OPAS

LAHDEN
HAUTAUSMAIHIN
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VANHA HAUTAUSMAA
Vanha hautausmaa on Lahden pienin ja toiseksi vanhin
hautausmaa. Se sijaitsee aivan ydinkeskustan tuntumassa Radiomäellä. Hautausmaa oli aluksi nimeltään
Kauppalan hautausmaa, mutta sitä alettiin myöhemmin
kutsua nimellä Vanha hautausmaa erotuksena uudesta
hautausmaasta, joka perustettiin vuonna 1917.
Vanhan hautausmaan alueella on useita vanhoja monumentteja ja paljon suuria sukuhautoja, jotka kertovat
lahtelaisten sukujen historiasta. Viimeinen arkkuhautapaikka alueelle myytiin 1950-luvulla.
Käyttöönottovuosi: 1894
Ensimmäinen haudattu vainaja:
Kirjurin poika Karl William Andersson
Pinta-ala: 1,8 ha
ARKKU- JA UURNAHAUTAOSASTOT
Vanhalla hautausmaalla on perinteisiä arkkusukuhautoja, joissa useimmissa on reunakivet.

Pienempää uurnaosastoa peittävät monivuotiset kasvit.
Vainajien tiedot on merkitty matalaan metalliaitaan kiinnitettyihin messinkilaattoihin. Suurempi uurnahautaosasto on nurmipintainen, ja siellä on myös muistomerkkejä.
Muistolehto on pensailla rajattu pieni hauta-alue tuhkatuille vainajille. Sen maanpintaa peittävät luonnonkasvit. Muistelupaikalla sijaitseviin pylväisiin on kiinnitetty vainajien tietoja.
Muistelupaikat muualle haudatuille ja lapsensa menettäneille ja lapsettomuudesta kärsiville.
Saksalaissotilaiden hauta-alueelle on haudattu 53
vuoden 1918 sodassa kaatunutta saksalaissotilasta.
Alueen keskellä sijaitsee kuvanveistäjä Urho Heinäsen
ja Villehard Martinin suunnittelema ja veistämä graniittinen Taistelun jälkeen -muistomerkki, joka esittää polvistunutta sotilasta. Patsas on pystytetty vuonna 1920.
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HAUTAUSMAAN MAA-ALUE OSTETTIIN
AIKOINAAN 300 MARKALLA ERÄÄLTÄ
MAANVILJELIJÄLTÄ.

Lisätietoja:
www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/
vanha-hautausmaa
Radiomäenkatu 20, 15100 Lahti
Puh. 044 719 1316
vanha.hautausmaa@evl.fi

LAHDEN SANKARIHAUTAUSMAA
Lahden sankarihautausmaa sijaitsee Ristinkirkon mäellä Lahden keskustassa. Se on
perustettu sodissa 1939–1945 kaatuneiden sankarivainajien muistoksi.
Alueen keskellä on Wäinö Aaltosen suunnittelema veistos ”Vapauden hengetär”, joka on
valmistettu Vehmaan punaisesta graniitista ja pystytetty vuonna 1952. Hauta-alueella on
nurmen tasossa 574 hautalaattaa.
Kirkkokatu 4, 15110 Lahti
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NASTOLAN HAUTAUSMAA
Nastolan hautausmaa on Lahden vanhin hautausmaa.
Hautausmaan alue on mäntykangasmetsää ja siellä on
kivikautisia luonnonmuodostumia. Ensimmäiset hautausmaalle haudatut vainajat kuuluivat Ehrnroothien
sukuun. Nastolan hautausmaan vuonna 1953 valmistuneeseen siunauskappeliin mahtuu jopa 100 henkeä.
Käyttöönottovuosi: 1848
Pinta-ala: 8,7 ha, josta käytössä n. 5,8 ha
Hautausmaalle on esteetön kulku.
NASTOLAN KIRKKO
Noin 300 metrin päässä hautausmaasta sijaitsevaa Nastolan kirkkoa käytetään myös siunaustoimituksissa.
Puinen ristikirkko valmistui vuonna 1804, kun sen
edeltäjä purettiin. Nykyisen kirkon kellotapuli on rakennettu jo ennen vuotta 1760.

ARKKU- JA UURNAHAUTAOSASTOT
Hautaosastot ovat pääosin nurmipintaisia. Osa vanhemmista haudoista on hiekkapintaisia, ja monet niistä
on ympäröity reunakivillä. Kesällä 2020 otetaan käyttöön uusi sirottelualue ja muistolehto. Sirottelualue on
luonnontilaisella metsäkumpareella ja muistolehto on
nurmipintainen rinne, jossa kasvaa mäntyjä ja koivuja
sekä muutama pensasryhmä.
UURNASUPPA
Alueen erikoisuutena on jääkaudella syntyneeseen
luonnonsuppaan rakennettu uurnalehto. Se säilytetään
luonnontilaisena. Alue on Bey Hengin suunnittelema.
Karjalaan jääneiden, punaisten ja valkoisten muistomerkit.
Muistelupaikka muualle haudatuille.

MUISTELUPAIKOILLE VOI TUODA KUKKIA JA KYNTTILÖITÄ.
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Lisätietoja:
www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/
nastolan-hautausmaa
Karhusillantie 10, 15560 Nastola
Puh. 0500 971 304
nastolan.hautausmaa@evl.fi

NASTOLAN SANKARIHAUTAUSMAA
Nastolan sankarihautausmaa sijaitsee Nastolan hautausmaalla, vuonna 1803 puretun
kirkon paikalla, nykyisen kirkon läheisyydessä. Sinne on haudattu 79 vainajaa.
Diplomiarkkitehti Sirkka Tarumaan suunnittelema Pro Patria –muistopaasi on
pystytetty 1900-luvun puolivälissä.

Pitopalvelua hyvällä maulla!
Sokuriina Oy • puh. 03 755 9997
info@sokuriina.fi • www.sokuriina.fi

Lounaskahv
ila

Sokuriina

Maistuvaa
ruokaa
Lahden
keskustan
alueella
www.lvas.fi

Laaksokatu 17
puh. 03 884 5072
Sammonkatu 3
puh. 044 738 3049
Harjulankatu 1
puh. 044 735 4005
Lepolankatu 14 E
puh. 044 735 4006
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MUSTANKALLION HAUTAUSMAA
Mustankallion hautausmaa sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Lahden keskustasta. Se vihittiin alun perin käyttöön nimellä Uusi hautausmaa, mutta nimi
muutettiin Mustankallion hautausmaaksi vuonna 1958.

ARKKU- JA UURNAHAUTAOSASTOT
Mustankallion hautausmaan arkkuhautaosastot ovat
nurmipintaisia. Osa vanhoista haudoista on hiekkapintaisia ja ne on ympäröity reunakivillä.

Mustankallion vuonna 1925 valmistunut pieni kappeli
on kaunis. Siellä on järjestetty myös ristiäisiä. Puistomaiselta hautausmaa-alueelta löytyy erikoisempiakin
kasvi- ja puulajeja sekä paljon kukkivia kasveja.

Myös uurnaosastot ovat pääsääntöisesti nurmipintaisia,
lukuun ottamatta yhtä maanpeitekasveilla verhoiltua
aluetta.

Käyttöönottovuosi: 1917
Ensimmäinen haudattu vainaja:
Olga Pauliina Apponen
Pinta-ala on 4,8 ha
Hautausmaalle on esteetön kulku.

Ilmapommitusuhrien hauta-alueella lepää Lahden ilmapommituksissa vuosina 1939–1944 kuolleita vainajia. Alueella on muistomerkki, johon on kaiverrettu
vainajien nimet sekä syntymä- ja kuolinajat.
Punaisten ja vakaumuksensa puolesta kaatuneiden
hauta-alueille on haudattu vuonna 1918 teloitettuja
vainajia.
Diakonissalaitoksen sisarten yhteishautoihin on haudattu lähes 30 sisarta, mm. arkkitehti Eliel Saarisen sisko Siviä Saarinen.
Muistelupaikka muualle haudatuille.
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Lisätietoja:
www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/
mustankallion-hautausmaa
Huhtakatu 25, 15140 Lahti
Puh. 044 719 1315
mustankallion.hautausmaa@evl.fi

ASIANA JOTOIMISTO
LEHTINEN & KOPONEN OY

Hoidamme luotettavasti vuosien asiantuntemuksella
– avioerot ja ositukset, testamentit,
edunvalvontavaltuutukset, perukirjat,
perinnönjaot
– lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat

– asunto- ja kiinteistökauppariidat
– työ- ja sopimusoikeusasiat
– oikeudenkäynnit

www.asajotoimisto.fi
Hämeenkatu 15, 4 krs, 15110 Lahti I p. 020 751 3890 I toimisto@lehtinenkoponen.fi I myös nettiajanvaraus
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LÄNTINEN HAUTAUSMAA
Läntinen hautausmaa sijaitsee kolmen kilometrin päässä Lahden keskustasta Hämeenlinnaan päin. Se tunnettiin aiemmin nimellä Lahden ympäristön hautausmaa.
Alueella on useita erityyppisiä hautaosastoja.
Läntisen hautausmaan kappeli on melko suuri ja palveli aikanaan Salpausselän seurakunnan kirkkotilana. Se
on rakennettu 1955, ja sen suunnitteli lahtelainen arkkitehti Tauno Niemioja.
Käyttöönottovuosi: 1921
Ensimmäinen haudattu vainaja: Maire Sofia Heino
Pinta-ala: 11,7 ha, josta käytössä on n. 7,7 ha

ARKKU- JA UURNAHAUTAOSASTOT
Läntisellä hautausmaalla on nurmipintaisia arkkuhautaosastoja. Osa vanhoista arkkuhaudoista on hiekkapintaisia ja ne on ympäröity reunakivillä. Uurnahautaosastot ovat monipuolisia – nurmipintaisia, maanpeitekasveilla verhoiltuja alueita sekä luonnontilaista metsää, jossa on kaunista varpu- ja sammalkasvustoa.
Uurnapuutarhan kaarevilla käytävillä on paljon istutuksia.
Muistolehto on luonnontilaisena säilytettävä metsäinen kumpare. Muistelualueen vieressä oleviin pylväisiin on kiinnitetty vainajien tietoja kaiverrettuina metallilaattoihin.
Muistelupaikka muualle haudatuille.

HAUTAUSMAALLA ON MUURI, JOKA ON RAKENNETTU SEURAKUNNALLE PALAUTUNEIDEN
VANHOJEN MUISTOMERKKIEN LOHKOISTA. MUISTOMERKKIMUURIN EDESSÄ ON SUKUHAUTOJA.

Hautakivet
suoraan valmistajalta
Hautakiven suunnittelupalvelu.
Pyydä tarjous!

Kiviveistämö

POLAR GRANIT OY
Korpilahti • puh. 014 821 234
www.polargranit.fi • myynti@polargranit.fi
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Lisätietoja:
www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/
lantinen-hautausmaa
Hämeenlinnantie 57, 15800 Lahti
Puh. 044 719 1244
tai 044 719 1289
lantinen.hautausmaa@evl.fi

Monipuolista pitopalvelua ammattitaidolla ja sydämellä,
toteutamme tilaisuutenne haluamassanne paikassa.

Pitopalvelu Ritva Rouvankivi

Kysy lisää puh. 050 325 6354 • www.ritvarouvankivi.com
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LEVON HAUTAUSMAA
Levon hautausmaa sijaitsee viiden kilometrin päässä
Lahden keskustasta Nastolaan päin. Se on Lahden uusin
ja suurin hautausmaa.
Levon hautausmaa on mielenkiintoinen kohde myös
geologisesti: hautausmaan alue on osittain jääkautista
reunamuodostumaa siirtolohkareineen ja osittain vanhaa Baltian jääjärven rantahietikkoa.
Käyttöönottovuosi: 1958
Pinta-ala: 43,6 ha, josta käytössä noin 25 ha

Muistolehto on luonnontilainen metsäalue, johon vainajien tuhkat haudataan. Alueen yhteisen muistelupaikan kivimuuriin on kiinnitetty vainajien tietoja kaiverrettuina nimikyltteihin.
VETERAANIOSASTOT
Sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen on omat arkkuhauta-, uurnametsä- ja muistolehto-osastonsa, joiden
yhteydessä on yhteiset muistomerkit. Uurnametsäosaston laidassa oleva muistomerkki on Virolahdelta
tuotu suuri panssaritorjuntakivi, johon on kiinnitetty
vapaudenristi ja tammenlehvämerkki.

ARKKU- JA UURNAHAUTAOSASTOT
Alueella on nurmi- ja maanpeitekasvipintaisia arkku- ja
uurnahautaosastoja. Suunnitteilla oleva uusi sirottelualue on luonnontilaista mäntymetsää. Muistelupaikalle
pystytettävään yhteismuistomerkkiin kiinnitetään laattoja, joissa on vainajien tiedot.

Veteraaniarkkuosaston lähellä sijaitsee Mannerheimin
ristiritarien ja sodassa saamiinsa vammoihin kuolleiden
sankarihauta-alue, johon hautaamiseen on saatava lupa
sotilaspiirin esikunnalta. Alueella on professori Heikki
Varjan suunnittelema muistomerkki, joka on pystytetty
vuonna 1985.

UURNAMETSÄ
Jääkauden aikaisten siirtolohkareiden peittämässä uurnametsässä sukuhaudat sijaitsevat alueella olevien
luonnonkivien vieressä. Vainajien tiedot on merkitty
luonnonkiviin metallikirjaimin tai kaiverrettu metallilaattoihin. Alue säilytetään luonnontilaisena.

Hautaosastot islaminuskoisille ja tunnustuksettomille ovat pieniä murskepintaisia alueita metsän keskellä. Näillä alueilla on sekä arkku- että uurnahautoja.
Muistelupaikka muualle haudatuille.
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Lisätietoja:
www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/
levon-hautausmaa
Levonkatu 4, 15160 Lahti
Puh. 044 719 4653 tai 044 719 4654
levon.hautausmaa@evl.fi

LEVON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN KREMATORIO ON MODERNI LAITOS, JOSSA TUHKATAAN
NELJÄNNEKSI ENITEN VAINAJIA SUOMESSA. VUONNA 2016 RAKENNETUSSA KREMATORIOSSA
ON MM. MAAKAASULLA TOIMIVA TUHKAUSUUNI, JOSSA ON SAVUKAASUJEN PUHDISTUSLAITTEISTO JA LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄ.

Hautausmaat ovat eläviä ihmisiä varten.
Ne ovat surun ja muistamisen, mutta myös
rakkauden, kiitollisuuden ja rauhoittumisen paikkoja.
Hautausmailla on tärkeä yhteisöllinen merkitys
monessakin mielessä. Ne ovat kulttuurihistoriallisesti
merkittäviä maamerkkejä ja nähtävyyksiä, joihin
tallentuu menneiden sukupolvien ketju ja kehittyvän
paikkakunnan historia.
TERVETULOA TUTUSTUMAAN
LAHDEN HAUTAUSMAIHIN!

HAUTAUSASIOIDEN
ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelu auttaa hautaamiseen
liittyvissä asioissa.
Puh. 044 719 4658 tai 044 719 4643,
lahti.hautausasiat@evl.fi
www.lahdenseurakunnat.fi/hautausmaat/
hauta-ja-hautauspalvelut

un elämäsi hymyilee

ja tunnet iloa. Meiltä neuvot ja kukat
isoihin tai pieniin juhlahetkiin.

un suru koskettaa, me autamme
Kauppiaankatu 2, Kauppakeskus Karisma 1. krs
puh. 044 981 8660 • info@kukkakaristo.fi
www.kukkakaristo.fi

sinua valitsemaan kukat tilanteeseen ja
tilaisuuteen ammattitaidolla, sinun
tarpeitasi kunnioittaen.

• www.jssuomi.fi

OPASTETUT KIERROKSET
Lahden seudun oppaat ry järjestää
opastettuja hautausmaakierroksia
kaikille Lahden hautausmaille toukokuulta syyskuulle. Tule kuulemaan
kiinnostavia tarinoita haudatuista
ihmisistä sekä hautausmaiden
historiasta.

