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Ylitornion hautausmaata remontoidaan

Käytäville kivituhkaa tai asfaltti
YLITORNIO – Ylitornion seurakunnan kirkkomaalla on meneillään suuri
remontti, jonka tarkoituksena on ajanmukaistaa
hautausmaata ja parantaa
hautausmaan toiminnallisuutta, turvallisuutta ja
yleiskuvaa.
Ylitornion kirkkovaltuusto teki vuonna 2018
periaatteellisen päätöksen
hautausmaiden kunnostamisesta. Ensimmäiseksi
päätettiin kunnostaa sankarivainajien hautausmaa,
seuraavaksi nyt työn alla
oleva vanha hautausmaa, ja
myöhemmin uusi puoli sekä
muistolehto ja Meltosjärven
hautausmaa. Vanhan hautausmaan kunnostuksesta
kustannusarvio on kaikkineen noin 300 000 euroa.
Urakan yhteydessä on
tehty ja tehdään myös
muita erillisiä töitä, joita
on ollut luontevaa tehdä,
kun koneet ja miehet ovat
saatavilla. Töitten yhteisarvo on noin 100 000 euroa.
Hintaan sisältyvät hautausmaalle tulevat penkit,
uudet roska-astiat, työvälinekatokset, kasteluletkut ja
vesipostit. Mitään entisen
tapaisia vesisaaveja ei hautausmaalle olla laittamassa.

Ongelmien ratkaisua
– Remontin lähtökohtana
on ollut olemassa olevien
ongelmien tai haasteiden
ratkaisu. Haasteita on ollut
asiakkailla, työntekijöillä
ja myös hautaustoimella,
Ylitornion seurakunnan
talouspäällikkö Pirta Melaluoto kertoo.
Yksi ongelmakohta on
ollut vanhentunut sähkötekniikka. Se on vaikeuttanut
merkittävästi hautauspalvelua ja aiheuttanut työturvallisuusriskejä. Vesijohtoverkostossa oli havaittu myös
ongelmia ja asiantuntijoiden mukaan nämä verkostot olivat jo tiensä päässä.
Hallitsemattomat hulevedet
ovat olleet suuri huolenaihe, kiusa ja vuosittainen
ylimääräinen kustannuskin. Hulevesi on kuljettanut
myös hiekkaa hautausmaan
yläosasta alas, alhaalla oleville haudoille ja jopa valtatien ylitse naapurin pihalle.
Remonttia on lähdetty
tekemään peruskunnostuksena, johon kuuluvat muun
muassa sähköverkon uusiminen, sähköpistokkeiden
määrän lisääminen, vesijohtoverkoston uusiminen ja
vesipisteiden määrän lisääminen.
– Lisäksi on kaadettu
puita. Etupäässä ne ovat
olleet turvallisuusriskipuita,
mutta myös vanhoja, isojuurisia puita, joiden pitkälle ulottuneet juuret ovat
aiheuttaneet suuria ongelmia hautaustoimelle, Mela-

mutta myös kaikkia muitakin hautausmaalla kävijöitä.

Kauneus ja arvokkuus
säilytetty
Melaluoto korostaa, että
remonttia tehtäessä on
haluttu pitää kiinni hautausmaan kauneudesta ja
arvokkuudesta. Siitä pidetään kiinni myös uusitulla
valaistuksella, joka on
suunniteltu ajatellen sekä
kävijöiden turvallisuutta,
mutta myös hautausmaan
tunnelmaa ja arvokkuutta.
– Hautausmaa on tänä
päivänä ja todennäköisesti
myös tulevaisuudessa yksi
käyntikohde myös Ylitorniolla vieraileville ihmisille,
joten se on myös seurakunnan imagoasia.
Maanrakennusurakoitsijana seurakunnalla on paikallinen urakoitsija, Maanrakennus ja Kuljetusliike
Arvo Riekkola Oy. Suunnittelusta vastaa torniolaisen
E-City Landscape & Art
-maisema-arkkitehtitoimiston maisema-arkkitehti
Elina Söderström.
Seurakunnan puolelta
valvovana asiantuntijana
on toiminut Matti Kallo
Napark Oy:stä.

Kunnostukset
jatkuvat

luoto sanoo.
Pe r u s k u n n o s t u k s e s s a
käytäville on laitettu kivituhka-, noppakivi- ja asfalttipäällystys. Noppakiveä
on tietyissä paikoissa ja sen
tarkoituksena on osaltaan
ohjata hulevettä maahan
sekä karhentaa käytävän
pintaa. Samalla pitkistä
käytävistä on saatu silmälle
kauniimpia, koska niihin
tulee erilaisia pintoja.

Asiakasviihtyvyys
huomioitu
Peruskunnostuksen ohessa
on huomioitu asiakasviihtyvyys palveluna. Hautausmaalle tulee omaisia ja
muita vieraita varten tukikaiteita ja istuimia. Palvelun
parantamiseksi myös jätehuolto kierrätysastioineen
tulee kuntoon. Remontissa
on laitettu hautausmaalle
myös kameravalvonnan valmius.
Samoin on kiinnitetty
huomiota liukkaudentorjuntaan käytävillä, minkä
vuoksi käytävät on kallistettu siten, että vesi ei
jäädy keskelle kulkuväylää.
Asiantuntijoina ovat olleet
maa- ja tienrakennusalan
ammattilaiset.
– Remontin kaikissa
töissä ja kaikissa vaiheissa
on käytetty alan asiantuntijoiden palvelua, Melaluoto
korostaa.
Tavoitteena on ollut palvelun ja asiakkaiden viihtyisyyden sekä myös työntekijöiden työturvallisuuden ja

työmukavuuden parantaminen.
– Jatkossa kun vesi- ja
sähköpisteitä tulee lisää,
myös työn resurssointi on
helpompaa ja saamme työaikasäästöä.
Kunnostuksen yhteydessä hautausmaalle laitetaan myös opasteet. Tämä
palvelee erityisesti kauempaa tulevia vierailijoita ja
sukututkimuksen tekijöitä,

Vanhan
hautausmaan
peruskunnostus on ollut
haasteellista, sillä miltei
joka päivä on jokaista työvaihetta täytynyt miettiä
erikseen. Näin sen vuoksi,
että haudat eivät ole alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti riveissä vaan
niitä on tehty sinne, minne
niitä on voitu kaivaa isojen
puiden juuria kiertäen.
Uuden puolen sekä muistolehdon kunnostaminen
ovat myös jo suunnitteluasteella, joten työt jatkuvat
ensi kesänä.
– Työt jatkuvat askel
kertaansa. Tavoitteena on
pitää kunnossa ja hoitaa
Ylitornion seurakunnan
omistamia kiinteistöjä ja
maa-alueita.
Melaluoto kertoo, että
seurakunnalla on edelleen
korjausvelkaa. Vanha kellotapuli, kiviaita sekä kirkon
ulkopinta ja tausta odottavat korjaamista, samoin
kunnostettavaa olisi Meltosjärven hautausmaalla.
– Kaikkien esitysten ja
päätösten taustalla on se,
että seurakunta haluaa
palvella seurakuntalaisia ja
omaisia, joilla on läheisiä
hautausmaalla.
– Toivomme, että seurakuntalaiset tuntisivat sen,
että me teemme tätä heille
ja heitä palvellen, emme
itsellemme, Pirta Melaluoto
sanoo.
Kaisu Niska

