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Pieneläinten hautausmaa 
 

Hautapaikka varataan Kuntatekniikan palveluista puisto-osastolta laskutustietoja vastaan 

(nimi, osoite ja ulkopaikkakuntalaiselta henkilötunnus).  

 

Pieneläinhautausmaalla on numeroidut paikat.  

Asiakas suorittaa hautaamisen.  

Alueelle ei ole valmisteltu erikseen ns. talvihautapaikkoja. 

 

Yhteystiedot puisto-osastolle 

puistopuutarhuri p. 044 4294 269, tarvittaessa yhteyshenkilöä voi kysyä puhelinvaihteesta 

08 42941 (9:00-15:00). 

 

Hautapaikkojen koko ja hinnat 

Pienikokoiset lemmikit: hautapaikan koko 1m x 1m, hinta 27,53€ (sis. alv 24%).  

Isokokoiset koirat: hautapaikan koko 2m x 1,5m, hinta 60,67€ (sis. alv 24%).  

 

Hautapaikka on voimassa 10 vuotta. 

 

Peittokerros alle 40kg painoiselle lemmikille 0,5m ja yli 40kg painoiselle 1m. 

 tee kuoppa hautapaikan keskelle, ettei naapurihauta häiriinny 

 jos käytät käärettä, sen tulee olla maatuvaa ainetta. Muovia tai muita maatumattomia 

kääreitä ei saa käyttää 

 kaivumaata ei tule lapioida eikä kasata käytävän päälle  

 hauta peitetään välittömästi 

 peittomaa painuu ajan myötä - jätä haudalle kumpu  

 halutessasi merkitse paikka omalla merkillä (esim. luonnonkivi, tukeva paalu) 

 siisti jäljet ja roskat 

 käsityökaluja kaivamista varten on alueella katoksessa  

 
Hautaaminen talvella  

Kaivamisen voi joutua teettämään konetyönä.  

Myös konekaivuussa on tärkeää varoa, ettei oleville haudoille tai rakenteille aiheuteta 

vahinkoa ja että jäljet tulee siistittyä. 

 

Hautapaikan hoito 

Kaupunki hoitaa alueen niittämällä heinikon n. 3 kertaa kesäkaudella 

 

Asiakkaan tehtävät 

 huolehtia haudan siisteydestä 

 helposti särkyviä koristeita ei suositella. Koristeet ja mahdolliset kukkaistutukset on 

hyvä eristää heinikosta niin, että alue on helppo niittää. Muutoin koristeiden ja kasvien 

säilyminen on epävarmaa. 

 puuvartisia kasveja ei istuteta. 
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Lemmikin voi haudata myös muualle, kun huolehtii ettei hautaamisesta aiheudu vaaraa 

ihmisten tai eläinten terveydelle 

 hautaa ei tehdä pohjavesialueille, eikä lähteiden tai talousvesikaivojen lähelle 

(vähintään noin 30 - 100 m etäisyys maaperän laadusta ja maaston muodoista 

riippuen) 

 ei haudata liian lähelle naapurin rajaa 

 haudataan riittävän syvälle: pienille (alle 40 kg) eläimille peittokerros on vähintään puoli 

metriä ja suurille lemmikeille vähintään yhden metrin paksuinen kerros 

 kääreenä käytetään maatuvaa materiaalia, eikä missään tapauksessa muovipussia tai 

–säkkiä  

 terveysvalvonnan ohjeen mukaan kuitenkaan taajamassa ei tulisi haudata 

lemmikkejä tonteille.  
 
Tuhkaus on nykyisin yleistynyt lemmikkien hautaustapa. Siitä lisätietoa saa 

 paikallisilta eläinlääkäreiltä  
 internetistä:  

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/kuolleet-elaimet/lemmikkielaimet/ 
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