
Syvät arkkuhaudat (2,1 m), 1,2 × 2,5 m
C. Lohkotunnus, hautatyyppi, rivi, kapasiteetti ja käyttöönotto
Lohko
1A
1B
1C
1D
2E
2F
2G
2U

hautatyyppi
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
arkku/uurna
uurna

Rivit
01-10
21-29
11-20
30-38
07-16
17-27
28-39
(suunnittelussa)

Kapasiteetti
316
163
302
189
179
217
164

Käyttöönotto
1991
2003
2012
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D. Koskemattomuusaika
Hautojen koskemattomuusaika on 20 vuotta.

3.3 MUISTOLEHTO
Muistolehto on perustettu vanhalle nurmipintaiselle puistoalueelle kirkon lounaispuolelle. Vainajien
tuhka kätketään ilman uurnaa kolmeen kerrokseen. Yhteensä suunnitelmassa on paikat 3429 tuhkalle.
Tuhka kätketään nimettömänä, omaiset eivät saa osallistua tuhkan kätkemistilaisuuteen. Vainajien
nimikylteille on varattu tilat tiiliseen muuriin. Nimikyltin tilaa seurakuntatoimisto.
Muistolehdon suunnitelma on hyväksytty Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvostossa 27.1.1998.

4 HAUDAT

4.1 Seurakunnalle palautuvat haudat
Haudan palautuessa seurakunnalle hautaustoimen tehtävänä on tarkastaa hauta ja sen muistomerkit sekä
mahdolliset reunakivet ja istutukset. Lisäksi kaikki seurakunnalle palautuvat haudat ja niiden
hautamuistomerkit kuvataan ja kuvamateriaali arkistoidaan.
Hauta voidaan ottaa pysyvästi seurakunnan haltuun ja hoitoon, mikäli hautaan on haudattu
paikkakunnalla asunut kulttuurihistoriallisesti merkittävä henkilö tai haudan muistomerkki on
kulttuurihistoriallisesti/esteettisesti arvokas.
Reunakivialueilta palautuneet haudat muutetaan uurnahaudoiksi, koska koneellinen kaivutyö saattaa
rikkoa reunakiviä. Reunakivialueet pyritään saamaan yhdenmukaisiksi siten, että uudelleen myytäville
haudoille velvoitetaan asentamaan reunakivet, mikäli haudalla ei niitä ennestään ole.

4.2 Hautapaikkojen luovutus
Uudet hautapaikat luovutetaan sekä arkku- että uurnahautojen osalta käytössä olevalla osastolla
järjestyksessä edeten. Uusia rivejä ei oteta käyttöön ennen edellisen rivin täyttymistä. Hautapaikka
luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Uusia hautapaikkoja luovutettaessa hallintaan voi
saada vain yhden hautapaikan kerrallaan. Vanhan puolen nurmialueilla on mahdollista luovuttaa kaksi
vierekkäistä arkkupaikkaa (matala hauta), mikäli seurakunnalle palautuneista haudoista sellaisia löytyy.
Hautapaikka luovutetaan 30 vuodeksi ja mahdollisen uuden hautauksen yhteydessä on hallinta-aikaa
jatkettava niin, että hautapaikka on lunastettu vainajan koskemattomuusajaksi.
Uudet arkkuhautapaikat
Uudet arkkuhautapaikat sijaitsevat hautausmaan uudella puolella, jossa lohkot otetaan käyttöön
järjestyksessä riveittäin.
Uudet uurnahautapaikat
Uudet uurnahautapaikat sijaitsevat vanhalla puolella.
Uurnahautausta varten voidaan pyynnöstä luovuttaa myös uusi arkkuhautapaikka hautausmaan uudelta
puolelta, jolloin hautapaikka on mahdollista valita arkkuhautausten väliin jääneistä vapaista
hautapaikoista.
Palautuneet hautapaikat
Jos seurakunnalle palautuneita hautoja on saatavilla, niitä luovutetaan pyynnöstä kuolemantapauksen
yhteydessä. Hautausta järjestelevän tahon on esitettävä hautaustoimelle arvio haudan tulevasta käytöstä,
jonka jälkeen hautaustoimi esittää mahdolliset vaihtoehdot hautaukseen soveltuvasta palautuneesta
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haudasta. Jos hautauksesta vastaava taho ei hyväksy hautaustoimen esittämää palautunutta hautaa
ehtoineen, on haudaksi lunastettava uusi hautapaikka.

4.3 Hautamuistomerkit
Hautausmaalla noudatetaan Pirkkalan seurakunnan kirkkoneuvoston 16.5.2007 vahvistamaa ohjetta
”Hautamuistomerkkien koot Pirkkalan hautausmaalla”. Ennen muistomerkin paikalleen asennusta on
siihen saatava seurakunnan kirjallinen hyväksyntä. Reunakivellisillä lohkoilla A, C ja D, on haudalle
asennettava reunakivet, mikäli sillä ei niitä ennestään ole. Lisäksi hautamuistomerkkeihin liittyen
noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja hautaustoimen ohjesääntöä.

5 MUISTOMERKIT
SANKARIHAUDAT
Sankarihauta-alue on pohjois-eteläsuuntainen, yhtenäisen reunakiven ympäröimä suorakaiteen
muotoinen nurmikenttä. Alueella on kirkon pääkäytävää vasten yhteismuistomerkki ja sen takana
kahdessa pitkässä rivissä sankarivainajien henkilökohtaiset muistokivet. Muistomerkeissä käytetty
kivimateriaali on kauttaaltaan punagraniittia. Muistomerkin on suunnitellut taiteilija Ilmari Wirkkala ja
sen on valmistanut Suomen Graniitti, vuonna 1947.
MUISTOLEHTO
Tiiliseinämä on muurattu muistolehtoon kätkettävien vainajien nimilaattojen kiinnittämistä varten.
Tiiliseinämän päätyyn on kiinnitetty tummaa graniittia oleva suorakaiteen muotoinen levy, jossa risti ja
sanat: ”Jumala on rakkaus”. Tiilimuurin on suunnitellut seurakuntapuutarhuri Matti Lämsä 1998.
MUUALLE HAUDATTUJEN MUISTOMERKKI
Muistomerkki muodostuu n. 30 cm korkeasta punatiilisestä kahdeksankulmaisesta jalustasta, jota kiertää
takorautainen vanne. Hiekkapintaisen jalustan keskellä on takorautaristi. Lisäksi muistomerkkiä
reunustaa takorautainen aita sen länsipuolella. Muistomerkin on valmistanut Antti Lehtinen vuonna
2002.
KARJALAAN HAUDATTUJEN MUISTOMERKKI
Muistomerkki on graniitista veistetty suorasivuinen pystykivi. Muistomerkin edessä on noppakivin
päällystetty alue. Muistomerkin ovat pystyttäneet Pirkkalan karjalaiset vuonna 1956.
VUODEN 1918 UHRIEN MUISTOMERKKI
Muistomerkki on materiaaliltaan vaaleaa graniittia. Muistomerkin ympärillä on katukivin päällystetty
alue. Sen on suunnitellut kuvanveistäjä Villu Jaanisoo vuonna 2000.
SODISSA KAATUNEIDEN MUISTOLAATTA
Laatta on kiinnitetty kirkon seinään. Sen ovat yhteistyössä hankkineet Pirkkalan kunta ja seurakunta.
PIRKKALAN VANHOJEN KIRKKOJEN MUISTOMERKKI
Muistomerkki on pienikokoinen, harmaata graniittia oleva pystykivi. Nimisivussa on kiillotettuna
kartussin muotoinen kehys ja sen sisällä risti ja teksti: ”Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala Sebaot”,
alareunassa on vuosiluvut 1543–1858.
VANHAN PUOLEN PORTTI
Vanhan kirkon rautainen portti, taiteilija Ilmari Wirkkala.
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6 HAUTAUSMAAN YLEISHOITO HAUTAOSASTOILLA
Hiekkapintaiset arkkuhautaosastot, A, C ja D
Haudan haltija vastaa hoitotoimenpiteistä koko haudan alueella. Haudan pinta-ala on tarkistettavissa
hautakirjasta tai hautaustoimen hautakirjanpidosta. Seurakunta vastaa käytävien ja hautaosastoilla
olevien kaistojen hoitotoimenpiteistä. Hoitotoimenpiteiden teko hautaosastojen puustolle ja pensaille on
sallittua ainoastaan hautaustoimen työntekijöille. Haudoille ei saa istuttaa puuvartisia kasveja.
Nurmipintaiset arkkuhaudat, muut lohkot
Haudan haltija vastaa hoitotoimenpiteistä vain osalla haudan pinta-alasta. Haudan hoitoon katsotaan
kuuluvaksi koko istutusalue. Seurakunta hoitaa pääosan haudan vapaasta nurmipinnasta.
Nurmipintaisten hautaosastojen vapaiden alueiden ja käytävien hoito kuuluu seurakunnalle.
Hoitotoimenpiteiden teko hautaosastojen puustolle ja pensaille on sallittua ainoastaan hautaustoimen
työntekijöille. Haudoille ei saa istuttaa puuvartisia kasveja.

Nurmipintaiset uurnahaudat, koko hautausmaa
Haudan haltija vastaa hoitotoimenpiteistä vain osalla haudan pinta-alasta. Haudan hoitoon katsotaan
kuuluvaksi koko istutusalue. Seurakunta hoitaa pääosan haudan vapaasta nurmipinnasta.
Nurmipintaisten hautaosastojen vapaiden alueiden ja käytävien hoito kuuluu seurakunnalle.
Hoitotoimenpiteiden teko hautaosastojen puustolle ja pensaille on sallittua ainoastaan hautaustoimen
työntekijöille. Haudoille ei saa istuttaa puuvartisia kasveja.

7 VOIMAANTULO
Tämä käyttösuunnitelma tulee voimaan 17.12.2014.
Tällä käyttösuunnitelmalla kumotaan aikaisempi 30. lokakuuta 2001 vahvistettu Pirkkalan hautausmaan
käyttösuunnitelma.

