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1. JOHDANTO 
 

1.1. Johdatus aiheeseen 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää Jyväskylän kaupunkiseurakunnan1 Vanhan hauta-

usmaan2 vaiheita 1950- ja 1960-luvuilla. Miten Jyväskylän kaupunkiseurakunta ylläpiti, hoiti ja 

kunnosti Tourujoen varrella olevaa hautausmaata, joka oli reilussa sadassa vuodessa muodos-

tunut kaupunkilaisille tärkeäksi muistojen paikaksi, vehreäksi keitaaksi osana kaupunkia.   

Hautausmaat ovat syntyneet ja kehittyneet siitä tarpeesta, jonka kuoleman väistämättömyys 

on saanut aikaiseksi. Jokainen ihminen kuolee ja hänen maatuva ruumiinsa täytyy sijoittaa 

johonkin. Se, missä vainajan viimeinen leposija sijaitsee, on vaihdellut kulttuurin, uskonnon ja 

ajan mukaan. Hautaustavat kertovat, mitä ihmiset ovat milloinkin elämästä, kuolemasta ja 

tuonpuoleisesta ajatelleet3.  

Hautausmaat ovat merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa ja niiden ylläpito koetaan usein 

seurakuntien tärkeimmäksi tehtäväksi. Etenkin vanhat hautausmaat ovat museoiden ja kirkko-

jen ohella paikkakuntien suosittuja nähtävyyskohteita ja niiden katsotaan olevan paikkakun-

tiensa käyntikortteja, kertovan seurakunnan tilasta.4  Niille järjestetään opastettuja kierroksia 

ja niillä vieraillaan ahkerasti etenkin kirkollisina juhlapyhinä. Hautausmaat myös herättävät 

voimakkaita tunteita ja esimerkiksi ilkivalta hautausmailla koetaan voimakkaasti.  

Hautausmaalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista hautaamiseen tarkoitettua maa-

aluetta, joka sijaitsee kauempana kirkosta. Kirkon ympärillä oleva hautaamiseen tarkoitettu 

alue on sen sijaan kirkkomaa. Suomalaisen evankelisluterilaisen hautausmaan historian voi-

daan katsoa alkaneen 1880–1890 -luvuilta, jolloin vainajien hautaaminen siirtyi pois kirkko-

mailta. Tosin osassa suurimmista kaupungeista oli siirrytty hautaamaan vainajat etäämmälle 

kirkosta väkiluvun kasvun ja ahtauden vuoksi jo aiemmin. Tutkimusajankohdan hautausmaan 

kehityksen voidaan katsoa alkaneen vuoden 1918 sodan myötä. Tuolloin sankarihautausmai-

den perustaminen ja hoito käänsivät ihmisten katseet järjestelemättömille ja hoitamattomille 

hautausmaan osille. Alkoi hautausmaavalistuksen aika, jolloin hautausmaiden eteen töitä teki-

vät etenkin kirjailija Maila Talvio, taiteilija Ilmari Wirkkala, pastori Väinö I. Forsman ja professo-

ri Eino Sormunen. Useiden julkaisujen ja luentojen sekä vuonna 1929 piispainkokouksen vah-

                                                           
1
 Vuonna 1880 perustettu Jyväskylän kaupunkiseurakunta lakkasi olemasta vuoden 2009 alussa, jolloin se 

yhdistyi Jyväskylän maaseurakunnan ja Korpilahden seurakunnan kanssa Jyväskylän seurakunnaksi. 

(Jyväskylän seurakunta [online]. Viitattu 16.4.2014.). Käytän tässä nimitystä Jyväskylän kaupunkiseura-

kunta, sillä se oli tutkimusajankohtani nimitys. 
2
 Vanha hautausmaa oli perustettu vuonna 1838. Nimityksen vanha hautausmaa se sai vuonna 1950 kun 

kaupunkiseurakunnan uusi hautausmaa perustettiin Seppälänkankaalle.  
3
 Lempiäinen 1990, 7.  

4
 Seurakuntien talous ja hallinto 2000, 327; Kuparinen 2006, 136; Luostarinen 1951, 96. 
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vistaman hautausmaiden malliohjesäännön myötä hautausmaakulttuurin kohottaminen saatiin 

vireille. Huipentumana tälle työlle voidaan pitää vuonna 1933 perustettua Hautausmaiden 

ystävät ry:tä. Tuona aikana syntyi Tuula Airion mukaan ”uusi käsitys luterilaisista hautausmais-

ta”. Tämän käsityksen mukaan hautausmaat muuttuivat osaksi luontoa, ja samalla yhä enem-

män Jumalan puistoiksi. Hautausmaita alettiin suunnitella yhä enemmän siellä vierailevia var-

ten ja erilaiset tilaisuudet niillä lisääntyivät. Ne eivät olleet enää aidattuja saarekkeita kaukana 

asutuksesta ja ihmisistä, vaan ne tulivat ihmisille läheisemmiksi.5  

Kiinnostus hautausmaita kohtaan hiipui vuonna 1939 syttyneen talvisodan myötä kun katseet 

käännettiin sankarihauta-alueiden perustamiseen, kunnostamiseen ja hoitamiseen. Kun sanka-

rihauta-alueet oli 1940-luvun lopulla saatu kuntoon, katseet käännettiin jälleen muille hauta-

usmaan alueille.6 Tuolloin alettiin lisäksi laatia yhtenäistä lainsäädäntöä ja ohjesääntöjä. Laa-

jennetun piispainkokouksen asettaman hautausmaakomitean laatimat ohjesäännöt sekä uusi 

kirkkolaki toteutuivat vuonna 1954.7  

Hautausmaat olivat 1950-luvun puolivälissä uuden ajan alussa, sillä tuolloin alettiin laajamittai-

sesti toteuttaa niitä tavoitteita ja ihanteita, joita 1920-ja 1930-luvuilla oli hautausmaille hauta-

usmaavalistajien toimesta asetettu. Tämän kehityksen vaiheita ja tuloksia pyrin tarkastele-

maan Jyväskylän Vanhalta hautausmaalta.  

1.2. Paikka tutkimukselle 
Vaikka hautausmaat ovat merkittävä osa suomalaista yhteiskuntaa ja ne koetaan seurakunta-

toiminnan tärkeimmiksi kohteiksi, on niitä tutkittu vähän. Paikkakuntakohtaisella tasolla niistä 

on kirjoitettu, mutta silloinkin yleensä varsin suppeasti. Paikallishistorioissa kalmistoille, kirk-

komaille ja hautausmaille on omistettu muutama lause tai kappale seurakuntatoiminnan koh-

dalta8. Muutamilla paikkakunnilla on hautausmaista – etenkin vanhoista hautausmaista – laa-

dittu historiikkeja ja oppaita. Esimerkiksi jo vuonna 1914 julkaistiin Kaarlo Kerkkosen Janakka-

lan kirkko ja hautausmaa: tietoja ja muistoja, jossa esitellään sekä kirkkoa että hautausmaata.  

Varsin kattava ja laaja opas on Voitto Viron vuonna 1977 kirjoitettu teos Vanha hautausmaa: 

Helsingin Hietaniemen hautausmaan opas, joka esittelee sekä Hietaniemen hautausmaan vai-

heita ja muistomerkkejä sekä Helsingin hautausmaiden historiaa. Myös Jyväskylän vanhasta 

hautausmaasta on laadittu painettu julkaisu. Vuonna 1989 julkaistussa Keski-Suomen museon 

                                                           
5
 Wirkkala 1958, 12; Lempiäinen 1990, 12; Vilkuna 1962, 81–82; Jumalan puistot kauniiksi 1955, 5; 

Airio 2010, 48. 
6
 Museovirasto 2008, 10. 

7
 Airio 2010, 47; Jumalan puistot kauniiksi 1955, 5–7  

8
 Esimerkiksi O.J. Brummerin teoksessa Jyväskylän kaupungin historia 1837–1912 keskitytään hautaus-

maanhan kahden sivun verran. Sen sijaan Päiviö Tommilan kirjoittamassa Jyväskylän kaupungin historia 

1837–1964 tai Marja Kokon kirjassa Jyväskylän kaupungin historia 1965–2007 ei hautausmaita mainita 

kuin muutamalla sanalla.   
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toimittamassa teoksessa Jyväskylän vanha hautausmaa esitellään hautausmaan historiaa ja 

vaiheita.  

Hautausmaihin liittyen on eniten kirjoitettu todennäköisesti hautamuistomerkeistä. Hauta-

muistomerkit ovat hautausmailla se näkyvin ja puhuttelevin osa, joten on ymmärrettävää, että 

ne kiinnostavat ihmisiä. Hautamuistomerkkejä koskevat teokset ovat joko inventointiluetteloi-

ta tai -kertomuksia, kuvauksia vanhoista muistomerkeistä tai yleisteoksia hautamuistomerkki-

en kehityksestä ja tyylisuunnista. Esimerkiksi Kuopion seurakuntayhtymän julkaisu, Helena 

Riekin, Merja Marinin ja Heikki Lukkarisen laatima Kalmiston kertomaa Kuopion sankaripuiston 

vanhalta hautausmaalta vuodelta 2011 on kattava teos Kuopion sankaripuiston muistomer-

keistä. Siinä esitellään alueen muistomerkit ja niiden alle haudattujen ihmisten tarinat. Lisäksi 

kerrotaan alueen muistomerkkien kunnostustyöstä. Hautamuistomerkkejä käsitellään lisäksi 

useissa hautausmaita koskevissa julkaisuissa. Monissa paikkakuntakohtaisissa hautausmaahis-

toriikeissa on oma osansa hautamuistomerkeille. Näin on esimerkiksi Jyväskylän vanhasta hau-

tausmaasta julkaistussa teoksessa, jossa esitellään merkkihenkilöiden hautamuistomerkkejä 

valokuvien avulla. 

Hautamuistomerkit ovat kiehtoneet ihmisiä jo kauan, sillä ensimmäiset hautausmaaturistit 

tulivat hautausmaille niiden kirjoitusten myötä. Ensimmäisiä julkaisuja hautamuistomerkeistä 

julkaistiin jo 1600-luvun Ranskassa, jossa teoksiin koottiin hautamuistomerkkien kirjoituksia. 

Kun hautausmaat alkoivat Suomessa 1800-luvun lopulla kehittyä Jumalan puistoiksi, muuttui-

vat ne hiljalleen nähtävyyksiksi. Etenkin merkkihenkilöiden hautoja haluttiin tulla katsomaan 

kauempaakin.9 Ensimmäiset suomalaiset hautausmaita koskevat teokset olivatkin lähinnä 

opaskirjoja hautausmailla kulkemiseen ja merkkihenkilöiden hautamuistomerkkien löytämi-

seen. Osaltaan sellaisena voidaan nähdä myös teos Jyväskylän vanha hautausmaa, joka kau-

punkiseurakunnan ja hautausmaan historian lisäksi esitteli merkkihenkilöiden hautamuisto-

merkkejä kuvin ja vainajien perustiedoin. Vanhan hautausmaan muistomerkeistä ja niiden 

kirjoituksista laadittiin tutkimus jo 1930-luvulla, jolloin lyseolainen Eero Fredriksson kirjasi 

muistiin vainajien henkilötietoja ja muita hautamuistomerkkien kirjoituksia. Fredrikssonin tut-

kimus ”Hautakirjoituksia Jyväskylän vanhalla hautausmaalla” julkaistiin vuonna 1933 Suomen 

Sukututkimusseuran vuosikirjassa. Se on julkaistu myös Kyösti Sorjosen toimittamassa, Eero 

Fredrikssonille omistetussa juhlakirjassa vuonna 1989.10  

Hautausmaiden historiasta ja kehityksestä on kirjoitettu muutamia yleisteoksia. Suomalaisen 

hautausmaakirjallisuuden ja – tutkimuksen uranuurtaja Ilmari Wirkkala kirjoitti vuonna 1945 

                                                           
9
 Kuparinen 2006, 137–138 & 140. 

10
 Sorjonen 1989, 13–14.  
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teoksen Suomen hautausmaiden historia. Se oli uraauurtava teos, sillä se oli ensimmäinen te-

os, jossa keskityttiin hautausmaiden historiaan ja kehitykseen. Wirkkala ottaa kantaa 1940-

luvun hautausmaihin, mutta pääpaino teoksessa on historiallisessa katsauksessa. Yleisteoksina 

voidaan pitää myös Pentti Lempiäisen ja Brita Nichelsin toimittamaa vuonna 1990 julkaistua 

teosta Viimeiset leposijamme: hautausmaat ja hautamuistomerkit, Bey Hengin vuonna 1994 

julkaistua kirjaa Hautausmaat arkipäivän asioina sekä C. J Gardbergin vuonna 2003 julkaise-

maa teosta Maan poveen: Suomen luterilaiset hautausmaat, kirkkomaat ja haudat. Kaikissa 

kolmessa teoksessa esitellään hautausmaiden historiaa ja kehitystä, mutta niissä keskitytään 

lisäksi hautamuistomerkkeihin sekä hautausmaiden suunnitteluun ja hoitoon. Suunnittelun ja 

hoidon osalta teokset valottavat lähinnä vain julkaisuajankohtansa tilannetta.  

Hautausmaiden ylläpidon tai hoidon historiaa ei ole tutkittu. Ainoa julkaisu, jossa asiaa käsitel-

lään on V.S. Erkamon neljäsivuinen artikkeli ”Suomen hautausmaiden historiasta ja niiden en-

simmäisistä koristekasveista” vuodelta 1978. Se on julkaistu Suomen kirkkohistoriallinen seu-

ran vuosikirjassa 1978–1979. Erkamo esittelee kirkkomaiden ja hautausmaiden puustoa ja 

muuta kasvillisuutta aina Ruotsin ajalta 1900-luvun alkuun saakka. 1900-luvun alkuvuosina 

kirjoitettiin opaskirjoja hautausmaiden hoidosta ja kaunistamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi 

Väinö I. Forsmanin vuonna 1926 julkaistu Hautausmaista. Niiden järjestämisestä ja kaunista-

misesta ja Hautausmaiden Ystävät ry:n julkaisu Hautausmaan käsikirja vuodelta 1936. Niistä 

saa hyvän kuvan 1900-luvun alun tilanteesta. Lisäksi niistä löytyy mainintoja 1800-luvun lopun 

tilanteeseen. Uudemman kerran kantaa hautausmaiden tilaan ja hoidon tasoon otettiin 1950- 

ja 1960-luvuilla. Tuolloin ei julkaistu opaskirjoja, mutta hautausmaa-aktiivien artikkelit eri leh-

dissä pyrkivät nostamaan yksityisten ihmisten kiinnostusta hautausmaita kohtaan. Opaskirjo-

jen ja artikkeleiden kautta kyetään luomaan kuva Suomen hautausmaiden hoidon kehitykses-

tä. Tämä kuva jää kuitenkin suppeaksi.  

Tieteellistä tutkimusta hautausmaista on Suomessa tehty vähän. Kuolemaa ja hautaustapoja 

on tutkittu, mutta tieteelliset julkaisut hautausmaiden kehityksestä, ylläpidosta, hoidosta tai 

perustamisesta puuttuvat. Sankarivainajat ja sankarihautausmaat ovat saaneet laajempaa 

huomiota tutkimuskentällä. Esimerkkinä voidaan mainita Ilona Kemppaisen väitöskirja Isän-

maan uhrit: sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana vuodelta 2006. Siinä hän 

tutkii suomalaisen sankarivainajan käsitettä ja heidän viimeistä matkaansa rintamalta kotiseu-

dun multiin. Kemppainen tarkastelee sankarivainajien viimeistä matkaa niin omaisten, armei-

jan, aseveljien kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Sankarivainajat olivat koko yhteiskunnan 

suru, ei ainoastaan omaisten. Kemppainen käsittelee väitöskirjassaan myös sankarihautaus-

maiden syntyä ja merkitystä. Sankarivainajien hautojen kunnostamisella ja hoidolla oli suuri 
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vaikutus muihin hautausmaihin, joten sankarihautausmaidenperustamista ja hoitoa ei tässä 

tutkimuksessa voida ohittaa.  

Jyväskylän vanhasta hautausmaasta on tehty yksi pro gradu- työ Jyväskylän yliopiston historian 

ja etnologian laitoksella vuonna 2009. Leena-Marjatta Maasalon Eriarvoisuus kuoleman- ja 

hautausmaakulttuurissa: jälkiä Jyväskylän vanhalla hautausmaalla 1838–1938 käsittelee sosi-

aalisen eriarvoisuuden ilmentymistä vanhalla hautausmaalla. Maasalo selvittää miten sosiaali-

nen arvoasema vaikutti hautapaikan ja hautamuistomerkin saantiin ja valintaan. Vuonna 1995 

laadittiin Keski-Suomen museon toimesta, Teija Aholan toteuttamana inventointi kaupunkiseu-

rakunnan hautausmailla. Inventointi on koottu teokseksi Jyväskylän kaupunkiseurakunnan 

hautausmaiden inventointi. Siinä esitellään molempien hautausmaiden historiaa, kehitystä 

sekä muistomerkkejä. Lähdeaineistona Ahola on käyttänyt kaupunkiseurakunnan arkistoaineis-

toa sekä hautausmaiden työntekijöiden haastatteluja. Teos keskittyy suurimmalta osin 1800-

lukuun ja 1900-luvun alkuun, 1900-luvun lopun jäädessä vähemmälle huomiolle. Aholan laati-

ma inventointi muodostaa merkittävän tutkimuskirjallisuuden lähteen tälle tutkimukselle. Eri-

koisena voidaan nähdä se, että ne julkaisut, joita Vanhasta hautausmaasta on julkaistu, on 

laadittu jonkin muun tahon, kuin Jyväskylän (kaupunki)seurakunnan toimesta. Vuonna 1975 

julkaistussa teoksessa Seurakunta kasvavassa Jyväskylässä mainitaan kaupunkiseurakunnan 

hautausmaat vain muutamalla sanalla, eikä niihin perehdytä sen enempää. Miksi keskellä kau-

punkia sijaitseva, kaupungin merkkihenkilöiden ja rakentajien viimeinen leposija, ei ole saanut 

enempää huomiota (kaupunki)seurakunnalta tai Jyväskylän kaupungilta? Jyväskylän kaupunki-

seurakunnasta ei ole muutenkaan kirjoitettu koko seurakuntatoiminnan kattavaa historiaa, 

vaan aiheesta löytyy useampia aiheeltaan suppeampia teoksia, kuten Juhani Jäppisen Kaupun-

gin kirkon historia vuodelta 1974, Eira Paunun toimittama Seurakunta kasvavassa Jyväskylässä 

vuodelta 1975 ja Toini Karivalon Jyväskylän pappila: historiaa ja elämää 1928–1956.  

Hautausmaan työntekijät ovat jääneet vielä vähemmälle huomiolle kuin itse hautausmaat ja 

niiden huolto ja hoitaminen. Gustaf Molander on tutkinut kuolematyöntekijöiden arkea kirjas-

saan Matka mullan alle. Kuolematyöntekijöiden arki. Molander keskittyy yhden kappaleen 

verran myös hautausmaan työntekijöihin kuvaten heidän tuntojaan ja ajatuksiaan omasta 

työstään. Molander on toteuttanut tutkimuksensa haastattelemalla neljän hautausmaan työn-

tekijöitä. Teos julkaistiin vuonna 2009. Vaikka tutkin tässä tutkimuksessa vuosien 1956–1971 

välistä aikaa, voidaan Molanderin tutkimusta tietyssä määrin hyödyntää myös oman tutkimuk-

seni kannalta, sillä työtehtävät hautausmailla ovat säilyneet pääpiirteittäin samanlaisina. 

Hautausmaiden perustamisen, ylläpidon, kunnostamisen ja hoidon historian tutkimukselle on 

tarvetta, sillä se on suomalaisella tutkimuskentällä jäänyt vähälle huomiolle. Miten hautaus-
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maihin on panostettu ja mitkä tekijät tähän ovat vaikuttaneet. Onko vaikuttimena ollut lain-

säädäntö, luonnonolot vai jokin muu?  

1.3. Hautausmaiden tehtävät tutkimuksen lähtökohtana 
Se, että hautausmaita halutaan ylläpitää ja, että niihin suhtaudutaan tunteella, kertoo siitä, 

että niillä on muitakin tehtäviä kuin vain maallisesta ruumiista eroon pääseminen. Hautaus-

maiden useista tehtävistä puhuvat muun muassa suomalainen hautausmaa-arkkitehti Bey 

Heng sekä ruotsalainen maisema-arkkitehti professori Sven-Ingvar Andersson. Molempien 

jaottelut ovat selkeitä, mutta suppeita. Yhdistämällä nämä kaksi ja laajentamalla niitä tutki-

muskirjallisuuden avulla, olen laatinut yksityiskohtaisemman jaottelun hautausmaiden tehtä-

vistä. 

1. Hautaaminen 

1.1. ihmisruumiin jäänteiden sijoittaminen (maallinen funktio) 

1.2. uskonnollinen merkitys (hengellinen funktio) 

2. Surutyö 

2.1. omaisten surutyö ja vainajan kunnioitus  

2.2. kuolemattomuuden tavoittelu 

3. Muista kuolevaisuutesi 

3.1. kuolemasta muistuttaminen 

3.2. ylösnousemususkon ilmaiseminen 

4. Historiallinen merkitys 

4.1. kokoavat ja kertovat menneisyydestä 

4.2. kollektiivinen muistelu 

5. Virkistäytyminen  

Kuten on todettu, hautausmaat ovat syntyneet tarpeesta sijoittaa ihmisen maatuva ruumis 

johonkin sellaiseen paikkaan, jossa se ei ole haitaksi eläville. Sekä Heng että Andersson nosta-

vat tämän ensisijaiseksi hautausmaiden tehtäväksi11, mitä se selkeästi onkin. Erikoista kuiten-

kin on, ettei kumpikaan tuo esille hautaamisen hengellistä merkitystä. Valtaosa suomalaisista 

hautausmaista on evankelisluterilaisten seurakuntien ylläpitämiä, joten ne ovat ainakin jollakin 

tasolla uskonnollisia paikkoja. Evankelisluterilaisessa kirkossa uskotaan ylösnousemukseen, 

joka koittaa viimeisellä tuomiolla. Kuollessa uskovaisen ihmisen sielu siirtyy Jumalan rauhaan, 

jättäen näin maallisen ruumiinsa. Maallinen ruumis on ajallisen elämän aikana sielun asuinsija 

ja välikappale. Maallisen ruumiin elämä ei kuitenkaan seurakunnan mukaan pääty kuolemaan, 

vaan se asetetaan odottamaan ylösnousemuksen hetkeä, sillä se on ylösnousemuksen ruumiin 

                                                           
11

 Heng 1994, 14; Helin 1988, 16. 
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siemen. Ylösnousemusta ruumis odottaa leposijassaan, joka sijaitsee Jumalan nimeen vihityllä 

maa-alueella, eli kirkkomaalla tai hautausmaalla. Siellä vainaja saa levätä rauhassa paholaiselta 

suojassa.12 Ei siis ole sama minne ihmisten jäännökset sijoitetaan, vaan niiden halutaan olevan 

siunatussa maassa.  

Hautausmaiden tehtävä surutyön paikkana on lähes yhtä kiistaton kuin maallisen hautaamisen 

funktio. Se esiintyy sekä Hengin että Anderssonin jaotteluissa13. Jo vuosisatojen ajan on hau-

dan14 äärellä käyty muistelemassa poisnukkuneita läheisiä. Haudan hoito ja kunnossapito sekä 

vierailut haudalla ovat osa surutyötä, osa luopumisen aiheuttaman tuskan ja ikävän purkamis-

ta. Tämä toiminta tuottaa vainajan muiston kunnioittamisen ja muiston pysyvyyden kulttuu-

riin. Pystyttämällä hautamuistomerkki ja vaalimalla sen kuntoa, omainen kunnioittaa sen alla 

lepäävän ihmisen muistoa15. Voidaan ajatella, että vaalimalla yksittäisen hautamuistomerkin ja 

haudan kuntoa, vaalitaan koko yhteisön ja paikkakunnan muistoa. Onko muistomerkkien pys-

tyttäminen kuitenkaan vain poisnukkuneiden läheisten muistamisen keino? Emmekö muista 

heitä ilman hautausmaalle pystytettyä muistomerkkiä? Ihminen tiedostaa oman kuolevaisuu-

tensa, sen, että hän on joskus oleva osa hautausmaan multaa. Samalla ihminen kohtaa pelon 

tunteen, pelon siitä, että hänet unohdetaan hänen kuolemansa jälkeen. Tämän vuoksi ihminen 

haluaa jättää merkin itsestään. Näkyvä muisto on kuoleman ja unohduksen vastavoima, sillä 

ihmisestä säilyy jotakin maanpäällistä, ja hän on ainakin hetken ajaton16. Ilmari Wirkkala on 

vuonna 1945 todennut: ”meillä on pelko, että meidät unohdetaan. Siksi koetamme muistaa 

omaisiamme, että he muistaisivat meidät”17. Joten pystyttämällä hautamuistomerkki poisnuk-

kuneelle läheiselle esitämme samalla pyynnön omille läheisillemme, että mekin joskus saisim-

me maanpäällisen muiston itsestämme. Näin läheisten muiston vaaliminen hautausmailla on 

samalla pohjustusta oman muiston vaalimiseen. Surutyö läheisen poismenon vuoksi on osa 

oman kuolevaisuuden surutyötä. Toisin kuin Heng, korostaa Andersson kuolemattomuuden 

saavuttamista hautausmailla, joka hänen mukaansa ilmenee juuri muiston säilyttämisenä18. 

Pitkät hautamuistomerkkirivit kertovat karua kieltään ihmiselämän katoavaisuudesta. Hengin 

mukaan tämä on hautausmaiden kolmas tehtävä, muistuttaa ihmisiä kuolemasta, tuosta ih-

                                                           
12

 Forsman 1936, 12; Lempiäinen 1990, 8.  
13

 Heng 1994, 14; Helin 1988, 16. 
14

 Haudalla tarkoitetaan maa-aluetta, joka on lunastettu hautauskäyttöön. Haudassa voi olla useita hauta-

paikkoja. Hautapaikalla tarkoitetaan haudan osaa, jossa voi olla päällekkäin useampia hautasijoja. Hau-

tasija on aina yhtä vainajaa varten. (Heng 1994, 11). Haudan voidaan ajatella olevan jo olemassa oleva, 

muistomerkin sisältämä alue, kun taas hautapaikka on alati muuttuva ja uudelleen käytettävä.  
15

 Wirkkala 1945, 73. 
16

 Vilkuna 2009, 16 – 18. 
17

 Wirkkala 1945, 72. 
18

 Helin 1988, 16.  
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miselämän vääjäämättömästä kohtalosta.19 Samalla hautausmaat kertovat myös uskonyhtei-

sön toivosta ikuiseen elämään. Hautausmaita on joskus luonnehdittu kuoleman puutarhoiksi, 

mutta ne ovat myös elämän ja toivon paikkoja. Toivo ylösnousemuksesta ja ikuisesta elämästä 

ilmentyy erilaisissa hautasymboleissa, joista tunnetuin on risti. Tyhjä risti haudoilla ilmentää 

Jeesuksen ylösnousemusta20, ja samalla esittää toiveen vainajan ylösnousemuksesta. Myös 

hautausmaiden runsas kasvillisuus, värikkäinä loistavat kukat ja korkeuksiin kohoavat puut, 

ilmentävät toivoa uudesta elämästä. Toivoa siitä, että joskus saa kohota maan mullasta uuteen 

elämään kasvien tavoin. 

Hengin mukaan hautausmaiden neljäs tehtävä on historiallisen tiedon kokoaminen ja esittämi-

nen. Ne kertovat edesmenneistä sukupolvista ja heidän elämänvaiheistaan lukuisien erilaisten 

hautamuistomerkkien kautta. Sekä vuosisatoja säilyneet suurmiesten hautapaadet että muu-

tama vuosikymmen sitten pystytetyt hautamuistomerkit kertovat oman tarinansa valtakunnan 

tai paikkakunnan menneisyydestä. Etenkin vanhoilla hautausmailla voi aistia jatkuvuuden läsnä 

olon, elämä menee eteenpäin. Ihmisten ja yhteisön historian lisäksi hautausmailla on havaitta-

vissa myös erilaisten tyylisuuntien, henkisten virtausten sekä ideologisten muutosten mennei-

syys.21 Koska hautausmailla yhteisön historia on voimakkaasti esillä, on siellä helppo muistella 

sekä kunnioittaa menneitä sukupolvia. Etenkin vanhat hautausmaat ovat kollektiivisen, yhtei-

söllisen, muistelun paikkoja22, sillä siellä lukemattomien hautamuistomerkkien alla lepää vaina-

jia, joita ei enää kukaan henkilökohtaisesti muista. Tätä kautta hautausmaat muodostuvat esi-

isien muistelu- ja palvontapaikoiksi. Esivanhempien muiston kunnioittaminen näkyy hautaus-

maiden ulkoasussa, sillä niistä halutaan pitää huolta.23 Aina ei kollektiivinen muistelu kuiten-

kaan tarkoita esi-isien muistelua, vaan se saattaa olla suunnattu jollekin tietylle joukolle vaina-

jia. Esimerkiksi vuosien 1939–1945 aikana käydyissä sodissa kuolleita sankarivainajia muistel-

tiin – ja muistellaan edelleen – kollektiivisesti. Sankarivainajien joukossa ei välttämättä ollut 

ketään omaista, mutta siitä huolimatta sankarivainajat koettiin omaksi.  

Hautausmaiden viidentenä tehtävänä voidaan pitää niiden merkitystä virkistäytymisessä. Hel-

singin yliopiston dosentti Gustaf Molander on vuonna 2009 todennut, että perinteisten tehtä-

vien rinnalle on noussut hautausmaan merkitys virkistäytymisalueena, jonka seurauksena hau-

tausmaiden kunnosta ja kulttuurihistoriallisista arvoista huolehtiminen on saanut lisää merki-

tystä.24 Julkiset puistot ovat kehittyneet taajamien kasvaessa ja luonnon vähentyessä asutuk-

                                                           
19

 Heng 1994, 14.  
20

 Taipale, Isotalo, Kaisti, Koivukoski & Virrankoski 1988, 5. 
21

 Heng 1994, 14 & 25. 
22

Francis, Kellaher&Neophyte 2005, 201. 
23

 Lehtonen 1936, 5. 
24

 Molander 2009, 177–178.   
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sen lähettyviltä, tarjoten kaupunkien asukkaille jonkinlaista kosketusta luontoon25. Vuonna 

1951 Katri Luostarinen totesi kirjassaan Puutarha ja maisema, että erilaiset yhteisöt tarjoavat 

suurimmat puistoalueet kaupunkien asukkaille. Esimerkkinä Luostarinen mainitsee seurakunti-

en tarjoamat hautausmaat.26 Hautausmaat olivat kehittyneet viheralueiksi, joille tultiin virkis-

täytymään ja rauhoittumaan. Seurakuntien on otettava tämä huomioon hautausmaita ylläpi-

dettäessä. Huomioitava oli, kuinka hautausmaasta saisi viihtyisän ja rauhallisen puistoalueen, 

siellä tapahtuvan hautaamisen rinnalle.  

Hautausmaiden tehtävät on suunnattu eläviä varten – lukuun ottamatta hautaamisen hengel-

listä puolta – joten niihin halutaan panostaa seurakuntien sekä yksittäisten ihmisten taholta. 

Ymmärtämällä hautausmaiden tehtävät, ymmärrämme ne voimakkaat tunteet ja panostuksen 

niitä kohtaan. Myös Jyväskylän Vanhaa hautausmaata on ylläpidetty, kunnostettu ja hoidettu 

juuri näistä syistä johtuen.  

1.4. Tutkimuskysymykset 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää miten Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Vanhaa 

hautausmaata ylläpidettiin, kunnostettiin ja hoidettiin vuosien 1956–1971 välisenä aikana. 

Vuoden 1954 kirkkolain mukaan seurakunta oli vastuussa hautausmaiden siistinä ja arvoa vas-

taavassa kunnossa pitämisestä. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan vuoden 1956 ohjesäännön 

mukaan hautausmaiden hoidosta vastasi kirkkohallintokunta.27 Keskityn niihin toimiin, joita 

kirkkohallintokunta suoritti Vanhalla hautausmaalla. Sen toimintaa sääteli kirkkolaki, ohje-

säännöt sekä osaltaan myös vanhat tavat ja omaisten toiveet. Tavoitteena on selvittää miten 

kirkkohallintokunta kykeni vastaamaan näihin määräyksiin ja toiveisiin. Kirkkohallintokunnan 

lisäksi hautausmaalla toimi joukko muita toimijoita, kuten vainajien omaisia ja kiviliikkeitä. En 

tule tässä tutkimuksessa keskittymään heidän toimintaansa muuta kuin siltä osin, mitä kirkko-

hallintokunta heiltä vaati esimerkiksi hautojen hoidon ja muistomerkkien suhteen.  

Tutkimuskysymykset jakautuvat kolmeen pääkysymykseen; konkreettiseen tilaan, tuon tilan 

toimijoihin sekä siihen toimintaan, jota siellä suoritettiin. Ensimmäisessä käsittelyluvussa tar-

koituksena on selvittää millainen Vanha hautausmaa oli konkreettisena tilana. Miltä se näytti 

suhteessa ympäristöönsä, ja miten ja miksi se siitä erotettiin? Millainen hautausmaan infra-

struktuuri oli, ja miten se oli kehittynyt?  

Jos on olemassa jotakin konkreettista, on myös jotain sellaista, joka sen saa aikaiseksi ja joka 

sitä ylläpitää. Hautausmaata konkreettisena tilana pitivät yllä sen työntekijät. Toisessa käsitte-

                                                           
25

 Merivuori 1984, 29. 
26

Luostarinen 1951, 25.  
27

 Jumalan puistot kauniiksi 1955, 94; JySA. Talousarkiston ohje- ja johtosäännöt II 1957–1980. Jyväsky-

län kaupunkiseurakunnan hautausmaiden ohjesääntö 1957. § 2.   
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lyluvussa tulen pohtimaan työntekijöiden työnkuvaa ja työskentelyoloja. Millainen Vanha hau-

tausmaa oli työpaikkana, miten siellä toimittiin ja millaisissa olosuhteissa? 

Koska hautausmaat ovat olemassa erilaisia tehtäviä varten, on niillä erilaista toimintaa. Viimei-

sessä käsittelyluvussa esittelen Vanhalla hautausmaalla tapahtuvaa toimintaa. Mitä Vanhalla 

hautausmaalla tehtiin? Ja mitä merkityksiä tällä tekemisellä oli niin yksittäiselle ihmiselle kuin 

koko yhteisölle? Jotta toiminnan merkityksen ymmärtää on pohdittava myös kysymystä, miksi. 

Miksi hautausmaalla toimittiin niin kuin toimittiin?  

Näitä kolmea tutkimuskysymystä tulen pohtimaan edellisessä luvussa esitettyjen hautausmai-

den tehtävien kautta. Miten hautaaminen, surutyö, muista kuolevaisuutesi, historiallinen mer-

kitys ja virkistäytyminen näkyivät niissä toimissa, joita Vanhalla hautausmaalla tehtiin vuosien 

1956–1971 välisenä aikana. Huomioiko kaupunkiseurakunta kaikki tehtävät suunnitellessaan 

toimintaansa ja toimiaan Vanhalla hautausmaalla, vai keskittyikö se joihinkin tehtäviin enem-

män. Entä kuinka hyvin se onnistui vastaamaan näihin tehtäviin? Vai oliko kaikkien tehtävien 

huomioiminen edes tarpeellista?  

Koska tarkastelen kolmea tutkimuskysymystäni hautausmaiden tehtävien kautta, oletan niiden 

olevan nähtävillä Vanhalla hautausmaalla. Sitä, onko tämä olettamus kuitenkaan hypoteesi, vai 

ainoastaan esioletus, voidaan kyseenalaistaa. Se, että lähden tarkastelemaan tutkimuskysy-

myksiä hautausmaiden tehtävien kautta, on jo selkeä ennakko-oletus. Olen kuitenkin laatinut 

jaottelun hautausmaiden tehtävistä tutkimuskirjallisuuden ja kahden aiemman jaottelun pe-

rusteella, enkä ensikäden lähteitä käyttämällä. Minulla ei siis ole täyttä varmuutta siitä, että 

nämä hautausmaiden tehtävät ilmentyvät hautausmailla, ainakaan kokonaisuudessaan. Ilman 

varmaa tietoa en voi laatia hypoteeseja, vaan oletan esioletuksena, niin sanottuna työhypo-

teesina, että Vanhalla hautausmaalla ilmenee ainakin osa hautausmaiden tehtävistä. Näin jä-

tän tilaa tulkinnalle ja uusille tutkimustuloksille.28   

Edellisessä luvussa esitellyt, kahteen aiempaan jaotteluun ja tutkimuskirjallisuuteen pohjautu-

vat hautausmaiden tehtävät muodostavat tämän tutkimuksen teorian ja metodin. Etsin aineis-

tosta vastauksia kysymyksiin, joita tarkastelen hautausmaiden tehtävien kautta. Tekemällä 

tutkimusaineistosta havaintoja tietystä – valitusta näkökulmasta – löydetään johtolankoja ar-

voituksen, eli tutkimuskysymysten ratkaisemiseen. Tarkoituksena on tarkastella sitä, miten 

Vanhalla hautausmaalla näkyivät hautausmaiden tehtävät siellä toimimisen ja sen kehittymi-

sen yhteydessä. Nämä tehtävät ovat näkökulma aineiston tarjoamaan tietoon. Tämä näkökul-

ma muodostaa tutkimukselle teorian, jota käytän arvoituksen ratkaisemisen välineenä. Hauta-

usmaiden tehtävistä laadittu määrittely auttaa etsimään vastauksia kysymyksiin, se on tutki-
                                                           
28

 Eskola & Suoranta 1996, 14. 
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muksen keino. Se on taustateoria, jonka avulla tarkastelen aineistoa, etsien sieltä johtolankoja 

tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.29  

Aikarajauksen tälle tutkimukselle antaa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautausmaiden ohje-

sääntö, joka laadittiin vuonna 1949 asetetun hautausmaakomitean ohjeiden ja vuoden 1954 

kirkkolain määräyksen pohjalta. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkohallintokunta käsitteli 

hautausmaiden ohjesääntöehdotusta ensimmäisen kerran tammikuun 25. päivänä vuonna 

1956. Pykäliä viisi ja kymmenen muokattiin, ja lopullinen ehdotus päätettiin jättää kirkkoval-

tuuston hyväksytettäväksi 3.päivänä toukokuuta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen uudeksi 

ohjesäännöksi kokouksessaan 11.5.1956 ja se vahvistettiin Lapuan tuomiokapitulissa 

16.8.1956.30 Ohjesääntöjen voimaantulo määrittää tutkimukseni aloitusajankohdan.  

Päätän tarkastelun vuoden 1971 tammikuun 29.päivään, jolloin kaupunkiseurakunnan uusi 

ohjesääntö hautausmaille hyväksyttiin tuomiokapitulissa. Hautausmaajaoston kokouksessa 

9.9.1970 oli todettu, että vuoden 1956 ohjesäännöt oli uusittava. Ohjesäännön muutoksia 

käytiin lävitse hautausmaajaoston kokouksissa ja 12.10 ehdotus päätettiin jättää kirkkohallin-

tokunnalle. Kirkkohallintokunta läpi kävi ehdotuksen kokouksessaan 21.10 ja päätti antaa eh-

dotuksen kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto vahvisti ohjesäännön muutosehdotuksen 18.12 ja 

alisti sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Uudet ohjesäännöt tulivat voimaan 29.1.1971.31  

Vaikka tutkimukseni aikarajaus kattaa ajan 16.8.1956–29.1.1971, tulen käyttämään tekstissä 

aikarajauksena jatkossa muotoa 1956–1971 sen helpomman luettavuuden vuoksi.  

1.5. Lähdeaineisto ja sen käyttö 

Koska tutkimuksessa keskitytään kaupunkiseurakunnan kirkkohallintokunnan toimintaan Van-

halla hautausmaalla, tutkimuksen tärkein lähdeaineisto koostuu kaupunkiseurakunnan arkis-

toaineistosta. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan arkisto sijaitsee tänä päivänä Jyväskylän seura-

kunnan arkistossa, jossa on lisäksi maaseurakunnan ja Säynätsalon seurakunnan arkistot. Jy-

väskylän kaupunkiseurakunnan arkisto jakaantuu neljään arkistoon, väestörekisteri-, hallinto-, 

talous- ja kiinteistöarkistoon. Näistä hallinto- ja talousarkisto sisältyvät samaan arkistoluette-

loon. Tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat hallinto-, talous- ja kiinteistöarkistot, jotka 

ovat muodostuneet kaupunkiseurakunnan toiminnan seurauksena.  
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 Alasuutari 2011, 40 & 79; Eskola & Suoranta 1996, 61–62.  
30

 JySA. IIICa2. Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1948–1959. 2/1956 & 10/1956; IICa3. Kirkkovaltuus-

ton pöytäkirjat 1948–1968 11.5.1956; Talousarkiston ohje- johtosäännöt 1957–1980. Jyväskylän kaupun-

kiseurakunnan hautausmaiden ohjesääntö 1957.   
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 JySA. IIICa18. Kirkkohallintokunnan hautausmaajaoston pöytäkirjat 1970. 9.9.1970, 12.10.1970, 

21.10.1970; IICa3 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1969–1973. 18.12.1970; IIICa19. Kirkkohallintokunnan 

hautausmaajaoston pöytäkirjat 1971. 13.5.1971. 
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Hautausmaiden ylläpidosta ja hoidosta vastasi kirkkohallintokunta, joten sen toiminnasta syn-

tyneet asiakirjat muodostavat tutkimuksen tärkeimmän lähdeaineiston. Kirkkohallintokunnasta 

oli kehittynyt hautausmaiden asioista huolehtiva elin 1900-luvun alun kuluessa. Itsenäisessä 

Suomessa uudistettiin kirkon ja seurakuntien hallintoa suuresti. Kun seurakunnan asioista oli 

aiemmin päättänyt kirkonkokous sekä kiinteistöstä ja rahavaroista huolehtinut kirkkoväärti, 

siirtyivät niiden tehtävät vuodesta 1908 alkaen hiljalleen kirkkovaltuustolle ja kirkkohallinto-

kunnalle. Aluksi niiden perustaminen oli tarpeellista suurissa seurakunnissa, mutta vuoden 

1954 kirkkolaissa ne määrättiin pakolliseksi jokaisessa seurakunnassa. Jyväskylän seurakunnan 

kirkkovaltuusto perustettiin vuonna 1918.32 

Kirkkohallintokunta muodostui vähintään kolmesta jäsenestä ja kahdesta varajäsenestä, jotka 

eivät saaneet olla kirkkovaltuuston jäseniä vaan heidän tuli olla muita maallikoita. Tarvittaessa 

kirkkohallintokunta sai kutsua avukseen erinäisiä asiantuntijoita. Kirkkohallintokunnan tehtä-

viin kuului seurakunnan kiinteistöistä huolehtiminen, erilaiset katselmukset, talousarvion val-

misteleminen, toimeenpanotehtävät sekä hautausmaiden hoito ja ylläpito. Sen vastuulla oli 

sellaisista asioista huolehtiminen, jotka koskivat yksityisten ihmisten oikeuksia ja velvollisuuk-

sia. Kirkkohallintokunnan vastuulla oli hautakirjanpito, hautapaikkaoikeuksien33 valvominen, 

hautojen hinnoista määrääminen, hautojen hoitosopimukset sekä ristiriitojen ratkominen ja 

laiminlyötyjen sukuhautojen kuntoon saattaminen.34 Tämä toiminta tuotti monenlaista kirjal-

lista aineistoa, kuten kokousten pöytäkirjoja, hautausmaakatselmusten pöytäkirjoja, hautakir-

janpidon, luettelot hautapaikoista, hautapaikkahinnastot sekä sopimukset hautojen hoidosta. 

Näistä toiminnan seurauksena syntyneistä aineistoista kirkkohallintokunnan kokousten pöytä-

kirjat muodostavat tämän tutkimuksen kannalta tärkeän lähteen. Lisäksi käytän hautausmaa-

katselmusten pöytäkirjoja sekä kirkkohallintokunnan toimintakertomuksia. Tutkimuksen ulko-

puolelle jätän hautakirjanpidon sekä hautojen hoitosopimukset, sillä en katso niiden antamaa 

informaatiota tutkimukseni kannalta tarpeelliseksi. Niitä käyttämällä saisin toki tietoa hauta-

paikkojen haltijoista ja hautoihin haudatuista vainajista, mutta ne tiedot eivät ole tutkimukseni 

kannalta tärkeitä, sillä keskityn kirkkohallintokunnan suorittamiin toimiin Vanhalla hautaus-

maalla.  

Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoja tarkastelin vuoden 1956 alusta vuoden 1970 loppuun saak-

ka. Kirkkohallintokunta kokousti useamman kerran kuukaudessa, mutta kuitenkin epäsäännöl-

lisesti. Kokousten määrä vuosittain vaihteli. Useampana vuonna niitä oli yhteensä yli 30. Kirk-

                                                           
32

 Ahla 1960, 55–67; Tommila 1972, 537. 
33

 Hautapaikkaoikeudella tarkoitetaan sitä aikaa joka alkaa haudan lunastamishetkellä ja päättyy hallinta-

ajan loppumiseen. Tämä oikeus säätelee hautojen käyttöä. Haudan haltija sen sijaan on henkilö, joka 

käyttää hautaoikeutta ja vastaa haudan kunnosta. (Heng 1994, 11).  
34

 Ahla 1960, 69, 171–191.  
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kohallintokunnan pöytäkirjat puuttuvat kokonaan vuosilta 1964–1968. Jyväskylän seurakunnan 

arkiston arkistoluettelossa mainitaan, että ne ovat kadonneet. Tämä tarjoaa tutkimukselle 

oman haasteensa, sillä kirkkohallintokunnan pöytäkirjat ovat tärkein lähdeaineisto. Niiden 

puutetta pyrin täyttämään kirkkovaltuuston pöytäkirjoilla ja Jyväskylän kaupunkiseurakunnan 

lehdellä Seurakuntaviestillä. Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat ovat muutekin osaksi puutteelli-

sia, sillä niistä puuttuu mainittuja liitteitä eikä kaikkien hautausmaakatselmusten pöytäkirjoja 

löydy pöytäkirjojen joukosta. Kaupunkiseurakunnan hautausmaiden ohjesäännössä vuodelta 

1956 todetaan, että ”kirkkohallintokunnan tulee vähintään kerran vuodessa suorittaa hauta-

usmaan ja siellä olevien rakennusten katselmus. … Katselmuksesta on laadittava pöytäkirja, 

josta jäljennös jätetään kirkkovaltuustolle.”35 Asiasta huomautettiin myös piispaintarkastuk-

sessa vuonna 1969.36 

Hautausmaakatselmusten pöytäkirjat tarjoavat hyvän lähdeaineiston, sillä niistä selviää mitä 

hautausmaalla on kuluneen vuoden aikana tehty ja mitä hautausmaalla tulisi tehdä. Tutkimus-

ajankohdan ajalta löytyy hautausmaakatselmuksen pöytäkirjoja vuosilta 1969 sekä 1970. Lisäk-

si huomioin vuoden 1971 hautausmaakatselmuksen, sillä siinä tarkasteltiin osaksi vuotta 1970, 

joka kuuluu kokonaisuudessaan tutkimusajankohtaan. Hautausmaakatselmusten pöytäkirjojen 

lisäksi hyvän lähdeaineiston tarjoaa vuosittain laadittu kirkkohallintokunnan toimintakertomus. 

Hautausmaakatselmuksen pöytäkirjojen tavoin niitä on säilynyt vain muutamalta vuodelta. 

Aineistosta niitä löytyy vuodesta 1966 saakka.   

Hautausmaiden hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat alkoivat kasvaa liian laajoiksi kirkko-

hallintokunnalle. Kirkkohallintokunnan kokouksessa tammikuussa 1970 esitettiinkin, että hau-

tausmaihin liittyvistä asioista huolehtimaan perustettaisiin erillinen hautausmaajaosto, joka 

huolehtisi pienemmistä rutiiniluontoisista asioista. Hautausmaajaosto päätettiin perustaa.37 

Hautausmaajaoston pöytäkirjat muodostavat vuodelta 1970 tärkeän lähdeaineiston tutkimuk-

sen kannalta.  

Kirkkohallintokunta toimii kirkkovaltuuston alaisuudessa, joka oli seurakunnan yleisten asioi-

den päätäntäelin. Sen puheenjohtajana toimi kirkkoherra ja varapuheenjohtajana kirkkoval-

tuuston valitsema maallikkojäsen. Kirkonkokouksessa valittavien jäsenten lukumäärä määrät-

tiin erikseen. Myös seurakunnan viranhaltijoilla oli mahdollisuus olla jäseninä kirkkovaltuustos-

sa. Hautausmaihin liittyen kirkkovaltuuston käsiteltäviin asioihin kuului hautausmaan perusta-

minen, laajentaminen ja kunnossapito sekä seurakunnan rakennusten kunnossapito, hautaus-

                                                           
35

 JySA. Talousarkiston ohje- johtosäännöt 1957–1980. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautausmaiden 

ohjesääntö 1957. § 38.  
36

 JySA. IICd1 Piispaintarkastuksen pöytäkirjat 1899–1976. 1–9.3.1969. § 1 & § 22.  
37

 JySA. IIICa6. Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1970. 1/1970.  
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maan asemakaavan ja käyttösuunnitelman sekä hautausmaan ohjesäännön vahvistaminen. 

Lisäksi kirkkovaltuusto valitsi kirkkohallintokunnan jäsenet ja valvoi koko seurakunnan talout-

ta.38  Kirkkovaltuuston pöytäkirjoja tarkastelin vuoden 1956 alusta vuoden 1975 loppuun saak-

ka.  

Kirkkohallintokunnan, hautausmaajaoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjojen lisäksi kävin läpi 

kirkkoneuvoston pöytäkirjat vuosilta 1956–1974, kertomukset piispaintarkastuksia varten vuo-

silta 1922–1962, piispaintarkastuksen pöytäkirjat vuosilta 1899–1976, seurakunnan kaluste-

luettelon vuodelta 1970 sekä kiinteistöarkistosta ne kansiot, jotka aikarajaukseltaan sopivat 

tutkimukseen. Kaikista asiakirjoista kirjasin muistiin kaiken mikä liittyi Vanhaan hautausmaa-

han, hautauksiin, hautausmaihin yleisesti sekä osan niistä asioista, jotka liittyivät Uuteen hau-

tausmaahan. Koska tutkimuksen tavoitteena on selvittää se, mitä Vanhalla hautausmaalla seu-

rakunnan toimesta tehtiin, muodostaa tämän tutkimuksen aikarajauksenkin määrittävä hauta-

usmaiden ohjesääntö tärkeän lähdeaineiston, sillä se ohjasi hautausmailla toimivien tahojen 

työtä. Lähdeaineistoa tarkastellessani jaottelin siitä nousevat mielenkiintoiset havainnoit ohje-

sääntöä apuna käyttäen kymmenen otsikon alle. Päädyin tematisoimaan aineiston ohjesääntöä 

apuna käyttäen, jotta löytäisin aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta oleelliset seikat.  Tä-

män jälkeen kykenin muodostamaan tutkimukselle kolme päätutkimuskysymystä, joihin etsin 

vastauksia aineistoa, hautausmaiden ohjesääntöä ja tutkimuskirjallisuutta apuna käyttäen.39 

Toisena vaihtoehtona olisi ollut tematisoida aineisto hautausmaiden tehtävien määrittelyä, eli 

tutkimuksen näkökulmaa apuna käyttäen. Tämä ratkaisu olisi kuitenkin vaatinut aineistosta 

nousseiden havaintojen ratkaisemista jo siinä vaiheessa. Tämä oli kuitenkin mahdollista vasta 

havaintoja analysoimalla ja tutkimuskirjallisuutta apuna käyttämällä.  

Koska tavoitteenani ei ollut ainoastaan selvittää mitä hautausmaalla tehtiin, vaan myös miksi 

tehtiin, ei pelkkien aineistosta nousseiden havaintojen esitteleminen ole ratkaisu tutkimusky-

symyksiini. Kysymykseen miksi saan vastauksen tulkitsemalla havaintoja aiempaa tutkimusta 

apuna käyttäen. Tämän tulkinnan tulokset vastaavat niihin kysymyksiin, joita aineistolle esitän. 

Tämä tekee tästä tutkimuksesta laadullista, eli tulkitsevaa tutkimusta. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tutkijalla on vapaus tehdä omia tulkinnallisia ja lähdeaineistoa rajaavia ratkaisuja. Aineis-

toa voi rajata teoreettista viitekehystä apuna käyttämällä. 40 Koska tässä tutkimuksessa tarkas-

telen sitä, mitä Vanhalla hautausmaalla tehtiin seurakunnan toimesta vuosien 1956–1971 väli-

senä aikana suhteessa hautausmaiden tehtäviin, olen rajannut aineiston koskemaan hautaus-

maista päättävien elinten tuottamaa aineistoa. Olen kuitenkin jättänyt tutkimuksen ulkopuo-
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 Ahla 1960, 127–151.   
39

 Eskola & Suoranta 1996, 135–136.   
40

 Alasuutari 2011, 44–45 & 78–79; Eskola & Suoranta 1996, 37.  
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lelle kaupunkiseurakunnan budjetit, meno- ja tuloarviot sekä kaiken muun mikä liittyy rahata-

louteen. En katso näitä tutkimukseni kannalta tärkeiksi, sillä tarkoituksena on keskittyä hauta-

usmaalla tapahtuvaan toimintaan hautausmaiden tehtävien puitteissa, eikä taloudellisiin fak-

toihin pohjaten. Tarkoitus on selvittää miten hautausmaiden tehtävät vaikuttivat suoritetta-

vaan toimintaan.  

Arkistoaineisto laaditaan erilaisten organisaatioiden toiminnan seurauksena eikä tulevien his-

toriantutkijoiden tarpeisiin. Tästä syystä tutkijan on tunnettava ne organisaatiot, ajankohdan 

olosuhteet ja niiden toimintatavat, jotka aineistot ovat tuottaneet, jotta hän kykenee saamaan 

aineistosta irti mahdollisimman paljon. Olosuhteiden ja organisaatioiden tunteminen mahdol-

listaa sen, että tutkija kykenee sijoittamaan yksittäiset asiakirjat ja laajemmat asiakirjakokonai-

suudet oikeisiin asianyhteyksiin. Tässä tutkijaa auttaa aikaisempi tutkimus sekä tutkimuskirjal-

lisuus.41 Tämä pätee myös kaupunkiseurakunnan arkistoaineistoon, sillä sen sisältämät asiakir-

jat ovat syntyneet eri organisaatioiden seurauksena. Pöytäkirjoista ja muusta aineistosta tarvit-

tavan tiedon irti saaminen vaatii hautausmaiden ja siellä työskentelyn sekä niiden historian 

tuntemusta. Tässä auttaa tutkimuskirjallisuus sekä 1920- ja 1930-luvuilla laaditut oppaat hau-

tausmaiden ja hautojen hoidosta.  

Jyväskylän seurakunnan arkistossa, käyttämäni aineiston joukossa, ei ollut kuin yksi kartta 

Vanhasta hautausmaasta. Vuosien 1974–1975 kirkkovaltuuston pöytäkirjojen joukossa ollut 

kartta on hautausmaan yleiskartta, josta näkyvät osastot, osa käytävistä, siunauskappeli sekä 

hautausmaan rajat. Karttaan ei ole merkitty vuotta, jolta se on peräisin, mutta siitä huolimatta 

se toimii hyvänä hautausmaan yleiskarttana. Lisäksi käytössäni oli kaksi muutakin karttaa, jotka 

sijaitsivat Jyväskylän seurakunnan Vanhan hautausmaa toimistossa. Vuoden 1956 hautaus-

maan kartta tarjoaa hyvän kuvan, miltä hautausmaan tutkimusajankohdan alussa näytti. Kart-

taan on merkitty osastot, haudat, puut, pensaat, kaivot sekä rakennukset. Lisäksi käytössäni oli 

hautausmaan osastokartat vanhimmalta ja keskimmäiseltä osalta. Ne on laadittu vuoden 1958 

jälkeen, sillä niissä on nähtävillä tuolloin suoritettu vanhimman osan uudelleen järjestely. 

Osastokarttoihin on merkitty hautojen lisäksi puut ja pensaat, roska-astiat ja käytävät. Osasto-

karttoihin on merkitty sen vainajan sukunimi, joka mihinkin hautaan on haudattu. Keskiosan 

osastokarttoja tarkastelemalla, ja vertaamalla niitä nykyisiin hautoihin, voidaan todeta osasto-

karttojen olleen käytössä 1980-luvun jälkipuoliskolle. Osastokartoista löytyy hautoja, joihin 

vainajat on haudattu vuonna 1986, mutta vuoden 1988 vainajia ei kartoissa enää ole. Vaikka 

osastokartat olivat käytössä aikarajauksen ulkopuolella, ovat ne silti hyviä lähteitä tämän tut-

kimuksen kannalta.  
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Kaupunkiseurakunnan arkistoaineiston lisäksi olen käyttänyt lähteenä Keski-Suomen museon 

kuva-arkiston valokuvia sekä kaupunkiseurakunnan lehteä Seurakuntaviesti. Molempia olen 

käyttänyt arkistoaineistoa tukevana lähteenä. Kuva-arkistosta tarkastelin niitä valokuvia, jotka 

löytyivät otsakkeen Vanha hautausmaa alta. En huomioinut valokuvia esimerkiksi erilaisista 

tilaisuuksista tai juhlista, joita oli Vanhalta hautausmaalta otettu. Valokuvissa kiinnitin huomio-

ta hautausmaahan konkreettisena tilana, eli hautausmaan aitaratkaisuihin, käytäviin, roska-

astioihin, rakennuksiin sekä puustoon. Sen sijaan jätin huomioimatta hautausmaalla tapahtu-

van toiminnan, kuten hautausmaan ja hautojen hoidon. Tässä kohtaa on pohdittava kuvien 

autenttisuutta lähteenä, kuvasivatko ne kohdetta niin kuin se oikeasti oli42. Jättämällä valoku-

vissa ilmenevän toiminnan tutkimuksen ulkopuolelle, voin jättää myös kuvien autenttisuuden 

pohtimisen vähemmälle. Kun kiinnitän huomiota konkreettiseen tilaan, enkä hautojen tai hau-

tojen hoitotasoon, tarjoavat valokuvat tutkimukselle kattavan lähteen. Jos kiinnittäisin huomi-

oita hautausmaan hoitotasoon, olisi pohdittava sitä mahdollisuutta, että hautausmaata on 

kuvan ottamisen vuoksi hoidettu tarkemmin. Sen sijaan kun huomioin vain konkreettiset, py-

syvät asiat hautausmaalta, on vaikea uskoa, että esimerkiksi aitaa olisi muokattu kuvan otta-

mista varten.  

Ilman perustietoja valokuvien käyttö lähteenä vaikeutuu. On pyrittävä selvittämään kuvausa-

jankohta, kuvaaja ja se miksi valokuva on otettu.43 Käyttämistäni valokuvista vain osan kuvaa-

misajankohta oli määritelty, joten jouduin määrittelemään sen itse. Tarkkaa kuvaamisvuotta 

on vaikea valokuvien perusteella todeta, mutta arkistoaineiston ja tutkimuskirjallisuuden avul-

la ajoitin kuvat vuosikymmenen tarkkuudella. Sitä kuka kuvat on ottanut tai sitä miksi kuvat on 

otettu, on vaikea selvittää. En kuitenkaan pidä sitä ongelmana valokuvien käytettävyyden kan-

nalta, sillä tässä tutkimuksessa ne toimivat arkistoaineistoa tukevana lähdeaineistona. Näin 

ollen muodostan kuvan siitä miten asiat mahdollisesti olivat arkistoaineiston perusteella, ja 

tuen omia tulkintojani käyttämilläni valokuvilla. 

Koska kirkkohallintokunnan pöytäkirjat puuttuvat vuosien 1964–1968 väliseltä ajalta, pyrin 

paikkaamaan tätä aukkoa kaupunkiseurakunnan lehdellä Seurakuntaviesti. Lehti ilmestyi vuo-

desta 1954 lähtien viidesti vuodessa. Tavoitteena oli saada lehden avulla tietoa koskien Vanhaa 

hautausmaata siltä ajalta, jolta kirkkohallintokunnan pöytäkirjat puuttuivat. Lehden sisältö 

keskittyi kuitenkin artikkeleihin uskosta, pappien kirjeisiin seurakuntalaisille, tapahtumien mai-

nostamiseen ja lähetystyöhön. Lehdessä ei ollut uutisia seurakuntaa – tai hautausmaata – kos-

kien, joten lehden tarjoama aineisto jäi suppeaksi. 
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1.5.1. Kulttuurista ympäristön ja yhteisön historiaa 

Jos kulttuuri määritellään opittujen ja omaksuttujen tapojen, käytänteiden ja normien koko-

naisuudeksi, joka elää jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä niin ihmisten kuin ympäristön 

tarjoamien ärsykkeiden vuoksi, hautausmaa on selkeästi oma kulttuurinsa sekä osa toisia kult-

tuureita. Veikko Litzenin mukaan kulttuuri on niitä ratkaisuja ja toimintatapoja, joiden avulla 

ihmiset pyrkivät selviämään ympäristön – myös sosiaalisen ympäristön – asettamista haasteis-

ta. Reaktiot, vastausten kaavat sekä itse vastaukset näihin haasteisiin ovat kulttuuria, joko 

aineellista tai henkistä.44 Hautausmaat ovat syntyneet ja kehittyneet näiden haasteiden kautta. 

Ihmiset kuolevat, joten on ollut pakko kehittää ratkaisu, miten toimia ruumiin kanssa. Ruumiit 

on päädytty hautaamaan uskomusten ohjaamin menoin sopivaan paikkaan. Uskonnollinen 

yhteisö on luonut ja kehittänyt hautausmaille erilaisia tapoja, käytänteitä ja normeja. Hauta-

usmailla on havaittavissa kulttuurien ja aikakausien kerrostumia, jotka ilmenevät hautamuis-

tomerkeissä, alueen järjestelyssä, istutuksissa sekä hautaustavoissa. Kulkiessa hautausmailla 

voi aistia niin yksittäisten ihmisten kuin yhteisöjen historiaa.45 

Tämän tutkimuksen Vanha hautausmaa on osa evankelisluterilaista, suomalaista hautausmaa-

kulttuuria, joka on kehittynyt vuosisatojen saatossa sellaiseksi, millaisena se 1950- ja 1960-

luvuilla näyttäytyi. Tutkimalla Vanhan hautausmaan vaiheita vuosien 1956–1971 välisenä aika-

na selvitetään, millainen hautausmaakulttuuri tuolloin Jyväskylässä – ja Suomessa – vallitsi. 

Mikä oli suhde menneeseen, sen hetkiseen tilanteeseen ja muutoksiin?   Hautausmaakulttuuri 

on sekä aineetonta että aineellista. Aineettomana hautausmaakulttuurina voidaan nähdä aina-

kin surutyön teko, muistelu, vainajien kunnioittaminen ja uskonnollisuus. Nämä kaikki kuiten-

kin tuottavat usein jotain aineellista, kuten esimerkiksi istutuksia, muistomerkkejä, symboliik-

kaa ja rakenteita. Hautausmaakulttuurin voidaan katsoa sijaitsevan niin aineettoman kuin ai-

neellisen hautausmaan aidan takana, jossa se kukoistaa ja kehittyy.  Tässä tutkimuksessa keski-

tyn aineelliseen kulttuuriin, sillä tutkin Vanhan hautausmaan vaiheita seurakunnan hallinnolli-

sen organisaation arkistoaineiston kautta. Aineettomaan kulttuuriin käsiksi pääseminen vaatisi 

syventymistä ihmisten ajatuksiin ja uskomuksiin. Toki tässä tutkimuksessa esille nousee myös 

aineeton kulttuuri oman pohdinnan kautta.  

Hautausmaan ja sen vaiheiden tutkiminen on osaksi ympäristöhistoriaa, sillä ihmisten toimet 

eivät ole koskaan irrallaan luonnosta. Ympäristöhistoriassa tutkitaan ihmisen ja luonnon vuo-

rovaikutusta, eli sitä miten luonto ohjaa ihmisen toimia ja miten ihminen luontoa. Jos näemme 

ihmisen osana luontoa, on myös hänen kulttuurinsa osa sitä. Tätä kautta ympäristöhistoria ja 

kulttuurihistoria kohtaavat. Ennen kuin tutkija voi tehdä ympäristöhistorian tutkimusta, hänen 
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on määriteltävä mitä hän ympäristöllä ja luonnolla tarkoittaa. Tässä tutkimuksessa tarkoitan 

ympäristöllä hautausmaata itsessään ja sen välittömässä läheisyydessä olevia alueita, kuten 

Tourujokea ja Puistokatua. Vaikka ympäristöhistoria nähdään usein laajojen alueiden, pitkän 

aikavälin ja suurten ympäristökriisien tutkimisena46, voi se yhtä hyvin kohdistaa huomionsa 

pieniin alueisiin lyhyellä aikavälillä. Vanhalla hautausmaalla toimittiin vallitsevan luonnon mää-

rittelemissä olosuhteissa, muokaten luontoa, mutta myös toimien sen asettamissa rajoissa.  

Valokuvia pidetään ympäristöhistorian tutkijoille antoisana lähteenä, sillä niistä saa hyvän käsi-

tyksen siitä miten ympäristöä ja luontoa on muokattu.47 Tässä tutkimuksessa käytän valokuvia 

lähinnä selvittämään, miltä hautausmaa konkreettisena tilana näytti. En tarkastele niitä muu-

toksia, joita ympäristölle tutkimusajankohtana tehtiin, sillä tätä varten olisi valokuvia tutkittava 

laajemmalla otannalla. Kulttuurisen ympäristöhistorian kannalta tässä tutkimuksessa valokuvat 

vastaavat kysymykseen siitä, miltä Vanha hautausmaa näytti suhteessa ympäristöönsä.  

Hautausmaat ovat seurakuntien ylläpitämiä paikkoja, jotka ovat syntyneet uskonyhteisön toi-

mesta. Ne ovat osa yhteiskuntaa, sillä niistä säädetään laeissa ja asetuksissa. Ne ovat ihmisyh-

teisöille välttämättömiä kuoleman väistämättömyyden vuoksi. Hautausmailla toimitaan tietty-

jen normien ja tapojen puitteissa, jotka ovat muovautuneet ajan saatossa. Nuo tavat ja normit 

ovat osa hautausmaakulttuuria, jotka määrittävät ihmisten toimintaa hautausmaalla. Ihmisten 

ja ihmisyhteisöjen toimintaa tutkitaan sosiaalihistorian piirissä. Tarkemmin määriteltynä sosi-

aalihistoria tutkii ihmisten toimintaa yhteiskunnallisesti tai yhteisöllisesti, eli sitä miten yhteis-

kunta toimii ja muodostuu.48 Hautausmaita ylläpitää yhteisö – ja yhteiskunta – joten sen tut-

kiminen voidaan nähdä osaksi sosiaalihistoriana. Yhden seurakunnan yhtä hautausmaata tut-

kimalla on vaikea muodostaa laajempia yleistyksiä siitä miten yhteisöt hautausmaita ylläpitä-

vät, mutta yhden uskonyhteisön – Jyväskylän kaupunkiseurakunnan – toimintaa saadaan selvil-

le. Miten tuo yhteisö toimi vuosisataisen kulttuurin keskellä ja sen osana? 
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 Laitinen 2001, 410–413; Hollsten 1997, 133, 136–137.   
47

 Lehtovirta 1997, 180.  
48

 Haapala 1989, 18–19.  
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2. KONKREETTINEN VANHA HAUTAUSMAA 
 

2.1. Osana Jyväskylän kaupunkikuvaa 
Jokaisesta Suomen kunnasta ja kaupungista löytyy ainakin yksi kirkkomaa tai hautausmaa. 

Useissa kunnissa hautausmaita on useampi kuin yksi, usein vanha hautausmaa- statuksella 

oleva hautausmaa ja lisäksi yksi tai useampi uutena hautausmaana tunnettu hautausmaa. 

Etenkin niin sanotuilla uusilla hautausmailla on usein tarkempi nimitys, joka on saatu esimer-

kiksi kaupunginosan tai luonnonolosuhteiden mukaan. On hautausmaan ikä tai nimi mikä ta-

hansa, on se merkittävä osa kunnan tai kaupungin maisemaa.  

Jo esikristillisellä ajalla suomalaisten pyhät paikat sijaitsivat asuinpaikkojen läheisyydessä, seu-

dun kauneimmilla ja ylevimmillä paikoilla. Pyhillä paikoilla puiden kaataminen, heinän nyhtä-

minen ja kaikki muu luontoa vahingoittava toiminta oli kiellettyä. Pyhien paikkojen tavoin kal-

mistot perustettiin yleville ja korkeille paikoille, joista oli näkymä yli asuinalueiden ja metsäs-

tysmaiden. Kristinuskon saavuttua Suomeen noin 900 vuotta sitten, ryhdyttiin ensimmäisiä 

kristillisiä kirkkoja perustamaan näihin pyhiin paikkoihin ja kalmistoihin.  Kun kristinuskon saa-

vuttua siirryttiin polttohautauksista ruumishautauksiin, syntyi kirkkojen viereen kirkkomaita, 

joiden suojassa vainajat saivat viimeisen leposijansa.49 

Kirkko ja kirkkomaa olivat – ja ovat edelleen – merkittävä osa kunnan ja kaupungin maisemaa. 

Ne sijaitsivat keskeisellä paikalla, muodostaen perustan kirkonkylän viheralueelle. Korkeuksiin 

kohoava kirkko ja aidattu kirkkomaa olivat paikkakuntien katseen vangitsijoita, jotka kertoivat 

samalla seurakunnan tilasta omalla hoitotasollaan. Kun hautaaminen kirkon viereen väheni 

1800-luvun alkupuolella ja lopulta kiellettiin terveydenhoitoasetuksessa vuonna 1879, alettiin 

perustaa hautausmaita kauemmaksi asutuksesta50. Samalla muuttui myös hautausmaiden ul-

konäkö suhteessa maisemaan.  Enää katseenvangitsijana ei ollut kirkon korkea torni, vaan 

huomion kiinnitti keskellä metsä- tai peltoaluetta seisova jykevä kivi- hirsi- tai kuusiaita. 

Jyväskylän Vanha hautausmaa perustettiin vuonna 1837 samana vuonna perustetun Jyväskylän 

kaupungin pohjoisimpaan kolkkaan, Tourujoen törmälle51. Peltona ja niittynä olleen alueen 

katsottiin sopivan hyvin uudeksi hautausmaan paikaksi. Tätä ennen vainajat oli Jyväskylän kap-

peliseurakunnassa haudattu nykyisessä Cygnaeuksen puistossa52 sijainneen kirkon kirkkomaa-
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 Luostarinen 1957, 2; Merivuori 1984, 25; Lempiäinen 1990, 8.  
50

 Luostarinen 1957, 94; Lempiäinen 1990, 12. 
51

 Jyväskylän kaupunki kuului aina vuoteen 1880 asti Laukaan emäseurakuntaan muodostaen Jyväskylän 

kappeliseurakunnan yhdessä ympäristökylien kanssa. Vuonna 1880 muodostettiin Jyväskylän kaupunki-

seurakunta ja Jyväskylän maaseurakunta. (Jyväskylän vanha hautausmaa 1989, 14).   
52

 Cygnaeuksen puisto- nimitys otettiin käyttöön vuonna 1899. Sitä ennen alue oli tunnettu nimityksillä 

Vanhan kirkon puisto (1890), Vanha kirkko (1880) ja Kirkko/Kirkkomaa (1837). (Jäppinen, 2005, 38).  
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han53. Juuri syntyneen kaupungin toisessa järjestysoikeuden kokouksessa päätettiin, että hau-

taaminen Cygnaeuksen puistoon oli lopettava mahdollisimman pian. Olisihan hautaaminen 

tapahtunut muuten aivan kehittyvän kaupungin keskustassa.54 (ks. liite 1.)  

Uusi hautausmaa – tämän tutkimuksen Vanha hautausmaa – perustettiin noin kahden kilomet-

rin päähän kappeliseurakunnan kirkosta. Koska hautausmaa perustettiin jo vuonna 1837, pal-

jon ennen kuin terveydenhoitoasetus määräsi hautausmaat perustettavaksi tarpeeksi kauaksi 

asutuksesta, jäi hautausmaa melko lähelle kaupungin keskustaa ja asutusta55. Kirkoista ja asu-

tuksesta kauemmaksi perustetut hautausmaat kiinnittyivät ajan kuluessa jälleen asutukseen, 

sillä laajentuvat taajamat tulivat lähemmäksi hautausmaita.  Hautausmaiden läheisyyteen nou-

si uusia asuintaloja ja lisäksi teollisuutta. Ilmari Wirkkala ilmaisi vuonna 1956 Kotiseutu-

lehdessä huolensa hautausmaiden vaarasta joutua lähestyvän asutuksen jalkoihin. Huolta 

Wirkkala kantoi etenkin vanhoista kirkoista ja hautausmaista.56  

Myös Jyväskylän kaupungin keskusta laajeni ja tiheä asutus läheni Vanhaa hautausmaata. Jy-

väskylän kaupungin asutus keskittyi lähes koko 1800-luvun ajan asemakaava-alueelle. Vasta 

1880-luvulla, kun väestönkasvu oli voimakasti, alkoi asutusta syntyä kaupungin rajojen ulko-

puolelle, aluksi Mäki-Matin alueelle ja sitten Taulumäelle ja Tourulaan.  Myös Kankaan tehdas-

alueelle muodostui asutusta. Vanha hautausmaa ei ollut enää niin peltojen ympäröimä, mitä se 

oli perustettaessa ollut. Se alkoi saada asutusta ympärilleen. Kuitenkin vasta asemankaavan 

laajentamisen myötä 1910-luvulla tiheämpi – ja ennen kaikkea järjestelmällisempi – asutus 

alkoi lähestyä Vanhaa hautausmaata. Vuosikymmeniä vireillä ollut asemakaavan laajennus 

valmistui vuonna 1910. Uudessa asemakaavassa hautausmaan länsipuolelle kaavoitettiin tihei-

tä asutuskortteleita. Myös Vanhan hautausmaan pohjoispuoli kaavoitettiin. Asutus levisi kui-

tenkin hitaasti vanhalta asemakaava-alueelta kohti hautausmaata. Vuonna 1915 Puistokadulta 

oli rakennuttu vain muutama tontti, eikä yksikään niistä sijainnut hautausmaan kohdalla.57  

Valokuvassa, joka on peräisin 1950-luvulta, Puistokatu on kuvattu Taulumäeltä päin. Talvisessa 

kuvassa kadun laidalla näkyy sekä puutaloja että kerrostaloja. Suunnilleen sankarihauta-alueen 
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 Cygnaeuksen puistoon rakennettiin kappeliseurakunnan ensimmäinen kirkko noin 1670-luvulla, ja 

samalla sinne alettiin haudata Jyväskylän alueen vainajia. Sitä ennen oli vainajat viety haudattavaksi 

vuonna 1593 perustetun Laukaan seurakunnan kirkkomaahan. Alueen ensimmäinen hautausmaa sijaitsi 

perimätiedon mukaan Suuruspäänniemessä Jyväsjärven rannalla. (Jyväskylän vanha hautausmaa 1989, 

14–15).   
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 Tommila 1972, 42.  
55

 Jyväskylän asemakaava ulottui kaupungin perustamisvaiheessa nykyisen Aren-aukion kohdalle, noin 

kilometrin päähän hautausmaan eteläreunasta. Asutus levisi kuitenkin hitaasti, eikä 1840-luvulla asutusta 

vielä ollut asemakaava-alueen reuna-alueilla. Vanha hautausmaa jäi lähelle asutusta, jos verrataan sitä 

niihin hautausmaihin, joita maassamme perustettiin 1880- ja 1890-luvuilla terveydenhoitoasetuksen myö-

tä, jolloin hautausmaat tuli perustaa soveliaan matkan päähän asutuksesta. Suurin osa noista hautausmais-

ta perustettiin noin viiden kilometrin päähän. (Jäppinen 2005, 42; VIITE) 
56

 Wirkkala 1956, 161. 
57

 Jäppinen 2005, 46 & 105; Tommila 1972, 329.  
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kohdalla, Puistokadun toisella puolella on nähtävissä korkeat rakennustelineet. Puistokatua 

reunustavat lehdettömät lehmukset, jotka eivät ole vielä kovin korkeita58. Puistokatua pitkin, 

kohti Taulumäkeä kulkee hevosen vetämät kärryt. Toisessa, suunnilleen samalta kohdalta ote-

tusta kuvasta voidaan havaita, että Puistokatua on kunnostettu. Puistokadun kunnostaminen 

toteutettiin vuonna 196059, joten kuva on otettu vuoden 1960 jälkeen. Rakennuksia ei kuvassa 

näy, sillä tuuheat lehmukset peittävät ne. Molempiin suuntiin Puistokatua ajavat kuorma-

autot. Puutaloja oli jäljellä vielä 1960-luvun lopulla, sillä vuonna 1966 otetuissa kahdessa ku-

vassa on nähtävillä Puistokatu 23:n tontilla kaksi suurta puutaloa. Toisesta kuvasta näkyy ka-

dun varrella oleva kerrostalo.60 Puistokadun rakennuskanta muuttui 1950- ja 1960-lukujen 

kuluessa, sillä kerrostalot korvasivat hiljalleen puutalot. Myös kasvavat lehmukset ja entises-

tään parantuva Puistokatu muuttivat hautausmaan ympäristöä. Etenkin Puistokadun asfaltointi 

vuonna 1970 muutti hautausmaan länsipuolen ympäristön ulkonäköä61. Puistokatua pitkin 

kulkeneet hevoskärryt saivat hiljalleen väistyä moottoriajoneuvojen tieltä. Hautausmaan ohit-

se kulkeva liikenne ja ihmisten määrä myös lisääntyi, sillä kaupunki kasvoi ja ihmisten liikku-

vuus lisääntyi.  

Asutuksen laajentumisen lisäksi myös Vanha hautausmaa laajeni. Kun hautausmaa perustettiin 

vuonna 1837, kattoi sen pinta-ala vain noin yhden neljännesosan tutkimusajankohdan – ja 

nykyisyyden – pinta-alasta. Vanhaa hautausmaata on laajennettu kaksi kertaa. Ensimmäinen 

laajennusosa vihittiin käyttöön vuonna 1899 ja toinen vuonna 1925. Molemmilla kerroilla hau-

tausmaa laajeni pohjoisen suuntaan, lohkaisten samalla pelto- ja niittyalueita, jotka olivat ym-

päröineet vanhaa hautausmaata.  Ensimmäisen laajennuksen yhteydessä jouduttiin myös Lohi-

koskelle ja Kankaan tehtaalle vievää tietä siirtämään. Sankarihautajaisten myötä vuonna 1918 

hautausmaa laajeni myös eteläsuunnassa, sillä vuoden 1918 sodan voittajapuolen sankari-

vainajat haudattiin juhlallisin menoin hautausmaan vanhimman osan eteläiseen kolkkaan. Seu-

rakunta olisi halunnut vielä lisätä hautausmaan maa-alueita 1930-luvulla, mutta kaupunginhal-

litus ei katsonut voivansa antaa lisämaata, vaan kehotti etsimään muualta isomman alueen 

uudeksi hautausmaaksi.62  

Vanha hautausmaa laajeni yhdessä kaupungin kanssa muodostuen vahvaksi osaksi Jyväskylän 

kaupunkikuvaa. 1950-luvun lopulla hautausmaata rajasi etelässä Tourukatu, lännessä Puistoka-
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 Puistokatua reunustivat aiemmin koivut, mutta ne korvattiin lehmuksilla 1920- ja 1930-luvuilla. (Ahola 

1995, 42. 
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 JySA. IIICa3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1959–1964. 18/1960.  
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 K-SM KuA. K1164:3, K832:1367, K2167:0487 & K2167:0488. 
61

 JySA II Cc3 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1969–1973. 10.5.1971. 
62

 Ahola 1995, 27, 43 & 45.  
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tu, pohjoisessa Taulumäen kirkon alue63 ja idässä Tourujoen törmä. Hautausmaa oli saareke 

keskellä kaupunkia. Väistämättä – kun hautausmaa olin niin lähellä kaupungin ydinkeskustaa – 

siihen kohdistui paineita ulkopuolisilta organisaatioilta. Vuonna 1959 seurakunnan talouden-

hoitaja Usko Laukama64 ilmoitti Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiirin suunnitelmista raken-

taa uusi valtatie Tourukadulta Vanhan hautausmaan ohitse Maalaiskunnan toimitalon kohdal-

le. Uusi valtatie oli suunniteltu sivuamaan hautausmaata hyvin läheltä ja se olisi toteutuessaan 

jättänyt alleen Tourujoen rannassa olevan vanhan leikkaushuoneen ja osan hautausmaan huol-

toalueesta. Asiaa käsiteltiin kirkkohallintokunnan kokouksessa kesäkuussa 1959. Kokouksessa 

todettiin, että jos tien linja jää suunnitellulle paikalle, on hautausmaa suojattava seurakunnan 

hyväksymällä tavalla. Samassa kokouksessa taloudenhoitaja Laukama valtuutettiin seuraamaan 

asian kehitystä ja pitämään kirkkohallintokunta ajan tasalla. Seuraava maininta koskien valta-

tiesuunnitelmaa on vuoden 1960 toukokuun kirkkohallintokunnan kokouksen pöytäkirjassa, 

jossa todetaan, että kirkkohallintokunnan jäsenet ovat käyneet paikan päällä tutustumassa 

uuteen valtatien paikkaan.65 Muita mainintoja ei käyttämässäni seurakunnan arkistoaineistos-

sa uuttaa valtatietä koskien ollut. Tietä ei kuitenkaan rakennettu, ja hautausmaan itäreuna sai 

jäädä koskemattomaksi. Jos uusi valtatie olisi toteutunut, olisi se muuttanut kaupungin osan 

ulkonäköä ja samalla Vanhan hautausmaan suhdetta ympäristöönsä.  Hautausmaan kolmea 

laitaa sivusi entuudestaan ajotie, joiden liikenne kasvoi koko ajan. Vehreä ja koskematon Tou-

rujoentörmä jäi luomaan rauhallisuutta ja luonnon tuntua Vanhalle hautausmaalle.  

2.2. Aidattu tila 

2.2.1. Aita fyysisenä rajana  

Koska hautausmaa on seurakunnan omistama ja ylläpitämä maa-alue, joka rajoittuu joka 

suunnalta muiden organisaatioiden omistamiin maa-alueisiin ja kiinteistöihin, on raja näihin 

alueisiin merkittävä jotenkin. Vuosisatojen ajan tämä raja on merkitty aidalla. Aita on muista 

ryhmistä ja organisaatioista erottautumisen materiaalinen muoto, se erottaa meidät ja muut66. 

Hautausmaan aita erottaa sen sisäpuolella olevan alueen ja vallitsevan kulttuurin sen ulkopuo-

lella olevasta alueesta ja vallitsevista kulttuureista. Raja – tässä tapauksessa aita – kontrolloi 

aina sisä- ja ulkopuolen suhdetta67. Kontrollin voidaan ajatella ilmenevän sekä hallintana että 

suojeluna. Hautausmaan ympärillä oleva aita hallinnoi ympäristöään vallankäytön välineenä. 

Aita ilmaisee hautausmaan olevan erityislaatuinen alue, jonka se kohottaa muun ympäristön 
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 Taulumäelle vihittiin maaseurakunnan kirkko vuonna 1885. Kirkko kuitenkin paloi tammikuussa 1918, 

jonka jälkeen maaseurakunnan toimina siirtyi hetkeksi pois Taulumäeltä. Uusi kirkko valmistui vuonna 

1930. (Jäppinen & Voutilainen 2006, 41, 48 & 90).  
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 JySA IIICa3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1959–1964. 8/1959 & 10/1960.  
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 Junkala 2000, 95. 
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 Junkala 2000. 95. 
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yläpuolelle. Ilman aitaa oleva hautausmaa jäisi muun ympäristön jalkoihin. Aita myös suojelee 

hautausmaata ympäröivän maailman uhalta. Ympäröivien alueiden uhka ilmenee esimerkiksi 

laajentuvan asutuksen paineena. Toisaalta aita suojelee myös ympäristöä hautausmaalta, sillä 

sen vuoksi hautausmaa ei laajene vahingossakaan liian laajalle. Aitojen takana hautausmaa sai 

olla poissa arkipäivän hulinasta, tarjoten pysyvyyttä muuttuvan maailman keskellä68.  

Kirkkomaiden ja hautausmaiden ympärille on alettu rakentaa aitoja juuri näistä syistä. Pois-

nukkuneiden viimeisiä leposijoja haluttiin suojella ympäröimällä hautausmaat aidalla ja lisää-

mällä näin alueen rauhaa. Toisaalta hautausmaa haluttiin kohottaa muun ympäristön yläpuo-

lelle. Näin oli etenkin uusia hautausmaita perustettaessa 1890-luvulla, jolloin hautausmaan 

tunnusmerkkinä nähtiin massiivinen kivi-, puu- tai hirsiaita.69 Aidat hautausmaiden ympärille 

eivät siis suinkaan ole nousseet suojaamaan niiden sisäpuolella vallitsevaa hautausmaakulttuu-

ria, vaan hautausmaakulttuuri on syntynyt, kehittynyt ja muovautunut aitojen sisäpuolella, 

niiden rakentamisen myötä, ulkopuoliselta maailmalta suojassa. 

Ensimmäisen kerran hautausmaiden aitaamisesta säädettiin vuoden 1804 rakennuskaaressa, 

jossa määrättiin, että hautausmaat oli asianmukaisesti aidattava. Tämä toteutui yleensä kui-

tenkin vain uusia hautausmaita perustettaessa tai hautausmaiden laajennuksen yhteydessä.70 

Kirkkolaissa hautausmaiden aitaamisesta säädettiin 12.3.1954. Siinä todettiin, että ”hautaus-

maan tulee olla aidalla ympäröity”71. Myös Vanha hautausmaa sai ympärilleen aidan heti pe-

rustamisen jälkeen. Tarkoituksena oli ollut rakentaa hirsiaita, mutta huono maanlaatu – ja toi-

vo paluusta entiselle kirkkomaalle – lykkäsi sen rakentamista. Aluksi tyydyttiin rakentamaan 

yksinkertainen pisteaita. Hirsiaita rakennettiin vuonna 1853. Molempien laajennusten yhtey-

dessä aitaa jatkettiin. Vuonna 1900 ensimmäinen laajennusosa sai ympärilleen samanlaisen 

hirsiaidan kuin vanhimmassa osassa oli, mutta toisen laajennuksen yhteydessä vuonna 1925 

arkkitehti Toivo Salermo suunnitteli uuden osan ympärille hirsiaidan ja portit. Sankarihauta-

alueen perustamisen jälkeen sen ja vanhimman osan välinen aita purettiin. Uusi aita rakennet-

tiin kaupunkiseurakunnan ja maaseurakunnan yhteistyönä.72  

Jyväskylän Vanha hautausmaa oli ympäröity jykevällä hirsiaidalla. Ilmari Wirkkalan mukaan 

Suomessa oli paljon hautausmaita, joiden aidat olivat surkeassa kunnossa ja osa rakennettu 

vain tilapäisaidaksi. Wirkkalan mukaan mitä nuorempi hautausmaa oli, sitä surkeampi aita 

yleensä oli. Tilapäisaitojen yleistyessä Valtioneuvosto teki kiviaidan rakentamisen pakolliseksi 

1940-luvulla. Kiviaita Vanhan hautausmaan ympärille valmistui vuonna 1951. Kaupungin arkki-
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tehti Olavi Kivimaan73 suunnittelema kivi- ja betonirakenteinen aita ulottui Kankaantieltä san-

karihauta-alueelle. Vuonna 1950 sankarihautausmaan kunnostuksen yhteydessä aluetta ympä-

röinyt lankkuaita purettiin, ja se oli tarkoitus korvata liuskekiviaidalla. Liuskekiviaidasta toteu-

tui kuitenkin vain pieni osa. Liuskekiviaidan sijaan päädyttiin orapihlaja-aitaan.74 Ilmeisesti osa 

sankarihauta-alueesta oli kuitenkin 1950-luvun alkuvuosina aitaamatta, sillä vuoden 1957 lo-

kakuussa kirkkohallintokunta päätti, että ”sankarihauta-alueen ja kaupungin puistoalueen ra-

jalle jatketaan ja lisätään piikkilanka-aitausta sekä istutetaan vielä avoinna oleviin kohtiin ora-

pihlajaa”75. Hautausmaiden opaskirjassa Jumalan puistot kauniiksi todetaan, että piikkilanka-

aidan käyttämistä hautausmaan aitaamisessa ei suositella. Jos sitä jossain tapauksissa joudut-

tiin käyttämään, vaati se suojakseen jotakin istutuksia.76 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoista ei 

voida varmasti sanoa, istutettiinko piikkilanka-aidan yhteyteen pensasaitaa, vai tuliko orapihla-

ja-aita eri toiseen kohtaa. Tourukadun ja hautausmaan eteläisen reunan välissä oli pieni puis-

toalue, joka oli kaupungin omistuksessa. 1950-luvulla otetun valokuvan perusteella hautaus-

maan ja puistoalueen välissä kasvoi hyvin matala pensasaita77. 

Päätökset orapihlaja- ja piikkilanka-aidan lisäämisestä tehtiin kirkkohallintokunnalle syyskuussa 

1957 saapuneen kirjeen seurauksena. Yliopettaja Vuokko Raekallio-Teppo oli lähestynyt seura-

kuntaa kirjeellä, jossa nostettiin esille Vanhan hautausmaan rauhaa häiritseviä seikkoja. Saman 

tien päätettiin suorittaa katselmus hautausmaalla ja selvittää ne seikat, jotka lisäsivät häiriöte-

kijöitä hautausmaalla. Katselmuksen jälkeen päätettiin orapihlaja-aidan ja piikkilanka-aidan 

lisäämisen lisäksi lisätä piikkilankaesteitä tarpeellisiin kohtiin Tourujoelle viettävään rintee-

seen, asettaa kieltotauluja Tourukadulta johtaville kulkuväylille sekä Kankaantien varrella ole-

vaan porttiin ja laitattaa rautaiset portit ajotien kohdalle. Lisäksi päätettiin neuvotella kaupun-

gin kanssa puistoalueen käytävien järjestelyistä siten, etteivät ne johda suoraan hautausmaalle 

sekä raivata Tourujoenlaaksossa, hautausmaan alapuolella oleva lepikko.78 Näillä toimilla pyrit-

tiin vähentämään mahdollisuutta käyttää hautausmaata läpikulku- ja ajanviettopaikkana. Hau-

tausmaata pyrittiin rajaamaan yhä enemmän omaksi saarekkeekseen muun ympäristön keskel-

lä.   

Voidaan todeta, että Vanhaa hautausmaata reunustivat 1950-luvun lopulla monenkirjavat aita-

ratkaisut. Pohjois- ja länsireunaa reunusti kiviaita, sankarihauta-alueella oli nuori orapihlaja-

aita, eteläreunalla - kaupungin puiston ja hautausmaan välissä – piikkilanka-aitaa ja paikoitel-
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len Tourujoen töyräällä piikkilankaesteitä.79 Sankarihauta-alueesta, osasto W:n suunnasta ote-

tusta valokuvasta nähdään, että aluetta ympäröivä orapihlaja-aita on vielä hyvin matala. Kuva 

on todennäköisesti otettu aivan 1950-luvun alkuvuosina, jolloin orapihlaja-aita istutettiin. Ku-

van perusteella sankarihauta-alue näyttää suojaamattomalta ja osalta kaupunkia. Alue ei näytä 

erottuvan ympäröivästä kaupungista lainkaan. Toisesta kuvasta, joka on otettu suunnilleen 

samalta kohdalta, voidaan havaita, että aita kävelytien ja sankarihauta-alueen välillä on kasva-

nut. Myös Tourukadun ja hautausmaan rajalle on ilmestynyt pensasaitaa, joka kuitenkin tuossa 

vaiheessa on vielä hyvin matalaa. Kolmannessa, Puistokadun suunnasta otetussa valokuvassa 

pensasaita on kasvanut jo korkeammaksi. Kasvava orapihlaja-aita suojasi sankarihauta-aluetta 

paremmin ja teki siitä oman alueensa. 80 On selvää, että pohjois- ja länsipuoli oli tarpeen aidata 

paremmin, sillä ne sijaitsivat asutuksen ja liikenteen läheisyydessä. Itäreunalla oli Tourujoki, 

joka jo itsessään muodosti luonnonmukaisen rajan hautausmaalle. 

Vanhan hautausmaan aidassa oli tutkimusajankohtana yhteensä kuusi porttia81. Vuoden 1956 

hautausmaakarttaan on merkitty neljä porttia ja vuosien 1974–1975 kirkkovaltuuston pöytäkir-

jojen joukossa olleeseen karttaan on näiden lisäksi merkitty kaksi porttia. (ks. liite 2). 1970-

luvulta peräisin olevassa kartasta puuttuu yksi portti, joka aiempaan karttaan oli merkitty. 

1950-luvun alkuvuosina toteutettuun kiviaitaan kuului kolme porttia. Suoraan kappelin etu-

puolella oli A-portti. Keskiosan ja vanhimman osan väliin sijoittuvan itä-länsisuunnassa kulke-

van käytävän länsipäädyssä oli B-portti. Näiden kahden portin lisäksi kiviaidassa, osasto 10 

vieressä, aivan hautausmaan pohjoisosassa oli portti ja siihen kuuluvat portaat. Juuri tätä port-

tia ei ole merkitty 1970-luvun alkuvuosien karttaan lainkaan. Sen sijaan 1970-luvun karttaan on 

merkitty sankarihauta-alueen kolme porttia. Näistä kaksi porttia oli nimetty kirjaimin C- ja D-

porteiksi. C-portti sijaitsi suoraan sankaripatsaan edessä, kävelytien ja hautausmaan rajalla. 

Portti D sijaitsi sankarihautausmaata edestäpäin katsottuna sen oikealla puolella, kaupungin 

puistoalueen ja hautausmaan rajalla. Näiden porttien lisäksi sankarihauta-alueella oli portti 

alueen vasemmalla reunalla, osasto W:n ja sankarihauta-alueen rajalla. Tämä portti kulki hau-

tausmaalle suoraan Puistokadun varrella olevalta kävelytieltä.82  

Osa porteista oli kiinteitä, jostakin materiaalista valmistettuja portteja, mutta osa oli vain niin 

sanotusti tarkoituksella tehtyjä aukkoja aidassa. Kiviaitaan kuuluneista kolmesta portista aina-

kin kaksi oli materiaalisia portteja. 1950-luvun jälkipuoliskolla otetusta valokuvasta voidaan 

nähdä, että portit A ja B oli valmistettu mustasta takoraudasta. A-porttiin kuului kolme läpi-
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menoaukkoa, joista keskimmäinen oli sen ympärillä olevia aukkoja leveämpi. Molemmat portit 

olivat korkeudeltaan kiviaidan tasolla. Sankarihauta-alueella olleet kolme porttia eivät olleet 

materiaalisia, vaan ne olivat aukkoja aidassa, joista ihmisten kulku oli ohjattu. C- ja D-portit 

olivat 1950-luvun lopulla otetuissa valokuvissa vain aukkoja matalan orapihlaja-aidan keskellä. 

C-portin kautta oli loiva lasku kävelytieltä suoraan sankarihauta-alueelle. D-portti kulki suoraan 

Tourukadulta hautausmaalle.83 Pohjoisosassa tai sankarihauta-alueen vasemmalla laidalla ole-

via portteja ei valokuvissa näy. Todennäköisesti pohjoisosan kiviaidassa oli samanlainen rauta-

portti kuin A- ja B-porteissa, sillä vuoden 1957 hautausmaalla suoritetun katselmuksen jälkeen 

päätettiin asentaa ”Kankaankadulta johtavaan porttiin … kieltotaulu”84. Sen sijaan sankarihau-

ta-alueen vasemman laidan portti oli vain aukko aidassa, sillä kaikista sankarihauta-alueen 

porteista käytettiin lähdeaineistossa käsitettä kulkuväylä. Näihin kulkuväyliin päätettiin tilata 

vuoden 1957 Raekallio-Tepon kirjeen huomioiden jälkeen rautaiset portit.85  

2.2.1.1. Sortuva kiviaita 

Kiviaita aiheutti ongelmia jo muutama vuosi rakentamisen jälkeen. Kirkkohallintokunnan tie-

toon tuotiin toukokuussa 1957, että Kankaan tehtaan puoleisessa päässä – eli hautausmaan 

pohjoisimmassa osassa – kiviaidan pää roikkui ilmassa. Ongelmat olivat aiheutuneet maan-

vyörymästä ja aitaan oli tullut joitakin halkeamia. Kirkkohallintokunta päätti pyytää kaupungin 

työpäällikköä käymään paikan päällä ja tarkistamaan tilanne. Häneltä päätettiin pyytää samalla 

ehdotus tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi asiasta päätettiin neuvotella vielä insinöörin ja urakoit-

sijan kanssa.86 Tourujoen törmä oli aiemminkin aiheuttanut ongelmia. Jo vuonna 1898 oli ase-

tettu valiokunta etsimään ratkaisuja Tourujoen penkereen vahvistamiseksi. Tourujoki söi pen-

kerettä vuosittain ja osa eteläreunan haudoista oli vaarassa vajota jokeen. Penkerettä korjat-

tiin useamman kerran 1900-luvun alkupuolella, peräti kolme kertaa 1930-luvun aikana.87 Toki 

nämä aikaisemmat ongelmat olivat olleet hautausmaan eteläisessä päädyssä, mutta maan-

vyöryminen pohjoiskulmalla osoitti sen, että Tourujoen törmä tuotti vaikeuksia koko hautaus-

maan itäisellä reunalla. Esille nousee kysymys, oliko vuonna 1837 hautausmaanpaikkaa valitta-

essa kiinnitetty lainkaan huomiota mahdollisiin vaikeuksiin, joita Tourujoen törmä tarjosi. 

Helmikuussa 1958 rakennusmestari Aaltonen ilmoitti kirkkohallintokunnalle, että kaupunki oli 

kuluvan talven aikana ajanut tuhansia kuutioita lunta sen aitaosan kohdalle, joka oli maan-

vyörymän vuoksi rikkoutunut ja oli edelleen vaarassa katketa. Kaupungin edustaja päätettiin 

pyytää yhteiseen katselmukseen Aaltosen, taloudenhoitaja Laukaman ja hautausmaanhoitajan 
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kanssa. Katselmus pidettiin ja sen pöytäkirja luettiin seuraavassa kirkkohallintokunnan kokouk-

sessa. Pöytäkirjassa ei kuitenkaan ole mitään mainintaa katselmuksenpöytäkirjan sisällöstä.88 

Kirkkohallituksen kokousten pöytäkirjojen perusteella jää epäselväksi kuinka suuressa roolissa 

aidan viereen ajettua lunta pidettiin maanvyörymän aiheuttamisessa. On kuitenkin selvää, että 

kevään tullessa lumien sulamisvedet ovat valuneet kohti Tourujokea ja vieneet maa-ainesta 

mukanaan kiviaidan alta.  

Kirkkovaltuusto myönsi joulukuun kokouksessaan kiviaidan korjaamista varten siirtomäärära-

hoja yhteensä 120,000 markkaa. Urakkasopimuksen hankkiminen jätettiin rakennusmestari 

Johannes Aaltosen ja arkkitehti Erkki Kantosen89 huoleksi. Heinäkuisessa kirkkohallintokunnan 

kokouksessa vuonna 1959 ilmoitettiin, että kiviaidan korjausurakka annetaan 320,000 markan 

urakkahintaan rakennusmestari J. Humalojalle. Asiaan tuli kuitenkin muutos, kun syyskuussa 

kirkkohallintokunnan kokouksessa luettiin kaupungin rakennustarkastajan lausunto koskien 

kiviaidan korjausmahdollisuuksia. Lausunnon pohjalta kirkkohallintokunta päätti, että aitaa ei 

toistaiseksi korjata. Sen sijaan tilannetta päätettiin yrittää parantaa ohjaamalla vedet kauem-

maksi aidanpäästä salaojan avulla.90 Syytä sille, miksi aitaa ei tuolloin korjattu, ei mainittu pöy-

täkirjassa. Ehkä perustelut löytyivät rakennustarkastaja Korhosen lausunnosta, mutta sen sisäl-

töä ei kuitenkaan pöytäkirjaan ollut kirjoitettu. Kirkkohallintokunnan tiedossa oli, että aita oli 

vaarassa katketa, sillä se oli tuotu jäsenistön tietoon jo helmikuussa 1957.  

Kirkkohallitukselle ilmoitettiin huhtikuussa 1962, että kiviaita oli katkennut siitä kohdasta, jossa 

oli aikaisemmin ollut halkeamia. Taloudenhoitaja Usko Laukama ja  Johannes Aaltonen valtuu-

tettiin tutkimaan tilanne ja hoitamaan aita kuntoon.91 Kaupunkiseurakunnan arkistoaineistosta 

ei selviä mitä sortuneelle kiviaidalle tehtiin.  

2.2.2. Aita henkisenä rajana 

Vaikka aikaisemmin korostin hautausmaan aidan hallinnoivaa ja suojaavaa, aineellista merki-

tystä, on pohdittava myös aidan antamaa henkistä viestiä. Bey Heng kirjoitti vuonna 1994 te-

oksessa Hautausmaat arkipäivän asioina, että hautausmaan aita on muuttunut esteestä vies-

tiksi. Aidan tehtävä on antaa viesti ihmisille, että on tultu hautausmaalle.92 Hautausmaa on 

Jumalan nimeen vihitty maa-alue, jonne suomalaiset saattavat läheisensä viimeiseen lepoon. 

Ne ovat osa surutyön tekoa ja vainajien muiston vaalimista sekä menneiden aikojen kokoajia. 
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Ylittäessä hautausmaan rajan astuu muistamisen ja hengellisen kulttuurin piiriin. Rajan ylittä-

minen vaatii ylimääräisiä toimia, kuten käytöksen tai pukeutumisen muuttamista93. Ylittäessä 

hautausmaan rajan, ihmisten oletetaan muuttavan toimintaansa. Jyväskylän kaupunkiseura-

kunnan hautausmaiden ohjesäännössä kohdassa kymmenen, pykälässä 41 määrätään, että 

”hautausmaalla on käyttäydyttävä sen pyhyyttä ja rauhaa vastaavalla tavalla. Hautausmaan 

käyttäminen sen pyhyydelle vieraisiin tarkoituksiin on kielletty.”94 Hautausmaalla ei saanut 

käyttäytyä kovaäänisesti, ulkoiluttaa koiria tai ajaa moottoriajoneuvoilla. Myös lasten leikkimi-

nen, tupakointi, roskaaminen, läpikulku ja kukkien tallominen oli kiellettyä.95 Hautausmaalla 

tuli siis kulkea jalan, rauhallisesti ja hiljaisesti sen rauhaa ja pyhyyttä vaalien.  

Hautausmaalle kuljetaan aidoissa olevista porteista, jotka ovat rajan läpimenopaikkoja. Ne 

ovat samalla neuvottelupaikkoja, jossa käydään keskustelua sisä- ja ulkopuolen välillä. Läpi-

menopaikalla pohditaan onko rajan ylittäminen mahdollista ja soveliasta. Läpimenoa valvoo 

aina rajan sisäpuoli, muodostaen säännöt ja rajoitteet rajan ylittämiselle.96 Hautausmaan por-

teilla käydään dialogia hengellisen sisäpuolen ja maallisen ulkopuolen välillä. Milloin ja miten 

hautausmaan portista kulkeminen on mahdollista? Koska sisäpuoli valvoo läpimenoa, asettaa 

seurakunta – tarkemmin sanoen hautausmaiden asioista vastaava kirkkohallintokunta – sään-

nökset rajan ylittämistä varten.  

Jyväskylän kaupunkiseurakunta oli vuoden 1956 hautausmaiden ohjesäännössä määritellyt niin 

sanonut hautausmaan aukioloajat. Yleisöllä oli vapaa pääsy hautausmaille toukokuusta elo-

kuun loppuun kello 7–22.30. Syyskuun alusta huhtikuun loppuun hautausmailla sai kulkea va-

loisana aikana. Muutamia poikkeuksia oli, sillä jouluna ja uudenvuodenyönä hautausmailla sai 

kulkea vapaasti. Myös yksityisten ihmisten suorittamaa hautojen kunnossapitoa rajoitettiin, 

sillä se oli sunnuntaisin kokonaan kielletty.97 Hautausmaalla liikkumisen ajankohdan rajoitta-

minen oli kaupunkiseurakunnalta selkeä osoitus siitä, että hautausmaan alue piti rauhoittaa.  

Myös sitä, miten rajan sai ylittää, valvottiin kirkkohallintokunnan toimesta. Samaisessa ohje-

säännössä säädettiin, ettei hautausmailla saanut ajaa polkupyörillä tai liikkua kelkalla tai suksil-
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la. Myös moottoriajoneuvojen käyttäminen ilman kirkkohallintokunnan lupaa oli kielletty. Kai-

kissa tapauksissa moottoriajoneuvojen enimmäisnopeudeksi sallittiin 10 km/t.98  

Sen lisäksi milloin ja miten hautausmaan rajan sai ylittää, kirkkohallintokunta valvoi myös sitä, 

ketkä rajan saivat ylittää. Suoraa mainintaa siitä, ketkä ovat tervetulleita hautausmaalle, ei  

ole. Kirkkohallintokunta kuitenkin pohti vuoden 1957 syksyllä, miten ”nuoriso ja epäsosiaaliset 

ainekset”, jotka olivat alkaneet käyttää Vanhaa hautausmaata ajanvietto- ja läpikulkupaikkana, 

saataisiin pidettyä poissa hautausmaalta.99 Tämä ei ole selkeä kielto pääsystä hautausmaalle, 

vaan tarkoituksena on ollut estää epäsopiva käyttäytyminen hautausmaan aitojen sisäpuolella. 

Hautausmaalle ei haluttu ketään, joka ei siellä osannut tai halunnut käyttäytyä.   

Lisäksi hautausmaalle ei tahdottu eläimiä. Koirien tuominen hautausmaalle kiellettiin vuoden 

1956 ohjesäännössä pykälässä 41100. Koirat nähtiin hautausmaan rauhaa häiritsevinä tekijöinä, 

kun niiden pääsy hautausmaalle kiellettiin. Koirien tuontikieltoa tehostettiin vuonna 1970, kun 

hautausmaan porteille päätettiin asettaa koirien kieltotaulut101. Se, että koirien tuominen hau-

tausmaalle kiellettiin kokonaan, kuvastaa suurta muutosta, joka suomalaisilla hautausmailla oli 

tapahtunut 1900-luvun kuluessa.  Vuosisatojen ajan suomalaisilla hautausmailla olivat kulke-

neet lehmät ja muut eläimet, sillä laiduntaminen oli kuulunut pitkään suntion palkkaetuihin102. 

Hautausmaat olivat olleet tuottavia maa-alueita, tarjoten loppusijoituspaikan vainajille ja sa-

malla rahallisen hyödyn seurakunnalle. Vuoden 1918 sodan myötä lisääntynyt kiinnostus hau-

tojen hoitoon ja 1920- ja 1930-lukujen hautausmaavalistus muuttivat hautausmaiden luonnet-

ta. Niistä oli muodostunut elävien ihmisten paikkoja, jossa ihmisille haluttiin taata rauha muis-

tamiseen ja surutyöhön.  

Vaikka kirkkohallintokunta valvoi kulkua hautausmaan rajan yli, myös ihmisten odotettiin kont-

rolloivan omaa kulkemistaan ja käytöstään. Vanhan hautausmaan porteille oli vuonna 1957 

asennettu kieltotauluja103. Kieltotaulujen sisältö ei lähdeaineistosta selviä, mutta voidaan olet-

taa, että niihin on merkitty ne kellonajat, jolloin kulkeminen hautausmaalla oli sallittua sekä se, 

että hautausmaan käyttö läpikulkutarkoituksessa oli kielletty. Näiden kieltotaulujen avulla 

ihmisten odotettiin tajuavan milloin oli soveliasta kulkea hautausmailla. Sen lisäksi, että yksi-

tyisten ihmisten odotettiin kontrolloivan omaa käytöstään, yksityiset ihmiset valvoivat muiden 

ihmisten toimia. Tästä hyvänä esimerkkinä on yliopettaja Vuokko Raekallio-Tepon kirje kirkko-
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hallintokunnalle, jossa hän pyysi puuttumaan Vanhan hautausmaan rauhaa häiritseviin seik-

koihin104.  

Raekallio-Tepon kirje hautausmaata häiritsevistä seikoista aiheutti heti toimia kirkkohallinto-

kunnassa. Kirjeessä esitettyihin seikkoihin kiinnitettiin pikaisesti huomiota ja puutteita korjat-

tiin joko välittömästi tai seuraavan kesänä. Läpimenopaikkojen kontrollin pettäminen palaut-

taa mieleen rajan olemassaolon ja tekee näkyväksi näkymättömän – henkisen – rajan.105 Näin 

kävi Raekallio-Tepon kirjeen myötä. Häiriötekijät hautausmaalla muistuttivat, ettei niitä saisi 

siellä olla. Raja oli palannut selkeämmin näkyviin.  

Jo vuonna 1930 Ilmari Wirkkala kannusti saattamaan hautausmaat koko kansan arvostamiksi 

paikoiksi. Hänen mukaansa oli suoritettava valistustyötä etenkin nuorten koululaisten ja nuori-

soseurojen parissa. Wirkkala oli sitä mieltä, että jos jo lapsesta asti oppi rakastamaan hauta-

usmaita pelkäämisen sijaan, saataisiin ehkäistyä mahdollinen ilkivalta hautausmailla.106 Tutki-

musajankohtaan ei osunut ilkivaltaa, tai ainakaan siitä ei lähdeaineistossa ollut mainintaa. 

Osoituksena hautausmaan tutuksi tekemisestä nuorille, on partiolaisten käyttäminen apuna 

vuonna 1958 kun Vanhan hautausmaan huoltoalueen lepikkoa raivattiin talkootyönä107.  

2.3. Hauta-alueet ja osastot 
Vanha hautausmaa voidaan jakaa neljään osaan: vanhin osa, keskiosa ja pohjoisosa sekä san-

karihauta-alue. Nämä kaikki alueet olivat keskenään luonteeltaan ja ulkonäöltään erilaisia, 

mutta kaikki tarjosivat – sankarihauta-aluetta lukuun ottamatta – hautapaikkoja seurakunta-

laisten käyttöön. (ks. liite 2). Sankarihauta-aluetta tulen käsittelemään luvussa Hautausmaalla 

tapahtuva toiminta.  

Vanhin osa jaettiin seitsemään osastoon; vanhin 1–5 (tulen käyttämään näistä jatkossa termejä 

osastot v1–v5) sekä U ja W108. Leena Maasalo-Marttilan mukaan kaikille näille osastoille oli 

alettu hautaamaan samanaikaisesti vuonna 1838. Koska 1800-luvulla arvostetuimpia hauta-

alueita olivat etelä- ja itäalueet, muodostui Vanhan hautausmaan osastoista v4 ja v5 ”aatelis-

nurkka”, jonne keskittyvät Jyväskylän kulttuuripersoonat ja muut merkkihenkilöt.109 Merkki-

henkilöiden hautojen keskittyminen osastoille v4 ja v5 näkyi hautausmaalla vuosien 1956–
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1971 välisenä aikana. Vuoden 1956 hautausmaan kartasta voi nähdä, että osastoilla oli paljon 

suuria sukuhautoja, jotka sijaitsivat alueella sekalaisessa järjestyksessä110.  

Haudan sijainnilla oli aiemmin suuri merkitys. Vanhan uskomuksen mukaan mitä lähempänä 

hauta oli jotain pyhää, sitä parempi. Tämä uskomus johti siihen, että vainajia alettiin haudata 

kirkkojen lattioiden alle tai niiden välittömään läheisyyteen. Varattomampi väestö haudattiin 

kirkkomaihin, joissa vallitsi tarkka hautapaikkojen arvoasteikko. Räystään alus oli paras paikka, 

sillä sieltä putoavan sadeveden uskottiin muuttuvan vihkivedeksi. Ilmansuunnista suosituimpia 

olivat itä ja etelä, kun taas etenkin pohjoista välteltiin. Sinne haudattiin yleensä ne, joiden ei 

uskottu selviävän iankaikkiseen elämään. Vaikka hautaaminen siirtyi vuonna 1822 kirkoista 

kirkkomaille ja niiltä hiljalleen hautausmaille, uskomukset säilyivät vahvasti ihmisten mielissä. 

1800-luvulla hautausmaat jaettiin usein kolmeen eriarvoiseen osaan: ensimmäiseen, toiseen ja 

kolmanteen eli rivihautojen111 multaan. Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla oli Leena Maasalo-

Marttilan mukaan vallalla kaksijakoisuus. Hautapaikat oli jaettu varakkaiden ja varattomien 

kesken. Vanhalla hautausmaalla oli myös rivihautoja.112  

Osastojen v4 ja v5 alueelle ensimmäiseen multaan keskittyivät siis varakkaiden haudat. Varat-

tomien haudat sijaitsivat hautausmaan länsiosassa, osastoilla v1–3 ja U sekä W (ks. liite 2). 

Vuoden 1956 hautausmaan karttaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että näillä alueilla on vä-

hemmän suuria sukuhautoja kuin osastoilla v4 ja v5. Muutenkin jäljellä olevat haudat ovat 

osastoilla harvemmassa.113 Todennäköisesti näiden osastojen sukuhaudat ovat nuorempia kuin 

etelä- ja itäreunalla. Kun keskiosa vuonna 1899 otettiin käyttöön, siirtyi vihityn hautausmaan 

vieroksuttu pohjoisosa pohjoisemmaksi, ja vanhimman osan kaikki alueet tulivat suosituiksi 

hauta-alueiksi.  

Vanhimmalla osalla uusien hautojen myynti lopetettiin vuonna 1943. Todettiin, että alue oli 

uudelleen järjesteltävä, jotta hautaamista voitaisiin jatkaa. Vuonna 1951 arkkitehti Elsi Borg 

alkoi suunnitella osastoja U ja W. Suunnitelma hyväksyttiin kirkkohallintokunnassa vuonna 

1952. Vanhat hoidetut haudat osastoilla säilytettiin ja uusia paikkoja alettiin myydä suku- ja 

yksittäishaudoiksi.114 Vuoden 1956 hautausmaan kartasta voidaan havaita, että osastojen U ja 

W hautarivit olivat muuttuneet suoriksi, pensasaitojen jakamiksi riveiksi. Vanhoja hautoja osas-

toilla oli säilynyt muutamia, mutta uusia hautapaikkoja tuli niihin nähden määrällisesti enem-

män. Hautapaikkojen myynti aloitettiin osasto U:lta, sillä vuoden 1956 kartassa se on jaettu 

katkoviivoja käyttämällä hautapaikoiksi. Sen sijaan osastolle W hautapaikkoja ei ole merkitty. 
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Helmikuussa 1958 kirkkohallintokunnan kokouksessa todettiin, että myytäväksi sovitut hauta-

paikat alkoivat olla loppumassa hautausmaalta. Kokous päättikin ottaa käyttöön osasto W:stä 

jäljellä olevat hautarivit115. Näin saatiin lisää uusia hautapaikkoja vanhalle hautausmaalle.  

Hautapaikkojen riittämättömyys oli havaittu jo aiemmin, sillä vuoden 1956 elokuussa päätet-

tiin laittaa käyntiin vanhimman osan uudelleen järjestely. Vuoden 1958 huhtikuussa Ola Mann-

ström otti tehtävän hoitaakseen. Kirkkohallintokunta tutustui Mannströmin suunnitelmaan ja 

se päätettiin hyväksyä muilta osin paitsi uurnalehdon sijoittamisen suhteen.116 Vuoden 1956 

karttaa ja uudelleen järjestelyn jälkeen tehtyjä osastokarttoja vertaamalla voidaan todeta, että 

osastoilla säilytettiin lähes kaikki niillä olleet vanhat haudat. Uudet hautapaikat sijoitettiin van-

hojen hautasijojen väliin siten, että niistä muodostui suoria, pohjois-eteläsuunnassa kulkevia 

hautarivejä.117 Tämän järjestelyn seurauksena uusia paikkoja saatiin 384, joiden arvioitiin riit-

tävän noin 10 vuodeksi. Uudelleen järjesteltyjä hauta-alueita toteutettiin useampien vuosien 

aikana. Vuoden 1961 lokakuussa kirkkohallintokunta totesi, että oli suoritettava uudelleen 

järjestelyjä, jotta arkkitehdin suunnitelmat saataisiin toteutettua. Muutamilta haudoilta siirret-

tiin muistomerkkejä lähemmäs toisiaan, jotta saataisiin lisää tilaa. Samalla myös reunakiviä 

poistettiin.118 Tämän uudelleen järjestelyn myötä Vanhan hautausmaan vanhin osa sai uuden 

ilmeen suorien hautarivien myötä. Aktiivinen hautaustoiminta siirtyi vanhimmalle osalle, josta 

oli vapautunut paljon uusia hautapaikkoja seurakuntalaisten käyttöön.  

Vuoden 1956 hautausmaan kartan perusteella osastojen v1 ja v2 ensimmäiset, lähinnä kiviai-

taa olevat hautarivit olivat suorassa rivissä eikä niillä ollut suuria sukuhautoja. Molemmilla 

osastoilla ensimmäistä ja toista hautariviä erotti toisistaan hiekkakäytävä, ja hautakivien taka-

na kulki pensasaidat.119 Ne poikkesivat ulkonäöltään osastojen v1 ja v2 muista alueista, joilla 

haudat olivat sekalaisessa järjestyksessä. Ne muistuttivat järjestelyltään osastojen U ja W uut-

ta, vuonna 1952 saatua ilmettä. Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoissa ei kuitenkaan ole min-

käänlaista mainintaa siitä, että osastojen v1 ja v2 uudelleen järjestely olisi aloitettu ennen 

vuotta 1958, jolloin Ola Mannström laati suunnitelmat. Kaupunkiseurakunnan arkistoaineiston 

perusteella jää epäselväksi, milloin nämä hautarivit on otettu käyttöön. 
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Kun uudelleen järjestelyjen jälkeen hautaaminen aloitettiin uudelleen vanhimmalle osalle, 

alettiin sitä toteuttaa järjestelmällisesti. Vuonna 1975 oli hautausvuorossa osasto v4.120 Van-

himman osan historiallisesta merkityksestä ja sen säilyttämisestä oli käyty keskustelua vuosien 

ajan, kunnes vuonna 1975 kaupunkiseurakunnan 100-vuotisjuhlan kunniaksi vanhimman osan 

osastot v4 ja v5 päätettiin julistaa niin sanotuiksi historiallisiksi alueiksi. Tämän jälkeen alueelta 

ei saanut myydä uusia hautapaikkoja. Ainoastaan sukuhautoihin sai jatkaa hautaamista.121 

Osasto v4:lle oli jo ehditty aloittaa uusien hautapaikkojen myynti, mutta se lopetettiin kirkko-

valtuuston päätöksen jälkeen. Osaston länsilaita ehti kuitenkin saada uuden ilmeen suorine 

hautariveineen ja tasakokoisine hautakivineen.122 

Vanhan hautausmaan keskiosa muodosti vuosien 1956–1971 aikaan yhden osaston123, joka oli 

jaettu 33 hautariviin. Osasto oli jaettu itä-länsisuunnassa käytävällä, jonka eteläpuolella olevat 

hautarivit olivat parittomia ja pohjoispuolella olevat rivit olivat parillisia. Rivien numerointi 

alkoi Puistokadun puoleiselta laidalta. (ks. liite 2). Alueen itäreunaan sijoitettiin rivihaudat, 

jonne haudattiin ulkoseurakuntalaisia ja vierasuskovia. Edellinen rivihauta oli sijainnut osasto 

v1:n kohdalla, jonka täyttyessä alettiin keskiosan riviä 26 käyttää rivihautana vuonna 1901. 

Tarkoituksena oli ollut, että rivin 26 täyttyessä siirrytään kohti alueen itäreunaa. Rivihautaan 

tuli kuitenkin vesi helposti, joten oli siirryttävä riville 24. Vaikka alueen itäisin reuna ei ollut 

rivihauta-alueena, haudattiin sinne 1940-luvulla paljon ulkoseurakuntalaisia, kuten karjalaista 

siirtoväkeä, muiden uskontokuntien jäseniä sekä kirkosta eronneita.124 Keskiosan itäisen osan 

käyttäminen rivihauta-alueena ja ulkoseurakuntalaisten hauta-alueena vaikutti alueen ulkonä-

köön. Rivihaudoille harvoin pystytettiin muistomerkkejä, varsinkaan pysyviä. Vuoden 1956 

karttaa tarkastelemalla voidaan todeta, että parillisen puolen itäinen laita oli jaettu yksittäis-

hautapaikoiksi. Kohti Puistokatua mentäessä hautapaikkojen määrä ja koko kasvoivat. Osaston 

parittomalla puolella, riveillä 1–29 on paljon suuria sukuhautoja.125 Lähellä vanhinta osaa ole-

va, keskiosan eteläinen reuna oli kysyttyä aluetta. Keskiosan ja vanhimman osan väliin muo-

dostui hautausmaan pääkäytävä, jonka varrella oli suuria sukuhautoja ja kaupungin merkki-

miesten hautoja.  

Vuonna 1925 käyttöön otettu pohjoisosa jakautui 11 osastoon, (ks. liite2) jotka olivat ulkonäöl-

tään paljon tiiviimpiä ja järjestelmällisempiä kuin vanhin osa ja keskiosa. Pohjoisosaa alettiin 

täyttää järjestelmällisesti, osastoilta 1 ja 2. Alueen itäreunalla sijainneet osastot 3 ja 3c olivat 

rivihauta-alueita, jotka otettiin käyttöön vuonna 1925, kun keskiosan rivi 26 täyttyi. Alueille 
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suoritettiin muutamia hautauksia vielä 1950-luvulla. Vuoden 1956 kartan mukaan osasto 3:lla 

oli muutamia hautoja siellä täällä. Sen sijaan osasto 3c:llä oli suorat hautarivit, jonne on ainakin 

merkitty paljon hautoja. Osastoille 4, 7, 10 ja 11 myytiin pääosin ainaishautoja, kun taas osas-

tot 5, 6, 8 ja 9 olivat pääosin ulkoseurakuntalaisten, Karjalan siirtolaisten, varattomampien ja 

kirkosta eronneiden viimeisiä leposijoja. Koko pohjoisalue oli hautauskäytössä vuoteen 1950 

tultaessa. Vuoden 1941 alueliitos ja siirtokarjalaisten tulo lisäsivät hautapaikkojen kysyntää, ja 

hautausmaa täyttyikin nopealla tahdilla. Vuoden 1956 kartasta havaitaan, että pohjoisosassa ei 

ollut suuria sukuhautoja kuin muutamia.126  

Koska aktiivinen hautaustoimi oli 1950-luvulla uudelleen järjestelyjen myötä keskittynyt van-

himmalle osalle, ei lähdeaineistossa ole paljoa mainintoja keskiosasta tai pohjoisosan osastois-

ta. Toki näillekin alueille suoritettiin hautauksia vanhoihin sukuhautoihin, mutta niiden aluei-

den suhteen ei ollut vielä tarvetta tehdä uudelleen järjestelyjä tai muita muutoksia. Kirkkohal-

lintokunnan pöytäkirjoista löytyy yksi maininta koskien osasto 10. Osastolle hautaaminen oli 

lopetettu vuonna 1951, mutta vuoden 1956 heinäkuussa osastolta anottiin hautapaikkaa. Va-

kavan harkinnan jälkeen kirkkohallintokunta päätti ottaa käyttöön vielä seitsemän hautapaik-

kaa kiviaidan lähettyviltä. Lisäksi päätettiin ottaa hautauskäyttöön yksi palsta osastolta V.127 

Päätökseen vaikutti varmasti se, että uudet hautapaikat alkoivat olla vähissä koko hautaus-

maalla, sillä uudelleen järjestely oli vasta aloitettu.  

Keskiosa ja etenkin pohjoisosa oli perustettu suunnitelmallisesti ja niihin hautaaminen oi ta-

pahtunut järjestelmällisesti, joten niille ei ollut tarpeen tehdä samanlaista uudelleen järjestelyä 

kuin vanhimmalle osalle. Vanhimman osan uusien hautapaikkojen arvioitiin riittävän kymme-

neksi vuodeksi. Uudelleen järjestelyt tehtiin vuosina 1952 ja 1958, joten uusien hautapaikkojen 

tarve olisi kirkkohallintokunnan arvioiden mukaan tullut ajankohtaiseksi 1960-luvun lopulla. 

Lähdeaineistosta ei kuitenkaan löydy mainintoja uusien hautapaikkojen tarpeesta tuona aika-

na. Uusia hautapaikkoja saadaan kuuluttamalla sellaisia hautapaikkoja, joiden hallinta-aika on 

päättynyt. Ensimmäinen tällainen kuulutus suoritettiin Vanhalla hautausmaalla vuosina 1972–

1973 vanhimmalla osalla ja keskiosassa128.  

Ainaishautojen ja rivihauta-alueiden paikkojen perusteella niin keskiosassa kuin pohjoisosassa 

voidaan todeta, ettei ilmansuunnilla enää ollut suurta merkitystä hautapaikan valinnassa. Van-

himmalla osalla olivat halutuimmat hautapaikat keskittyneet hautausmaan itä- ja etelä osiin ja 

huono osa oli pohjoisessa. Keskiosassa ja pohjoisosassa rivihauta-alueet sijoitettiin hautaus-

maan itäreunalle, sukuhautojen ja ainaishautojen paikka oli länsi- ja eteläreunalla. Merkittä-
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vämmäksi tuli haudan sijainti suhteessa hautausmaahan ja sen vanhimpiin osiin. Vanhan hau-

tausmaan itäreuna sijaitsi Tourujoen törmällä kaukana hautausmaan kiviaidasta ja lähellä kul-

kevista teistä. Se alkoi olla hautausmaan syrjäisintä aluetta, eikä se tästä syystä ollut niin suo-

sittu. Hautausmaan länsireunalle oli rakennettu siunauskappeli vuonna 1931, joka osaltaan 

vaikutti länsireunan suosioon. Teija Ahola kirjoitti vuonna 1995, että vaikka Vanhan hautaus-

maan osastot 10 ja 11 sijaitsivat aivan hautausmaan pohjoisimmassa kolkassa, olivat ne silti 

suosittuja ainaishauta-alueita. Negatiiviset ajatukset pohjoisosista olivat alkaneet kadota, ja 

haluttiin ennemmin vanhalle arvokkaalle hautausmaalle kuin perinteettömälle Uudelle hauta-

usmaalle Seppälänkankaalla.129 Tätä todistaa myös vuoden 1956 hautapaikka-anomus osastolle 

10.  

2.4. Vehreä Jumalan puisto 
Hautausmaan aidan yli, osaksi kaupungin maisemaa, kohoaa puusto, joka kertoo hautausmaan 

viheralueen luonteesta. Se osoittaa hautausmaan olevan osa kaupungin tai kylän viheraluetta. 

1800-luvun lopulta ja etenkin 1900-luvun alkuvuosista alkaen on puhuttu Jumalan puistoista. 

Miksi hautausmaa määritellään puistoksi eikä esimerkiksi puutarhaksi? Puisto on koristetarkoi-

tusta varten laadittu viheralue, jonka tavoitteena on sulautua maisemaan. Hautausmaa sen 

sijaan on hautaamista varten perustettu alue, joka on pyritty erottamaan ympäröivästä luon-

nosta jykevällä aidalla. Tämän määritelmän mukaan hautausmaa ei siis olisi puisto. Puutarhoja 

perustetaan niiden aineellisen hyödyn vuoksi ja niitä myös tietoisesti suunnitellaan ja hoide-

taan sekä niiden ympärille rakennettaan aitoja erottamaan ne häiriötekijöistä. Onko hautaus-

maa sitten puutarha? Hautausmaa on perustettu hautaamista varten, eli sen maaperästä hyö-

dytään jotenkin, hautausmaita myös suunnitellaan ja hoidetaan sekä ne aidataan. Vielä 1800-

luvun lopulla yleisenä käytäntönä ollut lehmien laiduntaminen voidaan myös nähdä aineellise-

na hyötynä. Jos ajatellaan hautaamisen hengellistä puolta, jolloin maallinen ruumis siunataan 

hautausmaan multaan, sen ollessa iankaikkisen elämän siemen, voidaan hautausmaa nähdä 

puutarhana, jossa vainajat odottavat nousua iankaikkiseen elämään.130 Hautausmaan voisi 

ajatella olevan siis enemmin Jumalan puutarha kuin Jumalan puisto, mutta kuitenkin yleiseen 

käyttöön on juurtunut käsite Jumalan puisto, jota myös tässä tutkimuksessa käytän.    

Vuoden 1804 rakennuskaaressa säädettiin puiden istuttamisesta hautausmaille. Puiden istut-

taminen yleistyi kuitenkin vasta vuoden 1879 terveydenhoitoasetuksen myötä, jolloin hauta-

usmaista alkoi muodostua puistomaisia viheralueita. Puiden istuttamisen lisäksi hautausmaita 

alettiin ojittaa ja niiden maanlaatuun kiinnitettiin entistä enemmän huomiota. Näin luotiin 
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edellytykset hautausmaiden puistomaiselle luonteelle.131 Edellytykset luotiin tuolloin, mutta 

Ilmari Wirkkala on vuonna 1955 todennut, että 1900-luvun alun kirkkomaat olivat heinäviidak-

koja, joissa kasvoi joukossa muutama ohut puu. Uudet, metsiin perustetut hautausmaat sen 

sijaan olivat autioiksi hakattuja hiekkakenttiä, jotka olivat kaukana vehreistä Jumalan puistois-

ta.132 Hautausmaan puustosta säätäminen ja sen olemassa olon edellyttäminen ovat monimut-

kaisia seikkoja, sillä puusto kasvaa hitaasti vaatien rauhallisen ja suojatun kasvuympäristön. 

Hautausmaille 1800-luvun lopulla istutetut puut eivät mitenkään voineet muodostaa 1900-

luvun alkupuolella vielä vehreää puistomaista kokonaisuutta, vaan se oli vielä kehittymässä. 

Hautausmaat kehittyivät 1900-luvun alkupuolella peltomaisista kuolleiden kaupungeista veh-

reiksi Jumalan puistoiksi, jotka kohosivat ympäristön yläpuolelle133.  

Vuoden 1956 hautausmaan kartta antaa hyvän kuvan Vanhan hautausmaan puustosta ja osas-

ta kasvillisuutta. Karttaan on merkitty puiden ja pensasaitojen paikat, mutta ei puulajeja. Puus-

to oli keskittynyt hautausmaan vanhimmalle osalle, ja siellä tarkemmin sanottuna itälaidalle. 

Osastoilla v4 ja v5 puita oli yhteensä 111, jotka olivat jakaantuneet tasaisesti ympäri osastoja. 

Myös osasto 3 alaosassa oli runsaasti puita. Niitä oli yhteensä 43. Osastoilla v1 ja v2 sekä puo-

likkaalla v3 puita oli alueiden kokoon nähden vähemmän. Osastolla v1 puita oli yhteensä 35, 

v2:lla puita oli 18 ja v3:sen yläosassa 19.134 1950-luvulla otetun valokuvan perusteella voidaan 

todeta, että valtaosa vanhimman osan puustosta oli koivuja135.  

Vanhimman osan tiheä puusto oli 1800-luvun peruja. Vanhan hautausmaan perustamisen yh-

teydessä oli tehty päätös, että rippilasten ja morsiusparien oli istutettava hautausmaalle koivu. 

Vuosien saatossa alueelle kasvoi tiheä koivikko, jonka seurauksena alue myös tunnettiin vuosi-

kymmeniä Koivikko- nimellä. Osa alueen puustosta on todennäköisesti omaisten istuttamia, 

sillä puiden istuttaminen haudan koristamiseksi oli yleistä 1800-luvun lopulla. Puita istutettiin 

ainiaaksi myytäville sukuhaudoille. Koska suosituimpia hautausalueita hautausmailla olivat 

vanhan tavan mukaisesti itä- ja eteläosat, keskittyivät myös sukuhaudat niille alueille varatto-

mien hautojen keskittyessä pohjois- ja länsiosiin136. Vanhan hautausmaan itä- ja eteläosiin si-

joittuivat osastot v4 ja v 5, jonne myös suurin osa 1950-luvun puustosta oli keskittynyt.  

Vuoden 1956 kartan mukaan osastot v4 ja v5 olivat hyvin tiheään haudatut, ja siellä sijaitsi 

paljon vanhoja sukuhautoja. Uusien hautapaikkojen myyminen alueelle oli todennäköisesti 

vähäistä, joten puusto pääsi vapaasti kasvamaan. Sen sijaan osastoilla v1, v2 ja v3 oli vähem-
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män suuria sukuhautoja, joten hautaaminen alueelle oli runsaampaa hautojen kadotessa ja 

joutuessa uusiokäyttöön. Näin ollen puustolla ei ollut aikaa kasvaa.  

Vanhimman osan osastoilla U ja W puita oli vähän, osasto U:lla kuusi ja W:llä neljä137. Asiaa 

saattaa selittää se, että alueelle oli tehty uudelleen järjestelyjä vuonna 1952, jolloin osa van-

hasta puustosta on hävitetty138. Puiden sijaan osastoilla ja U ja W oli pensasaitoja, jotka oli 

sijoitettu hautakivirivien taakse. Muuten vanhimmalla osalla ei ollut paljoa pensaita. Vuoden 

1956 kartan mukaan osastoilla v1 ja v2, oli sijoitettu pensaita kahden ensimmäisen hautarivin 

kivien taakse. Hautausmaan osastokartoissa – jotka on laadittu vuoden 1958 jälkeen – on osas-

to v1:lle piirretty pensasaitaa. Lisäksi vanhimman osan roskisten ympärillä kasvavat pen-

sasaidat.139  

Vuonna 1897 Vanhan hautausmaan puustoon ja pensaisiin kiinnitettiin huomiota sen ollessa 

liian tiheää. Tämän seurauksena, kun keskiosa otettiin käyttöön, laadittiin puustosuunnitelma. 

Puita – muun muassa lehmuksia, saarnia ja vaahteroita – istutettiin leveiden käytävien reunoil-

le, neljän metrin välein. Ne männyt, jotka eivät olleet käytävien kohdalla, säilytettiin.140 Tämä 

istutussuunnitelma loi sen puuston, joka keskiosassa oli vuonna 1956. Vuoden 1954 paikkeilla 

otetusta valokuvasta nähdään, että alueella kasvoi paljon jalopuita, todennäköisesti lehmuk-

sia141. Puita kasvoi alueella pääsääntöisesti leveiden käytävien reunoilla. Lähimpänä hautaus-

maan kiviaitaa sijaitsevilla riveillä puita oli runsaammin. Pensasaitoja keskiosassa oli vain yksi. 

Vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistomerkkiä osaston alaosassa kiersi pensasaita.142  

Kun Vanhaa hautausmaata jälleen vuonna 1925 laajennettiin, istutettiin puita samalla periaat-

teella kuin keskiosaan. Käytävien reunoille istutettiin lehtipuita.143 Vuoden 1956 kartan mu-

kaan osastoilla 1–11 kasvoi puita siten, että lähes jokaisen hautarivin molemmissa päissä kas-

voi puu. Lisäksi hautausmaan pohjois-eteläsuunnassa halkaisevan leveän käytävän varrella 

kasvoi puita. Yksittäisiä puita löytyi myös hautarivien keskeltä. Pohjoisosan itäreunalla, osastol-

la kolme, kasvoi muuhun alueeseen verraten paljon puita. Pohjoisosan laitamille, hautarivien 

ulkopuolelle jäi viheralueita, joissa kasvoi useita puita. Osasto 1:sen ja siunauskappelin välissä 

oli nurmikenttä, jossa kasvoi 17 puuta. Myös osasto 4:n ja kiviaidan välissä kasvoi kahdeksan 

puuta. Osasto 7:n ja kiviaidan välissä sijaitsivat kärryliiteri ja vanha ruumishuone, joiden ympä-

rillä oli myös puita.  Pohjoisosassa oli runsaasti pensasaitoja. Osastoilla 1, 4, 7, 10 ja 11 pen-
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sasaitoja käytettiin hautakivien takana. Osastolla 1 oli pensasaita kolmella hautarivillä, kun taas 

osastolla 4 pensasaitoja oli neljällä rivillä. Osasto 7:llä pensasaita kasvoi kolmella hautarivillä. 

Osastoilla 10 ja 11 pensasaita oli leveän käytävän vierellä kulkevien hautarivien takana.144  

Hautausmaan vehreyteen puuston ja pensaiden lisäksi vaikutti myös se, oliko hautausmaa 

nurmi- vai hiekkapinnalla. Ilmari Wirkkalan mukaan suomalaisen hautausmaan perusilme oli 

nurmikko, joka oli kehittynyt 1880-luvulla. Sitä ennen hautausmaat olivat kasvaneet vapaasti 

heinää, jota oli niitetty tai laidunnettu aika ajoin.145 Vanhalla hautausmaalla nurmikkoa oli 

etenkin vanhimmalla osalla, jossa oli vähän hiekkakäytäviä. Keskiosassa ja pohjoisosassa hiek-

kakäytäviä oli jokaisen hautarivin välissä, joten ne alueet eivät olleet niin vehreitä.146 Vanhim-

malla osalla ja keskiosassa oli käytetty paljon reunakiviä ja erilaisia aitaratkaisuja, sillä ne olivat 

olleet yleisiä 1800-luvulla ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Suuret sukuhaudat vanhimman 

osan osastoilla v4 ja v5 oli ympäröity jykevin reunakivin, joiden lisäksi hautasijaa jykevöitti hau-

tamuistomerkki. Kiven runsaus vähensi osaltaan alueen vehreyttä. Reunakivien käyttö väheni 

1950-luvulla, kun kaupunkiseurakunnan ohjesäännössä pykälässä 33 määrättiin, että haudan 

sai reunustaa ainoastaan vahvistetun käyttösuunnitelman mukaisesti147. Haudoilla yleistyi ta-

sainen nurmipinta, joka osaltaan lisäsi hautausmaan vihreyttä.  

Lähdeaineistosta ei hautausmaan puustosta ja pensaista löydy mainintoja kuin yhden ainoan 

kerran. Elokuun 25. päivänä vuonna 1970 pidetyssä hautausmaakatselmuksessa todettiin, että 

kappelin lähellä on kuivunut mänty, jonka tilalle tuli istuttaa tammi148.   

Vanhan hautausmaan kolme osaa olivat kaikki eri tavalla vihreitä ja puistomaisia kokonaisuuk-

sia. Vanhimmalla osalla oli paljon puustoa ja nurmikkoa, mutta pensaita ei juurikaan. Keskiosa 

sen sijaan oli hiekkakäytävien halkoma alue, joka alkoi heti kiviaidasta jatkuen aina hautaus-

maan itäreunaan saakka. Alueella ei myöskään ollut paljon puustoa eikä lainkaan pensaita. 

Pohjoisosassa oli myös paljon hiekkakäytäviä, mutta useat pensaat ja aluetta ympäröivät nur-

mikentät toivat lisää vehreyttä. Kokonaisuudessaan Vanha hautausmaa oli Jumalan puisto, 

joka kohosi vehreänä saarekkeena keskellä Jyväskylän kaupunkia.  

2.5. Infrastruktuuri  

2.5.1. Käytävät ja ajotiet 

Jyväskylän vanhalla hautausmaalla oli 1950- ja 1960-luvuilla paljon pieniä hiekkakäytäviä, jotka 

halkoivat nurmipintaisia hautarivejä. Hiekkakäytäviä oli paljon etenkin keski- ja pohjoisosassa. 
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Parhaimman kuvan hautausmaan hiekkakäytävistä saa tarkastelemalla vuoden 1956 karttaa. 

Sen sijaan hautausmaan osastokartoista ei voi hiekkakäytäviä tarkastella, sillä niissä on jokai-

sen hautarivin väliin jätetty tyhjä tila. Osa niistä tyhjistä tiloista on hiekkakäytäviä, mutta osa 

sijaitsee sellaisissa kohdissa, joissa hiekkakäytävät olisivat kulkeneet hautojen ja muistomerk-

kien yli.  

Vuonna 1899 käyttöön otettu keskiosa oli täyttynyt 1900-luvun alun kuluessa149, joten se oli 

saanut muotonsa jo ennen 1950-lukua. Keskiosa rajoittui siunauskappelin ja hautausmaan B-

portin väliin ulottuen hautausmaan itäreunalle saakka. Sitä halkoi keskeltä, länsireunalta itä-

reunalle ulottuva hiekkakäytävä. Tämä käytävä oli hautarivejä toisistaan erottavia käytäviä 

leveämpi.  Alueella hautarivejä toisistaan erottavia hiekkakäytäviä, pohjois-eteläsuunnassa, oli 

yhteensä 31 kappaletta. Rivien 11/12 ja 13/14 sekä 23/24 ja 25/26 välissä kulki muita leveämpi 

hiekkakäytävä.150  

Vuonna 1925 käyttöön otetun pohjoisosan hiekkakäytäviä alettiin puhdistaa heti alueen suun-

nittelun yhteydessä. Uusin laajennusosa otettiin hautauskäyttöön vaiheittain. Lähinnä keski-

osaa olevat osastot yksi, kaksi ja kolme otettiin hautauskäyttöön heti vuoden 1925 kuluessa ja 

viimeisenä pohjoisimpana ollut osasto kymmenen vuonna 1950. Alueet täytyivät nopealla tah-

dilla151, joten oletettavaa on, että myös hiekkakäytävät erottuivat varhaisessa vaiheessa. Poh-

joisosassa oli 47 hautarivien väliin sijoittuvaa hiekkakäytävää. Myös pohjoisosassa oli itä-

länsisuunnassa kulkevia, leveämpiä hiekkakäytäviä. Niitä oli yhteensä neljä, joista yksi erotti 

keskiosan ja pohjoisosan toisistaan. Lisäksi pohjois-eteläsuunnassa kulki kaksi hiekkakäytävää, 

jotka olivat muita leveämpiä. Niistä toinen erotti toisistaan osastot yksi ja kaksi, neljä ja viisi, 

seitsemän ja kahdeksan sekä kymmenen ja yksitoista. Toinen sen sijaan kulki osastojen kaksi ja 

kolme sekä viisi ja kuusi välissä. Nämä käytävät kulkivat samassa linjassa keskiosassa olevien 

leveiden hiekkakäytävien kanssa.152 

Hautausmaan vanhimmalla osalla hiekkakäytäviä sen sijaan oli vähemmän. Vuoden 1956 kar-

tan mukaan niitä oli jokaista osastoa kohden muutama. Osasto v1:sellä kulki kaksi hiekkakäytä-

vää pohjois-eteläsuunnassa.  Osasto oli erotettu viereisestä v2:sesta itä-länsisuunnassa kulke-

valla hiekkakäytävällä, joka edellisen tavoin oli jaettu kolmeen osaan kahdella hiekkakäytäväl-

lä. Osasto v3 sen sijaan oli jaettu kolmeen osaan yhdellä itä-länsisuunnassa ja yhdellä pohjois-

eteläsuunnassa kulkevalla hiekkakäytävällä.  Osasto U:lle ja W:lle oli vuonna 1953 tehty uudel-

leen järjestelyä, joka näkyi myös osastojen hiekkakäytävissä. U:lla oli kaksi hiekkakäytävää ja 
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W:llä oli kolme hiekkakäytävää. Osasto v4 ja v5 oli erotettu edellä mainituista osastoista poh-

jois-eteläsuunnassa kulkevalla hiekkakäytävällä. Osasto v4 oli jaettu yhdellä pohjois-

eteläsuunnassa kulkevalla hiekkakäytävällä kahteen osaan.  Osasto v5 oli erotettu tästä osas-

tosta kaarevalla itä-länsisuunnassa kulkevalla hiekkakäytävällä, joka jatkui kohti etelänurkkaa 

jakaen osaston. Osastolla kulki myös toinen, pienempi hiekkakäytävä itä-länsisuunnassa.153  

Osastokarttojen mukaan vanhimmalta osalla oli muutamia sellaisia hiekkakäytäviä, joita ei 

vuoden 1956 karttaan ole merkitty. Aiemmin totesin, ettei osastokarttoihin voi hiekkakäytävi-

en sijoittelun suhteen luottaa, mutta muutamat hautarivien väleissä kulkevat tilat ovat suurella 

todennäköisyydellä hiekkakäytäviä. Osastokarttaan on merkitty niiden leveys ja ne sijaitsevat 

sellaisella paikalla, jossa käytävä mahtui hyvin kulkemaan. Yksi tällainen käytävä on osastolla 

v1.154  

Vanhan hautausmaan käytäväratkaisuissa näkyvät oman aikansa tyylisuuntaukset. Kun keski-

osaa suunniteltiin ja toteutettiin 1890-luvulla, suomalaisessa hautausmaa-arkkitehtuurissa 

vallitsi geometrinen tyylisuunta. Sille oli ominaista säännölliset, risteävät käytävät. Sen sijaan 

1900-luvun alkuvuosikymmenten hautausmaalaajennukset toteutettiin arkkitehtonisen tyylin 

mukaisesti. Arkkitehtoniselle tyylille oli ominaista muun muassa akselisysteemin käyttö käytä-

vien jäsentelyssä, leikatut pensasaidat hautaosastojen rajoilla sekä symmetrisesti jäsennetyt 

sivuakselit.155 Keskiosa noudatti geometrista tyyliä, mutta pohjoisosaa ei voida kutsua arkkiteh-

toniseksi kokonaisuudeksi. Se noudatti pääosin keskiosan geometrista tyyliä, suorine säännöl-

lisine käytävineen.156 Arkkitehtonisesta tyylistä pohjoisosaan on otettu mukaan vain pensasis-

tutukset, jotka sijaitsevat kuitenkin takaosat vastakkain olevien hautakivien välissä hautaosas-

tojen rajojen sijaan.157  

Vanhimman osan käytävien lukumäärän vähyyttä selittää se, että alue on otettu käyttöön 

vuonna 1838. Hautausmaiden suunnittelu alkoi vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla, lähempänä 

vuosisadan loppua, Turun hautausmaan uudelleen järjestelyn innoittamana. Vanhimmalle osal-

le haudattiin vainajia niille sijoille, jotka omaisia sattuivat eniten miellyttämään. Tällainen hau-

taustapa vei paljon tilaa, eikä mahdollistanut käytävien pysyvää sijoittelua. Näin ollen hiekka-

pintaisia käytäviä ei päässyt vanhimmalle osalle syntymään. Kun uusien paikkojen myynti van-

himmalle osalle vuonna 1943 lopetettiin158, hautaaminen alueelle väheni. Alueelle sai haudata 

siis ainoastaan vanhoihin sukuhautoihin, joten hautasijojen paikat alkoivat hiljalleen vakiintua. 
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Tästä huolimatta aluetta ei rikottu hiekkapintaisiin käytäviin, vaan hautasijojen välit säilyivät 

nurmipinnalla.  

Ilmari Wirkkalan mukaan käytävät olivat välttämätön paha. Hänen mukaansa hiekkapintaiset 

käytävät hautarivien halkojina eivät kuuluneet suomalaiseen hautausmaakuvaan, joten hän 

teki aktiivista valistustyötä niiden poistamiseksi. Wirkkalan mielestä käytäviä tarvittiin ainoas-

taan ajoliikenteen tarpeisiin. 1900-luvun alkuvuosina yleisiksi tulleet hiekkapintaiset käytävät 

menettivät suosiotaan 1950-luvun kuluessa. Vaikka hiekkakäytävien suosio väheni, eivät ne 

hävinneet suomalaisilta hautausmailta. Lisääntynyt moottoriajoneuvojen käyttö hautausmai-

den huollossa edellytti käytävien ja ajoteiden olemassa oloa. Hautausmaakomitean mietinnön 

pohjalta vuonna 1955 laaditussa oppaassa Jumalan puistot kauniiksi ohjeistetaan hautaus-

maan teiden ja käytävien laatimiseen. Oppaan mukaan hautausmailla oli oltava tarpeeksi leve-

ät ja kestävät ajotiet. Lisäksi ohjeistettiin perustamaan osastojen väliin leveitä käytäviä, joiden 

leveys oli kuitenkin suhteutettava sitä ympäröivien osastojen kokoon.159 Myös vanhalla hauta-

usmaalla kulki osastojen välissä, itä-länsisuunnassa leveämmät käytävät.160 Leveiden käytävien 

olemassa olo mahdollisti moottoriajoneuvojen käytön Vanhalla hautausmaalla. Oppaassa ke-

hotettiin välttämään liiallista pienten käytävien käyttöä hautarivien välissä, sillä se tekisi hau-

tausmaasta liian pirstotun näköisen. Vaihtoehtona pieniksi käytäviksi ehdotettiin nurmikkoon 

muodostuneita polkuja tai siihen upotettuja kivilaattoja.161 Osastokarttojen mukaan vanhim-

malla osalla oli kivilaatoista tehtyjä käytävän pätkiä, jotka johtivat kohti hautaa. Kaikki nämä 

käytävät olivat vanhojen, ennen vuoden 1958 uudelleen järjestelyä olemassa olleiden hautojen 

edessä.162 Myös sankarihauta-alueella oli tyynykivirivien välissä nurmikolla laattakiviä, jotka 

muodostivat nurmelle pieniä käytäviä163. 

Sen lisäksi, että hautausmailla oli oltava hiekkakäytäviä ajoneuvoja varten, oli niitä oltava myös 

helpottamassa ihmisten kulkemista läheistensä haudoille. Marttojen julkaisemassa Anni Kirja-

laisen laatimassa teoksessa Omaisten viimeinen leposija vuodelta 1937 mainitaan, että uusilla 

hautausmailla on saatu toteutettua käytävät siten, että kulkeminen omaisten haudoille on 

helppoa.164 Hautausmaat olivat vahvasti osa surutyön tekoa, joten oli tärkeää, että kulkeminen 

haudoille ja yleisesti hautausmaalla oli helppoa ja vaivatonta. Keskellä Jyväskylän kasvavaa 

kaupunkia sijaitseva Vanha hautausmaa houkutteli omaistensa haudoilla käyvien lisäksi hauta-

usmaalle kulkemaan virkistystä kaipaavat kaupunkilaiset ja matkailijat.  
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Vaikka pienet hautarivejä toisistaan erottavat hiekkakäytävät olivat menettäneet suosiotaan 

1950-luvulla eikä niiden käyttöön enää kannustettu, säilyivät ne osana Vanhan hautausmaan 

maisemaa. Sekä Wirkkalan teoksessa Suomen hautausmaiden historia että hautausmaiden 

oppaassa Jumalan puistot kauniiksi todetaan, että hiekkakäytävät oli pidettävä puhtaana rikka-

ruohoista, tai muuten käytävät oli nurmetettava. Jyväskylän vanhalla hautausmaalla ei ollut 

tarvetta hiekkakäytävien nurmettamiselle. Jyväskylän kaupunkiseurakunta kykeni panosta-

maan hautausmaan hoitoon niin suuresti, että kymmenien hiekkakäytävien puhtaana pito oli 

mahdollista. Toisaalta voidaan todeta, että suurten muutosten tekeminen hautausmailla on 

hidasta, sillä ne ovat pyhiä paikkoja ja sen vuoksi muutostyöt niissä on suoritettava huolella ja 

harkiten.165 Näin ollen voi olla, että vaikka hiekkakäytäviä olisi jo 1950-luvun lopulla haluttu 

nurmettaa, ei siihen ryhdytty. Kolmantena syynä hiekkakäytävien säilyttämiselle voidaan pitää 

historiallisten arvojen vaalimista. Säilyttämällä käytävät – ja samalla kokonaiset osastot – siinä 

asussa jollaiseksi ne on suunniteltu – säilytetään hautausmaan ja koko paikkakunnan historiaa. 

Hiekkakäytävät säilyivät Vanhalla hautausmaalla koko tutkimusajankohdan ajan, muodostaen 

merkittävän osan sen kokonaiskuvasta ja toiminnasta siellä. 

Hautausmaan aidan sisäpuolella olevien ajoteiden ja käytävien lisäksi hautausmaan käytävä-

verkostoon voidaan katsoa kuuluvaksi hautausmaan parkkipaikka ja hautausmaan aidassa kiin-

ni olevat jalkakäytävät. Kaupunkiseurakunnan kiinteistöarkiston, vanhan hautausmaan asema-

piirrosten joukosta löytyy kaupungin tiemestarin kirje ja sen liitteenä kartta, jossa määritellään 

ne aidan ulkopuoliset alueet, joiden hoidosta vastaa seurakunta. Kirjeessä tuodaan tiedoksi, 

että Jyväskylän kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 25.6.1962, että tontin omista-

jan kuuluu pitää kunnossa katu tontin kohdalta aina kadun keskiviivan asti. Näin ollen seura-

kunnan tulee pitää puhtaana ja kunnossa hautausmaan kohdalla oleva katuosuus. Tämä osuus 

kattaa koko kivimuurin pielen, sankarihauta-alueelta Kankaankadun päähän. Parkkipaikan 

kohdalla alue on noin viiden metrin levyinen. Sankarihauta-alueen kohdalla ja sillä kohtaa, 

jossa kivimuuri tulee aivan kiinni jalkakäytävään, on seurakunta velvollinen auraamaan ja hie-

koittamaan jalkakäytävän. Kirje ja kartta on päivätty vuoden 1968 helmikuulle.166  

Sankarihauta-alueen viereisen jalkakäytäväosuuden hoitamisesta oli käyty keskustelua kau-

punkiseurakunnan ja kaupungin välillä jo aiemmin. Vuoden 1961 joulukuussa kaupungin työ-

päällikkö ilmoitti, että seurakunnan olisi huolehdittava sankarihauta-alueen katuosuus itse, tai 

maksettava sen hoidosta kaupungille. Kirkkohallintokunta päätti kokouksessaan 28.12 anoa, 

että kaupunki rinnastaisi alueen kaupungin yleisiin alueisiin ja pitäisi kunnossa sen katuosuu-
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den kuten tähänkin asti. Asiasta saatiin päätös vasta seuraavan vuoden joulukuussa, kun kau-

punginvaltuusto päätti kokouksessaan 10.12 että se huolehtii sankarihauta-alueen katuosuu-

den kunnossapidosta kuten tähänkin asti.167  

Hautausmaan ympäristön siisteys oli tärkeää. Sitä todistaa se, että yksittäiset kaupunkilaisetkin 

puuttuivat asiaan. Vuoden 1969 syyskuun hautausmaakatselmuksessa tuotiin tietoon, että 

etenkin Vanhan hautausmaan Puistokadun puolen siisteyteen oli kiinnitetty huomiota. Asiasta 

oli keskusteltu poliisiviranomaisten kanssa, jotta asia korjaantuisi.168 Muita mainintoja asiasta 

ei lähdeaineistossa ole. Tämä on kuitenkin osoitus siitä, että hautausmaat ja niiden ympäristö 

koettiin tärkeiksi, ja osaksi kaupunkikuvaa.  

Ympäristön kunnon tärkeydestä on osoituksena myös hautausmaalle johtavan ajoväylän asfal-

tointi. Kaupunki oli asfaltoimassa syyskuussa 1960 Puistokadun kunnostamisen yhteydessä 

noin 20 metrin mittaisen matkan vanhan hautausmaan kappelille johtavaa tietä. Kirkkohallin-

tokunta päätti asfaltoida samalla hautausmaan aidan viereisen jalkakäytävän samalta matkal-

ta. Kaupungin edustaja kuitenkin ehdotti lokakuussa, että seurakunta asfaltoisi siunauskappe-

lille molemmilta suunnilta johtavat ajo- ja jalkakäytävät. Kirkkohallintokunta oli kuitenkin sitä 

mieltä, että seurakunnalla ei tuolla hetkellä ollut mahdollisuuksia kyseisten katuosuuksien 

asfaltoimiseen.169 Aineistoista ei selviä asfaltointiinko ajo- tai jalkakäytäviä tuolloin lainkaan. 

Vuoden 1970 kirkkohallintokunnan toimintakertomuksessa mainitaan, että Puistokadun asfal-

toinnin yhteydessä Vanhan hautausmaan kohdalla oleva katuosuus asfaltoitiin kaupungin ke-

hotuksesta170. Ilmeisesti vasta tuolloin siunauskappelille johtavat tiet molemmista suunnista 

saivat asfalttipinnan.  

2.5.2. Viihtyvyyden takeena 

Osana hautausmaan kiinteitä rakenteita voidaan nähdä myös vesikaivot. Jo vuonna 1937 to-

dettiin, että hautausmailla, joilla on kaivot ja kastelukannut, on edetty hautausmaan hoidossa 

merkittävästi171. Kaivot kertoivat siitä, että omaisille oli annettu edellytykset hoitaa läheistensä 

hautoja. Vuoden 1956 hautausmaan karttaan on merkitty yhteensä viisi kaivoa. Osastolla U oli 

suorakaiteen muotoinen kaivo, joka oli sijoitettu keskelle hautariviä. Sen läheisyydestä löytyi 

toinenkin kaivo, joka oli sijoitettu kiviaidan juurelle osasto W ja sankarihauta-alueen välimaas-

toon. Osasto v1:sta löytyi kaivo osaston keskeltä, pohjoispuolelta. Keskiosassa rivillä 12 oli 

pyöreä kaivo. Suorakaiteen muotoinen kaivo löytyi osastolta 5 rivin kaksi pohjoispuolen pääs-

tä. Kaivot muodostivat suoran linjan pohjoisetelä-suunnassa lukuun ottamatta kiviaidan juurel-
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la sijainnutta kaivoa.172  Kaivoja kunnostettiin vuonna 1957, kun vuoden 1956 määrärahoja 

siirrettiin kaivojen korjaukseen173.  

Vuoden 1955 hautausmaiden oppaassa Jumalan puistot kauniiksi vedenottopaikkoja pidettiin 

välttämättöminä ja niitä varten annettiin tarkkoja ohjeita. Oppaan mukaan ihanteellisin tilanne 

oli, jos vesi johdettaisiin kaupungin ulkopuolelta. Kaivojen tuli myös olla siistejä ja mahdolli-

suuksien mukaan muurattuja. Kaivon sai sopimaan hyvin hautausmaan kokonaisuuteen, jos se 

oli pensailla ympäröity.174 Vuoden 1956 kartan mukaan Vanhan hautausmaan kaivot sijaitsivat 

hautarivien päissä eikä niitä ollut ympäröity pensasaidoilla. Ne olivat näkyvällä paikalla, keskel-

lä hautapaikkoja. Ainoastaan kiviaidan vieressä sijainnut kaivo oli hieman erillään haudoista.175  

Näitä viittä kaivoa käyttämällä hautausmaan työntekijät sekä omaiset kastelivat hautojen kuk-

kia ja nurmikylvöksiä. Kasteluun käytettiin todennäköisesti kastelukannuja. Teija Aholan laati-

massa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautausmaiden inventointi teoksessa mainitaan, että 

Vanhalle hautausmaalle oli hankittu 1920-luvun jälkeen nurmikoiden kastelulaite176. Tämä 

kastelulaite on todennäköisesti ottanut vetensä hautausmaan kaivoista. Kaivoissa on siis täyty-

nyt olla liitin kastelulaitetta varten. Voi olla, että näihin liittimiin on saatu kiinni kasteluletkuja, 

joilla työntekijät ovat voineet kastella hoitohautojen kukkia.  

Vanhalle hautausmaalle toteutettiin koko alueen kattava vesijohtouudistus vuonna 1971. Sen 

jälkeen kaikki haudat voitiin kastella letkuja ja sadettajia käyttämällä.177 Aiemminkin letkuja oli 

käytetty, mutta vasta nyt ne saatiin kattamaan koko hautausmaan alue. Vuoden 1972 kalusto-

luetteloon on merkitty, että vuonna 1970 Vanhalle hautausmaalle oli ostettu 18 kastelukan-

nua. Seuraavana vuonna niitä hankittiin vielä neljä lisää. Letkukärryjä oli kaksi, joista toinen oli 

hankittu vuonna 1972, toinen todennäköisesti aiemmin. Kasteluletkuja oli yhteensä kolme, 

mutta niiden hankintavuotta ei ole merkitty.178 Vaikka Vanhalta hautausmaalta oli kaivoja jo 

1950-luvulla, panostettiin hautojen ja nurmien kasteluun vasta 1970-luvun ensimmäisinä vuo-

sina. Kasteluletkut ja sadettajat tekivät työstä ammattimaista ja organisoidumpaa.  

Samalla kun vesijohtouudistus toteutettiin, asennettiin samoihin kaivantoihin sähkökaapelit. 

Sähkötyöt tehtiin loppuun vuoden 1972 aikana, jolloin hautausmaalle asennettiin valaisinpyl-

väitä ja pistorasioita käyttövirran saamiseksi. Käyttövirralla käytettiin ruohonleikkureita ja pen-
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sasleikkureita.179 Ennen vuotta 1972 ei Vanhalla hautausmaalla siis ollut valaistusta eikä sähkö-

virtaa käytettävissä. Voidaan pohtia, miksi hautausmaalle tarvittiin valaistus. Vuoden 1956 

ohjesäännössä oli määrätty, että hautausmaalle on ”pääsy… toukokuun alusta elokuun lop-

puun klo 7 – 22.30, muina vuoden aikoina valoisana aikana” 180. Kesäaikana oli iltaan asti valoi-

saa, eikä talvikuukausina liikkuminen hautausmaalla ollut pimeän aikaan sallittua. Mihin valais-

tusta siis tarvittiin? Vaikka yleisöllä ei ollut lupa kulkea hautausmaalla pimeän aikaan, aloittivat 

siellä työntekijät päivänsä etenkin talvella pimeän aikana. Jo työntekijöiden kannalta valaistus 

oli hyvä olla olemassa. Valaistus saattoi osaltaan myös estää ilkivallan teon hautausmaalla, sillä 

valaistulla alueella liikkujat näkyivät paremmin. Valaistua hautausmaata voidaan pitää edistyk-

sellisenä hautausmaakulttuurin saralla. Valaistus ei ole välttämätön, vaan ennen kaikkea se tuo 

viihtyvyyttä ja lisää alueen hoidettua ulkonäköä. 

Vuoden 1955 hautausmaiden oppaan mukaan kastelurakenteiden lisäksi hautausmailla oli 

välttämättä oltava jätelaatikot181. Hautausmaan osastokarttoihin on vanhimmalle osalle mer-

kitty iso R- kirjain, joka on ympäröity pensasaidalla. Nämä R-kirjaimet tarkoittavat todennäköi-

sesti roska-astioita. Niitä on vanhimmalla osalla yhteensä viisi. Keskiosan osastokarttoihin ei 

ole piirretty lainkaan roska-astioita.182 Vanhimman osan ja keskiosan osastokartat on laadittu 

samaan aikaan, joten todennäköisesti keskiosan karttoihin olisi piirretty roska-astiat, jos niitä 

olisi siellä ollut. Vaikka roska-astioiden hankkimista hautausmaalle suositeltiin jo 1930-

luvulla,183 voi olla, ettei niitä Vanhalla hautausmaalla ollut ennen vuoden 1958 uudelleen jär-

jestelyä. Uudelleen järjestelyn myötä osastot selkenivät, joten niihin oli helppoa sijoittaa roska-

astiat. Keskiosassa, suorille hautariveille ei ollut tilaa sijoittaa pensasaidalla ympäröityjä roska-

astioita.  

Myös keskiosassa ja pohjoisosassa oli roska-astioita, jotka eivät kuitenkaan olleet kiinteitä sa-

malla tavalla kuin vanhimman alueen pensasaidoilla ympäröidyt roska-astiat. Eikä niitä siitä 

syystä ole merkitty osastokarttoihin. Vuonna 1958 otetussa valokuvasta voidaan havaita pui-

nen roska-astia hautausmaan pohjoisosassa. Hautausmaan osastolla 1 ensimmäisen rivin poh-

joispuolen päädyssä on roska-astia, joka on valmistettu laudasta. Samanlainen roska-astia on 

nähtävillä osastolla W, kuvassa joka on otettu 1950-luvun puolivälin tienoilla.184  
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Vanhan hautausmaan huoltoalue sijaitsi hautausmaan itäreunalla, keskiosan takana. Aluetta ei 

ole merkitty selkeästi vuoden 1956 karttaan eikä 1970-luvun alun karttaan, mutta viitteitä 

huoltoalueen sijainnista antavat muut lähteet. Kun vuonna 1957 hautausmaan rauhaa häirit-

seviin tekijöihin puututtiin, todettiin, että talkoovoimin kaadetaan alas hautausmaan alapuolel-

la olevan notkelman lepikko. Vuoden 1958 toukokuussa ilmoitettiin partiolaisten raivanneen 

Vanhan hautausmaan huoltoalueen lepikon.185 Näihin mainintoihin nojaten voidaan päätellä 

huoltoalueen sijainneen hautausmaan itäreunalla, Tourujoen törmällä. Huoltoalue oli suojattu 

syreeniaidalla, jota jatkettiin 25.8.1970 pidetyn hautausmaakatselmuksen ehdotuksen perus-

teella, siten, että se estäisi näkyvyyden huoltoalueelle186. Huoltoalue haluttiin eristää hauta-

alueista. Vaikka hautausmaan huoltoa ja hoitoa odotettiin sekä edellytettiin, ei sen haluttu 

näkyvän omaisille ja muille hautausmailla vieraileville. Liian näkyvä huoltoalue olisi saattanut 

vähentää hautausmaan viihtyvyyttä ja puistomaista olemusta. 

Vanhalta hautausmaalta tulleet roskat, hautahavut, kukkaseppeleet sekä liikamaat vietiin Tou-

rujoen luiskaan, eikä sen kehittyneempää jätehuoltoa hautausmaalla ollut. Vuoden 1970 hau-

tausmaakatselmuksessa päätettiin, että tämä toiminta lopetetaan heti. Syksyn aikana kuk-

kaseppeleet, havut ja roskat päätettiin kuljettaa seurakunnan traktorilla uudelle hautausmaalle 

poltettavaksi. Seuraavan vuoden keväällä niitä päätettiin kuljettaa vaihtolavoilla joko poltetta-

vaksi tai kaatopaikalle. Liikamaat päätettiin edelleen viedä Tourujoen luiskaan.187  

Viihtyvyyttä hautausmaalla lisäsivät myös erilaiset penkit. Jo vuonna 1937 Marttaliiton julkai-

sussa Omaisten viimeinen leposija todettiin, että seurakunnan tulisi hankkia yksinkertaisia is-

tuimia hautausmaille, jotta vältyttäisiin omaisten tuomilta istuimilta ja penkeiltä haudoilla. 

Vanhalla hautausmaalla oli suurimmilla sukuhaudoilla erilaisia penkkiratkaisuja.188 Myös hau-

tausmaiden opaskirjassa vuodelta 1955 todetaan, että penkkejä ei saa hautausmailta unohtaa. 

Perusteluna käytettiin sitä, että hautausmailla vierailivat enimmäkseen vanhukset, jotka tarvit-

sivat istumia. Oppaassa todettiin, että penkkien paikat tuli miettiä tarkoin. Ne eivät saaneet 

sijaita käytävillä eivätkä haudoilla vaan hyviä paikkoja niille olivat käytävien päädyt ja vedenot-

topaikkojen vierustat.189 Vanhalla hautausmaalla oli penkkejä, sillä vuoden 1959 kirkkohallin-

tokunnan kokouksessa tuotiin tietoon, että yleisö oli toivonut hautausmaalle lisää penkkejä. 

Asia annettiin puutarhurin ratkaistavaksi.190  Asiasta ei kuitenkaan löydy muita mainintoja, eikä 

vuoden 1956 hautausmaan karttaan ole merkitty penkkien paikkoja.       
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2.6. Rakennukset tilan ja toiminnan yhdistäjinä 
Toimiakseen hautausmaa tarvitsee eri tyyppisiä toimenpide- ja huoltorakennuksia. Vaikka hau-

tausmaa on kuolleiden viimeinen leposija, siellä on monenlaista toimintaa. Haudan kaivu, hau-

tajaiset sekä hautausmaan ja hautojen hoito vaativat erilaisia tiloja ja rakennuksia. Jyväskylän 

Vanhalla hautausmaalla oli koko tutkimusajankohdan ajan neljä rakennusta, jotka vastasivat 

ainakin jotenkin näihin tarpeisiin. Suurin ja hallitsevin rakennus oli vuonna 1931 käyttöön vihit-

ty siunauskappeli. Se sijaitsi – ja sijaitsee edelleen – hautausmaan länsilaidalla, osasto yhden 

yläpäässä. Siunauskappelin lisäksi hautausmaalla oli vanha ruumishuone, kärryliiteri ja entinen 

leikkaushuone.  

Ruumishuone rakennettiin 1850-luvulla. Sen alkuperäinen paikka oli hautausmaan länsisivulla, 

josta se siirrettiin 1920-luvulla hautausmaan itäsivulle, keskiosan ja vanhimman osan rajalle. 

Kappelin valmistuessa vuonna 1931 alettiin vainajia säilyttää kappelin kellariin rakennetussa 

ruumishuoneessa. Tuolloin vanha ruumishuone muuttui työkaluvajaksi ja taukotilaksi. Kauaa 

vanha ruumishuone ei ollut hautausmaan itäsivulla, vaan jo 1930-luvun puolivälissä se siirret-

tiin Kankaankadun puoleiselle reunalle, jossa se oli aina vuoteen 1983 saakka.191 Vanhan hau-

tausmaan kartan ja erään valokuvan mukaan ruumishuoneen paikka 1930–1980-luvuilla oli 

kärryliiterin takana192.  

Kankaankadun puoleisella reunalla sijaitsi myös vanha kärryliiteri, joka oli siirretty hautaus-

maalle 1940-luvulla. Aiemmin se oli sijainnut Yliopistonkadulla. Ennen siunauskappelin valmis-

tumista oli vainajat siunattu kaupunginkirkossa, josta heidät kuljetettiin hevosten vetämillä 

kärryillä hautausmaalle. Siunauskappelin rakentamisen myötä kärryjen käyttö kuitenkin loppui 

ja kärryliiteriä alettiin käyttää työkaluvajana.193 Sekä vanhalla ruumishuoneella että kärryliite-

rillä oli roolinsa hautausmaan kunnossapidossa ja hoidossa. Ne molemmat toimivat vuosikym-

meniä työkalujen säilytysvajoina.  

Sen lisäksi, että vanha ruumishuone ja kärryliiteri toimivat varastoina, ne olivat myös merkittä-

vä osa Vanhan hautausmaan historiaa. Hautausmaiden yhtenä tehtävänä nähdään historialli-

sen tiedon kokoaminen ja esittäminen. Hautamuistomerkkien lisäksi hautausmaan rakennuk-

set yhdessä muiden kiinteiden rakenteiden ja käytävien tavoin kertovat menneistä ajoista, 

menneiden sukupolvien tavoista ja toimista. Vaikka ruumishuoneen ja kärryliiterin paikka oli 

useamman kerran vaihtunut, ne kertoivat hautausmaalla vieraileville Vanhan hautausmaan 

menneistä ajoista.  
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On kuitenkin todettava, että näiden rakennusten säilyttämisen suurin syy ei välttämättä ollut 

niiden historiallinen arvo, vaan niiden tarpeellisuus työkalujen säilyttämisessä. Hautausmaiden 

kuntoon ja hoitoon kiinnitettiin kasvavassa määrin huomiota 1920- ja 1930-luvulta lähtien. 

Huolto- ja hoitotoimenpiteet vaativat erilaisia työvälineitä, jotka taas vaativat säilytystiloja.  

Teija Aholan vuonna 1995 laatimassa Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautausmaiden inven-

tointi teoksessa esitellään vuoden 1900 kalusteluettelo, jonka yhteydessä mainitaan työkaluja 

säilytettävän tavarahuoneessa kalmistolla194. Vanhalla hautausmaalla on ollut jonkinlainen vaja 

työkaluja varten siis jo 1900 alussa, mutta kasvava työkalujen määrä on lisännyt säilytystilan 

tarvetta. Kun siunauskappeli ja sen myötä uusi ruumishuone valmistuivat vuonna 1931, vanha 

ruumishuone jäi vapaasti työkalujen säilytystilaksi.  

Historiallisen arvon yli nousevaa merkitystä varastotilana puoltaa se, että kärryliiteri oli vaaras-

sa hävitä uuden huoltorakennuksen tieltä 1960-luvun alkuvuosina. Vanhalle hautausmaalle 

alettiin suunnitella uusia huoltotiloja kesällä 1959 ja toukokuussa 1960 kirkkohallintokunta 

päätti sen paikaksi kalusto- ja vaunuvajan paikan195. Tarkempaa määritelmää huoltorakennuk-

sen paikasta ei kirkkohallintokunnan pöytäkirjoissa ole, mutta huoltorakennuksen vesi- ja vie-

märijohtoehdotuksesta voidaan todeta sen sijaitsevan osasto seitsemän ja Kankaankadun vä-

lissä. Huoltorakennuksen työsuunnitelmassa todettiin, että tällä paikalla ennestään olevat 

vanhat rakennukset puretaan.196 Huoltorakennus jäi kuitenkin toteutumatta, eikä kärryliiteriä 

ehditty sen tieltä purkaa. Se säilyi jatkossakin kalustovarastona197.  

Sen sijaan vanha leikkaushuone hävitettiin 1970-luvun alkuvuosina. Leikkaushuone sijaitsi hau-

tausmaan koillisreunalla Tourujoen varressa. Siellä suoritettiin ruumiinavauksia 1900-luvun 

taiteesta aina 1950-luvulle saakka, jolloin ruumiinavaukset siirtyivät keskussairaalaan.198 Kuten 

jos edellä on todettu, leikkaushuoneesta muodostui asiattomien oleskelupaikka. Hautausmai-

den ja hautausmaiden kiinteistöjen katselmuksessa 25.8.1970 todettiin, että leikkaushuone oli 

maisemaa rumentava särjettyine ikkunoineen ja ovineen. Hautausmaajaosto päätti lähettää 

kaupungille esityksen rakennuksen poistamisesta.199 Leikkaushuone hävitettiin kaupungin toi-

mesta vuosien 1971 ja 1972 aikana200. Vuonna 1970 otetun kuvan perusteella leikkaushuone 

oli hyvin ränsistynyt201, joten sen purkaminen oli perusteltavaa. Leikkaushuone oli ollut vaaras-
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sa kadota jo aikaisemmin, sillä hautausmaan ohitse kulkemaan suunniteltu uusi valtatie olisi 

jättänyt leikkaushuoneen alleen. Tuolloin rakennus kuitenkin vielä säästyi.  

Uusin Vanhan hautausmaan rakennuksista oli siunauskappeli. Se valmistui keskiosan toiselle 

laidalle, Puistokadun ja osasto yhden väliin vuonna 1931. Kun hautaaminen siirtyi suurimmalta 

osin kirkkomailta hautausmaille 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä, tuli tarpeelliseksi ra-

kentaa hautausmaille siunauskappeleita.202 Vanhan hautausmaan siunauskappeli rakennettiin 

tähän verraten myöhään, vasta lähes sata vuotta hautausmaan perustamisen jälkeen. Asiaan 

saattoi vaikuttaa se, että matkaa kaupungin kirkolta203 hautausmaalle oli vain kilometrin ver-

ran, eikä matka ruumiskärryille ollut ylivoimainen. Voidaan pohtia, kuinka kannattavaa siuna-

uskappelin rakentaminen Vanhalle hautausmaalle oli. Vuonna 1932 annetussa kertomuksessa 

seurakunnan tilasta todettiin, ettei hautausmaan tila tule riittämään pitkäksi aikaa204.  Toki 

hautaaminen olisi jatkunut vanhoihin paikkoihin käyttämättömän tilan loputtua, mutta olisi se 

kuitenkin vähentynyt. Olisiko siis ollut mahdollista siunata vainajat jatkossakin kaupunginkir-

kossa tai haudalla, ja jättää siunauskappeli rakentamatta? Siunauskappelin rakentamisesta kun 

ei määrätty edes laissa. Niiden rakentaminen tuli pakolliseksi vasta vuonna 1963205. On kuiten-

kin todennäköistä, että seurakunnassa ajateltiin Vanhan hautausmaan säilyvän aktiivisessa 

hautauskäytössä vielä pitkään, sillä 1930-luvulla seurakunta tavoitteli lisämaata hautausmaan 

pohjoispuolelta, sitä kuitenkaan saamatta. Toiseksi, siunauskappelin suunnittelu aloitettiin jo 

1920-luvulla, jolloin tilan riittämättömyys ei ollut tiedossa206. Siunauskappeli rakennettiin tar-

peeseen eikä sen rakentamisen yhteydessä ollut tarvetta ajatella sen tarpeellisuutta tai tar-

peettomuutta.  

Arkkitehti Pauli Blomstedtin suunnittelema klassista tyyliä edustava siunauskappeli, muodostui 

hautausmaan hallitsevaksi rakennukseksi207. Siunauskappeli rakennettiin hautausmaan uu-

simman laajennusosan, vuonna 1925 käyttöön vihityn alueen lounaiskulmaan, jossa se kohosi 

valkoisena korkeana rakennuksena yli kiviaidan ja hauta-alueiden. Hautausmaan vanhinta, 

eteläistä osaa hallitsi sankarihauta-alue, joka etenkin 1950-luvun kunnostustöiden jälkeen ko-

hosi yhdeksi hautausmaan keskusalueeksi. Siunauskappeli hallitsi kuitenkin edelleen hautaus-

maan pohjoisosan maisemaa. Sen välittömässä läheisyydessä ollut hauta-alueita, vaan se sai 

kohota korkeuksiin vehreyden keskellä208. Siunauskappelin länsipuolelle oli alun perin suunni-
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teltu hautapaikkoja, mutta jo 1930-luvulla alueelle päädyttiin istuttamaan puita ja pensaita209. 

Tietä portilta siunauskappelille reunustivat pensasaidat210.  

Vuosien 1956–1971 välisenä aikana siunauskappelista on hyvin vähän mainintoja lähdeaineis-

tossa. 1950-luvulta mainintoja ei ole lainkaan. 1960-luvulla muutaman kerran siirtomääräraho-

ja ja ylijäämiä sijoitettiin siunauskappeliin. Esimerkiksi vuoden 1961 budjetin ylijäämistä varoja 

siirrettiin siunauskappelin tuoleja varten211. Suurin remontti tehtiin vuonna 1970, jolloin sisäti-

lojen tummuneita seinäpintoja päällystettiin rakennuslevyillä ja kattoon asennettiin akustiik-

kaa parantavia levyjä sekä lämmitystä parannettiin muutamalla sähkölistalla. Samalla osa sei-

näpinnoista ja kattopinnoista maalattiin. Lattiaan asennettiin sininen kokolattiamatto. Lisäksi 

viihtyvyyttä lisättiin seinille asennetuilla valoryhmillä.212 Tämä remontti tehtiin vuoden 1969 

hautausmaakatselmuksen jälkeen, kun todettiin siunauskappelin olevan kunnostamisen tar-

peessa213.  

Vuoden 1970 hautausmaakatselmuksessa elokuussa todettiin, että siunauskappelin ulko- ja 

ruumishuoneenportaat olivat liian jyrkät. Katselmuksessa ehdotettiin, että ruumishuoneesta 

rakennettaisiin hissi alttarille. Sillä hetkellä ei kuitenkaan nähty mahdollisena hankkeen toteut-

tamista. Tuolloin ehdotettiin lisäksi, että siunauskappelin tuolien tilalle hankittaisiin penkit.214 

Näistä muutosehdotuksista toteutui ainoastaan ulkoportaan madallus. Vuoden 1971 kirkkohal-

lintokunnan toimintakertomuksessa mainitaan, että edellisen vuoden aikana oli siunauskappe-

lin ulkoportaita madallettu, sillä ne olivat osoittautuneet liian jyrkiksi esimerkiksi vainajia kan-

nettaessa.215  

Hautausmaiden opaskirjan Jumalan puistot kauniiksi mukaan hyvin varustelluissa siunauskap-

peleissa oli katafalkki216, alttari ja istuimet sekä lehteri, omaisten huone, sakasti, ruumissuoja, 

valaistus- ja lämmityslaitteet sekä tarvittavat komerot217. Vanhan hautausmaan siunauskappe-

lista puuttui ainakin omaisten huone, jossa omaisten olisi ollut mahdollista odottaa siunausti-

laisuuden alkua. Sellainen saatiin vasta 1980-luvun laajennusosan myötä. 

Siunauskappelin tehtävänä oli toimia siunaustilaisuuksien näyttämönä. Sen sisällä vainajat 

siunattiin, jonka jälkeen heidät laskettiin haudan lepoon. Siunauskappelin alakerrassa, kellariti-

loissa sijaitsi ruumishuone, jossa vainajia säilytettiin siunaustilaisuuksiin saakka. Siunauskappe-
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lilla oli – ja on toki edelleen – merkittävä rooli osana hautausmaiden tärkeintä tehtävää, eli 

hautaamista. Hautaaminen hautausmaan tehtävänä voidaan jakaa kahteen eri merkitykseen, 

maalliseen ja hengelliseen. Siunauskappelissa korostuu etenkin hautaamisen hengellinen mer-

kitys. Jumalan nimeen vihityssä tilassa, vainajat siunataan odottamaan ylösnousemuksen het-

keä. Hautaan laskeminen sen sijaan voidaan nähdä enemmän maallisen hautaamisen ilmentä-

jänä. Toki hautausmaatkin on vihitty Jumalan nimeen, mutta arkkua maahan laskiessa koros-

tuu ihmisruumiin jäänteiden sijoittaminen pois näkyvistä. Hautajaiset ovat yksi osa surutyön 

tekoa218, joten näin ollen myös siunauskappelilla on tärkeä rooli osana surutyötä.  

Hautausmaan rakennukset ovat osa konkreettista hautausmaata, mutta ne ovat samalla yhteys 

konkreettisen tilan ja siellä tapahtuvan toiminnan välillä. Konkreettinen hautausmaa – sen 

aidat, nurmialueet, istutukset, puusto, vesijohdot, käytävät ja rakennukset – tarjoaa puitteet 

hautapaikoille, hautajaisille, hautamuistomerkeille ja hautojen hoidolle. Siunauskappeli tarjoaa 

paikan hautajaisille, eli yhdelle hautausmaiden tärkeimmistä ja perustavanlaatuisista tehtävis-

tä. Huoltorakennuksissa puolestaan säilytetään tarvikkeita, joilla hautausmaiden hoito ja kun-

nossapito on mahdollista. Hautausmaan rakennusten merkitys onkin suurempi, mitä ennak-

koon voisi odottaa. Jotta hautausmaat täyttäisivät ne odotukset, joita niille 1920- ja 1930-

luvuilla asetettiin Jumalan puistoina, on niiltä löydyttävä tilat siunauksille, työkaluille ja mah-

dollisille koneille. Hautausmaiden rakennuskanta muuttuikin 1900-luvun kuluessa. Aikaisem-

min hautausmaiden rakennuskantaan kuuluivat ruumishuoneet, luuhuoneet219, leikkaushuo-

neet sekä yksityiset hautakappelit. Hautausmaiden hoidon lisääntyessä myös huoltorakennuk-

set tulivat tarpeellisiksi. Jyväskylän vanhalle hautausmaalle tarkoitukseensa suunniteltua huol-

torakennusta saatiin odottaa varsin pitkään, aina 1980-luvulle saakka. Toimeen oli tultava van-

hojen rakennusten tarjoamilla tiloilla.  

Hautaamisesta ja hautausmaan yleisestä hoidosta ja kunnossapidosta vastaavat hautausmaan 

työntekijät. Työntekijät toimivat hautausmaan rakennuksissa, toimien niiden kautta konkreet-

tisella hautausmaalla. Työntekijöiden lisäksi hautausmailla toimivat hautoja hoitamalla myös 

vainajien omaiset. Osan toimistaan omaiset tekevät rakennusten välityksellä.  
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3. HAUTAUSMAAN TYÖNTEKIJÄT 
 

3.1. Hautausmaan ylläpitäjät ja hoitajat 
Koska hautausmaat olivat muuttuneet 1900-luvun alun kuluessa Jumalan puistoiksi – hoitoa 

vaativiksi viheralueiksi – oli hautausmaille palkattava työvoimaa, joka hautausmaan kuntoa piti 

yllä. Hautausmaakulttuuri oli kehittynyt sellaiseksi, että hautausmaan oli oltava huoliteltu ja 

hoidettu kokonaisuus, jossa nurmi oli ajettu ja käytävät puhtaina. Tällainen se ei olisi ollut il-

man työvoimaa.  

Vuoden 1956 kaupunkiseurakunnan ohjesäännön mukaan hautausmaiden hoidosta vastasi 

kirkkohallintokunta. Sillä oli mahdollisuus palkata tehtävään hautausmaanhoitaja sekä muita 

henkilöitä.220 Jyväskylän seurakunnan hautausmailla työskenteli 1950-luvun lopulla hautaus-

maanhoitaja-puutarhuri, kaksi haudankaivajaa ja joukko työläisiä.221 Seurakunnan ensimmäi-

nen puutarhuri palkattiin Uudelle hautausmaalle vuonna 1950. Puutarhuri Paavo Matikainen 

oli toimessaan aina vuoteen 1980 saakka. Ennen oman puutarhurin palkkaamista seurakunta 

jakoi puutarhurin kaupungin kanssa tai puutarhurina toimi haudankaivaja. Ensimmäinen yhtei-

nen puutarhuri palkattiin vuonna 1924. Seurakunta maksoi puutarhuri Emil Nordbergin palkas-

ta yhden neljäsosan. Talvisodan aikana yhteisenä puutarhurina toimi U. Järvinen. Yhteistyö 

kaupungin kanssa päättyi jatkosodan jälkeen, jolloin puutarhurin töitä hoiti haudankaivaja.222 

Hautausmaan hoidosta oli vuodesta 1892 asti huolehtinut kalmistonvartija eli haudankaivaja. 

Kuitenkin jo vuonna 1897 kirkkoneuvosto totesi, etteivät haudankaivaja taidot ja aika riitä hau-

tausmaan tyydyttävässä kunnossa pitämiseen.223 Vaikka hautausmaan alhainen hoitotaso to-

dettiin jo 1800-luvun puolella, ei siihen tehty merkittäviä muutoksia ennen vuotta 1924, jolloin 

osallistuttiin kaupungin puutarhurin palkkaukseen. Vasta vuonna 1950, kun uudelle hautaus-

maalle palkattiin puutarhuri, muuttui seurakunnan hautausmaiden hoito ammattilaismaiseksi. 

Vaikka puutarhuri Matikainen palkattiin nimenomaan Uudelle hautausmaalle, hoiti hän yhdes-

sä muiden työntekijöiden kanssa myös Vanhaa hautausmaata224. Oma puistopuutarhuri Van-

halle hautausmaalle palkattiin vuonna 1969225.   
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Haudankaivajia seurakunnalla oli 1950-luvun alkuvuosista saakka kaksi.226 Seurakunnan pitkä-

aikainen haudankaivaja Asko Hovila aloitti toimessaan vuonna 1933 jääden eläkkeelle touko-

kuussa 1970227. Puutarhurin tointa Hovila hoiti jatkosodan päättymisestä vuoteen 1950. Toise-

na haudankaivajana toimi ainakin vuosien 1952–1961 välisenä aikana Eero Pynnönen228. 

Vuonna 1966 kaupunkiseurakunnan Seurakuntaviesti-lehdessä kerrottiin, että Hovila toimi 

Vanhalla hautausmaalla työnjohtajana ja haudankaivajana Eero Pynnösen ollessa Uuden hau-

tausmaan haudankaivaja. Samaisen lehtiartikkelin mukaan hautausmailla työskenteli myös 

traktorinkuljettaja ja haudankaivajan apulainen.229 Haudankaivajat huolehtivat ammattinimik-

keensä mukaisesti hautojen kaivamisesta. Haudat kaivettiin Jyväskylän seurakunnassa lapiolla 

aina vuoteen 1972 saakka, kunnes tarkoitukseen hankittiin haudankaivukone.230 

Työnjohdon ja haudankaivajien lisäksi Vanhalla hautausmaalla työskenteli muitakin työntekijöi-

tä. Kirkkohallintokunnan pöytäkirjoissa on mainintoja hautausmaiden työläisistä, joiden toi-

menkuvasta ei kuitenkaan ole tarkempaa mainintaa. Todennäköisesti näillä työläisillä tarkoi-

tettiin hautausmailla kesäkaudella työskenteleviä naisia, jotka pitivät huolto hoitohautojen 

kukkaistutuksista, siisteydestä, nurmikoiden leikkaamisesta sekä muusta lumettomana aikana 

tehtävästä töistä. Ainakin suurimman osan näistä työläisistä voidaan olettaa olevan naisia, sillä 

kirkkohallintokunnan pöytäkirjoissa mainitaan kerran hautausmaan naistyöläiset. Toisessa 

yhteydessä puhutaan ”kesätöissä olevaista naisista”.231 Käyttämäni lähdeaineiston perusteella 

en kykene selvittämään sitä, kuinka paljon kesäkaudella työskenteleviä henkilöitä yhteensä oli.   

Hautausmaan hoitoon ja siellä työskentelyyn tahdottiin panostaa seurakunnan toimesta, sillä 

puutarhuri-hautausmaanhoitaja Matikainen ja haudankaivaja Hovila kustannettiin lähes vuo-

sittain hautausmaiden kesäkokouksiin. Esimerkiksi vuonna 1956 suunnattiin Raumalle ja vuon-

na 1959 Lappeenrantaan232. Nämä hautausmaanhoitajien kesäkokoukset ovat ilmeisesti sama 

asia kuin seurakuntapuutarhurien vuosikokoukset ja opintopäivät, sillä Seurakuntapuutarhurit 

ry:n nettisivujen mukaan vuonna 1956 vuosikokous oli Raumalla ja vuoden 1959 kokous Lap-

peenrannassa. Vuonna 1945 perustetun Seurakuntapuutarhurit ry:n perustavassa kokouksessa 

todettiin, että hautausmaan hoitajien ja hautausmaapuutarhurien ammatti edellyttää erikois-
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koulutusta, sillä hautausmaiden hoidolla on merkittävä rooli hautausmaakulttuurin kohottami-

sessa. Yhdistyksen tarkoitus oli kohentaa hautausmaiden kuntoa ja hoitoa.233 Kokouksiin osal-

listuminen kertoo halusta, joka kaupunkiseurakunnassa oli hautausmaiden hoitoa kohtaan. 

Kokouksiin osallistumalla puutarhuri ja haudankaivaja saivat uusinta tietoa ja taitoa hautaus-

maiden hoidosta ja tapasivat samalla muiden kaupunkien hautausmaatyöntekijöitä. Puutarhuri 

Matikainen kuului Seurakuntapuutarhurit ry:n hallitukseen vuosina 1956 – 1971234.  

Kiinnostuksesta kehittää hautausmaan hoitoa, kertovat myös erilaiset opintomatkat. Vuonna 

1961 hautausmaiden työntekijät, haudankaivajat, puutarhan apulaiset sekä harjoittelijat ja 

taloustoimiston henkilökunta kävivät opintomatkalla Tampereen seurakuntien hautausmail-

la235. Kaupunkiseurakunta ei panostanut siis ainoastaan esimiesten kouluttamiseen, vaan työn-

tekijöidenkin haluttiin oppivan ja näkevän muita hautausmaita. Vuoden 1963 toukokuussa 

puutarhuri Matikaiselle myönnettiin matka-avustus Hampurissa pidettävää puutarhanäyttelyä 

varten. Samalla matkalla Matikainen tutustui eräisiin Saksan hautausmaihin.236  

Hautausmaalla työskentelee joukko ihmisiä, jotka kokevat paikan ennen kaikkea työpaikkana ja 

-yhteisönä. He menevät sinne töihin, huolehtimaan sen kunnosta, hoidosta ja ylläpidosta. Tar-

koituksena on tarjota ihmisille paikka, jonne haudata läheisensä ja jonne heitä voi tulla muiste-

lemaan. Vanhalla hautausmaalla oli oma työyhteisönsä, joka ylläpiti, kunnosti ja hoiti sitä val-

takunnallisten ja seurakunnan ohjeiden mukaisesti. Valtakunnallisesti hautausmaiden hoidosta 

säädettiin 12.3.1954 vahvistetussa kirkkolaissa pykälässä 298. Myös laajennetun piispainkoko-

uksen asettaman hautausmaakomitean laatima ohjekirja Jumalan puistot kauniiksi tarjosi oh-

jeita hautausmaan hoitoon. Eniten Vanhan hautausmaan työntekijöiden työskentelyyn vaikut-

tivat kuitenkin seurakunnan laatimat ohjesäännöt hautausmaita varten. Nämä vuoden 1956 

elokuussa voimaan tulleet ohjesäännöt määrittelivät sen mitä ja miten töitä sen hautausmailla 

tuli tehdä.   

Hautausmaalla työskentely on työntekoa kuolleiden ja heidän omaistensa kanssa. Sillä on omat 

erityispiirteensä, joita ei muissa ammateissa ole. Hautausmaalla työskentely on ruumiillista 

työtä, mutta Gustaf Molanderin tutkimuksen mukaan raskainta työ on sosiaalisella ja henkisel-

lä puolella, silla työn koetaan olevan monimutkaista ihmissuhdetyötä. Koska hautausmaa on 

julkinen tila ja avoinna ihmisille, siellä työskentelevien on kohdattava monenlaisia ihmisiä. Osa 

vierailijoista kaipaa kuuntelijaa, osa lohduttajaa ja osa sellaista jolle valittaa. Ihmisten kanssa 

on kyettävä keskustelemaan loukkaamatta heidän tunteitaan, mutta samalla säilyttää rauha ja 

                                                           
233

 Seurakuntapuutarhurit [online]. Viitattu 31.3.2014. 
234

 Seurakuntapuutarhurit [online]. Viitattu 31.3.2014. 
235

 JySA. IIICa3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1959–1964. 18/1961.  
236

 JySA. IIICa3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1959–1964. 10/1963. 



58 
 
järjestys.237 Vuosien 1956–1971 aikana työ hautausmaalla on ollut yhtä lailla ihmissuhdetyötä, 

sillä silloinkin hautausmaalla on käynyt vierailijoita, jotka tarvitsivat kuuntelijaa ja lohduttajaa.  

Seurakuntaviestissä vuonna 1966 olleessa artikkelissa puutarhuri Matikainen kiittää hautaus-

maiden tunnollisia työntekijöitä, jotka ovat antaneet omaisille hyvää palvelua silloin kun he 

ovat sitä surun keskellä eniten tarvinneet238. Molanderin mukaan hautausmaatyöntekijöitä 

työssään auttoi jaksamaan se, että esimies huomioi työntekijät ja arvosti heidän työtään239. 

Puutarhuri Matikaisen kehut ja kiitokset ovat auttaneet Vanhan ja Uuden hautausmaan työn-

tekijöitä jaksamaan työssään. 

Kuuntelijan ja keskustelijan roolin lisäksi hautausmaatyöntekijöillä on valvova rooli, sillä työn-

tekijöiden tehtäviin kuului Molanderin mukaan myös hautausmaalla vierailevien ihmisten val-

vominen. Heidän tuli tarkkailla ja tarvittaessa opastaa ihmisiä siihen, miten hautausmaalla tuli 

käyttäytyä sen pyhyyttä ja arvoa vastaavalla tavalla. Ihmisiä tuli muistuttaa pyhän hautaus-

maan ja maallisen ulkopuolen erosta. Molanderin mukaan 2000-luvulla tämä oli ihmisiltä 

unohtunut.240 Ei hautausmaan rauhan rikkoontuminen ole vain 2000-luvun ongelma, sillä jo 

1950-luvun lopulla jouduttiin Vanhan hautausmaan rauhaa häiritseviin tekijöihin puuttumaan, 

sillä hautausmaasta oli tullut läpikulku- ja ajanviettopaikka. Pyhän ja maallisen rajaa ei huo-

mattu – oli se sitten fyysinen aita tai henkinen raja – vaan se ylitettiin. Rajan ylittäminen aihe-

utti jo 1950-luvulla hautausmaantyöntekijöille lisätöitä, sillä hautausmaan aitoja ja portteja oli 

lisättävä. Todennäköisesti työntekijät ovat joutuneet myös neuvomaan ihmisiä käyttäytymisen 

suhteen, sillä esimerkiksi vanhan leikkaushuoneen suosio nuorison ajanviettopaikkana oli yleis-

tä. Myös vuoden 1956 ohjesäännössä mainittiin, että hautausmaan henkilökunnalla on oikeus 

poistaa siellä epäasiallisesti käyttäytyvät henkilöt.241  

Sen lisäksi, että työntekijöiden tehtäviin kuului järjestyksen ja rauhan ylläpitäminen, oli heidän 

ylläpidettävä hautausmaan pyhyyttä ja eroa maallisen ympäristöön. Molanderin mukaan ”hau-

tausmaatyöntekijöiden on saatava vainajien tyyssijaksi siunattu alue erottumaan arkimaail-

masta eräänlaisena pyhän ilmentymänä…”. Pyhää ylläpidettiin opastamalla ihmisiä, mutta 

myös kiinnittämällä huomiota omaan työskentelyyn.242 Sitä, mitä Molander tässä pyhällä tar-

koittaa, en ala pohtimaan. Tyydyn toteamaan, että pyhä hautausmaa oli ympäristöstä rauhoi-

tettu tila, jossa oli mahdollista muistella edesmenneitä läheisiä ja kunnioittaa menneitä suku-

polvia. Vuoden 1956 ohjesäännön mukaan hautausmaalla tuli käyttäytyä ”sen pyhyyttä ja rau-
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haa vastaavalla tavalla”, joka koski myös työskentelyä hautausmaalla. 1950- ja 1960-luvuilla 

hautausmaalle hankittiin lisää koneita, joilla hautausmaan kuntoa pidettiin yllä243. Mootto-

roidut koneet toivat lisää ääntä hautausmaille. Koneiden yleistymisen myötä on jouduttu poh-

timaan niiden sopivuutta pyhälle ja rauhalliselle hautausmaalle.  

Vaikka tavoitteena oli pitää maallinen poissa hautausmailta, maallistuminen tapahtui kuitenkin 

hiljalleen. Molanderin mukaan maallistumisen huomaa hautausmailla esimerkiksi kuulutusla-

puista sekä hautapaikkojen uudelleen myymisestä ja niiden uusimisesta.244 Näissä molemmissa 

korostuu maallisen hyödyn tavoittelu. Tila on rajallinen, joten maata on käytettävä uudelleen, 

jotta siitä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Vanhalla hautausmaalla maallistuminen alkoi 

1950-luvulla, kun hautoja järjesteltiin uudelleen ja vanhat hautapaikat siirtyivät uusiokäyttöön. 

Myös hautojen kuulutukset 1970-luvun alussa lisäsivät maallistumista. 

Koska hautausmaat oli perustettu kuolleita varten, siellä työskentelevien oli oltava lähellä kuo-

lemaa. Maallisen elämän katoavaisuus tulee hautausmaatyöntekijöitä lähelle päivittäin, sillä 

hautojen kaivu, hautajaiset ja haudoilla vierailevat surevat omaiset muistuttavat kuoleman 

läsnäolosta. Molanderin mukaan katoavaisuuden läsnäolo muistutti työntekijöitä siitä, kuinka 

tärkeää elämä oli245. Molanderin tutkimus on tehty aikana jolloin kuolema on siirretty pois 

elävien ihmisten lähettyviltä. Ihmiset kuolevat sairaaloissa ja laitoksissa, joten kuolema on 

ihmisille vierasta. Tämä tutkimus keskittyy 1950- ja 1960-lukuihin, jolloin kuolema oli vasta 

alkanut siirtyä pois normaalin elämän keskeltä. Vuosien 1939–1945 sotien myötä kuolema tuli 

arkipäiväiseksi, se kosketti kaikkia suomalaisia. Sodan päätyttyä liian lähelle tullut kuolema 

haluttiin siirtää kauemmaksi. Hyvinvointiyhteiskunnan kehittyessä terveydenhoito uudistui ja 

erilaiset hoitolaitokset yleistyivät. Sairaat ja kuolevat siirrettiin laitoksiin, pois terveiden ja elä-

vien ihmisten läheltä. Samalla kuolema byrokratisoitui, sillä kuolleista huolehtiminen siirtyi 

entistä enemmän viranomaisten vastuulle.246 Yhtenä näistä viranomaisista voidaan nähdä hau-

tausmaan työntekijät, jotka olivat lähellä vainajan viimeisiä leposijoja, kaivaen, peittäen ja hoi-

taen niitä. Vaikka kuolema siirtyi kauemmaksi elävistä ihmisistä, se jäi lähelle hautausmaan 

työntekijöitä.  

3.2. Uusi huoltorakennus 
Kirkkohallintokunnan kokouksessa 22.7.1959 luettiin ammattitarkastajien huomautus, joka 

koski Vanhan hautausmaan huoltorakennuksen puutetta. Huomautuksessa todettiin, ettei 

hautausmaan työntekijöille ole asianmukaisia peseytymis-, pukeutumis- ja ruokailutiloja. Kirk-
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kohallintokunta päätti laittaa asian vireille, mutta jätti tarkempien suunnitelmien teon puutar-

hurin ja taloudenhoitajan vastuulle.247 Voidaan pohtia miksi Vanhalle hautausmaalle ei ollut jo 

aiemmin rakennettu erillistä huoltorakennusta vaan oli tyydytty kylmiin vanhoihin rakennuk-

siin. Jyväskylän seurakunta oli vuonna 1950 perustanut uuden hautausmaan Seppälänkankaal-

le, Laukaantien varrelle. Sen perustaminen ja sinne vuonna 1953 valmistuneen siunauskappelin 

rakentaminen248 kuluttivat seurakunnan varoja, joten huoltorakennuksen rakentaminen ei 

taloudellisesti ehkä ollut mahdollista. Toisaalta, on vaikea sanoa kuinka yleistä erillisten huol-

torakennusten rakentaminen hautausmaille 1950-luvulla oli. Hautausmaiden opaskirjassa Ju-

malan puistot kauniiksi vuodelta 1955 todetaan, että suuremmille hautausmaille oli rakennet-

tava erillisiä huolto- ja talousrakennuksia. Niitä ei kuitenkaan katsottu pakolliseksi.249  Vanha 

hautausmaa ei ilmeisesti ollut tarpeeksi suuri, sillä sen huoltamiseen tarvittavat työvälineet 

mahtuivat vanhan ruumishuoneen ja kärryliiterin suojiin. Huoltorakennusta ei nähty tarpeelli-

sena myöskään Uudella hautausmaalla, sillä sinne se saatiin vuonna 1979250. 

Puutarhuri Matikainen ja taloudenhoitaja Laukama hoitivat kirkkohallintokunnan valtuuttama-

na huoltorakennusasiaa. Vuoden 1959 heinäkuussa vireille pantu asia sai jatkoa seuraavan 

vuoden toukokuun 1. päivänä, jolloin kirkkohallintokunta kävi Vanhalla hautausmaalla tutus-

tumassa niihin mahdollisuuksiin, joita sillä oli uuden huoltorakennuksen sijoittamisen suhteen. 

Pöytäkirjassa ei mainita mitä vaihtoehtoja paikan suhteen oli, mutta toukokuun viimeisenä 

päivänä kirkkohallintokunta teki päätöksen uuden huoltorakennuksen paikasta. Se oli määrä 

rakentaa sen hetkisen kalustovajan ja kärryliiterin paikalle.251 Kärryliiteri sijaitsi osasto 7:n ja 

kiviaidan väliin jäävällä nurmikaistaleella (ks. liite 2). Vuoden 1956 hautausmaan kartan mu-

kaan osastolla oli kolme hautariviä, joille oli jokaiselle merkitty hautoja.252 Karttaa tarkastele-

malla osaston ja kiviaidan väli näyttää kapealta ja ahtaalta uutta huoltorakennusta ajatellen. 

Osasto 7 ei myöskään voinut järjestellä uudelleen. Se oli otettu käyttöön vuonna 1943, jolloin 

siihen oli alettu myydä ainaishautoja253.254 Näin ollen osasto tulisi säilymään, vaikka huoltora-

kennus sen läheisyyteen oli suunnitteilla. Voidaan pohtia miksi uuden huoltorakennuksen pai-

kaksi ei valittu osasto 4 ja kiviaidan välistä nurmialuetta (ks. liite 2), joka oli valittua paikkaa 
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leveämpi255. Rakennus olisi kyetty rakentamaan kauemmaksi hauta-alueista ja samalla vanha 

ruumishuone ja kärryliiteri olisi voitu säilyttämään. Asiaan saattoi vaikuttaa siunauskappelin 

välitön läheisyys. Ehkä huoltorakennusta ei tahdottu liian lähelle siunauskappelia.256  

Uuden huoltorakennuksen suunnittelu oli annettu arkkitehti Matti Hämäläiselle257, joka esitteli 

rakennuksen luonnokset toukokuussa 1960. Luonnos kuitenkin jätettiin vielä pöydälle raken-

nusmestari Aaltosen ja taloudenhoitaja Laukaman tutkittavaksi. Heinäkuun kokouksessa huol-

torakennuksen piirustukset läpikäytiin. Yleisövessa päätettiin poistaa kokonaan ja toimistoker-

roksen vessojen sisäänkäynti päätettiin sijoittaa käytävän puolelle, jotta hautajaisvieraat voivat 

tarvittaessa käyttää sitä. Lisäksi päätettiin poistaa ruokahuoneen takaseinän ikkunat ja jättää 

rakennuksen hautaosastojen puoleinen seinäpinta alaosastaan valun jälkeiseksi sementtipin-

naksi. Kiviaita päätettiin tukea uuden rakennuksen kohdalta neljällä pilarilla. Rakennustöitä 

helpottamaan päätettiin puhkaista Kankaan puoleiseen päähän ajoväylä rakennustöiden ajaksi 

ja tehdä siihen portti.258 Lähdeaineiston perusteella ei ole aivan selvää, mihin kohtaan kiviaitaa 

ajoväylä oli määrä puhkaista. Kun pöytäkirjassa mainitaan portin tulevan Kankaan puoleiseen 

päähän, niin voisi ajatella portin tulevan aivan hautausmaan pohjoisosaan. Vuoden 1956 kar-

tan mukaan siellä kuitenkin oli jo portti. Se portti oli tosin kapea ja siinä oli portaat, joten ajo-

neuvoja varten porttia olisi pitänyt laajentaa259. Erikoista on, että yleisövessa tahdottiin jättää 

kokonaan toteuttamatta. Vuoden 1955 hautausmaiden oppaassa Jumalan puistot kauniiksi 

todetaan, että ”käymälä on järjestyksen ja siisteyden vuoksi tarpeellinen kaikkien hautausmai-

den, kylähautausmaidenkin yhteydessä.”260. Vanha hautausmaa sijaitsi aivan kaupungin yti-

messä ja siellä varmasti kävi paljon vierailijoita. On siis hieman erikoista, että yleisövessaa ei 

tahdottu toteuttaa. Hautajaisvieraat oli tarkoitus ohjata käyttämään toimistorakennuksen wc-

tiloja, jonka vuoksi niitä päätettiin muokata yleisön käyttöön sopiviksi. Toimiston wc-tilat olisi-

vat olleet kuitenkin käytössä vain toimiston ollessa avoinna. Varsinainen yleisövessa olisi siis 

jäänyt hautausmaalta edelleenkin puuttumaan.  

Syyskuussa kirkkohallintokunnassa neuvoteltiin uuden huoltorakennuksen rakentamiskustan-

nusten vähentämisestä materiaalien ja rakennustavan muutoksilla. Rakennusmestari Aaltonen 

ja taloudenhoitaja Laukama valtuutettiin neuvottelemaan asiasta arkkitehti Hämäläisen kans-

sa. Seuraavan vuoden helmikuussa kirkkohallintokunnalle esiteltiin Hämäläisen uusi suunni-
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telma huoltorakennukseksi, jossa rakennetta oli huomattavasti kevennetty. Kirkkohallintokun-

ta hyväksyi ehdotuksen.261 Huoltorakennus oli määrä rakentaa siis osasto 7 ja kiviaidan väliin 

jäävälle nurmialueelle, jossa ennestään sijaitsi vanha ruumishuone ja kärryliiteri. Huoltoraken-

nuksen oli tarkoitus tulla aivan kiviaitaan kiinni. Sen suunniteltu kokonaispinta-ala oli 440m2, 

josta lämmintä tilaa oli 260m2 ja kylmää 180m2. Lämpimään tilaan oli määrä tulla toimisto, 

ruokailutila sekä sosiaalitilat niin miehille kuin naisillekin. Naisten tilat olivat suuremmat kuin 

miesten, joka kertoo siitä, että naisia työskenteli hautausmaalla enemmän. Tilaan oli suunnitel-

tu myös vessat. Kylmiin tiloihin oli suunniteltu tilat traktorille ja varastolle.262 Huoltorakennuk-

seen oli suunniteltu ne tilat, joiden puutteesta ammattitarkastajat huomauttivat heinäkuussa 

1959. Työntekijöille oli suunniteltu asianmukaiset pukuhuoneet, vessat ja ruokailutilat. Am-

mattitarkastajat olivat maininneet myös peseytymistilojen puutteesta, mutta suihkutiloja ei 

uudesta huoltorakennuksesta löytynyt263. Työntekijöiden sosiaalitilojen lisäksi oli rakennuksen 

suunnittelussa huomioitu työvälineiden ja koneiden säilytystilat. Niitä ei ammattitarkastajien 

lausunnossa vaadittu, mutta oli luontevaa sijoittaa ne samaan rakennukseen sosiaalitilojen 

kanssa.  

Huoltorakennuksen julkisivu oli suunniteltu osoittamaan etelään päin. Sen keskellä oli ulko-ovi, 

jonka edessä oli muutama porrasaskelma. Oven molemmin puolin sijaitsivat suuret ikkunat. 

Rakennuksen itäsivulla, sillä puolella joka oli hautausmaan puolella, oli muutama suurempi 

ikkuna, mutta osa oli pieniä ikkunoita katon rajassa. Kylmien tilojen ovi, rakennuksen pohjois-

puolella oli pariovi. Ikkunat ja ovet oli tarkoitus tehdä erikoispiirustusten mukaan tehdasval-

misteisina. Rakennuksen korkeutta on lähdeaineiston perusteella vaikea tarkkaan todeta, mut-

ta julkisivupiirrosten mukaan sen eteläpäädyn räystästä ei ollut piirretty paljoa kiviaitaa korke-

ammalle, joten rakennusta ei ollut suunniteltu kovin korkeaksi. Rakennukseen oli suunniteltu 

harjakatto, jonka harja oli lämpimän ja kylmän tilan kohdalla. Vesikatto oli määrä rakentaa 

galvanoidusta pellistä. Rakennuksen eteläpääty oli pohjoispäätyä leveämpi. Rakennus kapeni 

tasaisesti, länsisivulla kiviaidan mukaisesti ja itäsivulla samassa linjassa. Rakennuksen ulkosei-

nät oli suunniteltu vuorattavan julkisivulevyllä, jonka väri oli määrä päättää myöhemmin.264 

Hämäläisen suunnittelema huoltorakennus olisi muuttanut maisemaa hautausmaan pohjois-

osassa, sillä hauta-alueiden viereen kohonnut uusi rakennus olisi vienyt huomiota haudoilta ja 

muistomerkeiltä. Pohjoisosassa maisemaa hallitseva rakennus olisi kuitenkin edelleen ollut 

siunauskappeli, joka korkeudellaan ja vaalealla värillään kohosi keskusalueeksi. Huoltoraken-
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nus olisi jäänyt sen varjoon. Rakennuksen väritystä ei ollut vielä päätetty, mutta todennäköistä 

on, että se olisi valittu hillityksi ja maisemaan sopivaksi. (ks. liite 3.).   

Kun Hämäläisen ehdotus oli helmikuussa 1961 hyväksytty, anottiin maaliskuussa rakennuslu-

paa ja alettiin hankkia urakkatarjouksia. Urakka päätettiin antaa urakoitsija Matti Syvälälle 

3 795 000 markan urakkahintaan. Huhtikuun 19.päivävä kirkkohallintokunnan kokouksessa 

läpikäytiin sähkö-, putki- ja viemäröintitarjouksia. Todettiin, että rakennuspaikan ahtaudesta 

sekä palkkojen ja tarvikkeiden hinnan nousun seurauksena rakennuskustannukset tulevat nou-

semaan yli kahdeksan miljoonan markan. Määrärahoista puuttui siis li 3,5 miljoonaa markkaa. 

Kirkkohallintokunta päätti esittää asian kirkkovaltuustolle. Kirkkovaltuusto käsitteli asian 28.4 

ja totesi, ettei se voi myöntää 3,5 miljoonan lisämäärärahaa huoltorakennusta varten265. Kirk-

kovaltuuston oli mietittävä huoltorakennusasiaa uudelleen. Huoltotiloja lähdettiin etsimään 

Puistokadulla sijaitsevista kerrostaloista. Jo toukokuun 3.päivänä ilmoitettiin, että Puistokatu 

14 rakennettavasta kiinteistöstä olisi mahdollisesti saatavissa kellaritilaa hautausmaan työnte-

kijöiden käyttöön. Huoltotiloiksi tiedusteltiin myös Puistokatu 29:stä, Puistokatu 33:sta sekä 

Puistokatu 27:stä. Tilat löytyivät kuitenkin vasta seuraavan vuoden helmikuussa, jolloin kirkko-

hallintokunta päätti ostaa osakehuoneisto Puistokatu 25:stä 3,5 miljoonan markan hinnalla. 

Kyseessä oli liikehuoneisto, jossa toimi tuolloin sekatavarakauppa, joka toistaiseksi sai jatkaa 

toimintaansa. Puistokatu 25 uusien huoltotilojen suunnittelijaksi valittiin rakennusmestari J. 

Toiviainen.266 Työntekijöiden taukotilat sijoitettiin Puistokatu 25 osakehuoneiston tiloihin, 

mutta tilat työvälineille järjestettiin vanhasta ruumishuoneesta, kärryliiteristä ja siunauskappe-

lin kellarista267, joissa niitä oli säilytetty aiemminkin.   

Matti Hämäläisen suunnittelema huoltorakennus jäi siis toteuttamatta. Sen rakentamisesta 

päätettiin huhtikuussa 1961, mutta jo saman kevään aikana todettiin sen olevan taloudellisesti 

mahdotonta. Mitään valmistelevia töitä ei huoltorakennuksen suhteen tehty, sillä sen tieltä 

purettavaksi määrättyjä rakennuksia ei ehditty purkamaan, vaan ne saivat jäädä paikoilleen.  
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4. HAUTAUSMAALLA TAPAHTUMA TOIMINTA 
 

4.1. Hautaustoimi 

4.1.1. Haudat ja hautapaikkaoikeus 

Vuoden 1956 ohjesäännön mukaan Jyväskylän kaupunkiseurakunta myi sen hautausmailta 

kolmenlaisia hautoja, jotka oli jaoteltu kirjaimin A, B ja C. A-hautoja olivat määräämättömäksi 

ajaksi myytävät sukuhaudat. Niiden hallinta-aika kattoi koko sen ajan, jona hautapaikka oli 

osana rauhoitettua hautausmaata. B-haudat olivat määräajaksi lunastettuja hautapaikkoja, 

joiden hallinta-aika oli 50 vuotta. C-haudat sen sijaan olivat kertahautoja, jotka otettiin uudel-

leen käyttöön heti terveydenhoitoasetuksen sen salliessa. Kertahautojen hallintaoikeutta jat-

kettiin kirkkohallintokunnan erillispäätöksellä.268  

Ohjesäännön määrittämät hautapaikat olivat vuoden 1954 kirkkolain mukaiset. Kirkkolaissa 

tosin määrättiin, ettei kertahaudan hallintaoikeutta saanut pidennettyä. Jyväskylän kaupunki-

seurakunta antoi tähän mahdollisuuden. Sukuhaudoista määrättiin, että  

”sukuhautaan saadaan, ellei hautapaikan luovutuksessa ole toisin määrätty… 

haudata vain henkilö, jota tai jonka perheen jäseniä varten hauta on aiottu, tä-

män puoliso, suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa olevia sukulaisia, niin 

myös sisaria ja veljiä sekä heidän lapsiaan, sanotun henkilön otto- ja kasvatti-

lapsia sekä näiden kaikkien puolisoita.”269    

Sukuhauta oli siis nimensä mukaisesti sukuhauta. Kirkkohallintokunnalla oli mahdollisuus 

myöntää hautauslupa, jos sukuhautaan haluttiin haudata joku muu hautapaikan haltijalle tai 

suvulle tärkeä henkilö. Sukuhaudat olivat kehittyneet vanhasta tavasta, jonka mukaan jokainen 

talo sai hautausmaalta oman alueensa. Kerta- ja rivihaudat syntyivät kun tilattomalla ja varat-

tomalla väestöllä ei ollut mahdollisuutta hankkia suurta hauta-aluetta.270 

Sukuhaudat alkoivat muuttua 1950-luvulle tultaessa, kun yleisesti alettiin suositella, ettei niitä 

varten myytäisi tarpeettoman suuria alueita. Aiemmin sukuhaudoiksi oli ostettu suuria alueita, 

joista usein osa jäi käyttämättä.271 Vuonna 1958 kirkkohallintokunta päätti, että Vanhan hau-

tausmaan kaikki hautapaikat myydään ainaisiksi suku- tai yksityishaudoiksi, kahta vainajaa 

varten272. Sukuhaudat muuttuivat Vanhallakin kooltaan pienemmiksi. Enää sukuhautaan ei 
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voinut haudata useita suvun jäseniä, vaan siihen mahtui ainoastaan kaksi vainajaa. Toki hauta-

paikan uudelleen käyttö oli mahdollista kun viimeisestä hautaamisesta oli kulunut 20 vuotta273.  

Vuoden 1958 päätöksen mukaan hautapaikkoja myytiin Vanhalta hautausmaalta siis ainoas-

taan määräämättömäksi ajaksi. C-hautojen, eli kertahautojen myyminen päättyi kokonaan. 

Kertahaudat olivat rivihautojen perillisiä, jotka kehittyivät vuoden 1927 terveydenhoitoasetuk-

sen ja vuoden 1929 malliohjesäännön seurauksena. Terveydenhoitoasetuksen mukaan hau-

tasijojen väliin tuli jättää jatkossa 30 cm maata, joten vainajien hautaaminen samaan suureen 

hautasijaan päättyi. Malliohjesäännössä säädettiin, ettei hautausmaalle saanut muodostaa 

erikseen varakkaiden ja varattomien alueita. Nimitys rivihauta poistettiin, mutta kertahauta 

jatkoi sen perintöä ollen halvempi ja lyhytaikaisempi vaihtoehto. Vaikka varakkaiden sukuhau-

ta-alueen ja varattomampien kertahauta-alueen erottamista ei suositeltu, jäi siihen kuitenkin 

mahdollisuus. Tämä on havaittavissa myös Jyväskylän Vanhalla hautausmaalla, sillä ainaiseksi 

myytävät sukuhaudat keskittyivät vuonna 1925 käyttöön otetulla pohjoisosalla hautausmaan 

länsilaidalle, rivihautojen ja ulkoseurakuntalaisten hautojen sijaitessa itälaidalla.274 Kun vuonna 

1958 päätettiin alkaa myydä Vanhalta hautausmaalta ainoastaan sukuhautoja määräämättö-

mäksi ajaksi, muuttui Vanha hautausmaa hiljalleen kokonaisuudessaan sukuhauta-alueeksi.  

Sukuhautojen myyminen, etenkin määräämättömäksi ajaksi, 1950-luvulla kertoo ajattelutavas-

ta, jonka mukaan ihmisten uskottiin pysyvän kotiseudullaan; siellä eläen, hoitaen omaistensa 

hautaa ja lopulta saaden sukuhaudasta oman hautasijansa. Ihmiset alkoivat kuitenkin hiljalleen 

muuttaa kaupunkeihin ja kaupungeista toisiin. Näin päädyttiin asumaan ja lopulta kuolemaan 

eri paikkakunnalle, jossa oli synnytty ja missä sukuhauta sijaitsi. Sukuhaudat saattoivat jäädä 

täyttymättä vieden turhaa tilaa muutenkin vähäiseltä hautausmaa-alueelta275. Sukuhaudat 

säilyttivät kuitenkin paikkansa Vanhalla hautausmaalla. Niiden hallinta-ajan muuttamisesta 

alettiin keskustella vasta vuonna 1970, kun hautausmaiden ohjesääntöä muutettiin. Puutarhuri 

Matikainen totesi, että määräämättömäksi ajaksi myytävien hautapaikkojen myymisen lopet-

taminen ajoissa takaa sen, ettei uusien hauta-alueiden hankkiminen tule niin pian ajankohtai-

seksi. Todettiin myös, ettei näin jää hoitamattomia hautoja rumentamaan hautausmaan koko-

naisilmettä. Puutarhuri Matikainen ehdotti huhtikuussa 1970, että Vanhan hautausmaan su-

kuhaudat myytäisiin jatkossa 50 vuoden määräaikaisella sopimuksella, jota tarvittaessa saattoi 

jatkaa. Hautausmaajaosto uudisti vuoden 1956 ohjesääntöä, jonka yhteydessä se ehdotti syys-

kuussa 1970, että kaikki hautapaikat myydään vain määräajaksi – 25 tai 50 vuodeksi – 240 cm 

syvinä yhtä hautapaikkaa, eli kahta vainajaa varten. Ehdotus hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 
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joulukuussa 1970.276 Tällä muutoksella mahdollistettiin se, että ainakin osa vanhoista haudois-

ta tulisi jossain vaiheessa palautumaan seurakunnan omistukseen ja näin ollen uudelleen hau-

tauskäyttöön.  

Lähdeaineistosta ei suoraan selviä vaadittiinko hallinta-ajan päättymisestä ilmoittamaan hau-

dan haltijalle vai voitiinko hautapaikka ottaa uudelleen käyttöön asiasta ilmoittamatta. Ohje-

säännön mukaan sukuhaudan haltija sai todistukseksi hautakirjan, josta selvisi hautapaikan 

tiedot, mutta mainintaa ei ole siitä ilmoitettiinko heille kun hallinta-aika päättyi277. Kirkkolaissa 

säädettiin hallinta-ajan päättymisestä, että hautapaikkaoikeuden lakatessa haudalla olevat 

kiinteät rakenteet jäävät seurakunnan omistukseen. Säädettiin myös, että jos hautapaikan 

haltijan olinpaikkaa ei tiedetä, kuulutetaan hänet alueella leviävissä sanomalehdissä. Kirkkohal-

lintokunnan pöytäkirjoissa on yksi maininta hautapaikan hallinta-ajasta. Vuoden 1963 huhti-

kuussa todettiin, että erään perhehaudan – ilmeisesti sama kuin sukuhauta - määräaika on 

päättynyt ja päätettiin tiedustella, haluttiinko sitä jatkaa278. C-hautojen osalta yhtään tällaista 

mainintaa ei löydy. Todennäköisesti B-hautojen osalta hautapaikan haltijoilta tiedusteltiin, 

halusivatko he jatkaa omistusoikeutta. C-hautojen kohdalla saattoi hyvin olla, että hautapaikka 

otettiin uudelleen käyttöön asiasta erikseen ilmoittamatta. Jos haudan omistusoikeutta halusi 

jatkaa, oli itse otettava yhteys kirkkohallintokuntaan. Yhtään tällaista tapausta ei lähdeaineis-

tosta löydy.  

Sukuhaudan haltijalla oli hautaoikeuden lisäksi velvollisuuksia. Ohjesäännön pykälän 28 mu-

kaan ”haudat oli pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina”. Sukuhaudan hoidos-

ta vastasivat omaiset, mutta kertahaudat hoidettiin seurakunnan kustannuksella. Jos sukuhau-

ta oli huonosti hoidettu, kirkkohallintokunta oli oikeutettu antamaan asiasta huomautuksen ja 

määräyksen saattaa asia kuntoon. Jos asialle ei tehty mitään, kirkkohallintokunnalla oli oikeus 

ottaa hautapaikkaoikeus pois tai laittaa hauta kuntoon omaisten kustannuksella.279 Lähdeai-

neistossa ei ole yhtään mainintaa siitä, että kirkkohallintokunta olisi joutunut antamaan huo-

nosti hoidetusta haudasta huomautusta tai, että se olisi joutunut ottamaan hautapaikkaoikeu-

den joltakin pois.  

Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautausmailta hautapaikkoja luovutettiin ohjesäännön mu-

kaan ensisijaisesti sen omille jäsenille. Myös ulkopaikkakuntalaisille ja kirkkoon kuulumattomil-

le hautapaikkoja annettiin, jos se ei tuottanut haittaa kaupunkiseurakunnan omalle hautaus-
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tarpeelle.280 Kuitenkin jo vuonna 1958, kun Vanhan hautausmaan vanhinta osaa järjesteltiin, 

todettiin Vanhan hautausmaan hautapaikkojen olevan kysyttyjä. Sen vuoksi kirkkohallintokun-

ta päätti, että uudelleen järjestelyn seurauksena syntyneet uudet paikat sekä kaikki muut va-

paat hautapaikat luovutetaan vain kaupunkiseurakunnan jäsenille.281 Lähdeaineiston perus-

teella jää epäselväksi, saiko sukuhautaan haudata jatkossakin eri kirkkokuntiin kuuluneita ja 

kirkkoon kuulumattomia vainajia sekä se, että myytiinkö uutta hautapaikkaa, jos esimerkiksi 

toinen aviopuolisoista oli eri kirkkokunnan edustaja. Sukuhautaan sai jatkaa hautaamista ohje-

säännön mukaisesti, sillä vuoden 1958 päätöksessä puhuttiin vain uusien hautapaikkojen luo-

vuttamisesta. Vanhoihin sukuhautoihin jatkettiin hautaamista kuten ennenkin. Tätä todistaa 

myös vuodelta 1970 peräisin oleva hinnasto, jossa on määritelty hautapaikkojen hinnat Van-

halla hautausmaalla. Siinä määrätään, että aikaisemmin lunastettuihin ja uudelleen lunastetta-

vista sukuhaudoista kaupunkiseurakunnan jäsen saa hautapaikan sadalla markalla ja toisen 

evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen 150 markalla282. 

Vuonna 1960 anottiin kirkkohallintokunnalta hautapaikkaa Vanhalta hautausmaalta. Sitä ei 

kuitenkaan myönnetty, sillä vainaja ei ollut kaupunkiseurakunnan jäsen.283 Tämä päätös oli 

osoitus siitä, että toisten evankelisluterilaisten seurakuntien ja eri uskontokuntien jäsenten, 

ortodoksien sekä kirkkoon kuulumattomien hautaukset oli siirretty kaupunkiseurakunnan Uu-

delle hautausmaalle ja Vanhasta hautausmaasta oli muodostunut evankelisluterilaisten jyväs-

kyläläisten hautausmaa.  

Hautapaikkojen myynti määräajaksi edellytti hautakirjanpitoa, jotta hautapaikan käyttöönotos-

ta ja hallinta-ajan päättymisestä oltiin tietoisia. Hautakirjanpidosta määrättiin vuoden 1929 

malliohjesäännössä, jonka mukaan hautausmaanhoitajan piti laatia osakarttoja paikoista, joi-

hin hautauksia suoritettiin. Lisäksi hautausluettelo piti laatia siten, että siitä voitiin löytää mää-

rätyn henkilön hautapaikka.284 Vuonna 1869 Jyväskylän kaupungin saarnaaja Schöneman valitti 

Vanhan hautausmaan olevan sekava ja epäjärjestyksessä. Asiaa yritettiin hoitaa palkkaamalla 

haudankaivaja, sillä omaisten suorittama haudankaivu vain lisäsi epäjärjestystä entisestään. 

Omaiset valitsivat itseään miellyttävän hautapaikan ja hautasivat vainajansa siihen. Tällaisen 

toiminnan seurauksena hautausmaa täyttyi nopeasti, sillä suunnittelematon hautaaminen vei 

paljon tilaa. Askel kohti hautakirjanpitoa otettiin kaupunkiseurakunnassa kun vuonna 1895 
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alettiin pitää hautausluetteloa, johon ei kuitenkaan merkitty hautapaikkaa. Vasta pohjoisosan 

käyttöön oton myötä hautakirjanpito vakiintui.285  

Vuoden 1956 ohjesäännössä hautakirjanpidosta määrättiin ”että ilman vaikeutta voidaan 

osoittaa, a) kuka on hautapaikan haltija, b) mihin paikkaan määrätty henkilö on haudattu ja c) 

kuka määrättyyn paikkaan on haudattu.”. Kirkkohallintokunnan oli siis pidettävä kahta luette-

loa, henkilö- ja hautaluetteloa. Henkilöluetteloon merkittiin haudatun nimi, syntymävuosi, 

päiväys, hautausaika, hautapaikan haltija ja hänen osoitteensa, hautausmaan nimi, haudan 

karttamerkintä, myyntihinta ja muut tarvittavat tiedot. Hautaluetteloon sen sijaan kirjattiin 

ylös osasto, rivi, hauta ja sukuhaudan sija, haudatun nimi, lunastusaika ja hautausaika. Hauta-

usmaasta oli myös laadittava sellaiset kartat, joista näkyivät selvästi hautapaikkojen, hautarivi-

en ja osastojen numerot.286 Asianmukaisen hautakirjanpidon avulla kyettiin käyttämään hau-

tausmaan tila tarkasti hyödyksi. Hautapaikkojen väliin ei enää jäänyt turhaa tilaa, vaan ne sijoi-

tettiin tarkasti vieri viereen järjestelmällisiin riveihin.  

4.1.2. Hautaaminen ja hautajaiset  

Vainajan hautaamisesta tuli sopia kirkkoherranvirastossa, jossa sovittiin hautauksen ajankoh-

dasta ja tulevasta hautapaikasta. Kirkkoherranvirastosta sai luvan hautaamista varten, joka tuli 

esittää hautausmaksuista huolehtivalle henkilölle. Maksujen kannosta vastasi kirkkohallinto-

kunta, mutta niiden suuruudesta päätti kirkkovaltuusto. Ohjesäännössä ei ole määritelty hau-

tojen hintoja, sillä niitä saatettiin muuttaa aika ajoin. Toisen evankelisluterilaisen seurakunnan 

jäseneltä hautapaikasta veloitettiin 50 %:lla ja muihin kristillisiin kirkkokuntiin kuuluvilta vaina-

jilta 100 %:lla korotettu maksu. Kirkkoon kuulumattomien hautapaikka oli 200 % kalliimpi kuin 

kaupunkiseurakunnan jäsenen hautapaikka.287 Hautapaikkamaksujen erot kertovat siitä, että 

hautausmaat olivat – ja ovat edelleen – evankelisluterilaisten seurakuntien ylläpitämiä alueita. 

Hautausmaita ylläpitävät seurakunnat, jotka keräävät jäseniltään kirkollisveroa toimintansa 

pyörittämiseen. Tästä syystä oman seurakunnan kirkollisveroa maksavat jäsenet saivat hauta-

paikkansa halvimmalla hinnalla. Hautapaikkamaksuihin vaikutti kuitenkin myös henkilön usko 

ja hänen maksamansa kirkollisverot, sillä saman kirkkokunnan jäsen sai hautapaikkansa hal-

vemmalla kuin toiseen kristilliseen kirkkokuntaan kuuluva henkilö, kirkkoon kuulumattoman 

maksaessa siitä huomattavasti suuremman summan. Evankelisluterilaiselle hautausmaalle 

haluttiin evankelisluterilaisia vainajia.  
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Hautapaikkojen hinnoissa oli eroja Vanhan ja Uuden hautausmaan välillä. Vuoden 1966 Seura-

kuntaviestin mukaan määräämättömäksi ajaksi myytävä kahta vainajaa varten oleva hauta-

paikka Vanhalta hautausmaalta maksoi 200 markkaa, Uudella hautausmaalla se maksoi 20 

markkaa.288 Miksi hintaero oli niin suuri? Hautapaikkoja oli Vanhalla hautausmaalla rajallisesti, 

ja kysyntä oli suurta. Tämä ei kuitenkaan voinut olla ainoa syy hintaerolle, sillä yhtä lailla hau-

tapaikat veivät tilaa Uudelta hautausmaalta.  

Sukuhautaan haudatessa perittiin puolet voimassa olevan hautapaikan hinnasta. Kuitenkin jos 

sukuhautaan oli tarkoituksena haudata vainaja, joka ei enää ollut kaupunkiseurakunnan jäsen, 

oli suoritettava lisämaksua samalla tavalla mitä edellä on mainittu. Sukuhautaan haudatessa oli 

esitettävä hautakirja, joka oli saatu sukuhaudan lunastamisen yhteydessä. Siihen tuli merkitä 

henkilön nimi, jota ja jonka perhettä varten hauta oli tarkoitettu, käyttöaika, hautapaikan si-

jainti ja mahdolliset muut määräykset.289 Vuonna 1958 tarkennettiin määräyksiä, sillä kirkko-

valtuusto päätti joulukuun kokouksessaan, että jos on luovutettu syvähauta, eikä toinen ole 

kuollessaan kaupunkiseurakunnan jäsen, tulee suorittaa lisämaksua, kuten edellä on mainit-

tu290. 

Vuoden 1956 hautausmaiden ohjesäännön mukaan haudankaivun suoritti haudankaivaja. 

Haudan tuli olla 180 cm syvä. Asiasta oli määrätty vuoden 1927 terveydenhoitoasetuksessa, 

jossa määrättiin myös, että arkkujen väliin tuli jäädä 30 cm tyhjää tilaa. Näin pyrittiin estämään 

mätänevän ruumiin esille tulo viereistä hautaa kaivettaessa. Ohjesäännössä todettiin lisäksi, 

että maanlaadun salliessa voidaan suorittaa kerroshautauksia eli haudata kaksi vainajaa pääl-

lekkäin. Tällöin alemman haudan tuli olla syvyydeltään 240 cm. Sama käytäntö oli ollut Vanhal-

la hautausmaalla vuodesta 1930 lähtien, jolloin kerroshautaus otettiin käyttöön. Pienten lasten 

hautaamisesta säädettiin siten, että ruumis saatiin haudata aikuisen arkun jalkopäähän tai, 

että yhteen aikuisen hautaan saatiin haudata kaksi lapsen ruumista. 291  Tarkemmin ei kuiten-

kaan määritelty sitä, minkä ikäisistä lapsista oli kyse.    

Kehittynyt hautakirjanpito, järjestelmällinen hautaaminen sekä haudan koon tarkka määrittely 

tarkoittivat sitä, että haudankaivajan oli oltava tarkkana, että hauta kaivettiin oikeaan kohtaan. 

Ohjesäännön pykälässä 17 määrättiinkin, että jokainen hauta oli erikseen mitattava. Näin var-

mistettiin se, että jokainen hauta tuli sille kohdalle, johon se myös hautaluettelossa oli merkit-
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ty ja, että talvellakin haudat kaivetaan oikeaan kohtaan.292 Tällainen tarkemmin säädelty hau-

dankaivu oli Vanhalla hautausmaalla alkanut 1920-luvulla, jolloin pohjoisosa otettiin käyttöön 

sekä annettiin uusi terveydenhoitoasetus ja hautausmaiden malliohjesääntö. Pohjoisosalle 

vainajia alettiin haudata järjestelmällisemmin kuin muille alueille, jolloin myös hautapaikkojen 

mittaaminen tuli ajankohtaiseksi. Terveydenhoitoasetuksessa määriteltiin haudan syvyys ja 

koko ja vuoden malliohjesäännössä haudankaivaja velvoitettiin noudattamaan haudan kaivusta 

säädettyjä määräyksiä.293 Tarkkaa ja järjestelmällistä haudankaivutapaa kyettiin noudattamaan 

ainakin hautausmaan pohjois- ja keskiosassa, joissa hautarivit olivat suoria ja hautapaikat sel-

keämpiä. Se kuinka hyvin vanhimmalla osalla kyettiin noudattamaan säädöksiä, jää epäselväk-

si. Vanhimman osan hautapaikat sijaitsivat niin sanotusti täydellisessä epäjärjestyksessä, joten 

todennäköisesti tarkkojen hautapaikkojen määrittäminen oli vaikeaa. Tämä oli varmasti yksi 

syy siihen, miksi hautaaminen päätettiin vuonna 1943 lopettaa vanhimmalle osalle. Alue halut-

tiin uudelleen järjestellä, jotta järjestelmällinen hautaaminen alueelle olisi mahdollista.  

Haudankaivaja aloitti haudankaivun mittaamalla hautasijan, johon vainajaa oltiin hautaamassa. 

Haudat kaivettiin Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa ainakin vuoteen 1972 asti lapiolla. Hau-

dankaivussa käytettiin lapioiden lisäksi apuna rautakankea, joka etenkin talvisaikaan oli tar-

peellinen jäisen maan vuoksi. Jäistä maata hakattiin rautakangen lisäksi myös lekalla ja routa-

vasaralla. Ensimmäinen sulatuslaite kaupunkiseurakunnalle hankittiin 1970-luvun puolivälissä. 

Vanhan hautausmaan maa ei routinut niin pahasti kuin uudella hautausmaalla, mutta jotkin 

savikkokohdat aiheuttivat ongelmia. Dynamiittia haudankaivussa ei kuitenkaan Vanhalla hau-

tausmaalla käytetty. Hautojen tukemiseen käytettiin hautalankkuja.294 

Ohjesäännössä pykälässä 18 mainitaan, että kirkkohallintokunta vastaa hautauksesta aiheutu-

vien maksujen keräämisestä. Tarkemmin ei kuitenkaan määritellä mahdollisia haudankaivu-

maksuja, ainoastaan pykälässä 10 määritellään hautapaikkamaksut. 295 Vuoden 1958 joulu-

kuussa kirkkovaltuusto päätti, että kaikki kaupunkiseurakunnan jäsenet saavat maksuttoman 

haudankaivun, haudan yläreunan havutuksen ja haudan peittämisen296. Tämä päätös oli voi-

massa ainakin vielä vuoden 1970 joulukuussa, jolloin kirkkovaltuusto esitti niiden olevan oman 

seurakunnan jäsenille edelleen maksuttomia. Lisäksi maksuttomana säilyivät hautakummun 

havutus sekä uurnahaudan kaivu, peitto ja havutus.297 Ohjesäännössä määrättiin myös, että jos 
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haudankaivun yhteydessä jouduttiin poistamaan hauta- tai reunakiviä, niistä oli suoritettava 

maksua kirkkohallintokunnan määräysten mukaisesti298.  

Kun hautapaikka oli lunastettu ja hauta kaivettu, oli aika suorittaa vainajan siunaaminen ja 

hautaaminen. Ohjesäännössä vuodelta 1956 suositeltiin, että ”hautaus on toimitettava ilman 

tarpeetonta viivytystä, ja lämpimänä vuodenaikana mahdollisimman pian”. Vanhan hautaus-

maan ruumishuone sijaitsi siunauskappelin alakerrassa, jossa kaupunkiseurakuntaan kuuluvaa 

vainajaa sai säilyttää tiiviissä ja hyvin suljetussa arkussa maksutta. Vainajan siunaaminen ta-

pahtui joko siunauskappelissa, haudalla tai vainajan kotona. Vainaja saatettiin siunata haudalla 

omaisten pyynnöstä, mutta myös siitä syystä, että ruumiin mätänemistila oli jo niin pitkällä, 

että se oli hajuhaittojen vuoksi vietävä hautaan etukäteen, jolloin hauta oli arkun korkeudelta 

myös valmiiksi peitettävä.299  

Kirkkohallintokunta määräsi uusista hautausajoista vuoden 1957 marraskuun kokouksessaan. 

Vanhalla hautausmaalla hautauksia sai suorittaa talviaikana perjantaisin kello 14.00 sekä sun-

nuntaisin kello 13.00 ja kesäaikaan keskiviikkoisin kello 17.00 sekä sunnuntaisin kello 13. En-

simmäisen kerran myös arkipäivät otettiin käyttöön.300 Sunnuntai kuitenkin säilyi hautauspäi-

vänä ja oli näin jäänne vanhasta tavasta siunata vainajat jumalanpalveluksen yhteydessä301. 

Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin jo vuoden 1959 marraskuussa. Silloin kirkkoneuvosto esitti 

kirkkohallintokunnalle, että seuraavan vuoden alusta voimaan tulevan käytännön mukaan jo-

kainen vainaja siunattaisiin erikseen. Tämä uusi käytäntö johti siihen, että jokaiselle vainajalle 

oli saatava siunausaika kappelista. Oli otettava käyttöön myös lauantaisiunaukset, jotta kaikki 

vainajat ehdittiin siunaamaan. Siunauksia alettiin lauantaisin suorittaa kello 13 alkaen.302 

Seuraava maininta hautausajoista on vuoden 1970 syyskuulta, jolloin kirkkohallintokunnan 

kokouksessa käsiteltiin sunnuntaisiunausten lopettamista. Kokouksen esityslistassa todettiin, 

että sunnuntaisiunauksien toteuttaminen on haasteellista pappien sunnuntaikiireiden ja työ-

aikajärjestelyiden vuoksi. Mainittiin myös, että kaupunkiseurakunnassa ei ole enää kesäisin 

haudattu sunnuntaisin.303 Se milloin kesäsunnuntaisin tapahtuva siunaaminen oli lopetettu, ei 

lähdeaineistosta selviä. Asiasta on todennäköisesti päätetty vuosien 1964–1968 välisenä aika-

na, jolta ajalta kirkkohallintokunnan pöytäkirjat ovat kadonneet. Kirkkoneuvosto päätti koko-

uksessaan 27.10.1970, että ”a) että sunnuntaihautauksista luovutaan myös talviaikoina, b) 
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että hautauspäiviä olisivat lauantai ja keskiviikko. Kuitenkin asian niin vaatiessa voitaisiin hau-

taus suorittaa muinakin päivinä, c) että hautausajat ovat loka-huhtikuussa klo 10–16 ja touko-

syyskuussa 10–18, d) että siunaustilaisuuteen varattu aika on puoli tuntia tai jos seppeleet 

lasketaan kappelissa, yksi tunti.”.304 Uusien siunausaikojen myötä siirryttiin kaupunkiseurakun-

nassa lopullisesti pois perinteisestä hautaamispäivästä, sunnuntaista.  

Ohjesäännön mukaan hautauksen oli tapahduttava hiljaisuutta ja arvokkuutta noudattaen, 

joko siunauskappelissa tai haudalla. Hautauksen ajaksi kaikki sitä mahdollisesti häiritsevä työ 

piti keskeyttää. Lisäksi määrättiin, että hautausmenojen valokuvaaminen oli kielletty ilman 

omaisten lupaa ja, että tupakanpoltto oli kielletty niin siunauskappelissa, ruumishuoneessa 

kuin hautauksen aikana.305 Takaamalla hiljaisuus hautajaisissa, taattiin omaisille mahdollisuus 

suorittaa keskeisin ja tärkein kuolemanrituaali arvokkaasti. Onnistuneet hautajaiset takasivat 

sen, että vainajan muistelu – ja surutyö – saattoi alkaa.306 

Vuonna 1964 laaditun siunauskappelin käytön ohjesäännön mukaan luterilaisen vainajan siu-

naaminen oli suoritettava luterilaisen papin toimesta. Todettiin lisäksi, että jos muihin kirkko-

kuntiin kuuluvia siunataan, on varmistuttava, että toimitukset pidetään ilman evankelisluteri-

laista kirkkoa vastaan suunnattuja puheita. Uskonnottomia tai ei-kristillisiä ei kaupunkiseura-

kunnan siunauskappeleissa saanut siunata.307 Koska Vanhalta hautausmaalta luovutettiin vuo-

desta 1958 lähtien hautapaikkoja ainoastaan kaupunkiseurakunnan jäsenille, ei siunauskappe-

lin ohjesääntö vaikuttanut Vanhaan hautausmaahan paljon. Vanhoihin sukuhautoihin saatet-

tiin kuitenkin haudata muiden kirkkokuntien edustajia tai kirkkoon kuulumattomia, joten täl-

löin siunauskappelia saattoivat käyttää myös muut kuin evankelisluterilaiset. Mahdollista kui-

tenkin on, että esimerkiksi ortodoksit siunattiin lähellä sijaitsevassa ortodoksikirkossa, josta 

heidät kuljetettiin haudattavaksi hautausmaalle. Kristilliseen kirkkoon kuulumattomia ei kui-

tenkaan siunauskappelissa saanut siunata ennen vuotta 1971, jolloin kirkkovaltuusto päätti, 

että siunauskappelia saa käyttää myös kirkkoon kuulumattoman henkilön hautauksen toimit-

tamisessa308.  

Jos siunaus tapahtui kappelissa, sen jälkeen oli vuorossa vainajan siirto hautaan. 1930-luvulla 

oli hankittu ruumiskärryt, joilla vainaja kuljetettiin siunauskappelilta haudalle. Kantajat kantoi-

vat arkkua kantoliinojen avulla309, joiden avulla arkku laskettiin hautaan. Hautaan laskun jäl-

keen oli vuorossa haudan peitto. Ohjesäännössä mainitaan ainoastaan, että haudankaivaja 
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kaivaa haudan, mutta sen peitosta ei ole mainintaa. Pykälässä 20 mainitaan, että hautauksesta 

sovittaessa voidaan kirkkohallintokunnan kanssa sopia myös sen kuntoon laitosta310. Tästä ei 

selviä, että tarkoitettiinko tällä haudan peittämistä vai ainoastaan haudan siistimistä ja esimer-

kiksi nurmikon istuttamista. Vuonna 1958 kirkkovaltuusto päätti, että maksuttoman haudan-

kaivun lisäksi myös haudan peitto on ilmainen kaupunkiseurakunnan jäsenille311. Hautojen 

peitto seurakunnan toimesta oli mahdollista, mutta todennäköistä on, että omaisilla oli halu-

tessaan mahdollisuus peittää hauta itse.  

Vanhalle hautausmaalle haudattujen vainajien määrät vuosilta 1966–1971 saadaan selville 

kirkkohallintokunnan toimintakertomuksista. Käyttämäni lähdeaineiston avulla ei voida selvit-

tää edeltävien vuosien hautauksien määrää. Ne todennäköisesti saisi selville hautakirjanpidos-

ta ja hautaluetteloista, jotka kuitenkin olen jättänyt tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Olen 

laatinut hautauksien määrästä alla olevan taulukon. 

Taulukko 1: Hautauksien määrä sekä Vanhalla että Uudella hautausmaalla vuo-

sien 1966 – 1971 välisenä aikana.312 

VUOSI VANHA HAUTAUSMAA UUSI HAUTAUSMAA 

1966 96 255 

1967 114 266 

1968 88 209 

1969 117 250 

1970 3061) 244 

1971 117 266 

1)
 Tässä on todennäköisesti virhe, sillä on hyvin epätodennäköistä, että hautauksien 

määrä Vanhalla hautausmaalla olisi yhtenä vuonna ollut muita vuosia huomattavas-

ti korkeampi. 
 

Kuten taulukosta voidaan havaita, oli ero Vanhan ja Uuden hautausmaan välillä suuri. Ero ku-

vastaa sitä eroavaisuutta, joka oli muodostunut hautausmaiden välille vuoden 1958 jälkeen. 

Se, että hautapaikkoja luovutettiin Vanhalta hautausmaalta ainoastaan kaupunkiseurakunnan 

jäsenille, siirsi muiden uskontokuntien ja muiden evankelisluterilaisten seurakuntien vainajat 

Uudelle hautausmaalle. Myös ero hautapaikkojen hinnassa, Vanhan hautausmaan ollessa kal-

liimpi vaihtoehto, ohjasi osan vainajista Uudelle hautausmaalle. Vaikka Vanhalla hautausmaalla 
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oli paljon vanhoja sukuhautoja, ei sekään nostanut hautausten määrää suureksi. Vanhoihin 

sukuhautoihin hautaaminen oli vähentynyt, sillä ihmisten liikkuvuus lisääntyi.  

Ohjesäännön pykälissä 7 ja 25 säädettiin uurnahaudan syvyydestä ja uurnan materiaalista. 

Uurnahautauksien määrä oli vähäinen kaupunkiseurakunnassa. Vuoden 1971 kirkkohallinto-

kunnan toimintakertomuksen mukaan uurnahautauksia suoritettiin vuoden aikana kaksi kap-

paletta. Mainintaa ei ole suoritettiinko hautaukset kummalle hautausmaalle.313 Uurnahautauk-

sien vähyys kaupunkiseurakunnan hautausmailla kertoo siitä, ettei tuhkaus hautaustapana 

ollut vielä saavuttanut Keski-Suomea. Ehkä tästä syystä vuoden 1958 uudelleen järjestelyn 

suunnitelleen Mannströmin ehdotusta uurna-alueeksi hyväksytty, vaan se päätettiin siirtää 

myöhempään ajankohtaan.  

Kun vainaja oli saatettu haudan lepoon, oli saatu suoritettua se tehtävä, jota varten hautaus-

maa oli perustettu. Hautausmaan aidan sisäpuolella toimitettavan hautauksen kesto oli puo-

lesta tunnista tuntiin. Tuona aikana ihmisen maallinen ruumis oli kristillisesti siunattu ja lasket-

tu kaivettuun hautaan odottamaan ylösnousemuksen hetkeä sekä maallista mätänemistä. 

Siihen nähden, että hautaaminen on hautausmaan tärkein tehtävä, on sen kesto ajallisesti 

yhden vainajan kohdalla lyhyt. Muut tehtävät – kuten surutyö ja muistelu – kestävät ajallisesti 

paljon kauemmin. Vaikka yhden vainajan hautaaminen kestää vain pienen hetken, luo vainaji-

en viikoittainen hautaaminen jatkuvuutta hautausmaalle. Hengin mukaan hautaustoimen jat-

kaminen pitää hautausmaat elävinä, sillä käytössä olevaa hautausmaata ylläpidetään ja hoide-

taan aktiivisesti. Se, että hautausmaa pysyy elossa, takaa jatkuvuuden säilymisen.314 Jatkuvuu-

den – ja samalla oman menneisyytemme – osoittaminen on yksi hautausmaiden tehtävistä.  

4.1.2.1. Vainajien siirrot 

Vuoden 1956 ohjesäännössä säädettiin vainajien siirrosta seuraavasti: ”Hautaan kätketty ruu-

mis saadaan siirtää hautausmaalla paikasta toiseen tai toiselle paikkakunnalle ainoastaan 

lääninhallituksen luvalla.”315  Vuosien 1956–1971 välisenä aikana vainajien siirtoja suoritettiin 

Vanhalla hautausmaalla ainakin kolme, yksi sisään ja kaksi ulos.  

Vuonna 1958 kirkkohallintokunnan tiedoksi tuotiin, että lääninhallitus oli antanut luvan siirtää 

vainaja Vanhalta hautausmaalta Jämsään. Vuonna 1960 siirrettiin uurna Alastaroon. Vanhalle 

hautausmaalle siirretty vainaja siirrettiin lääninhallituksen luvalla maaseurakunnan hautaus-
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maalta vuonna 1959.316 Tarkempaa mainintaa siitä, mistä syystä vainajat siirrettiin, ei ole. Mai-

nintaa ei ole myöskään siitä, oliko vainajien siirtoja anottu enemmän kuin nämä kolme. Lää-

ninhallitus ilmoitti kirkkohallintokunnalle päätökset siirroista, mutta jättikö se ilmoittamatta 

mahdolliset hylätyt siirtoanomukset.   

Ohjesäännön mukaan oli myös mahdollista siirtää vainajaa haudassa siten, että vainajan jään-

nöksiä kaivetaan syvemmälle lisätilan saamiseksi. Tällaisen siirron sai suorittaa, jos hautaami-

sesta oli kulunut vähintään 20 vuotta. Siirto suoritettiin hautapaikan haltijan pyynnöstä ja kirk-

kohallintokunnan luvalla.317 Vuoden 1957 joulukuussa tuotiin kirkkohallintokunnan tietoon 

lääninhallituksen päätös siirtää vainajaa haudassa siten, että siirron anoja saa itsekin hautapai-

kan haudasta. Siirtoa valvomaan velvoitettiin taloudenhoitaja Laukama sekä hautausmaiden-

hoitaja Matikainen.318 Siitä, että oliko tämä ohjesäännön pykälän 27 mukainen siirto, ei voi olla 

varma. Jos vainajaa olisi siirretty syvemmälle haudassa 20 vuotta hautauksen jälkeen, olisi kirk-

kohallintokunnan päätös riittänyt. Tässä tapauksessa päätöksen oli kuitenkin antanut läänin-

hallitus, joten siirrettävä vainaja oli ilmeisesti levännyt haudassaan alle 20 vuotta.      

4.2. Hoidolliset toimenpiteet 

4.2.1. Hautojen hoito 

Kun vainaja oli saatettu haudan lepoon ja hauta peitetty, oli vuorossa haudan kuntoon laitto ja 

sen hoitaminen. Ensimmäisenä toimenpiteenä oli hautakukkien poistaminen. Vuoden 1956 

ohjesäännössä todetaan, että omaisten tuli poistaa haudalle hautauksen yhteydessä lasketut 

kukat kesällä 14 ja talvella 30 päivän kuluessa. Muuten kirkkohallintokunnalla oli oikeus pois-

taa ne. Ohjesäännön pykälässä 20 mukaan omaisilla oli hautauksesta sopimisen yhteydessä 

mahdollisuus sopia myös haudan kuntoon laitosta hautauksen jälkeen. Kuntoon laittoa edelly-

tettiin, sillä haudan oli oltava ”hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna”.319 Mitä tällä mää-

ritelmällä tarkoitettiin, miltä haudan tuli näyttää?  

Vuosia kestänyt valistustyö hautausmaiden hyväksi ja Suomea kohdanneet sodat vuosien 

1939–1945 välisenä aikana, synnyttivät ne vaatimukset, jotka hautojen ja hautausmaiden ul-

konäölle asetettiin 1950-luvun suomalaisilla hautausmailla. Vuoden 1918 sodan jälkeen ihmis-

ten kiinnostus edesmenneiden omaisten hautojen hoitamiseen kasvoi sankarivainajien hauto-

jen hoidon myötä. Hautojen hoito oli vielä tuolloin järjestelmätöntä ja ohjaamatonta, joten 
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ihmiset aiheuttivat usein enemmän haittaa kuin hyötyä haudan ulkonäölle. Suurimpana epä-

kohtana koettiin suurien hautakumpujen runsaus, jotka hallitsivat hautausmaan maisemaa. 

Vielä vuonna 1930 hautausmaavalistuksen uranuurtaja Ilmari Wirkkala totesi, että hautakum-

pu oli ainoa vaihtoehto, sillä tasainen nurmikenttä vaati kehittynyttä hautausmaakulttuuria, 

jollaista Suomessa ei tuolloin vielä ollut. Lisäksi olisi vaadittu hautausmaan kehittynyttä hoitoa. 

1930-luvun lopulla Wirkkala totesi kauneimman vaihtoehdon olevan tasainen nurmikenttä, 

mutta totesi myös ettei sitä aina ollut mahdollista toteuttaa. Marttaliiton julkaisussa vuonna 

1937 todettiin, ettei tällainen käytäntö ollut mahdollinen vanhoilla hautausmailla, vaan hauta-

kumpuja oli edelleen käytettävä. Matalat kummut olivat edelleen reunustettava, jotta maa 

pysyisi paikallaan. Reunustamiseen suositeltiin käytettäväksi nurmea tai erilaisia kiviratkaisu-

ja.320 Tämä 1930-luvun aktiivinen valistustyö oli alku sille kehitykselle, joka johti hautojen ulko-

näölle asetettujen vaatimusten kasvuun.  

Merkittävän vaikuttimen hautojen ulkonäölle antoivat sankarihauta-alueet, joita sotien jälkei-

sinä vuosina suunniteltiin ja toteutettiin huolella. Kun ne olivat kunnossa ja hyvin hoidettuja, 

käännettiin katse heikosti hoidetuille hautausmaille ja haudoille. Jyväskylän Vanhan hautaus-

maan sankarihauta-alue kunnostettiin vuonna 1950, jolloin se sai uuden järjestyksen ja uudet 

istutukset321. Se kuinka paljon sankarihauta-alue vaikutti Vanhan hautausmaan ulkomuotoon ja 

hautojen hoitoon, jää lähdeaineiston perusteella epäselväksi. Lähdeaineiston perusteella ei 

voida antaa tarkkaa kuvaa siitä, miltä haudan haluttiin Vanhalla hautausmaalla näyttävän 

vuonna 1956. Jyväskylän Vanha hautausmaa oli nimensä mukaisesti vanha hautausmaa, joka 

oli vuosikymmenten aikana saanut oman ulkonäkönsä ja omat erityispiirteensä. Kaikki se vai-

kutti siihen, miltä hautojen voitiin odottaa näyttävän. Keski- ja pohjoisosassa hautarivit olivat 

suoria, hiekkakäytävien erottamia alueita, joista etenkin pohjoisosassa haudat olivat sijoitettu 

järjestelmällisesti. Reunakiviä oli käytetty runsaasti, joten mahdolliset vapaat hautapaikat oli-

vat ahtaita. Ohjesäännön mukaan haudan sai rajata aidalla tai kivetyksellä ainoastaan kirkko-

hallintokunnan määräämällä tavalla, joten hautojen rajaaminen ei aina tullut kysymykseen. 

Hautojen tasaaminen oli todennäköisesti toivottavampi vaihtoehto, sillä ohjesäännön pykäläs-

sä todetaan, että ”…haudan tasoittaminen ja hoitokuntoon saattaminen…”.322 Mainintaa ei 

kuitenkaan ole siitä, oliko esimerkiksi nurmen kylväminen haudalle pakollista vai saiko haudan 

jättää hiekkapinnalle, ilman reunustamista. Hautausmaiden oppaassa Jumalan puistot kauniiksi 

vuodelta 1955 korostetaan, että vihreän luonnon tulee päästä oikeuksiinsa eikä hautausmaata 

saa muodostaa suurien muistomerkkien myötä kivierämaaksi. Niillä hautausmailla, joilla oli 
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edellytykset nurmen kasvulle, oli tasainen nurmipinta paras ratkaisu. Haudat oli mahdollista 

erottaa toisistaan maan tasalle upotetuilla laattakivillä, mutta reunakiviä ei suositeltu käytet-

täväksi.323 Tasattuja nurmipeitteisiä hautoja suosittiin todennäköisesti myös Jyväskylän Vanhal-

la hautausmaalla.  

Lähdeaineiston perusteella ei voida sanoa, kuka haudan käytännössä laittoi kuntoon. Suku-

haudan hoidosta vastasivat ohjesäännön mukaan omaiset, mutta C-haudat laitettiin kuntoon 

seurakunnan kustannuksella. Näin määrättiin myös kirkkolaissa.324 C-hautoja voidaan siis aina-

kin tässä kohtaan verrata rivihautoihin, sillä jo 1930-luvulla oli otettu käytäntö, että rivihaudat 

hoidettiin seurakunnan kustannuksella. Haudat tasoitettiin nurmipinnalle ja niille hankittiin 

puiset maalatut ristit.325 C-hautoihin haudattujen vainajien omaisten ei siis tarvinnut huolehtia 

haudan kunnostamisesta. Pykälän 28 mukaisesti hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan 

voitiin määrätä, että haudan kuntoon laitto tapahtui ainoastaan seurakunnan toimesta. Koska 

käyttösuunnitelmia ei arkistossa ollut, ei saada selville sitä, että oliko tällainen päätös tehty. 

Samaisessa pykälässä todettiin, että olisi suositeltavaa hautausmaiden yleisen hoidon kannalta 

antaa haudat seurakunnan hoidettaviksi.326 Omaisille jätettiin mahdollisuus hoitaa itse haudan 

kuntoon laitto hautauksen jälkeen, mutta todennäköisesti siitä huolehtivat hautausmaan työn-

tekijät.  

Haudan laittaminen kuntoon hautauksen jälkeen ei riittänyt, sillä haudan hoitoon odotettiin 

panostettavan jatkossakin. Miten hautaa tuli hoitaa, jotta se täytti ohjesäännön ja kirkkolain 

vaatimukset? Kiinnostus hautojen hoitoa kohtaan alkoi viritä 1800-luvulla, kun varakkaita alet-

tiin haudata kirkkojen ulkopuolelle. Heidän rauta- tai pensasaidoilla ympäröidyt haudat alkoi-

vat saada kaunistuksekseen yhä enemmän puuistutuksia ja kukkia. Istutukset menestyivät ai-

noastaan aidatuilla haudoilla, sillä vielä 1800-luvun lopulla oli yleistä käyttää hautausmaita 

laitumena. Vuoden 1918 sota oli merkittävä hautojen kukkaistutusten kannalta, sillä sankari-

vainajien muistamisen myötä alkoivat kukat yleistyä haudoilla. 1920- ja 1930-lukujen aktiiviset 

hautausmaavalistajat painottivat kukkaistutusten merkitystä, sillä läheisten ja esi-isien kunnioi-

tuksen tähden oli tärkeää, että hautoja aktiivisesti hoidettiin ja, että niillä kukkivat hoidetut 

kukat osoituksena kunnioituksesta menneiden sukupolvien työtä kohtaan.327 Ohjesäännössä ei 
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suoraan mainittu, että haudoille olisi laitettava istutuksia, mutta kehotukset hautojen hoitoon 

jättämisestä, kertovat pyrkimyksestä pitää kaikki haudat viimeisen päälle hoidettuina328.  

Hautoja hoitivat Vanhalla hautausmaalla sekä omaiset että seurakunta. Siitä, miten omaiset 

läheistensä hautoja 1950- ja 1960-lukujen aikana hoitivat, ei ole mainintoja lähdeaineistossa. 

Haudoille on todennäköisesti istutettu erilaisia kukkia tai pensaita, joiden hoito ja kastelu on 

hoidettu itse. Vuoden 1963 toukokuussa eräälle kukkakaupalle annettiin oikeus myydä kukkia 

Vanhan hautausmaan aidan ulkopuolella tiettyinä aikoina329. Kukkakaupan tavoitteena on ehkä 

ollut myydä kukkia hautoja hoitaneille omaisille. Kyseessä saattoivat olla niin istutettavat kukat 

kuin leikkokukat.  

Jos hautapaikanhaltija ei laittanut omaisensa hautaa seurakunnan hoitoon, oli hänen pidettävä 

se itse kunnossa, sillä hautojen hoitoa vaadittiin. Ohjesäännön mukaan hautapaikanhaltija oli 

velvoitettu pitämään hauta asianmukaisessa kunnossa. Jos haudan hoidon laiminlöi, saattoi 

hautapaikkaoikeiden jopa menettää330. Aina eivät omaiset kuitenkaan kyenneet hoitamaan 

hautoja, joten seurakuntien tarjoama hautojen hoitopalvelu takasi sen, että haudat pysyivät 

hoidettuina. Hautojen hoidossa vaadittiin lisäksi tietynlaista osaamista ja ammattitaitoa, joten 

hoitovelvollisuuden täyttäminen ei aina ollut helppoa331.  

Vaikka hautojen hoitoa vaadittiin, omaiset halusivat myös oma-aloitteisesti pitää läheistensä 

haudat kunnossa. Vainajan siunaaminen ja hautajaiset olivat alku surutyössä, joka jatkui hau-

dan kuntoon laittamisella, muistomerkin hankkimisella, haudan ylläpidolla sekä hoidolla. Hau-

dalla vierailu ja sen hoitaminen auttoivat surutyössä ja ikävän purkamisessa. Haudan hoitami-

nen oli osoitus myös vainajan kunnioittamisesta, sillä pitämällä hauta siistinä, kunnioitettiin 

siinä lepäävän ihmisen muistoa. Vainajien kunnioitus ei rajoittunut ainoastaan omia läheisiä 

kohtaan, vaan se kohdistui kaikkiin hautausmaalla lepääviin vainajiin. Hautausmaan rauhan ja 

siisteyden kunnioittaminen oli osoitus edeltävien sukupolvien kunnioittamisesta. 

Sukuhaudan haltijalla on velvollisuus pitää hauta hautausmaan arvoa vastaavassa kunnossa. 

Hoitamalla hautaa, sukuhaudan haltija takasi sen, että hän saa tulevaisuudessa leposijan suku-

haudasta ja hänestä jää maallinen muistomerkki. Näkyvä muisto on unohduksen vastavoima, 

joten takaamalla itselleen hautapaikan, takasi myös itselleen hetkeksi kuolemattomuuden. 

Kuolemattomuuden tavoittelu ilmenee myös A-hautojen kautta, sillä lunastamalla läheiselle – 

ja ehkä samalla itselle – hautapaikan määräämättömäksi ajaksi, tavoittelee kuolemattomuutta. 
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Tästä syystä A-hautoja myytiin myös Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa. Haluttiin tarjota ihmi-

sille mahdollisuus ikuiseen näkyvyyteen.  

Hoitamalla hautoja kyetään ilmaisemaan uskoa ylösnousemukseen ja toivoa ikuisesta elämäs-

tä. Ihmiset tiedostavat kuolevansa ja, että maallinen ruumis mätänee, katoaa pois. Kaikki ovat 

osa elämän kiertokulkua, jossa ihminen on kuin kukka, joka lakastuu. Evankelisluterilaisessa 

siunaustilaisuudessa lausutut papin sanat ”Maasta sinä ole tullut, maaksi sinun jälleen tule-

man” kertovat ihmisruumiin kohtalosta. Syksyllä lakastunut kukka herää kuitenkin kukkimaan 

kevään koittaessa. Evankelisluterilaiset uskovat Vapahtajan herättävän heidät ylösnousunaa-

muna. Hautausmaalla kukkivat kukat ja vihannoivat puut kuvastavat uskoa siihen, että hauta-

usmaan multaan siunattu ihminen nousee sieltä uuteen elämään kasvien tavoin.  

Haudoilla vierailu ja niiden hoitaminen ovat uusia, 1900-luvun ilmiöitä. Aikaisemmin hautaus-

mailla ei haluttu vierailla eikä hautojen hoitoa nähty tarpeelliseksi. Kirkko- ja hautausmaita 

vierastettiin sillä talvihaudoista lähtevä haju oli ajoittain sietämätön. Osaltaan hautausmaan 

kartteluun vaikutti myös taikauskoinen vainajien pelko. 332 Sekä hautojen hoitaminen että niillä 

vierailu lisääntyivät sotien – niin vuoden 1918 sodan kuin talvi- ja jatkosodan - myötä, kun san-

karivainajien ja samalla itsenäistä Suomea rakentamassa olleiden sukupolvien hautoja alettiin 

pitää arvossa ja niillä alettiin tehdä surutyötä. Juha Pentikäisen mukaan ennen vuosien 1939–

1945 sotia suomalaiset kuolivat kotona, perheen ja suvun keskellä. Kuolema tuli tutuksi jo lap-

sesta saakka, eikä sen väistämättömyyttä tarvinnut ilmentää hautausmailla vierailemalla. Mut-

ta kun kuolema siirtyi normaalin elämän ulkopuolelle, tuli tarve ilmentää ja tarkastella elämän 

katoavaisuutta jotenkin. Vaikka kuolema oli aiemmin lähellä, sitä pelättiin ja siihen suhtaudut-

tiin kunnioittaen. Kuolema kuitenkin kohdattiin yhdessä oman yhteisön ja uskonnon kanssa, 

joten sen pelko pystyttiin voittamaan. Kun 1950-luvulla suku- ja kyläyhteisöt alkoivat hajota ja 

uskonnollisuus vähentyä, jouduttiin miettimään uusia keinoja kohdata kuolema. Kuolema siir-

rettiin lopulta laitoksiin, pois normaalin elämän läheisyydestä.333  

Arkielämän uskonnollisuuden kadotessa ihmisille tuli tarve osoittaa vainajan – ja omaa – uskoa 

jotenkin kuoleman hetkellä. Sitä alettiin yhä enemmän ilmentää hautausmailla, hautamuisto-

merkkien symboleissa ja istutuksissa. Omaisten oli etsittävä myös uusi paikka tehdä surutyötä. 

Kun ihmiset kuolivat suljettujen ovien takana, poissa omaisten lähettyviltä, ei surutyötä lähei-

sen poismenon vuoksi ehditty tehdä. Hautausmailla vierailut ja haudan kunnossa pitäminen 

olivat keinoja käydä surua läpi. Vainajan haudan kunnossa pitäminen voidaan nähdä myös 

viimeisenä palveluksena. Vaikka läheisen rinnalla ei oltu kuoleman hetkellä, hankittiin hänelle 
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muistomerkki ja näin ollen mahdollisuus sosiaalisen kuolemattomuuteen. Tiiviiden suku- ja 

kyläyhteisöjen hajotessa, etsittiin hautausmaalta myös tukea omalle menetykselle. Keskustelut 

muiden läheisensä menettäneiden ja hautausmaan työntekijöiden kanssa auttavat pahimman 

surun yli. Haudan hoitamisesta ja haudalla vierailusta tulee keino tavata ihmisiä. 

4.2.1.1. Seurakunnan hoitamat haudat 

Jyväskylän kaupunkiseurakunta perusti vuonna 1918 hautojenhoitorahaston, jonka varoilla 

hoidettiin seurakunnan hoitoon jätettyjä hautoja. Vuonna 1936 julkaistun Hautausmaa käsikir-

jan mukaan hautainhoitorahaston tehtävänä oli ”pitää kunnossa ja kukkaistutuksin koristaa 

rahastoon tehtyjen lahjoitusten korkovaroilla, lahjoittajan määräämät haudat”.334 Kaupunki-

seurakunnassa oli otettu varhaisessa vaiheessa käyttöön hautojen järjestelmällinen hoito seu-

rakunnan toimesta. Tämä kertoo seurakunnan edistyneestä tilasta. Tällainen järjestely lisäsi 

varmasti osaltaan myös ihmisten itsenäistä hautojen hoitoa. Koska hautojen hoito oli alkanut 

Vanhalla hautausmaalla niin varhaisessa vaiheessa, oli se 1950-luvulle tultaessa todennäköi-

sesti yleistä, ja sitä odotettiin sekä omaisten että seurakunnan taholta.  

Ohjesäännön pykälässä 29 todetaan, että hauta voidaan ottaa kirkkohallintokunnan hoitoon 

kertaluontoista maksua vastaan joko ainiaaksi tai määräajaksi335. Lisäksi oli mahdollista suorit-

taa hautainhoitorahastoon vuotuista maksua, jota vastaan haudan sai kesähoitoon336. Kesähoi-

toja alettiin kaupunkiseurakunnassa myydä vuonna 1951337. Lähdeaineiston perusteella ei sel-

viä se, oliko mahdollista saada C-hauta eli kertahauta seurakunnan hoitoon. Selvää on toki se, 

ainaishoito oli mahdollinen vain A-haudoille eli määräämättömäksi ajaksi myytäville haudoille, 

mutta ohjesäännössä ei määritellä määräaikaisen hoidon pituutta. Määräaikaisen hoidon ku-

ten myös kesähoidon ostaminen C-haudalle olisi ollut mahdollista. Ohjesäännössä todetaan, 

että C-haudat hoidetaan seurakunnan kustannuksella, sukuhautojen hoidon kuuluessa hauta-

paikan haltijalle. Todennäköisesti tällä kuitenkin tarkoitettiin haudan kuntoon laittoa ja alueen 

yleisen siisteyden ylläpitoa. Istutuksia C-haudoille ei seurakunnan kustannuksella laitettu.  

Osalle Vanhan hautausmaan osastoista myytiin hautapaikkoja sillä edellytyksellä, että ne jätet-

tiin seurakunnan hoitoon, joko ainaiseksi tai määräajaksi. Vuoden 1959 maaliskuussa seura-

kunnan taloudenhoitaja Laukama ilmoitti, että Vanhalta hautausmaalta alkoivat ainaishoito-

paikat olla vähissä. Hän ehdottikin, että osa uusista hautapaikoista sankarihauta-alueen lähellä 

myytäisiin sillä ehdolla, että ne laitettaisiin seurakunnan ainaishoitoon. Asiasta ei kuitenkaan 

tehty vielä tuolloin päätöstä, vaan puutarhuri Matikainen tutki asiaa. Toukokuun kokouksessa 
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Matikainen ehdotti, että uudelleen järjestellyltä vanhimmalta osalta, osastoilta v3 ja v5 myy-

täisiin ainaishautapaikkoja sillä ehdolla, että ne laitettaisiin samalla seurakunnan ainaishoi-

toon. Osastoilta v1, v2 ja v4 hautapaikkoja myytäisiin ilman näitä ehtoja. Kirkkovaltuusto hy-

väksyi ehdotuksen kokouksessaan 19.5.1959.338  

Lähdeaineistosta ei löydy mainintaa siitä, mitä ainaishoitoon kuului. Todennäköisesti ainaishoi-

toon on kuulunut ainakin hautapaikan yleinen kunnossapito, nurmen leikkaaminen tai hiekka-

haudan kunnostaminen ja siistiminen. Haudan hoitoon on saattanut kuulua myös kukkaistutus-

ten laitto ja niiden hoito. Hautojen ainaishoitokäytäntö kuvastaa seurakunnan ajattelutapaa 

siitä, että hautojen haluttiin olevan aina edustavassa kunnossa ja olevan hoidettu osa hoidet-

tua hautausmaata. Haudan hoitoon jättämisen hetkellä ei kuitenkaan voitu tietää sitä, mitä 

haudan hoitaminen tulevaisuudessa tulisi maksamaan ja olisiko se seurakunnan kannalta kan-

nattavaa. Vuodesta 1952 alkaen oli noudatettu indeksivarausta, jolloin haudan ainaishoitoon 

jättäneet olivat suostuneet rahanarvon mahdollisen laskun myötä joko suorittamaan lisämak-

sun tai muuttamaan haudan hoitotapaa. Tähän ratkaisuun oli päädytty sillä vuosien 1918–1948 

välisenä aikana ainaishoitoon jätettyjen hautojen hoitopääoman tuotoilla ei hautoja ollut kyet-

ty hoitamaan, vaan se oli aiheuttanut hautainhoitorahastolle tappiota. Kuitenkin vuosien 

1949–1959 välisenä aikana ainaishoitoon otettujen hautojen pääomamaksujen tuotolla oli 

kyetty kattamaan hoitoon tarvittavat menot. Kirkkovaltuusto oli keskustellut kokouksessaan 

15.12.1959 indeksivarauksen poistamisesta, ja ehdottikin kirkkohallintokunnalle, että tämä 

harkitsisi asiaa. Kirkkohallintokunta päätti kuitenkin kokouksessaan 6.5.1960 ehdottaa kirkko-

valtuustolle, että seurakunnan ja veronmaksajien edun vuoksi tietynlainen varaus säilytettäi-

siin. Kirkkohallintokunta ehdotti, että hautoja otettaisiin ainaishoitoon 1.7.1960 lähtien seu-

raavanlaisin perustein ”mikäli hautapaikan hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeu-

tettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisesti”339. Ehdotus hyväksyt-

tiin.340  

Ainaishoitojen hinnat vaihtelivat hautausmaalla, mutta myös Vanhan ja Uuden hautausmaan 

kesken. Vuoden 1966 Seurakuntaviestissä olleessa Paavo Matikaisen haastattelussa kerrottiin 

ainaishoidon maksavan Vanhalla hautausmaalla 600–750 markkaa. Uudelta hautausmaalta 

ainaishoidon sai 200 markalla, suurimmillaan sen ollessa myös siellä 750 markkaa.341 Hintojen 

vaihtelun perusteella voidaan todeta, että ainaishoitoja oli eriasteisia. Pienemmällä hinnalla sai 

perushoidon, mutta jos maksoi enemmän, oli hoito perusteellisempi. Se, että ainaishoitoja ei 
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Vanhalta hautausmaalta saanut niin edullisesti kuin Uudelta hautausmaalta, kertoo näiden 

kahden hautausmaan eriarvoisuudesta. Vanhalla hautausmaalla vaadittiin hautojen ulkonäöltä 

enemmän tasoa, sillä kaupungin keskellä sijaitsevan historiallisen hautasaarekkeen tahdottiin 

olevan edustavassa kunnossa.  

Vuoden 1970 huhtikuussa puutarhuri Matikainen ehdotti, että kaupunkiseurakunta luopuisi 

ainaishoitojen myynnistä, sillä jatkuva rahanarvon aleneminen saattaa aiheuttaa sen, ettei 

pääomamaksujen koroilla tulevaisuudessa kyettäisi hautoja hoitamaan. Matikaisen ehdotuk-

sen pohjalta kirkkohallintokunta ehdotti kirkkovaltuustolle kokouksessaan 21.10.1970, että 

Vanhan hautausmaan hautapaikkoja myydään jatkossa sillä ehdolla, että ne laitetaan seura-

kunnan hoitoon niiden hallinta-ajaksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 

18.12.1970.342 Ainaishoidosta siis luovuttiin, mutta haudan hoitoon jättö tehtiin pakolliseksi. 

Omaisilla ei enää ollut mahdollista hoitaa läheistensä hautaa Vanhalla hautausmaalla, vaan 

haudan hoidosta huolehti seurakunta. 

Ainaishoitojen lisäksi oli mahdollista jättää omaisen hauta myös määräaikaiseen hoitoon, joko 

pidemmäksi aikaa tai vain yhden kesän ajaksi. Vuoden 1970 hautausmaajaoston pöytäkirjojen 

joukosta löytyy vuosien 1969–1970 määräaikaishoitojen hinnastot sekä 25 vuodeksi että 50 

vuodeksi (ks. liite 4). Haudan määräaikaishoitoon oli mahdollista valita useita eri hoitomuotoja. 

Vaihtoehtona oli haudan päällystäminen joko nurmella tai hiekalla. Hiekkahoito oli nurmihoi-

toa lähestulkoon puolet halvempi. Haudalle oli mahdollista saada useampia erilaisia kukkaistu-

tuksia. Mahdollista oli valita kevätistutukset, normaalit kukat, reunakasveja ja runkokasveja. 

Kukkien kastelu oli myös mahdollista tilata. Lisäksi oli mahdollista saada hoitoa määrätyiksi 

päiviksi ja äitienpäiväksi. Tällä on todennäköisesti tarkoitettu kesäaikaan leikkokukkia ja talviai-

kaan kynttilöitä. Myös muistokivien ja reunakivien hoito oli mahdollista. Tämä todennäköisesti 

tarkoitti muistokiven puhtaana pitoa. Hinnasto on määrätty alkamaan 1.3.1969, mutta se on 

ollut käytössä myös vuonna 1970. Joihinkin hintoihin on tehty korotuksia, mutta milloin, ei ole 

varmaa. 50 ja 25 vuoden hoitohinnastot olivat keskenään samanlaisia, 25 vuoden hoitojen 

ollessa toki edullisempi.343 Omaisilla oli todennäköisesti mahdollisuus valita se, mitä he halusi-

vat haudan hoitoon sisällyttää. Tarjoamalla runsaasti eri vaihtoehtoja hautojen hoitoon, seura-

kunta takasi sen, etteivät kaikki haudat näyttäneet samalta. Yksi hauta saattoi olla nurmipeit-

teinen, ja sen edessä saattoivat kukkia kesäkukat. Toinen hauta sen sijaan saattoi olla hiekka-

pinnalla, jolloin siihen lisävehreyttä toivat kesäkukat sekä reunakasvit. Variaatioita oli lukuisia, 

joten työntekijöiden tuli olla selvillä siitä miten mitäkin hautaa tuli hoitaa. 
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Vuonna 1951 käyttöön otetut kesähoidot tarjosivat omaisille mahdollisuuden jättää hauta 

hoitoon yhden kesän ajaksi. Kesähoitoon kuului vuonna 1951 laaditun hinnaston mukaan kah-

denlaisia nurmi- ja hiekkahoitoja. Ne molemmat oli jaettu reunakivellisten ja ilman reunakiviä 

olevien hautojen kesken, reunakivellisen hoidon ollessa kalliimpi. Jokaiseen hoitoon kuului 

kukkien istutus, hoito ja niiden kastelu sekä haudan puhtaana pito ja mahdollinen lannoitus. 

Hiljattain avatun uuden haudan ja hoitamattoman haudan kunnostuksesta piti maksaa erik-

seen. Kesähoitokausi kesti toukokuun 1. päivästä syyskuun loppuun. Kesähoitojen suhteen 

lähdeaineistossa ei ole paljoakaan mainintoja. Niiden hintoja nostettiin ajoittain, jotta niiden 

hinnoilla kyettiin kattamaan haudan hoito.344 Kesähoitojen suhteen omaisilla ei ollut niin paljon 

valinnan varaa kuin pidempi aikaisissa hoitosopimuksissa. Hinnaston mukaan haudalle istutet-

tiin kukat, mutta sen tarkempaa määritelmää ei kukkien suhteen ollut, joten todennäköisesti 

seurakunta sai päättää mitä milloinkin haudoille istutettiin. Hinnastoon oli kuitenkin merkitty, 

että toivomukset kukkien suhteen pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan ja, että 

myös tilaajien omat kukat huolletaan345.  

Hoitohautojen määrät vuosilta 1966–1971 saadaan selville, sillä ne löytyvät kirkkohallintokun-

nan toimintakertomuksista. Niihin ei ole eroteltu Vanhan ja Uuden hautausmaan hoitohautoja, 

vaan ne ovat merkitty kokonaismäärinä.  

Taulukko 2: Ainais- ja kesähoitojen määrät Vanhalla ja Uudella hautausmaalla 

vuosina 1966–1971.346  

Vuosi Ainaishoito/ jatkuvahoito1)  Kesähoito 

1966 846 1232 

1967 1003 1263 

1968 1164 + sankarihaudat 1310 

1969 2) 2) 

1970 1533 + sankarihaudat 1370 

1971 1732 + sankarihaudat 1420 

1)
 Vuosina 1966–1968 hoidot olivat ainaishoitoja, mutta vuosina 1970 

ja 1971 ne ovat jatkuvia hoitoja. Termin muutos johtuu siitä, että 

ainaishoidosta luovuttiin joulukuussa 1970. 
 

2)
 Tiedot vuodelta puuttuvat.
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Ainaishoitojen/jatkuvien hoitojen määrä kasvoi tasaisesti kaupunkiseurakunnan hautausmailla. 

Suurin muutos voidaan havaita vuosien 1968 ja 1970 ja vuosien 1970 ja 1971 välillä, sillä mo-

lemmilla kerroilla jatkuvien hoitojen määrä lisääntyi useammalla sadalla. Muutosta selittää 

osaltaan se, että Vanhalla hautausmaalla kaikkia uusia hautapaikkoja alettiin myydä ainoastaan 

sillä ehdolla, että ne jätetään seurakunnan hoitoon, joko 25 tai 50 vuodeksi. Osaltaan ainais- ja 

jatkuvien hoitojen määrän lisääntymistä selittää myös sillä, että omaiset halusivat pitää haudat 

kunnossa, mutta se ei aina ollut mahdollista. Ihmisten liikkuvuus lisääntyi, ja usein päädyttiin 

asumaan uusille paikkakunnille. Laittamalla kotipaikkakunnalle jääneen omaisen haudan seu-

rakunnan hoitoon, taattiin haudan säilyminen ja omaisen muiston kunnioitus.  

Kesähoitojen määrä sen sijaan pysyi kuuden tarkasteluvuoden aikana lähes samana. Vuoden 

1972 kirkkohallintokunnan toimintakertomuksen mukaan kesähoitoja oli yhteensä 1486 kap-

paletta, joista Vanhalla oli 527 ja Uudella hautausmaalla 959.347 Koko seurakunnan kesähoito-

määrästä siis noin yksi kolmannesosa oli Vanhalla hautausmaalla. Tämä suhde on todennäköi-

sesti ollut voimassa aiempinakin vuosina. Kesähoidot keskittyivät Uudelle hautausmaalle, mut-

ta todennäköisesti ainais- ja jatkuvia hoitoja oli määrällisesti enemmän Vanhalla hautausmaal-

la. Vanhalle hautausmaalle oli ainaishoitoja myyty jo vuodesta 1918 saakka ja osalle hautapai-

koista oli määritelty ainaishoitopakko niiden lunastushetkellä. Vuosikymmenten kuluessa Van-

han hautausmaan ainais- ja jatkuvien hoitojen määrä oli noussut korkeaksi.  

Miksi seurakunnat olivat valmiita panostamaan hautojen hoitoon niin suuresti, että ne myivät 

useita erilaisia hoitovaihtoehtoja. Eikö seurakuntien olisi ollut kannattavampaa keskittyä hau-

tausmaiden yleiseen hoitoon ja jättää hautojen hoito omaisten vastuulle? Selvää kuitenkin on, 

että hoitamattomat haudat rumentavat koko hautausmaan yleisilmettä, joten tarjoamalla hau-

tojen hoitoa, pyrittiin pitämään koko hautausmaa sen arvoa vastaavassa kunnossa. Vanhalta 

hautausmaalta päätettiin vuonna 1959 myydä sankarihauta-alueen lähellä olevilta osastoilta 

hautapaikkoja sillä ehdolla, että ne laitettaisiin seurakunnan ainaishoitoon. Se, että haudat 

olivat ainaishoidossa, takasi niiden kunnossa pysymisen tulevaisuudessa. Sankarihauta-alue oli 

yksi Vanhan hautausmaan arvostetuimmista paikoista, joten sen läheisyydessä olevien hauto-

jen haluttiin olevan hyvin hoidettuja. Samaan pyrittiin myös hautojen hoitovelvoitteella Van-

halla hautausmaalla. Hoitamattomien hautojen ei tahdottu rumentavan kaupunkiseurakunnan 

käyntikorttia, joka sijaitsi keskellä laajentuvaa kaupunkia.  

Vaatimalla haudan hoitoon laittoa seurakunta vei omaisilta yhden keinon surutyön tekoon, 

sillä heillä ei ollut enää mahdollisuutta läheistensä hautojen hoitoon hautausmaan työntekijöi-

den huolehtiessa siitä. Omaisille jäi ainoastaan mahdollisuus vierailla haudalla ja samalla tuoda 
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haudalle leikkokukkia. Hautojen hoito nähtiin omaisten velvollisuudeksi vielä 1930-luvulla, 

jolloin Ilmari Wirkkala muistutti, että jälkeenjääneillä on velvollisuus hoitaa edesmenneiden 

sukupolvien hautoja, sillä he olivat tehneet paljon meidän hyväksemme348. Hautojen hoito 

Vanhalla hautausmaalla muuttui seurakunnan asiaksi, omaisten maksaessa siitä vaaditun 

summan.  Tavoitteeksi tuli viihtyisän viheralueen ylläpito. 

Seurakunta ei hoitanut ainoastaan niitä hautoja, joiden hoidosta omaiset olivat maksaneet. 

Vuoden 1954 kirkkolaissa määrättiin, että jos ”hautausmaalla olevaan hautaan on haudattu 

henkilö tai henkilöitä, jonka tai joiden muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta 

tärkeänä, seurakunta voi päättää, että sellainen hauta on pidettävä kunnossa ja hoidettava 

seurakunnan varoilla ja toimesta.”349. Ohjesäännössä säädettiin, että jos seurakunta on päät-

tänyt jonkin haudan hoitamisesta seurakunnan kustannuksella, on asian järjestäminen kirkko-

hallintokunnan vastuulla. 350 Yksi tällainen hauta oli Niilo Paloheimon hauta, jonka edelleen 

hoitamisesta seurakunnan kustannuksella päätettiin kirkkohallintokunnan kokouksessa 

27.1.1960. Hoitoa jatkettiin 20.2.1963, ja se jatkui ainakin vuoteen 1965 saakka.351 Niilo Palo-

heimo oli Jyväskylän kaupunkiseurakunnan entinen taloudenhoitaja. Hän oli mukana perusta-

massa Kaupunkiseurakuntien taloudenhoitajat ry:tä vuonna 1947. Yhdistyksen perustamisen 

taustalla oli Usko Laukama, Jyväskylän kaupunkiseurakunnan seuraava taloudenhoitaja.352 

Entisen taloudenhoitajan hauta katsottiin Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa niin tärkeäksi, 

että sitä haluttiin hoitaa. Tällaisia hautoja on varmasti ollut useampia, mutta niistä ei löydy 

mainintaa lähdeaineistosta.  

4.2.2. Hautausmaan hoito 

Sen lisäksi, että seurakuntien edellytettiin perustavan ja ylläpitävän hautausmaita, odotettiin 

myös niiden hoitoa. Asiasta säädettiin ensimmäisen kerran vuoden 1954 kirkkolaissa, vaikka 

käytäntö oli vakiintunut vuosisatojen aikana353. Hautausmaiden kunnolta edellytettiin tiettyä 

tasoa, sellaista tasoa, joka oli kehittynyt 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana.  

Näin oli myös Jyväskylän kaupunkiseurakunnassa, jossa oli hautausmaiden hoitoon panostettu 

1950-luvulle tultaessa suuresti. Uudelle hautausmaalle oli palkattu puutarhuri, työvälineitä ja – 

koneita oli lisätty ja lisäksi oli laadittu uudet ohjesäännöt hautausmaita varten. Koska Suomen 

hautausmaiden odotettiin olevan osa kaupunkien viheralueita – vihreitä Jumalan puistoja, 
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joissa omaiset saivat rauhassa muistella edesmenneitä läheisiään – olivat odotukset Vanhan 

hautausmaan suhteen kasvaneet.  

Vanhan hautausmaan hoitoon oli panostettu jo aiemmin, sillä 1920-luvulla sen kuntoon ja hoi-

toon oli kiinnitetty huomioita. Tuolloin oli hankittu lisää työvälineitä ja palkattu kaupungin 

kanssa yhteinen puutarhuri.354 Vaikuttimena tähän oli vuoden 1918 sodan sankarivainajien 

hautojen hoito. 1950-luvun innostus hautausmaiden hoitoa kohtaan oli jälleen sodan seuraus-

ta. Jatko- ja talvisodan sankarivainajien hauta-alueiden perustaminen ja hoitaminen lisäsivät 

kiinnostusta hautausmaiden yleiseen hoitoon. Sankarihauta-alueiden lisäksi hautausmaiden 

hoidon ja huollon lisääntymiseen vaikuttivat muuttuvat väestörakenteet. Siirtokarjalaisten 

asuttaminen ja suuri syntyvyys sodan jälkeen lisäsivät palvelujen tarvetta355. Vaikka syntyvyys 

lisäsi nuoren väestön määrää, eikä hautauspalveluita heidän kohdallaan heti tarvittu, oli kat-

seet monissa seurakunnissa käännetty tulevaan ja alettu suunnitella ja hoitaa hautausmaita 

entistä enemmän. Luvussa Konkreettinen Vanha hautausmaa käsitelty hauta-alueiden uudel-

leen järjestely oli osoitus väestön kasvun vaikutuksista. Uusia hautapaikkoja tarvittiin lisää, sillä 

Vanhan hautausmaa alkoi olla täynnä. Hautausmaata oli huollettava, jotta siellä kyettiin to-

teuttaa sen tärkeintä tehtävää, eli hautaamista.  

Hautausmaan konkreettista tilaa tuli pitää yllä suurempien kunnostustöiden lisäksi päivittäin ja 

viikoittain. Tuosta jokapäiväisestä hoidosta vastasivat hautausmaan työntekijät yhdessä omais-

ten ja ammattilaisten kanssa. Suuremmat kunnostustyöt on käsitelty luvussa Konkreettinen 

Vanha hautausmaa, joten tässä keskityn siihen arkiseen työhön, jota Vanhalla hautausmaalla 

tehtiin.  

Vuoden 1956 hautausmaan kartan mukaan Vanhalla hautausmaalla oli nurmikenttiä hauta-

alueiden laidoilla sekä vanhimmalla osalla myös hautarivien välissä. Näiden lisäksi ainakin osa 

hautariveistä oli nurmipinnalla. Nurmipintainen hautausmaa vaatii hoitoa, sillä sen jälkeen kun 

se on saatu kasvamaan, on sitä leikattava. Vanhalle hautausmaalle oli hankittu 1950-luvun 

alussa ruohonleikkuri356. Seuraava maininta ruohonleikkureista on vuoden 1970 toimintaker-

tomuksessa, jonka mukaan hautausmaille oli ostettu ruohonleikkuri ja uusi Valmet- traktori357. 

Tarkempaa mainintaa siitä, että kummalle hautausmaalle uudet koneet hankittiin, ei ole. Vuo-

den 1972 kalustelistan mukaan Vanhalle hautausmaalle oli hankittu vuonna 1968 moottoroitu 

ruohonleikkuri ja vuonna 1970 kaksi Gringe merkkistä ruohonleikkuria358. Sitä kuinka usein 

nurmikko Vanhalta hautausmaalta leikattiin, ei lähdeaineiston perusteella voida selvittää. 
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Nurmen leikkuu oli kuitenkin koneellistunut ja ammatillistunut 1950-luvun kuluessa. Vielä 

vuonna 1926 hautausmaa niitettiin kaksi kertaa kesässä haudankaivajan toimesta359. Tästä oli 

tultu suuresti eteenpäin. Vuoden 1972 kalusteluettelon mukaan Vanhalla hautausmaalla oli 

neljät ruohosakset360. Niillä on todennäköisesti leikattu nurmea sellaisista paikoista, joihin ruo-

honleikkurilla ei pääse. Tällaisia paikkoja ovat olleet ahtaat kiven välit ja taustat.  

Ennen vuonna 1970 hankittua Valmet- traktoria hautausmailla oli käytössä Massey-Ferguson 

de Luxe, joka oli hankittu vuonna 1960. Taloudenhoitaja ilmoitti tuolloin kirkkohallintokunnal-

le, että hautausmaiden auraamisessa tarvittiin tehokkaampaa traktoria. Vertailujen ja arvioi-

den jälkeen kirkkohallintokunta päätyi Massey-Fergusoniin.361 Hautausmaiden auraus suoritet-

tiin siis koneellisesti, ainakin leveiden pääkäytävien osalta. Lähdeaineisto ei kerro, kuinka tark-

kaan hautausmaa käytävät aurattiin. Kaupunkiseurakunnan ensimmäinen traktori oli hankittu 

1950-luvun alussa uudelle hautausmaalle. Traktoriin kuului lisälaitteina vetolaite, maansiirto-

puskuri ja perävaunu.362 Traktoreita säilytettiin Uudella hautausmaalla, sillä Vanhalla hautaus-

maalla niille ei ollut tiloja. Todennäköisesti niitä kuitenkin käytettiin myös Vanhalla hautaus-

maalla.  

Vanhalla hautausmaalla oli paljon pieniä hiekkapintaisia käytäviä, joita piti ajoittain kunnostaa. 

Ilmari Wirkkala totesi vuonna 1945, että tällaiset käytävät on pidettävä nurmesta puhtaina, tai 

muuten ne on kylvettävä kokonaan nurmelle. 1950-luvulla Vanhalle hautausmaalle oli hankittu 

käytävärautoja363, joiden avulla hiekkakäytäviä kyettiin pitämään puhtaina nurmesta ja rikka-

ruoista. Vuosien 1968 ja 1971 kirkkohallintokunnan toimintakertomuksissa todetaan, että käy-

täville on suoritettu kuntoon laittoa364. Tarkempaa määritelmää tuosta kuntoon laitosta ei ole, 

mutta se on todennäköisesti ollut perusteellisempaa kuin nurmen ja rikkaruohojen poistoa. 

Nurmea käytäviltä tulee poistaa useamman kerran kesässä, joten sitä olisi ollut turha mainita 

kirkkohallintokunnan toimintakertomuksissa. Nurmen ja käytävien lisäksi hautausmaalla piti 

hoitaa hautausmaan istutuksia, joita Vanhalla hautausmaalla olivat lähinnä erilaiset pen-

sasaidat ja puut. Hautarivien takana sijaitsevan pensansaidat vaativat ajoittain leikkausta. Van-

halle hautausmaalle olikin hankittu 1950-luvun alussa pensassaksia pensaisen leikkaamista 

varten365. Vuoden 1972 kalusteluettelon mukaan Vanhalla hautausmaalla oli 10 pensassakset. 

Puiden hoitamista varten oli oksasaksia.366  
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Jo vuonna 1915 oli haudankaivajalta edellytetty hautausmaan puhtaana pitoa siten, että hau-

tausmaa niitetään ja käytävät pidetään puhtaana lehdistä367.  Vuosien 1956–1971 aikaisesta 

hautausmaan puhtaana pidosta ei ole lähdeaineistossa mainintoja, mutta vuoden 1972 kalus-

teluetteloon on merkitty Vanhalla hautausmaalla olevan 20 lehtiharavaa368. 

Hoitamalla hautausmaata seurakunta tarjosi puitteet kaikille hautausmaan tehtäville. Toki 

osan tehtävistä pystyi suorittamaan hoitamattomalla hautausmaalla, mutta lopulta siitä olisi 

tullut haasteellista ja jopa mahdotonta, etenkin jos hautausmaan hoitoon lasketaan kuuluviksi 

myös hautakirjanpito ja hauta-alueiden järjestely. Ilman hautakirjanpitoa hautaaminen olisi 

ollut lopulta jopa mahdotonta eikä epäjärjestyksessä oleville osastoille olisi kauaa pystynyt 

jatkamaan hautaamista. Hoitamattomilla hautausmailla myös omaisten surutyö olisi ollut vai-

keaa. Yleisilmeeltään siistillä hautausmaalla oli helppo vierailla ja hoitaa läheisten hautoja. 

Hautausmaan kunnossa pitäminen takasi vainajien kunnioituksen. Edesmenneiden viimeiset 

leposijat pidettiin kunnossa heidän työnsä arvon tähden. Hoidettu ja järjestelty hautausmaa 

mahdollisti muistomerkkien säilyttämisen ja sitä kautta kuoleman väistämättömyydestä tiedot-

tamisen. Etenkin menneisyyden ja kollektiivisen muistelun kannalta hautausmaan hoidolla oli 

suuri merkitys. Hoidetut hautausmaat säilyivät pidempään säilyttäen samalla ihmisten ja paik-

kakunnan menneisyyttä. Samalla mahdollistui myös esi-isien muistelu ja suurempien ryhmien 

kollektiivinen muistelu. Hoidettu hautausmaa oli hautausmaiden tehtävien edellytys.  

Seurakunnan työntekijöiden lisäksi yksityisten ihmisten odotettiin pitävän huolta hautausmaan 

yleisestä kunnosta, sillä hautausmaat olivat ”…kotiseutumme ainoita puistoalueita, joiden huol-

taminen kuului kaikille kansalaisille”.369 Vuoden 1955 hautausmaiden oppaassa Jumalan puis-

tot kauniiksi todetaan talkootyön olevan hyödyllistä ja suotavaa hautausmaiden yleisen kun-

non vaalimisessa. Menneiden sukupolvien rakkaus edesmenneitä kohtaan oli edelleen nähtä-

villä talkoovoimin rakennetuissa kirkoissa ja kirkko- ja hautausmaiden aidoissa. Tarpeellisella 

ohjauksella yleinen talkoomieli saataisiin syttymään ja talkoolaisten työpanos käytettyä hauta-

usmaiden hoitoon. Hyviä talkoolaisia oppaan mukaan olivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset 

sekä erilaiset koululaisryhmät. Talkoolaisille sopivaa työtä oli etenkin puhdistaminen ja joissa-

kin tapauksissa pintahoito ja nurmen leikkuu.370 Lähdeaineistosta ei selviä pidettiinkö hauta-

usmaalla varsinaisia siivoustalkoita 1950- ja 1960-luvuilla. Yksi esimerkki talkootyöstä on vuo-

delta 1958 kun partiolaiset raivasivat huoltoalueen lepikon limonadipalkalla. 
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Talkoiden lisäksi yksittäisillä ihmisillä oli mahdollisuus vaikuttaa hautausmaan yleiseen ilmee-

seen tarkkailemalla omaa toimintaansa. Ohjesäännössä määrättiin, että roskat, paperit ja jät-

teet tuli viedä niille varatuille paikoille. Lisäksi työn päätyttyä haudalla, oli paikka heti siistittä-

vä. Ja jos viereisiä hautoja oli sotkettu, oli ne välittömästi korjattava.371 Huomioimalla oman 

työnsä, oli omaisilla mahdollisuus vaikuttaa hautausmaan yleiseen kuntoon.  

Vuonna 1936 Eino Sormunen kirjoitti hautausmaajuhlista ja niitä varten tapahtuvasta siistimis- 

ja talkootyöstä. Hän katsoi, että nuoren sukupolven velvollisuus oli pitää hautausmaat kunnos-

sa, sillä niillä lepäsivät ne sukupolvet, jotka olivat raivanneet ja rakentaneet maan tulevia su-

kupolvia varten. Hoidettujen hautakumpujen keskellä hautausmaajuhlan viettäminen oli mie-

lekästä ja takasi vainajien kunnioittamisen. Sormunen kehottikin, että jokaisessa Suomen seu-

rakunnassa tulisi viettää hautausmaajuhlia, jotta kunnioitus ja muistot säilyisivät. Kokoontu-

malla yhdessä hautausmaille nuoret sukupolvet muistivat edeltäjiään.372 Myös Jyväskylän Van-

halla hautausmaalla vietettiin hautausmaajuhlia, sillä vuonna 1957 kirkkohallintokunta päätti 

vuokrata kaupungilta penkkejä hautausmaajuhlaa vasten.373 Muita mainintoja hautausmaajuh-

lista ei ole, mutta todennäköisesti niitä myös Jyväskylässä vietettiin useampana vuonna.  

4.3. Muistomerkit 

4.3.1. Yksityisten ihmisten muistomerkit 

Hautamuistomerkin tehtävä on osoittaa haudan paikka, kertoa kuka hautaan on haudattu ja 

antaa konkreettinen paikka surutyön teolle. Vuosien saatossa yksittäisestä hautamuistomerkis-

tä kehittyy osa hautausmaan yleisilmettä ja historiaa. Jyväskylän Vanhan hautausmaan aitojen 

sisäpuolelta voidaan löytää satoja muistomerkkejä, jotka kertovat ihmisten uskosta ja ajattelu-

tavoista.  

Vuoden 1956 ohjesäännössä pykälissä 32–37 määrätään hautamuistomerkkien asentamisesta, 

sijoittamisesta, materiaalista sekä ulkonäöstä. Hautamuistomerkkien kokoa ei määritelty, mut-

ta kirkkohallintokunnalle annettiin valtuudet hyväksyä tai olla hyväksymättä hautamuisto-

merkkejä, sillä kaikki piirustukset ja suunnitelmat tuli jättää kirkkohallintokunnan hyväksyttä-

väksi.374  

Tämä haudoille pystytettävien hautamuistomerkkien tarkempi määrittely, oli seurausta 1920- 

ja 1930-lukujen hautausmaavalistuksen aloittamasta kehityksestä. Hautausmaavalistaja V. I. 

Forsman nosti vuonna 1926 esille hautamuistomerkkien mauttomuuden, joka on hänen mu-

                                                           
371

 JySA Talousarkiston ohje- ja johtosäännöt II 1957–1980. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautaus-

maiden ohjesääntö 1956, § 41. 
372

 Sormunen 1936, 15–17.  
373

 IIICa2 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1948–1959. 22/1957. 
374

 JySA Talousarkiston ohje- ja johtosäännöt II 1957–1980. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan hautaus-

maiden ohjesääntö 1956, § 32–37.  



90 
 
kaansa seurausta koko maata koettelevasta turmeltuneesta tyylikaudesta. Kauniista ja tyylik-

käästä muotoilusta oli siirrytty tyylittömään ja levottomaan muotoiluun, joka Forsmanin mu-

kaan ilmeni hautausmailla tyylittöminä hautamuistomerkkeinä, sekaisuutena sekä järjestele-

mättömyytenä. Yleismaailmalliset virtaukset olivat alkaneet näkyä suomalaisessa kulttuurielä-

mässä 1920-luvulla. Vanha vanhanaikaisen aistikas ja kansallisia arvoja korostava tyyli jäi syr-

jään, ja tilalle tuli uusi kuvitteellista suuruutta kuvastava tyyli. Oletettavasti nämä ulkomailta 

saapuneet virtaukset olivat niitä, jotka pilasivat Forsmanin mielestä suomalaiset hautamuisto-

merkit. Uudet virtaukset eivät ehtineet vaikuttaa suomalaisilla hautausmailla pitkään, sillä 

voimistunut tasa-arvoistumisen ajatus alkoi muuttaa muistomerkkejä enemmän toistensa kal-

taisiksi. Varsinkin kivien tekstit vähenivät minimiin, eli niihin tuli vain nimet ja elinvuodet. Myös 

Ilmari Wirkkala oli sitä mieltä, että hautamuistomerkkien suhteen ei pidä mahtailla ja, että 

niiden on sovittava ympäristöönsä. On selvää, että hautamuistomerkkeihin alettiin kiinnittää 

huomiota, sillä yksittäinen hautakivi vaikuttaa koko hautausmaan yleisilmeeseen, ja samalla 

viestii ajan henkeä, kansallisia perinteitä ja vallalla olevia ideologioita. 1930-luvun lopulla ylei-

nen laki antoi kirkkohallitukselle mahdollisuuden määrätä hautamuistomerkkien koosta ja 

muodoista. Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkovaltuusto kielsi vuonna 1937 yli 125 cm 

korkeammat hautamuistomerkit, sillä ne muodostivat matalien muistomerkkien kanssa liian 

epäsuhtaisen vaikutelman.375 Todennäköisesti ilman kirkollisen hallinnon määräyksiä, muisto-

merkit olisivat saaneet kehittyä omaa tahtiaan mahtailevaan ja prameilevaan suuntaan. Yh-

teiskunnallinen tilanne ja kirkon halu luoda keskenään samankaltaisia hautausmaita kuitenkin 

estivät tämän kehityksen.   

Hautamuistomerkkejä hautausmaille tuovien kivenhakkaajien odotettiin noudattavan ohje-

säännön määräämiä käytänteitä. Ohjesäännön pykälässä 36 säädetään muistomerkin perus-

tusten tekemisestä, sen sijainnista haudalla – tuli olla haudan rajojen sisäpuolella – sekä kirjoi-

tuksen sijainnista. Lisäksi ohjesäännön luvussa X Erinäisiä määräyksiä pykälän 41 kohdissa 10 

ja 11 määrätään, että hautamuistomerkit on tuotava hautausmaalle valmiina ja ainoastaan 

kirkkohallintokunnan määräämänä aikana. Liian raskaita ajoneuvoja ei saa käyttää, jotta käytä-

vien kantokyky ei ylity. Vuoden 1959 marraskuussa kiviliikkeitä jouduttiin huomauttamaan 

hautakivilaitteiden puutteellisesta asennuksesta ja luvattomasta tuonnista376. Gustaf Molande-

rin mukaan ristiriidat hautausmaan työntekijöiden ja muiden hautausmaalla työskentelevien 

tahojen välillä ovat yleisiä, sillä hautausmaa työntekijät olivat tarkkoja reviiristään377. Vaikka 

kiviliikkeitä ainoastaan huomautettiin vuonna 1959, eikä ainakaan lähdeaineiston perusteella 
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asiasta aiheutunut suurempia ristiriitoja, on se osoitus hautausmaan työntekijöiden halusta 

hallita omaa työpaikkaansa.   

Kaupunkiseurakunnan lehdessä oli vuoden 1965 keväällä erään hautakiviä valmistavan ja myy-

vän liikkeen mainos. Mainoksessa liike lupasi, että seurakunnan hyväksymien mittojen mukai-

sia hautakiviä valmistetaan ”ennen kesäkieltoa (24.6)”.378 Hautakivien tuonti hautausmaille oli 

siis määrätty lopetettavaksi juhannukseen mennessä. Hautausmaa haluttiin rauhoittaa kesän 

ajaksi ja hoidettujen hautojen haluttiin pysyvän kunnossa.  

Ohjesäännön määräykset eivät todennäköisesti saavuttaneet kaikkia hautamuistomerkkien 

valmistajia, sillä vuoden 1959 toukokuussa kirkkohallintokunnan kokouksessa todettiin, että 

osa hautausmaille tuoduista kivilaitteista ei täytä ohjesäännön pykälien 34 ja 35 edellyttämiä 

ehtoja. Kokous päätti tiedottaa asiasta kiviliikkeille. Erikoistapauksista valtuutettiin päättä-

mään arkkitehti Kantonen ja taloudenhoitaja Laukama.379 Joitakin erikoistapauksia Vanhalla 

hautausmaalla ilmeni hautamuistomerkkien suhteen, joita kirkkohallintokunnan valtuuttamat 

henkilöt joutuivat ratkomaan.  

Ohjesäännön pykälässä 32 todetaan, että kaikki hautausmaalle asennetut hautamuistomerkit 

katsotaan hautausmaalle kuuluviksi, joten niitä ei luvatta saa poistaa haudoilta380. Tämän mu-

kaan myös hautamuistomerkkien vaihtamiseen vaadittiin kirkkohallintokunnan lupa. Tällaisia 

tapauksia oli Vanhalla hautausmaalla kaksi. Vuoden 1962 lokakuussa kivenhakkaaja Puttoselle 

annettiin lupa vaihtaa tyynykivi pieneen muistolaattaan. Saman vuoden joulukuussa annettiin 

lupa vaihtaa hautamuistomerkki aiempaa suurempaan.381 Vuoden 1954 kirkkolain mukaan 

myös haudalla olevat puut, pensasistutukset ja pensasaidat katsottiin hautausmaahan kuulu-

viksi, eikä niitä luvatta saanut viedä pois382.  

Pykälässä 34 määrättiin, että kirkkohallintokunnan tulee kiinnittää huomiota hautamuisto-

merkkien taiteelliseen asuun. Tarkemmin ei määritellä sitä, mikä tämä taiteellinen asu on. Ai-

noastaan muistomerkin materiaalista säädettiin, että sen on oltava joko kiveä, metallia tai 

puuta. Puisia muistomerkkejä sai pystyttää vain määräajaksi luovutetuille haudoille, eli B- ja C-

haudoille.383 Taiteellisella asulla saatettiin tarkoittaa hautamuistomerkin korkeutta ja piirustuk-

sia sekä kirjoituksia. Pykälässä 35 määrättiin, että kirkkohallintokunnalle oli toimitettava muis-

tomerkin piirustusten ja kirjoitusten suunnitelmat, jotka kirkkohallintokunnan tuli hyväksyä. 
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Myös hautapaikan reunustamisella oli vaikutusta hautamuistomerkin taiteelliseen asuun. Pykä-

lässä 33 määrättiin, että hautapaikan reunustaminen kivillä tai aidoilla tapahtuu ainoastaan 

kirkkohallintokunnan määräämällä tavalla.384  Hautamuistomerkkien taiteellinen asu ja se ul-

konäkö, jota hautamuistomerkiltä odotettiin jää ohjesäännön perusteella avoimeksi. 1950-

luvulle tultaessa olivat kuitenkin yleistyneet niin sanotut matkalaukku- malliset hautakivet, 

jotka olivat keskenään lähes samanlaisia ja samankokoisia. Vaihtelevuutta ei juuri ollut. 1950- 

ja 1960-lukujen aikana hyväksyttävän taiteellisen asun ulkopuolelle saattoivat jäädä ne hauta-

muistomerkit, jotka olisivat olleet ulkonäöltään liian erikoisia.  

Vuoden 1961 tammikuussa kirkkohallintokunnalle esitettiin kaksi hautakivisuunnitelmaa. Kirk-

kohallintokunta ei niitä kuitenkaan hyväksynyt, sillä ne eivät täyttäneet niitä taiteellisia edelly-

tyksiä, joita ohjesääntö edellytti. Molempien suunnitelmien suhteen kehotettiin laatimaan 

uudet suunnitelmat.385 Se, millaisia nämä suunnitelmat olivat, jää avoimeksi, sillä kirkkohallin-

tokunnan pöytäkirjojen joukossa ei ollut mukana näitä suunnitelmia. Vuoden 1962 tammikuus-

sa hylättiin hautamuistomerkkianomus, koskien vanhan mallisen muistomerkin pystyttämistä 

haudalle386.  

Osa hautamuistomerkkisuunnitelmista myös hyväksyttiin. Vuoden 1960 tammikuussa hyväk-

syttiin hautamuistomerkki osastolle W suunnitelman mukaisena. Sen sijaan vuoden 1961 maa-

liskuussa kirkkovaltuusto hyväksyi hautamuistomerkkisuunnitelman, sillä ehdolla, että muis-

tomerkkiä madallettaisiin 90 cm:n korkuiseksi reunakiven yläreunasta lähtien. Hautamuisto-

merkin sai valmistaa myös itse, sillä vuonna 1963 vainajan leskelle annettiin lupa valmistaa 

vaimonsa muistomerkki kivenhakkaajan avustuksella.387   

Omaiset eivät saaneet vapaasti valita symboleita ja kirjoituksia hautamuistomerkkeihin. Niiden 

suunnitelmat tuli asettaa kirkkohallintokunnan tai sen valtuuttaman henkilön hyväksytettäväk-

si. Kirkkoon kuulumattoman henkilön hautamuistomerkkiin tulevat tekstit tuli hyväksyttää 

kirkkoneuvostossa.388 Vuoden 1969 toukokuussa hyväksyttiin erääseen hautamuistomerkkiin 

ristin lisäksi kukkakuvio. Sen sijaan jaluskiveen suunniteltua aukkoa kukkia varten ei hyväksyt-

ty.389 Se, millaisia hautamuistomerkkisuunnitelmia ja piirustuksia tai kirjoituksia hyväksyttiin, 

kuvastaa niistä päättäneiden henkilöiden ajatusta hautamuistomerkkien taiteellisesta asusta.  
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Hautakivilaitteita ei haudoille saanut tuoda kuka tahansa, vaan siihen tarvittiin kirkkohallinto-

kunnan hyväksyntä. Ohjesäännössä asiasta ei säädetä, mutta kirkkohallintokunnan pöytäkirjas-

sa asiasta on useita mainintoja. Kirkkohallintokunta on pöytäkirjojen mukaan antanut oikeu-

den kivenhakkaajille ja kiviliikkeille hautakivilaitteiden tuontiin kaupunkiseurakunnan hauta-

usmaille. Aina ei oikeutta kuitenkaan annettu suoraan, vaan joskus päätettiin ottaa ensin sel-

vää henkilön pätevyydestä.390 

Vuoden 1956 ohjesäännön muistomerkkejä määrittelevät pykälät koskivat vain uusia hauta-

muistomerkkejä. Millaisia ne saivat olla, ja miten ne tuli haudalle asettaa. Vanhalla hautaus-

maalla oli kuitenkin lukusia vanhoja muistomerkkejä, jotka vaikuttivat sen yleisilmeeseen ja 

työskentelyyn siellä.  

Kun muistomerkkien koosta ja taiteellisesta asusta säädettiin, alkoi hautausmaalle ilmestyä 

matalia, keskenään samanlaisia hautakiviä suurten ja monumentaalisten muistomerkkien se-

kaan. Näin oli etenkin vanhimmalla osalla ja osassa keskiosaa, jossa sukuhautojen päällä oli 

merkkinä korkea, mutta kapea hautakivi. Vanhimmalla osalla ja keskiosan parittomalla puolella 

oli eniten suuria kivisiä muistomerkkejä, joista suurin osa oli 1880-luvun jälkeen pystytettyjä391 

ja valmistettu Jyväskylän mustasta kivestä.392 Nämä kiviset mustat muistomerkit olivat voimak-

kaasti osa Jyväskylän vanhan hautausmaan maisemaa vielä 1950- ja 1960-luvuilla kohoten 

uusia hautakiviä korkeammalle. Vuoden 1958 uudelleen järjestelyn myötä osa näistä vanhoista 

hautakivistä hävitettiin tai siirrettiin pois uusien hautarivien tieltä. Vuoden 1956 hautausmaa-

karttaa ja osastokarttoja vertaamalla näitä siirtoja ja hävityksiä tehtiin kuitenkin melko vähän, 

joten niillä ei ollut suurta vaikutusta hautausmaan yleisilmeeseen.  Kun hautaaminen vanhim-

malle osalle alkoi uudestaan vuosien 1952 ja 1958 uudelleen järjestelyn seurauksena, alkoi 

suuret hautamuistomerkit saada seurakseen keskenään hyvin samanlaisia matalia hautakiviä.  

Vanhimmalla osalla osastolla v4 oli 1970-luvulle tultaessa jäljellä vielä joitakin peltisiä hauta-

tauluja, jotka sijaisivat osastolla ympäriinsä. Osastolla uusiin hautapaikkoihin haudattujen vai-

najien omaiset valittivat hautojen lähettyvillä olevista peltitauluista. Vuonna 1975 seurakunta 

päätti siirtää ne kaikki syrjemmälle, yhden suuren sukuhaudan lähettyville.393 Vanhat muisto-

merkit saivat väistyä uusien tieltä.  
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Keskiosan eteläisempää, paritonta puolta ja parillisen puolen länsireunaa hallitsivat suuret 

sukuhaudat394, joissa todennäköisesti oli suurehkoja hautamuistomerkkejä. Keskiosa oli otettu 

käyttöön vuonna 1899, jolloin kivisten hautamonumenttien pystyttäminen oli suosituinta. Kes-

kiosan parillisen puolen alaosassa, itäisellä laidalla sijainneet rivihaudat ja ulkoseurakuntalais-

ten ja haudat eivät saaneet koristuksekseen suuria hautamuistomerkkejä, vaan aluetta hallitsi-

vat ainakin vielä 1930-luvulla puiset ristit. Puuristejä käytettiin Tourujoen rivihauta-alueella 

1960-luvulle saakka. 395  

Pohjoisosan ilmeeseen hautakivien osalta vaikutti kirkkovaltuuston vuoden 1937 päätös siitä, 

ettei hautausmaalle saanut pystyttää yli 125 cm korkeita hautamuistomerkkejä. Päätöksen 

seurauksena vaakakivet alkoivat yleistyä. Vaakakivet olivat hautakiviä, joiden leveys oli korke-

utta suurempi. Vuonna 1925 käyttöön otetusta pohjoisosasta oli vuoteen 1937 mennessä hau-

tauskäytössä osastot 1–6, joille ainakin teoriassa olisi ollut mahdollista pystyttää korkeita hau-

takiviä. Vuoden 1943 jälkeen käyttöön otetuille osastoille 7–11 ei korkeita hautakiviä saanut 

enää asentaa, vaan niiden korkeus jäi aiempaa matalammaksi.  Vaikka kivien korkeus pohjois-

osassa madaltui, sai alueelle edelleen laittaa reunakiviä. Vuoden 1925 seurakunnan ohjesään-

nössä säädettiin, että yksittäishaudat oli ympäröitävä jollakin, esimerkiksi rauta-aidalla, reuna-

kivillä tai ruohoturpeilla. 396 Koska hautojen reunustaminen oli sallittua ja pakollista, oli Vanhal-

la hautausmaalla 1950-luvulle tultaessa paljon reunakiviä ja muita erilaisia ratkaisuja. Etenkin 

pohjoisosan tiiviillä ja järjestelmällisellä alueella runsas reunakivien käyttö lisäsi kivisyyden 

tunnetta. Haudan reunustaminen ilman kirkkohallintokunnan myöntämää lupaa lopetettiin 

vuoden 1956 ohjesäännössä397. Ohjesäännöstä ei kuitenkaan selviä se, että saiko vanhaan hau-

tapaikkaan hautaamisen jälkeen laittaa reunakivet takaisin vai pitikö ne poistaa.  

Se, että kivi hautamuistomerkkien materiaalina alkoi ohittaa puun ja raudan, kertoo ihmisten 

ajattelutavan – ja varallisuuden – muutoksesta. Puiset ja rautaiset muistomerkit rapistuivat 

ajan saatossa kuvastaen näin elämän katoavaisuutta. Kivi sen sijaan kertoo muiston pysyvyy-

destä.398 Ihmisestä haluttiin säilyttää näkyvä, kestävä muisto, jotta hän säilyisi sosiaalisesti 

kuolemattomana. Pitkät hautamuistomerkkirivit kertovat ihmisille myös kuoleman väistämät-

tömyydestä, siitä että kaikki tulevat joskus kuolemaan. Kun aiemmin ihminen oppi tiedosta-

maan kuoleman väistämättömyyden perheen ja suvun jäsenten kuollessa kotona, oli se sotien 

jälkeisen kuolemankulttuurin muutoksen myötä havaittavissa hautausmailta. Kestävillä muis-

tomerkeillä taattiin kuoleman näkyvyys. Puiset ja rautaiset muistomerkit rapistuessaan kuvas-
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tivat enemmänkin yksittäisen ihmisten elämän päättymistä, kuin jokaisen ihmisen kuoleman 

väistämättömyyttä.  

Edesmenneelle omaiselle hankittiin hautamuistomerkki, jotta hänestä säilyisi näin jotain maan 

päällistä. Fyysinen hautamuistomerkki takasi myös sen, että vainajan muistelu oli helpompaa, 

niin omaisille kuin ystäville ja tuttaville. Hautamuistomerkin eteen saattoi laskea kukkia tai 

kynttilöitä, ja tehdä näin surutyötä, purkaa ikävää ja kunnioittaa edesmennyttä vainajaa ja 

sukupolvia. Hautamuistomerkit muodostuvat ihmisille tärkeiksi, omaisten viimeisen leposijan 

konkreettiseksi merkiksi. Tästä on osoituksena se, että hautamuistomerkkeihin suhtauduttiin 

arvostavasti ja tunteikkaasti.  

Vuonna 1962 kirkkohallintokunta joutui puuttumaan hautakivestä aiheutuneeseen riitaan, 

jossa hautakivi oli poistettu toisen omaisen toimesta. Asiasta huomauttaneen sisar oli poista-

nut hautakiven, jossa oli asianomaisen vanhemmat ja tytär. Uuteen hautakiveen oli laitettu 

ainoastaan vanhempien nimet, mutta asianomaisen tyttären nimi oli poistettu. Kirkkohallinto-

kunta katsoi aluksi, ettei asia kuulunut sille. Asianomainen esitti kuitenkin uudestaan pyynnön, 

että seurakunta tekisi asialle jotakin. Kirkkohallintokunta päättikin, jotta asia saataisiin pois 

päiväjärjestyksestä, huolehtia siitä, että hautakivi korjataan alkuperäisen kaltaiseksi.399 Tämä 

on osoitus siitä, että konkreettinen, vainajan nimellä varustettu paikka, oli tärkeä ihmisille. 

Omaiset tarvitsevan itselleen sopivan paikan vainajan muistelulle, suurimmalle osalle ihmisistä 

se on hautausmaa, oman läheisen viimeinen leposija.  

4.3.2. Yhteiset muistomerkit 

Yksityisten ihmisten hautamuistomerkkien lisäksi Vanhalla hautausmaalla oli muistomerkkejä, 

jotka oli suunnattu tietylle, suuremmalle ryhmälle. Näistä näkyvin ja keskeisin oli hautausmaan 

etelälaidalla sijaitseva sankarihauta-alue, mutta sen lisäksi vuosien 1956–1971 välisenä aikana 

Vanhalla hautausmaalla oli tai sinne pystytettiin kolme suuremmalle joukolle omistettua muis-

tomerkkiä.  

Vanhin näistä on Seppä Högmanin patsas, joka sijaitsee keskiosan länsireunalla. Vuonna 1914 

havaittiin, että tällä kohdalla oli aiemmin sijainnut paja, jonka ajateltiin kuuluneen seppä Hög-

manille. Paikalle pystytettiin vuonna 1925 muistomerkki, johon kirjoitettiin sanat ”Tällä paikal-

la sijainneessa pajassa Paavo Ruotsalainen vuonna 1799 ensi kerran tapasi Jaakko Högmanin 

jyväskyläläisen sepän, jonka sanat: Yksi sinulta puuttuu ja sen kanssa kaikki: Kristuksen sisälli-

nen tunto”, tekivät hänestä kansamme herättäjän.” Myöhemmin on kuitenkin todettu, ettei 

Högmanin paja sijannut tällä paikalla.400 Lähdeaineistossa ei ole yhtään merkintää koskien Sep-

                                                           
399

 JySA. IIICa3 Kirkkohallintokunnan pöytäkirjat 1959–1964. 18/1962 & 19/1962.  
400

 Ahola 1995, 37; Jyväskylän vanha hautausmaa [online]. Viitattu 2.4.2014.  



96 
 
pä Högmanin muistomerkkiä. Ainoastaan hautausmaan osastokarttoihin on merkitty muisto-

merkki401. Se ei ilmeisesti vaatinut minkäänlaisia kunnostustoimenpiteitä eikä sen edustalle 

laitettu istutuksia. Se on kuitenkin osoitus vanhan perinteen vaalimisesta hautausmaalla ja 

Jyväskylässä. Pystyttämällä – ja säilyttämällä – muistomerkki, kunnioitettiin paikkakunnan 

menneisyyttä. 

Vuoden 1918 sodan hävinneen puolen kaatuneet saivat hautasijansa Vanhan hautausmaan 

perimmäisestä nurkasta.  Heidät haudattiin vuonna 1899 käyttöön otetun keskiosan – ja sa-

malla koko hautausmaan pohjoisimpaan kolkkaan – rivihautojen taakse. Muistomerkki haudal-

le pystytettiin vuonna 1947. Artturi Lahtisen suunnittelemassa muistomerkissä on teksti ”Tais-

telimme kansanvallan ja tulevaisuuden puolesta. Noin 60 punakaartilaista 1918.”. Vuoden 

1956 hautausmaan kartassa keskiosan itäreunalla sijaitseva Vakaumuksensa puolesta kaatu-

neiden muistomerkki oli ympäröity pensasaidalla402. Vuoden 1925 hautausmaan laajentumisen 

myötä muistomerkin sijainti hautausmaan koko alueeseen nähden muuttui. Uusien osastojen 

käyttöön oton myötä se ei enää ollut hautausmaan perimmäisessä nurkassa, vaan se oli hauta-

usmaan keskiosassa – vaikka hautausmaan toisella laidalla.  

Jyväskylän työväenyhdistys toivoi vuonna 1969, että seurakunta ottaisi Vakaumuksensa puo-

lesta kaatuneiden muistomerkin hoitoonsa. Työväenyhdistys perusteli toivettaan antamalla 

esimerkkejä kaupungeista, joissa jo toimittiin näin. Kirkkohallintokunta päätti ottaa muisto-

merkin seurakunnan hoitoon.403 Jo muistomerkin pystyttäminen vuonna 1947 kuvasti muuttu-

nutta yhteiskunnallista tilannetta, joka oli seurausta vuonna 1939 syttyneestä talvisodasta404. 

Myös sen hoitaminen seurakunnan kustannuksella vuodesta 1969 eteenpäin, oli osoitus yh-

teiskunnallisen tilanteen muuttumisesta.  

Vuosien 1939–1945 Sotien jälkeen oli yleistä, että karjalaisten järjestöt hankkivat uuden koti-

seutunsa hautausmaille Karjalaan vainajien muistomerkkejä. Näin tehtiin myös Jyväskylässä, 

jossa Jyväskylän seudun karjalaiset alkoivat puuhata Vanhalle hautausmaalle Karjalaan jäänei-

den vainajien muistomerkkiä.405 Vuoden 1957 tammikuussa kirkkohallintokunta tutustui kah-

teen vaihtoehtoiseen paikkaan, joihin muistomerkin voisi sijoittaa. Tarkastelun jälkeen kirkko-

hallintokunta päätti luovuttaa sille paikan pääportilta katsottuna siunauskappelin vasemmalta 

puolelta.406 Lähdeaineistosta ei selviä, mikä oli ollut vaihtoehtoinen paikka muistomerkille. 

Paikalla, jolle muistomerkki päätettiin sijoittaa, sijaitsi vuoden 1956 kartan mukaan nurmikent-
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tä, jossa kasvoi muutamia puita. Pääportilta kappelille johtavaa käytävää reunustivat myös 

pensasaidat, joista toinen tuli jäämään uuden muistomerkin alle.407 Kuvanveistäjä Walter Mik-

kolan suunnittelema muistomerkki paljastettiin 15.9.1957408.  

Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin ympäristö piti kunnostaa ja sitä varten kirkkohal-

lintokunta haki kirkkovaltuustolta ylitysoikeutta menoihinsa vuoden 1958 huhtikuussa. Kirkko-

valtuusto myönsi ylitysoikeuden 23.5.1958.409 Tämä muistomerkki tarjosi uudelle paikkakun-

nalle asutetuille karjalansiirtolaisille paikan muistella vanhoille kotiseuduille jääneitä edes-

menneitä läheisiä ja sukupolvia. Läheisten haudat eivät sijainneet Vanhalla hautausmaalla, 

joten yhteinen muistomerkki oli korvike omaisten haudoille, jotka sijaitsivat rajan takana.  

Vanhalle hautausmaalle suunniteltiin edellä mainittujen muistomerkkien lisäksi Saksalaisten 

sotilaiden muistomerkkiä, joka olisi pystytetty osastolla W sijainneelle saksalaisten sotilaiden 

haudalle. 13 saksalaista sotilasta oli haudattu osasto W:n länsilaidalle, lähelle kiviaitaa.410 Vuo-

den 1957 tammikuussa kirkkohallintokunnalle esiteltiin arkkitehti Olavi Kivimaan suunnitelma 

Saksalaisten sotilaiden muistomerkistä, josta kuitenkin pyydettiin laatimaan vaatimattomampi 

versio411. Kiinteistöarkistosta löytyy kaksi Olavi Kivimaan ehdotusta, joista toinen on päivätty 

marraskuun 25.päivälle vuonna 1956 ja toinen saman vuoden joulukuun 3. päivälle. Epäselväk-

si jää, kumpi oli virallinen ehdotus. Näistä molemmat vaikuttavat piirustusten perusteella suu-

rilta ja hautausmaan yleiseen ulkonäköön suuresti vaikuttavilta (ks. liite 5). Molemmissa ehdo-

tuksissa muistomerkki oli ympäröity pensasaidalla, jossa oli kulkuaukko yhdellä laidalla. Muis-

tomerkki sijaitsi molemmissa niin päin, että tekstiosa oli kiviaitaa kohden. Marraskuulle päivä-

tyssä ehdotuksessa kivinen muistomerkki oli reilusti suurempi kuin joulukuulle päivätyssä eh-

dotuksessa. Joulukuulle päivättyyn ehdotukseen kuului lisäksi enemmän vihreyttä kuin mar-

raskuulle päivättyyn ehdotukseen.412  Varsinaista päätöstä minkään suunnitelman hyväksymi-

sestä pöytäkirjoista ei löydy, mutta vuoden 1959 kesäkuussa päätettiin pyytää muistomerkkiä 

varten tarjoukset kolmelta eri kiviliikkeeltä. Kuitenkin jo saman vuoden heinäkuussa päätettiin 

muistomerkkisuunnitelmasta luopua, sillä Kenttäpiispatoimistolta saapuneen kirjeen mukaan 

saksalaisten sotilaiden ruumiit päätettiin siirtää Rovajärvelle.413 
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 4.3.2.1. Sankarihauta-alue 

Jyväskylän Vanhan hautausmaan eteläisessä osassa, vanhimman osan laidalla sijaitsee sankari-

hauta-alue. Se perustettiin vuonna 1918, kun sinne haudattiin vuoden 1918 sodan voittajapuo-

len kaatuneet. Sankarihauta-alueen valintaan saattoi vielä vaikuttaa vanha uskomus siitä, että 

kirkon lähellä sijaitseva maa oli parempaa kuin muut hautausmaan osat. Vaikka Vanha hauta-

usmaa sijaitsi lähes kahden kilometrin päässä kaupunkiseurakunnan kirkosta, saivat sankari-

vainajat viimeisen leposijansa hautausmaan eteläisestä nurkasta. Sankarihauta-alue oli kau-

punki- ja maaseurakunnan yhteinen, mutta sinne haudattiin myös paljon ulkopaikkakuntalai-

sia.414 

Kun talvisota vuoden 1939 marraskuun 30. päivä syttyi, oli kenttähautaus aluksi voimassa ole-

va käytäntö. Kuitenkin jo joulukuun puolessa välissä päämaja ilmoitti, että kaatuneet tulee 

evakoida kotiseudulle ja haudata sinne. Kaatuneiden hautaaminen kotiseudulle ei ollut siis 

itsestään selvyys, ja se vaatikin paljon järjestelyjä ja joukkoja toteutuakseen. Ilona Kemppaisen 

mukaan syytä sille, miksi kaatuneet haluttiin evakoida, on vaikea selvittää. Asiaan vaikuttivat 

monet seikat. Vihollista pelättiin, eikä kaatuneita haluttu jättää heidän armoilleen. Myös vuo-

den 1918 sodan perinteet vaikuttivat asiaan, sillä vahvassa asemassa olleet suojeluskunnat 

halusivat itsenäisen Suomen puolustajat edellisten sankarivainajien rinnalle. Heidän haluttiin 

olevan yhteisön keskellä eikä katseilta piilossa siunaamattomassa maassa. Kun talvi- ja jatko ja 

Lapin sodan kaatuneet siunattiin vuoden 1918 sankarivainajien rinnalle, liitettiin heidät osaksi 

Suomen historiaa, nähtiinhän talvisota vuoden 1918 sodan jatkeena. Näin ollen Jyväskylän 

Vanhalle sankarihauta-alueelle haudattiin 413 sankarivainajaa. Myös 45 sotakentille jäänyttä 

kaatunutta siunattiin sankarihautaan.415 

Se ulkomuoto, joka oli vuosien 1956–1971 välisenä aikana sankarihauta-alueella, oli syntynyt 

vuonna 1950 kun aluetta uudelleen järjesteltiin ja kunnostettiin. Vuoden 1918 sodan sankari-

vainajille oli vuonna 1922 pystytetty sankaripatsas, Uhriliekki. Se oli nurmikumpareella, jota 

kiersi käytävä. Tuosta käytävästä erkani neljä käytävää. Muistomerkin takana oli ympärysmuu-

ri, johon vainajien nimet oli kirjoitettu. Kun vuonna 1939 sankarivainajia alettiin haudata san-

karihauta-alueelle, saivat he aluksi muistomerkikseen valkoiset ristit. Vuoden 1950 kunnostuk-

sen myötä ristit korvattiin Pauli Koskisen suunnittelemilla tyynykivillä, jotka toteutti kiviliike 

Mustakivi Oy. Ympärysmuuri säilytettiin, mutta Uhriliekki patsasta, nurmikumparetta ja käytä-

viä muutettiin ja kunnostettiin. Pronssisen patsaan jalusta uusittiin ja siihen kiinnitettiin vuosi-

luvut 1939–1940 ja 1941–1945. Nurmikumpareen korkosuhteita ja muotoa muokattiin, kuten 

myös käytävien paikkoja. Lisäksi alueella lisättiin istutuksia. Myös aluetta vuodesta 1918 ympä-
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röinyt lauta-aita purettiin ja tilalle oli tarkoitus rakentaa liuskekiviaita. Se kuitenkin jäi toteut-

tamatta lyhyttä pätkää lukuun ottamatta. Aidaksi istutettiin pian pensasaitaa.416  

Valokuvista voidaan havaita, että muistomerkin ympärillä oli kukkaistutuksia neljässä kohdas-

sa, melko lähellä muistomerkkiä tasaisin välein. Kuvat ovat peräisin 1950-luvulta, sillä tuolloin 

istutettu pensassaita on kuvissa matalaa. Tyynykiven väleissä olevilla nurmialueilla kulki liuske-

kivistä tehtyjä käytäviä. Valokuvien perusteella sankarihaudoilla kukkivat kesällä ruusut. 1950-

luvun valokuvien perusteella voidaan todeta, että sankarihauta-alue oli kunnostuksen ja lauta-

aidan purkamisen jälkeen avara ja osittain hyvin paljas. Se oli osa kaupunkikuvaa eikä erotettu 

osa sitä.417 Sankarivainajien haluttiin olevan yhteisön keskellä, eikä erotettuna siitä. Tästä syys-

tä matala ja suojaamaton aita ei tuntunut oudolta. Alueen yhtenäisyydellä on haluttu erottaa 

sankarihauta-alue muusta hautausmaasta418, mutta matala aita on liittänyt sen osaksi yhteisöä. 

Matala aita lisäsi myös tilan tuntua ja tilaa sankarihauta-alueella. Ilona Kemppaisen mukaan 

tilaa piti olla, sillä erilaiset juhlallisuudet ja tilaisuudet vaativat sitä419.  

Tyynykivien kunnostaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 1957. Kirkkohallintokunnan kokouk-

sessa todettiin, että tyynykivien tekstejä on selvennettävä. Taloudenhoitaja Laukama ilmoitti, 

että kiviliike Mustakivi Oy oli tiedottanut ainoan keinon tyynykivien tekstin selventämiseen 

olevan hopeointi. Vuoden 1958 toukokuussa tutustuttiin Mustakivi Oy:n suorittamaan hope-

ointinäytteeseen. Todettiin kuitenkin, että jos onnistuneempaa ratkaisua ei löydy, niin ei tehdä 

mitään. Saman vuoden elokuussa ilmoitettiin, että kivenhakkaaja Aarne Antikainen voisi uusia 

tyynykivien tekstit kohtuullisella hinnalla ja 10 vuoden takuulla. Häneltä päätettiin pyytää työ-

näyte. Seuraavan vuoden toukokuussa esitettiin kirkkohallintokunnalle Antikaisen työnäyte, 

jonka perusteella tyynykivien tekstien kunnostaminen päätettiin antaa hänelle.420  

Myös sankarihauta-alueen muistomerkki oli tarkoitus uudistaa 1950-luvun lopulla ja 1960-

luvun alkuvuosina. Vuoden 1959 talousarvioon lisättiin sankarihauta-alueen muistomerkin 

suunnittelukuluja. Seuraava maininta muistomerkistä on vuoden 1963 maaliskuulta, jolloin 

kirkkohallintokunnalle esitettiin alustava suunnitelma sankarihauta-alueen muistomerkin muu-

toksista. Asia päätettiin kuitenkin jättää pöydälle kunnes saataisiin tarkistettu suunnitelma ja 

kustannuslaskelma.421 Muita mainintoja muistomerkkisuunnitelmasta ei lähdeaineistossa ole. 

Todennäköisesti päätös asiasta on tehty vuosina 1964–1968, jolta ajalta kirkkohallintokunnan 
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pöytäkirjoja ei ole säilynyt. Epäselväksi jää millaisia muutoksia muistomerkkiin olisi tehty ja 

miksi niitä ei toteutettu.  

Luvussa Konkreettinen Vanha hautausmaa käsittelin hautausmaan valaistusta, ja totesin, ettei 

Vanhalla hautausmaalla ollut lainkaan sähköjä tai valoja ennen 1970-luvun alkuvuosia. Vuoden 

1958 helmikuussa kirkkohallintokunnan kokouksessa käytiin läpi Jyväskylän kaupungin sähkö-

laitoksen lasku koskien sankarihauta-alueen valaistusta joulukuussa 1957422. Sankarihauta-

alueesta otetusta valokuvasta voidaan nähdä, että alueella oli kaksi joulukuusta, joiden latvas-

sa oli valaistu tähti. Kuva on otettu ilmeisesti jouluaattona, sillä muistomerkin juurella seisoo 

kunniavartio.423 Valaisemalla sankarihauta-alue jouluksi tehtiin omaisten vierailusta helpom-

paa ja mahdollistettiin näin surutyön teko ja vainajien kunnioitus.  

Ilona Kemppaisen mukaan sankarivainajien muiston vaaliminen on osa kansakunnan itseym-

märrystä. Ymmärretään oma, maan ja koko kansakunnan historia vaalimalla maan puolesta 

uhrautuneiden sankarivainajien muistoa ja kunniaa. Sankarihauta-alueiden järjestäminen ja 

hoito oli – ja on edelleen – tästä syystä tärkeää.424 Ylläpitämällä ja hoitamalla sankarihauta-

aluetta säilytetään menneisyyttä, sekä hautausmaan että koko maan ja paikkakunnan. Vielä 

1950- ja 1960-luvuilla sankarihauta-alueella tehtiin paljon surutyötä, sillä sankarivainajien 

omaiset kävivät siellä muistelemassa edesmenneitä läheisiään. Hiljalleen sankarihauta-alueet 

ovat muuttuneet kuitenkin kollektiivisen muistelun ja kunnioituksen paikoiksi, sillä sankari-

vainajia henkilökohtaisesi tunteneita ihmisiä alkaa olla yhä vähemmän. Toki alusta asti on san-

karihauta-alueilla ollut läsnä vainajien kunnioitus, mutta päällimmäiseksi on täytynyt nousta 

surutyö ja kaipauksen ilmaiseminen. Sankarihauta-alueista muodostui pyhiinvaelluspaikkoja 

joihin tultiin muistelemaan ja kunnioittamaan sankarivainajia425. 
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5. TOIMINTAA IHMISTÄ AJATELLEN  
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten hautausmaiden tehtävät ilmentyivät Vanhalla 

hautausmaalla 16.8.1956–29.1.1971 välisenä aikana. Millainen konkreettinen tila se oli, miten 

siellä työskenneltiin ja millaista toimintaa siellä oli suhteessa hautausmaiden viiteen tehtävään.  

Hautausmaiden ensimmäinen tehtävä on hautaaminen, joka myös Vanhalla hautausmaalla 

muodosti sen toiminnan keskeisimmän osa-alueen. Se, että kirkkohallintokunta yhdessä hau-

tausmaan työntekijöiden ja omaisten kanssa piti hautausmaan kunnossa ja hoidettuna takasi 

mahdollisuuden hautaamiselle. Hautakirjanpito, puuston ja pensaiden hoito, käytävät ja asian 

mukaiset rakennukset mahdollistivat hautaustoimen jatkuvuuden. Vuoden 1958 vanhimman 

osan uudelleen järjestely toi hautausmaalle uusia hautapaikkoja, joita kuitenkin päätettiin 

myydä ainoastaan määräämättömäksi ajaksi. Tämän päätöksen seurauksena Vanha hautaus-

maa alkoi muodostua sukuhauta-alueeksi, jolle hautaaminen olisi voinut tulevaisuudessa päät-

tyä jopa kokonaan, ellei vuonna 1970 uusien hautapaikkojen hallinta-aikaa olisi muutettu mää-

räaikaiseksi.  

Hautausmaiden näkyvimmän tehtävän – maallisen hautaamisen – mahdollistivat hautausmaan 

työntekijät, sillä heidän toimestaan kaivettiin hauta vainajaa varten ja peitettiin se hautajaisten 

jälkeen. Vanhalla hautausmaalla vainajat yleensä siunattiin sitä tarkoitusta varten rakennetus-

sa siunauskappelissa, jonka jälkeen heidät toimitettiin maalliseen hautaan odottamaan maal-

lista mätänemistä. Vainajan siunaaminen on osoitus hautaamisen hengellisestä merkityksestä, 

joka ilmenee vainajan kristillisessä siunaustilaisuudessa.  

Hautausmaiden tehtävistä hautaamisen hengellinen merkitys on yksi tärkeimmistä ajatellen 

niiden merkitystä ja roolia. Se ei kuitenkaan näy hautausmailla niin selvästi kuin maallinen hau-

taaminen tai omaisten surutyö. Se on kuitenkin voimakkaasti läsnä, sillä vainajan siunaaminen 

siunattuun maahan odottamaan ylösnousemusta kuvastaa vainajan uskoa. Koska Vanhalta 

hautausmaalta ei vuoden 1958 jälkeen myyty uusia hautapaikkoja muiden kuin kaupunkiseu-

rakunnan jäsenille, oli hautaamisen hengellinen merkitys läsnä lähes jokaisessa hautauksessa, 

joita Vanhalla hautausmaalla tutkimusajankohtana suoritettiin. Hautaamisen hengellistä mer-

kitystä hautausmaiden tehtävänä ei siis voida unohtaa. Se siirtyy hengellisten hautajaisten 

myötä osaksi hautausmaan ulkonäköä sekä siellä toimimista ja käyttäytymistä. Hautausmaasta 

tulee pyhä paikka, jossa tulee käyttäytyä sen mukaisesti. Tästä syystä on erikoista, ettei hauta-

usmaita käsittelevissä teoksissa keskitytä hautaamisen hengelliseen puoleen eikä sitä ole tut-

kittu. Myös Bey Heng ja Sven-Ingvar Andersson ovat jättäneet sen pois käsitellessään hauta-

usmaiden tehtäviä. Omasta mielestäni sen huomioiminen osana hautausmaiden tehtäviä – ja 

osana hautausmaiden roolia – on tärkeää, sillä se vaikuttaa moniin toimiin hautausmaalla. Se 
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tarjoaakin mielenkiintoisen tutkimuskohteen niin yleisellä tasolla kuin yhteen hautausmaahan 

keskittyen.  

Hautaamisen hengellinen merkitys on osa hautausmaan aineetonta kulttuuria, sillä se ilmaisee 

vainajien ja heidän omaistensa uskoa ja hengellisyyttä. Tämä uskonnollisuus tuottaa aineellista 

kulttuuria, sillä sitä ilmaistaan hautamuistomerkkien symboleissa ja istutuksissa sekä hautajai-

sissa. Maallinen hautaaminen on aineellista kulttuuria, sillä hauta on konkreettinen ja vanho-

jen tapojen mukaan kaivettu tila, joka saa merkikseen muistomerkin ja erilaisia istutuksia. 

Maallinen hautaaminen voidaan nähdä myös aineettomana kulttuurina, sillä esimerkiksi hau-

dan kaivu, hautajaiset, haudan hoito ja muistomerkin hankkiminen ovat opittuja tapoja ja käy-

tänteitä, jotka ovat osa henkistä perintöämme. Vanhalla hautausmaalla noudatettiin tutkimus-

ajankohtana vielä vanhoja perinteitä ja tapoja, niin aineellisessa kuin aineettomassa hautaami-

sen kulttuurissa.  

Hautausmaiden toinen tehtävä, surutyön teko, vaatii hautaamisen tavoin hautausmaan hoitoa 

ja kunnossapitoa. Hoidetulla hautausmaalla edesmenneiden omaisten ja sukupolvien muistelu 

ja kunnioittaminen on helpompaa. Surutyötä hautausmaalla harjoittavat omaiset seurakunnan 

tarjotessa sille puitteet. Seurakunnan tehtävä hautausmaan kunnossa pitämisen lisäksi, on 

rauhan ja hiljaisuuden takaaminen, jotta surutyön teko ja vainajien kunnioittaminen on mah-

dollista. Rauha pyrittiin takamaan ympäröimällä Vanha hautausmaa aidoilla ja laatimalla ohjei-

ta hautausmaalla kulkemista ja käyttäytymistä ajatellen. Aina tässä ei kuitenkaan onnistuttu, 

sillä keskellä kasvavaa kaupunkia sijainnut hautausmaa tarjosi hyvän oleskelu- ja läpikulkupai-

kan. Hautausmaan työntekijöiden tulikin ohjeistaa siellä vierailevia oikeanlaiseen käytökseen. 

Työntekijöiden tuli lisäksi huolehtia siitä, että heidän työskentelynsä ei liiaksi rikkonut hauta-

usmaan rauhaa.  

Omaiset tekivät surutyötä hankkimalla läheisensä haudalle muistomerkin ja hoitamalla hautaa. 

Muistomerkkejä koskevat rajoitukset vuoden 1956 ohjesäännössä alkoivat määritellä sitä, mil-

laisia muistomerkkejä ja symboleja siihen omaisilla oli mahdollisuus hankkia. Surutyön tekoa 

ryhdyttiin ohjailemaan kirkkohallintokunnan toimesta. Muistomerkkien sääntelyn lisäksi alet-

tiin säädellä hautojen hoitoa. Ymmärrettävää on, että hautausmaan siistin yleisilmeen kannalta 

oli tärkeää, että haudat pidettiin kunnossa ja, että sitä vaadittiin omaisilta. Vanhalla hautaus-

maalla osa myytävistä hautapaikoista myytiin sillä ehdolla, että ne jätetään seurakunnan hoi-

toon ja vuodesta 1970 tätä edellytettiin kaikilta uusien hautapaikkojen lunastajilta. Tämä tar-

koittaa sitä, että omaisilta vietiin mahdollisuus tehdä surutyötä läheisen hautaa hoitamalla. 

Hoidosta huolehti nyt hautausmaan työntekijät, omaisten maksaessa siitä. Toisaalta se, että 

seurakunta tarjosi hautojen hoitoa, oli yksi sen palvelumuodoista. Sillä taattiin, että sellaisten, 
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jotka eivät itse kyenneet läheisensä hautaa hoitamaan, ei tarvinnut huolestua hoitamatta jää-

neestä haudasta ja mahdollisesta hautapaikan menettämisestä.  

Kunnossa pidetty hautausmaa ja hoidetut haudat ovat kunnianosoitus edesmenneille sukupol-

ville ja heidän työlleen. Vaalimalla heidän viimeisiä leposijojaan, kaupunkiseurakunta ylläpiti 

koko yhteisön ja kaupungin muistoa. Muisto edesmenneistä sukupolvista säilyi kuolemattoma-

na. Toki on muistettava, että suurin osa säilyneistä – ja säilytettävistä – haudoista kuului varak-

kaille suvuille, niille joilla oli ollut mahdollisuus hankkia hautapaikat ainiaaksi suurilla muisto-

merkeillä varustettuina. Ne, joiden maallinen leposija sijaitsi määräajaksi myydyssä sukuhau-

dassa tai rivi/kertahaudassa, menettivät maallisen kuolemattomuuden, sillä ajan kuluessa hei-

dän muistomerkkinsä katosi ja hautapaikka otettiin uudelleen käyttöön. Toisaalta, hautapaik-

kojen uudelleen käyttö oli välttämätöntä, jotta hautausmaa säilyi elinvoimaisena ja sitä kautta 

elävänä osana yhteisöä. Jos hautaaminen olisi Vanhalle hautausmaalle käyttämättömien hau-

tapaikkojen loputtua hiljalleen päättynyt, olisi siitä muodostunut kuollut puisto keskelle kau-

punkia, jossa aika olisi pysähtynyt. Hautaamisen jatkaminen on osoitus elämän jatkuvuudesta, 

ja se liittää meidät osaksi sukupolvien suurta ketjua.  

Hautausmaa surutyön paikkana on niin aineetonta kuin aineellista hautausmaakulttuuria. Vai-

najien muistelu ja kunnioitus sekä surutyö läheisen poismenon vuoksi ovat aineetonta kulttuu-

ria, joka konkretisoituu aineelliseksi hautamuistomerkkien, hautojen ja hautausmaan hoidon 

sekä hautausmaalla tapahtuvan toiminnan kautta. Surutyön teko muodostaakin keskeisen 

osan hautausmaalla tapahtuvasta toiminnasta.  

Juuri surutyön teko ja läheistensä haudoilla vierailevat omaiset vaikuttivat eniten hautausmaan 

työntekijöihin. Hautausmaalla työskentely on ihmissuhdetyötä, jossa kuoleman lisäksi työs-

kennellään omaisten kanssa. Vanhan hautausmaan työntekijöiden oli opastamisen ja kuunte-

lemisen lisäksi puututtava omaisten toimiin. Etenkin muistomerkkeihin hautausmaan työnteki-

jät joutuivat ottamaan kantaa ja ohjeistamaan niitä toimittavia kiviliikkeitä. Tällä tavalla työn-

tekijät olivat maallisen ja hengellisen tilan rajan vartioita. He pyrkivät ylläpitämään ja suojele-

maan hautausmaakulttuuria.  

Vaikka hautausmaiden työntekijät tekivät monipuolista työtä niin omaisten kanssa kuin hauta-

usmaan kunnon ylläpitämisen saralla, ei heitä tai heidän työnkuvaansa ole tutkittu ennen Gus-

taf Molanderin tutkimusta kuolemantyöntekijöistä. Molanderin tutkimuksessa keskityttiin hau-

tausmaatyöntekijöiden ajatuksiin omasta työstään 2000-luvulla. Huomioita vaille on kuitenkin 

jäänyt kokonaan hautausmaiden työntekijöiden työnkuva ja sen kehittyminen. Hautausmaiden 

ulkonäöstä ja sen kehittymisestä on kirjoitettu useissa teoksissa, mutta sitä, miten hautausmai-

ta on ylläpidetty ja hoidettu, ei ole tutkittu. Hautausmaiden muutos hoidetuiksi Jumalan puis-
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toiksi on vaatinut työntekijöiden palkkaamista sekä työskentelytapojen kehittämistä. Hauta-

usmaiden työntekijät ja heidän työnkuvansa ovat antoisia tutkimuskohteita, sillä niitä tutkimal-

la saadaan selville miten hautausmaita on hoidettu ja kuinka paljon niihin on haluttu tai kyetty 

panostaa. Tämä tutkimus antaa kuvan Vanhalla hautausmaalla työskentelystä vuosien 1956–

1971 välisenä aikana. Kaikkia hautausmaita kattavia yleistyksiä tämän tutkimuksen perusteella 

ei voida tehdä, mutta se antaa kuvan siitä millaista työskentely on hautausmailla ollut. Tutki-

musta aiheesta tarvitaan enemmän.  

Hautausmaiden pitkät muistomerkkirivit muistuttavat meitä siitä, että kaikkien on aika joskus 

kuolla. Suomalaisen kuolemankulttuurin murroksen myötä, kuoleman väistämättömyyden 

ymmärtäminen siirtyi hautausmaiden tehtäväksi, sillä kuolema oli siirtynyt kotoa laitoksiin. Jo 

hautausmaan perustaminen on osoitus kuoleman läsnäolosta, mutta etenkin hautausmaiden 

laajentamisen tarve on osoitus siitä, että hautapaikkoja tarvitaan jatkuvasti. Vuonna 1958 suo-

ritettu uudelleen järjestely Vanhalla hautausmaalla oli osoitus siitä, että vainajia tulee olemaan 

jatkossa ja uusille hautapaikoille tulee olemaan tarvetta. Hautausmaan työntekijöiden arjessa 

kuolema oli koko ajan läsnä, mutta vaikeassa työssä jaksamaan auttoivat hyvät työskentely 

olosuhteet. Vanhan hautausmaan työoloja pyrittiin parantamaan 1960-luvun alussa, kun uutta 

huoltorakennusta suunniteltiin. Vaikka se jäi toteutumatta, kuvastaa se sitä pyrkimystä, joka 

kaupunkiseurakunnalla oli parantaa työoloja ja työnlaatua Vanhalla hautausmaalla.  

Maallisen elämän päättymisen näkyväksi tekemisen ohella pyrittiin hautausmaalla ilmaise-

maan uskoa ylösnousemukseen. Hautakivien symbolit ja runsas kasvillisuus ovat osoitus ylös-

nousemuksen toivosta. Vuoden 1956 ohjesäännössä säädettiin muistomerkkien symboleista ja 

kirjoituksista, joten kirkkohallintokunta sääteli sitä, miten uskoa Vanhalla hautausmaalla il-

maistiin. Hautausmaiden kolmas tehtävä – muista kuolevaisuutesi – on hautausmaiden tehtä-

vistä se, joka on Vanhalta hautausmaalta vähiten havaittavissa tutkimusaineiston perusteella. 

Kuolema on läsnä Vanhalla hautausmaalla, mutta siihen ei kiinnitetä huomiota kaiken muun 

toiminnan keskellä. 

Samoin kuin hengellisen hautaamisen merkitys osana hautausmaiden roolia, on myös uskon-

nollisuuden aineellisen ilmaisemisen tutkiminen jäänyt vähäiseksi. Hautamuistomerkkejä ja 

niiden kehitystä on tutkittu ja niistä on kirjoitettu paljon, mutta niiden symbolit on tutkimuk-

sen kentällä jätetty syrjään. Kuten olen tässä tutkimuksessa todennut, uskoa voidaan ilmaista 

hautausmailla juuri hautamuistomerkkien symboleissa ja istutuksissa. Tässä tutkimuksessa 

symbolien ja istutusten tutkiminen, ja sitä kautta uskonnollisuuden ilmaiseminen, jää vähäisek-

si. Tällaista tutkimusta varten olisi lähdeaineistona pitänyt käyttää hautakiviä ja hautausmaan 

istutuksia, eikä seurakunnan arkistoaineistoa. Tutkimalla hautamuistomerkkien symboliikkaa ja 
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hautausmaan istutuksia, ja samalla niiden ilmaisemaa uskonnollisuutta, saadaan selville se, 

mitä ihmiset ovat omasta ja läheistensä uskosta halunneet jättää jälkipolville tiedoksi. Hauta-

usmaiden ja evankelisluterilaisen kirkon historian tutkimuksen saralla tämän kaltainen tutki-

mus tarjoaisi mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Lisäksi ainakin taidehistorian ja etnologian 

tutkijoille tämä olisi antoisa kohde. Laajentamalla tutkimus uskonnollisten symboleiden ulko-

puolelle – elämänkerrallisiin symboleihin426 – laajentuu myös tutkimuksen kenttä hautamuis-

tomerkkien symbolien saralla. Tämä tutkimus antaa lähtökohdat hautausmaiden uskonnolli-

suuden ilmaisemisen tutkimukselle. Tutkimalla hautausmaiden tehtävien näkyvyyttä Jyväsky-

län Vanhalla hautausmaalla, saatiin selville, että siellä uskoa ilmaistiin hautamuistomerkkien 

symboleissa, sillä muuten kirkkohallintokunta ei olisi puuttunut siihen millaisia symboleita sai 

käyttää.    

Hautausmaiden neljäs tehtävä, historiallinen merkitys on vahvasti nähtävillä kaupunkiseura-

kunnan Vanhalla hautausmaalla. Vuonna 1837 perustetun hautausmaan menneet vaiheet nä-

kyvät hautausmaan rakenteissa, puustossa, käytävissä, aidoissa ja rakennuksissa sekä muisto-

merkeissä. Koko konkreettinen hautausmaa on historiallinen esitys kaupunkiseurakunnan vai-

heista. Vanhojen kerrostumien säilyttäminen säilyttää menneiden sukupolvien muistoa ja hau-

tausmaakulttuuria. 

Konkreettisen tilan lisäksi hautausmaalla tapahtuva toiminta säilyttää menneisyyttä, sillä toi-

mintaa Vanhalla hautausmaalla ohjasivat pitkälti vanhat tavat ja käytänteet. Vuosikymmeniä 

käytössä olleet hautatyypit säilyivät vuoden 1956 ohjesäännössä, ainaishoitoja suosittiin hau-

tojen hoitotyyppinä, haudat kaivettiin lapiolla ja hautauksia suoritettiin pääsääntöisesti sun-

nuntaisin. Vasta 1970-luvulle tultaessa toiminta Vanhalla hautausmaalla alkoi ammatillistua, 

sillä suuria muutoksia hautausmaan ja hautojen hoidossa saatiin toteutettua. Hautoja alettiin 

myydä ainoastaan määräajaksi, ainaishoidoista luovuttiin, hautapaikkoja alettiin uusiokäyttää 

kuulutusten myötä tehokkaammin, siunaukset siirtyivät pois sunnuntailta, koneet yleistyivät, 

kastelujärjestelmää ja jätehuoltoa kehitettiin, valaistus asennettiin ja haudankaivukone hankit-

tiin. Hautausmaalla oltiin siirtymässä tehokkaampaan aikaan. Vanhoista tavoista ja käytänteis-

tä luovuttiin, jolloin yksi tapa säilyttää mennyttä hävisi hiljalleen.  

Suomalainen hautausmaakulttuuri eli murroksessa. Sotien jälkeen oli siirrytty uuteen aikaan 

hautausmailla, sillä ne muuttuivat hiljalleen eläviä, eikä kuolleita varten. Tältä osin hautaus-

maakulttuuri muuttui, mutta työskentely ja muu toimiminen hautausmaalla muuttuivat paljon 

                                                           
426

 Elämäkerrallisella symbolilla hautamuistomerkeissä tarkoitetaan symbolia, joka ilmentää vainajan 

elettyä elämää ja persoonallisuutta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Suomen käymiin sotiin liittyvät sym-

bolit, ammattiin liittyvät symbolit, nimikirjoitukset, valokuvat ja harrastusta ilmaisevat symbolit. (Aalto-

nen et. al. 2005, 149–150 & Jokela 2011, 10.).  
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hitaammin. Menneitä käytänteitä kunnioitettiin ja niistä pidettiin kiinni. Vasta 1970-luvulle 

tultaessa Vanhalla hautausmaalla siirryttiin uusiin työskentelytapoihin. Hoitoa rationalisoimalla 

ja käytänteitä muuttamalla katsottiin tulevaisuuteen. Määräämättömäksi ajaksi myytävistä 

haudoista ja ainaishoidoista luopuminen kuvastaa sitä, että ymmärrettiin ajatella tulevaisuu-

den hautausmaata ja sen tarpeita. Enää ei katsottu vain menneeseen.  

Tämä 1970-luvun alussa näkyvä ammatillistuminen Vanhan hautausmaan ylläpidossa ja hoi-

dossa, oli todennäköisesti yleinen suuntaus Suomen suurimpien kaupunkien ja seurakuntien 

hautausmailla. Uudet tavat ja käytänteet levisivät hautausmaiden hoitajien kesäkokousten 

kautta, joihin myös Jyväskylän kaupunkiseurakunnan puutarhuri ja haudankaivaja lähes vuosit-

tain osallistuivat. Jatkamalla tutkimusta vuodesta 1971 eteenpäin, kyetään selvittämään miten 

ammatillistuminen näkyi Vanhalla hautausmaalla.   

Esi-isien kollektiivisen muistamisen lisäksi Vanhalla hautausmaalla säilytettiin useampien eri 

ryhmien muistoa. Vuoden 1918 sodan häviäjäpuolen kaatuneiden muistoa kunnioitettiin ylläpi-

tämällä ja hoitamalla heidän muistomerkkiä hautausmaan keskiosassa. Karjalaan jääneiden 

vainajien muistomerkki pystytettiin vuonna 1957 siunauskappelin edustalle vaalimaan rajan 

taakse jääneiden vainajien muistoa. Näkyvin Vanhan hautausmaan kollektiivisista muistomer-

keistä oli kuitenkin sankarihauta-alue, jossa vuoden 1918 sodan voittajapuolen ja vuosien 

1939–1945 sankarivainajien muiston vaaliminen oli kietoutunut yhteen. 

Koko yhteisön yhteiset muistomerkit olivat vahva osa Vanhan hautausmaan toimintaa ja konk-

reettista tilaa. Niiden olemassa olo osaltaan todennäköisesti lisäsi Vanhan hautausmaan kun-

nossapitoa ja hoitotason korkeutta. Vanhan ja Uuden hautausmaan välillä oli selkeitä eroja. 

Vuoden 1958 jälkeen Vanhalle hautausmaalle myytiin ainoastaan sukuhautoja määräämättö-

mäksi ajaksi, kun taas Uudella hautausmaalla säilyi käytössä kertahaudat sukuhautojen rinnal-

la. Vanhalle hautausmaalle ei myöskään hyväksytty haudattavan muita kuin oman seurakun-

nan jäseniä. Ulkoseurakuntalaiset, muiden kirkkokuntien edustajat sekä kirkkoon kuulumatto-

mat saivat hautasijansa Uudelta hautausmaalta. Hintaerot ainaishautapaikkojen ja ainaishoito-

jen välillä kertovat siitä, että Vanhalta hautausmaalta hautapaikan saivat ne joilla oli varaa 

maksaa siitä. Osaltaan näitä eroja voidaan selittää Vanhan hautausmaan vähäisellä tilalla, mut-

ta se ei voi selittää kaikkia eroja. Siellä sijaitsevat yhteiset muistomerkit lisäsivät Vanhan hau-

tausmaan kunnossapidon tarvetta. Myös sen keskeinen sijainti osana laajentuvaa kaupunkia ja 

näkyvä osa kaupunkiseurakunnan toimintaa kohottivat sitä Uuden hautausmaan ohitse. Sen 

ollessa kaupungin ja kaupunkiseurakunnan käyntikortti, sen haluttiin olevan edustava ja täyn-

nä hyvin hoidettuja ja arvokkain muistomerkein varustettuja hautoja.  



107 
 
Hautausmaan neljäs tehtävä – historiallinen merkitys – kuvasti selkeästi aineellista kulttuuria 

tallentaen ja ylläpitäen hautausmaan historiaa. Se on kuitenkin myös osa aineetonta kulttuu-

ria, sillä mennyttä kokoava konkreettinen tila, jossa harjoitetaan muistelua niin kollektiivisesti 

kuin yksilöllisesti, on väistämättä myös aineettoman kulttuurin ilmentäjä. Hautausmaalla ta-

pahtuva muistelu synnyttää muistelun ja esi-isien muistelukulttuurin. Hautausmaat voidaan 

nähdä myös oppimisen ympäristönä, jossa niin aineeton kuin aineellinen ympäristö tarjoaa 

tietoa ja ymmärrystä menneistä tavoita, sukupolvista ja uskomuksista.  

Se, että hautausmaat muodostuivat kaupunkien ja seurakuntien käyntikorteiksi ja yhteiset 

muistomerkit nähtävyyksiksi, lisäsi tarvetta luoda hautausmaista viihtyisiä puistoja, joihin oli 

mukava tulla virkistäytymään. Tämä hautausmaiden viides tehtävä näkyi hyvin myös Vanhalla 

hautausmaalla. Siitä pyrittiin luomaan viihtyisä, puistomainen alue puuston, pensaiden, penk-

kien ja häiriötekijöiden poistamisen avulla. Alue rauhoitettiin muusta ympäristöstä aidalla ja 

erilaisin säädöksin. Työskentely hautausmaalla piti suorittaa hiljaa ja näkymättömästi, jotta 

siellä vierailijat eivät häiriintyneet. Konkreettinen tila pidettiin osaksi yllä ja kunnossa, jotta 

hautausmaa olisi viihtyisä ja vehreä kokonaisuus. Vanha hautausmaa oli ainakin osaksi Tuula 

Airion määrittelemä uusi luterilainen hautausmaa, sillä sen tavoitteena oli 1950- ja 1960-

luvuilla palvella siellä vierailevia tarjoamalla viihtyisät puitteet. Siitä pyrittiin muodostamaan 

Jumalan puisto, joka oli lähellä ihmistä.  

Hautausmaiden tehtävät olivat nähtävissä Jyväskylän kaupunkiseurakunnan Vanhalla hauta-

usmaalla vuosien 1956–1971 välisenä aikana. Osa tehtävistä näkyi konkreettisen tilan ylläpi-

dossa ja hoidossa, kun taas osa hautausmaalla tapahtuvassa toiminnassa. Hautausmaan työn-

tekijät toimivat tässä välillä, mahdollistaen hautausmaiden tehtävien toteutumisen. Tehtävistä 

etenkin hautaaminen ja historiallinen merkitys kuuluivat kaupunkiseurakunnan kirkkohallinto-

kunnan tehtäviin. Kirkkohallintokunnan toimesta suoritettiin hautausmaalla se toiminta, joka 

liittyi vainajien hautaamiseen. Kirkkohallintokunta myös omalla toiminnallaan kokosi historiaa 

ja hautausmaan kulttuuria sekä mahdollisti kollektiivisen muistelun harjoittamisen Vanhalla 

hautausmaalla. Sen sijaan surutyö ja muista kuolevaisuutesi jäivät tehtävinä enemmän omais-

ten vastuulle seurakunnan tarjotessa niille puitteet. Toki tehtävien harjoittaminen sekoittui 

omaisten ja kirkkohallintokunnan kesken. Omaiset olivat vahvasti mukana hautaamisessa osal-

listumalla hautajaisiin ja huolehtimalla hautapaikkaoikeudesta. Seurakunta sen sijaan osallistui 

surutyöhön tarjoamalla hautojen hoitoa.  

Hautausmaan tehtävät oli Vanhalla hautausmaallakin suunnattu eläviä ihmisiä, ei kuolleita 

varten. Ainoastaan hautaamisen hengellinen puoli, jossa vainaja siunattiin odottamaan ian-

kaikkista elämää, oli suunnattu vainajaa varten. Muu toiminta palveli hautausmaalla vierailevia 
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ja siellä surutyötä tekeviä ihmisiä. Luvussa Konkreettinen Vanha hautausmaa pohdin, että voi-

siko hautausmaan nähdä enemmin Jumalan puutarhana kuin Jumalan puistona. Puutarhan ja 

puiston määrittelyihin pohjaten hautausmaa olisi ennemmin puutarha kuin puisto, mutta puis-

to käsite on juurtunut yleiseen käyttöön. Jos hautausmaat olisivat olemassa vain kuolleita var-

ten, olisivat ne selkeästi puutarhoja, joiden mullassa vainajat odottavat ylösnousemusta hei-

dän maallisen ruumiinsa ollessa ylösnousemuksen ruumiin siemen. Hautausmaat ovat kuiten-

kin muodostuneet elävien ihmisten paikoiksi. He käyttävät hautausmaata virkistäytymiseen, 

muisteluun, hiljentymiseen ja oleiluun. Tämä toiminta tekee hautausmaista Jumalan puistoja.  

Hautausmaiden tehtävistä ovat aikaisemmin kirjoittaneet Bey Heng sekä Sven-Ingvar Anders-

son, mutta kumpikaan heistä ei ole tarkastellut hautausmaita niiden kautta. Hautausmaiden 

tutkimuksen kentällä ei muutenkaan ole tutkittu hautausmaita niiden tehtävien ja tarkoituksen 

kautta. Keskitytty on yhteen hautausmaan osa-alueeseen, kuten esimerkiksi muistomerkkien 

kehitykseen tai niiden osoittamaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen. Hautausmaista kirjoitetuissa 

teoksissa vastataan yleensä kysymykseen mitä on tehty. Kysymykset miten on tehty ja etenkin 

miksi on tehty, ovat jääneet vastauksia vaille. Tämä tutkimus vastaa näihin kysymyksiin Jyväs-

kylän Vanhan hautausmaan osalta 1950- ja 1960-luvuilla.  

Tämän tutkimuksen otsikko Hautasaareke ihmistä varten kertoo siitä, että kaupunkiseurakun-

nan Vanha hautausmaa oli kaupungin keskellä sijaitseva oma saarekkeensa, joka oli ympäröi-

västä maailmasta aidattu oma tilansa. Se kohosi aitojensa ja korkeuksiin kohoavan puustonsa 

avulla näkyväksi osaksi kaupunkia, mutta oli samalla siitä selkeästi erotettu oma kulttuurinen 

alueensa. Sinne päästäkseen oli ylitettävä raja, niin aineellinen kuin aineeton, jotta alueella 

kykeni toimimaan sen asettamien odotusten mukaisesti. Vanha hautausmaa oli olemassa ih-

mistä varten, ensisijaisesti kuolleita varten, sillä heidät haudattiin sinne, mutta loppujen lopuk-

si eläviä varten. Vanhaa hautausmaata ylläpidettiin, kunnostettiin ja hoidettiin, jotta elävien 

ihmisten vierailut ja toiminta siellä olisi mahdollista. Vanha hautausmaa oli uusi luterilainen 

hautausmaa, joka oli olemassa ihmistä varten.    
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LIITTEET 

Liite 1: Hautausmaan sijainti Jyväskylässä 

Jäppinen, Jussi 2005: ”Oletko nähnyt kauniin kaupungin?” Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen 

vaiheet 1800-luvulta 2000-luvulle. Minerva Kustannus Oy. Jyväskylä: Gummerus.  

 

Kartta osasta Jyväskylän kaupungin vuonna 1910 hyväksyttyä uutta asemakaavaa.  

1. Vanha hautausmaa 

2. Cygnaeuksen puisto, jossa Jyväskylän kappeliseurakunnan ensimmäiset kirkot ja kirkkomaa 

sijaitsivat 

3. Kaupungin, vuonna 1880 valmistunut kirkko 

 Jyväskylän ensimmäisen asemakaavan ääriviivat  
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Liite 2: Hautausmaan kartta 

IICc4 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat 1974–1975. Hautausmaan kartta.  

 

 

 

 

 

Rakennukset ja rakenteet 

Ka = Siunauskappeli 

LeH = Leikkaushuone 

 pA–pD = portit A–D  

Alueet, osastot ja rivit 

SH = Sankarihauta-alue 

v1–v5 = vanhin 1–vanhin 5  

Keskiosa = hautausmaan ensimmäinen 

laajennusosa 

r1 = keskiosan rivi 1 

r2 = keskiosan rivi 2 

r29 = keskiosan rivi 29 

r30 = keskiosan rivi 30 

1–11 = pohjoisosan osastot 1–11



   

 

Liite 3: Uuden huoltorakennukset piirustukset 

Vanha hautausmaa. Rakentamaton huoltorakennus 1961. Työselitykset, tarjoukset, piirustuk-

set.  
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Liite 4: Määräaikaishoitojen hinnastot 

JySA. IIICa18. Kirkkohallintokunnan hautausmaajaoston pöytäkirjat 1970. 9.9.1970. 

Hautojen hoitohinnasto, 50 vuotta. 

 

Hautojen hoitohinnasto, 25 vuotta.  
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Liite 5: Saksalaisten sotilaiden muistomerkkisuunnitelmat 

2.7.1.40:1. Vanhan hautausmaan kiinteistöakti.  Hautausmaan asemapiirrokset 1949–1968. 

Suunnitelma 25.11.1956.  

 

Suunnitelma, 3.12.1956. 

 


