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Yksityisen haudan perustamislupahakemus 

1. Tiedot luvan hakijasta/hakijoista

Hakijan sukunimi        Hakijan etunimi              Henkilötunnus/Y-tunnus

Yhteyshenkilön nimi 

Yhteyshenkilön postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Hautausjärjestelyistä vastaava henkilö (jos ei hakija) 

Suostun asian sähköiseen käsittelyyn ja päätöksen vastaanottamiseen 

(tiedoksiantoon) sähköisesti 

Suostumus tiedoksiantoon ja käsittelyyn merkitsee sitä, että myös asiaa koskevat 

tiedustelut ja täydennyspyynnöt voidaan tehdä sähköisesti. Hakijan sähköpostiosoitteen on 

oltava ajantasainen ja aktiivisessa käytössä. 

2. Tiedot yksityiseen hautaan haudattavasta henkilöstä/henkilöistä 

Haudattavan/haudattavien nimet, henkilötunnukset sekä kuolinajat. Mikäli jo haudattu, niin 
hautaamisajankohta. 
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3. Lupahakemuksen perustelut 

Lupa yksityisen haudan perustamiseen voidaan myöntää erityisestä syystä nimetyn 

vainajan hautaamiseen hautaustarkoitukseen sopivaan paikkaan. Hautaustoimilaki 16 § 

Perustelut yksityisen haudan perustamiseksi 

4. Kiinteistön/tilan tiedot 

Kiinteistön/tilan nimi Kiinteistörekisterinumero 

Osoite Sijaintikunta 

5. Tiedot haudasta ja sen alueesta 

Selvitys mahdollisesta hautapaikkaan vaikuttavasta lähiympäristön nykyisestä ja tulevasta 

muusta maankäytöstä 

Selvitys paikan sopivuudesta hautaustarkoitukseen. 
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Miten haudan koskemattomuus turvataan? 

Haettavien hautasijojen lukumäärä 

Hautaustapa 

Arkkuhautaus Uurnahautaus 
Arkkuhautauksen ja 

uurnahautauksen yhdistelmä 

Tuhkauurnan materiaali 

Selostus hautapaikan rakenteista kuten muistokivistä, aitaamisesta jne. 

Selvitys siitä, kuka hautaa hoitaa ja miten haudan hoito järjestetään (henkilöiltä täytyy olla 

suostumus, kts. kohta 8.). 
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6. Lähiomaisten suostumukset yksityiseen hautaan hautaamisesta 

Suostumus yksityiseen hautaan hautaamisesta. 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Nimenselvennys 

Allekirjoitus 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Selvitys sukulaisuussuhteesta 

7. Maanomistajien tai -haltijoiden suostumukset 

Mikäli omistaja on eri kuin hakija, maa-alueen omistajan suostumus. 

Annamme suostumuksen yksityisen haudan perustamiseen. 

Paikka ja päiväys 

Maanomistajan tai -haltijan allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys 

Maanomistajan tai -haltijan allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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8. Suostumus yksityisen haudan hoitamiseen 

Sitoudumme yksityisen haudan ylläpitoon ja hoitoon. 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

9. Lisätietoja 

Lisätietoja 
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10. Liitteet 

Katkeamaton virkatodistusketju vainajasta tai vahvistettu perukirjan osakasluettelo 

Selvitys kiinteistön omistusoikeudesta (lainhuutotodistus, kiinteistörekisteriote, 

kiinnitys- ja rasitustodistus) tai selvitys siitä, että hakijalla on vuokra- tai muu 

käyttöoikeus 

Peruskartta, johon hauta on merkitty 

Asemapiirros, johon on merkitty selvästi hauta-alueen rajat, rakennukset, tiet, 

käytävät, kaivot, muinaismuistot, johon on merkitty selvästi hauta-alueen rajat, 

rakennukset, tiet, käytävät, kaivot, muinaismuistot, suojelualueet jne. 

Ote asema- tai yleiskaavasta 

Kuvamateriaalia hauta-alueesta ja/ tai sen ympäristöstä 

Muita liitteitä, mitä? 

11. Luvan hakijoiden allekirjoitukset 

Paikka ja päiväys 

Hakijan allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Hakijan allekirjoitus 

Paikka ja päiväys 

Nimenselvennys 

Aluehallintovirasto hankkii tarpeelliseksi katsomansa lausunnot.

Aluehallintovirasto ratkaisee asian hautaustoimilain säännösten perusteella. 

Aluehallintovirasto perii päätöksestä 580 € (valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen 

maksuista 1396/2022)

Aluehallintovirastojen yhteystiedot (www.avi.fi) 

Itä-Suomen aluehallintovirasto

PL 2, 13035 AVI

Puh. 0295 016 000

kirjaamo.ita@avi.fi

Tietoturvallinen tapa asiakirjojen lähettämiseen: https://turvaviesti.avi.fi/

https://turvaviesti.avi.fi/
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