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Arkkuhaudan kaivuuseen sisältyvät työt
Koskee Iisalmen Vanhalla sekä Kangaslammin hautausmailla tapahtuvia arkkuhaudanurakkakaivuita ajalla 1.10. 2021 – 31.12.2023 (sekä mahdollisia lisävuosia 2024 –
2025).

1. Yleistä
-

-

Hauta kaivetaan konetyönä, jos se ei ole mahdollista, niin se tehdään käsityönä,
seurakuntayhtymä osoittaa hautapaikan,
lumityö ei kuulu urakkaan,
seurakuntayhtymälle kuuluu roudansulatuslaitteen (maton) laittaminen haudalle,
haudankaivutyö pyritään tekemään maanantai – perjantai 7.00 – 16.00 välisenä
aikana,
kaivutyö tehdään samalla viikolla siunausten kanssa, poikkeuksellisesti maanantaina tai tiistaina olevien hautausten haudat voidaan kaivaa edellisen viikon
lopulla,
tarkemmasta ajankohdasta sovitaan seurakuntayhtymän työntekijän kanssa,
urakoitsija järjestää sijaisen lomien tai muiden esteiden sattuessa (sijaisen työnopastuksesta vastaa urakoitsija) ja
kaivutyöstä ilmoitetaan urakoitsijalle hyvissä ajoin ennen hautausta
tehty työ laskutetaan kuukausittain kuukauden viimeisenä päivänä

2. Vastuu/velvollisuus
-

-

-

Urakoitsija vastaa kiinteistöille (mm. istutuksille, nurmikolle ja muistomerkeille) aiheuttamistaan vahingoista,
urakoitsija vastaa työkohteidensa ja työntekijöidensä työsuojelusta viranomaisasiointeineen. Urakoitsijan tulee käyttää töissään, töiden luonne huomioon ottaen, aina riittävän ammattitaitoista työvoimaa.
urakoitsija vastaa kalustonsa ja henkilökuntansa kaikista kuluista ja vakuutuksista sekä ottaa vastuuvakuutuksen, joka kattaa em. vahingot ja laiminlyönnit
kaikille osapuolille ja
urakoitsija ei ole työsuhteessa seurakuntayhtymään
urakoitsijaa koskee vaitiolovelvollisuus.

3. Valmistelevat työt
-

talvikautena tarvittaessa lumen poisto hauta-alueelta,
kesäaikana nurmipinta suojataan tarvittaessa seurakuntayhtymän tarjoamalla
materiaalilla,
tuentavälineiden ja muiden tarvikkeiden kuljetus hautausmaan varastolta haudalle ja
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-

muistomerkin ja reunakivien siirto tarvittaessa ja asennukset takaisin

4. Kaivutyö
-

-

Hauta kaivetaan 150cm:n (matala) tai 210 cm:n (syvä) syvyiseksi. Haudan kaivamisen aikana näkyviin tulevat aikaisemmin haudatun vainajan jäännökset
suojataan kaivamisen aikana ja sen jälkeen peitetään haudan pohjalle (hautaustoimen ohjesääntö 11§),
haudan tuenta,
kaivuumassojen sijoitus siten, että haudalle on esteetön kulku,
kaivuumassojen sijoitus siten, että viereisille haudoille aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa
haudan pintarakenteet ja tukirakenteiden paikalleen asennus. Tarkistettava, ettei
kaivetusta haudasta aiheudu vaaraa sortumisen vuoksi ja
kaivutyön jälkeen hauta-alueen ja kulkureitin haudalle hyvä siistiminen.

5. Peittotyö
-

hauta on peitettävä kokonaan hautauspäivänä,
haudan peiton jälkeen muotoillaan hautakumpu haudan kohdalle. Kummun korkeus noin 25 cm ja pinta-alaltaan noin 100 x 200 cm,
kukkalaitteet laitetaan huolellisesti hautakummulle. Tukilaitteet ym. hautauksessa tarvittavat välineet siirretään varastoon välittömästi,
hauta-alue siistitään hyvin ja ylimääräiset kaivumaat viedään pois haudalta peiton yhteydessä ja
haudan kaivussa ja muussa hautaukseen kuuluvissa töissä noudatetaan hautaustoimen ohjesääntöä, hautausmaiden käyttösuunnitelmaa ja hautausmaiden järjestysmääräyksiä

6. Hautapaikan kunnostustyö
-

Hautapaikan kunnostustyöt sisältyvät urakkahintaan, myös talvihautojen kevätkunnostus (kunnostus sisältää haudan tiivistyksen ja nurmetuksen sekä
mahdollisesti syrjään siirrettyjen hautakivien paikalleen laiton).
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