KUOPION JYNKÄNVUOREN LEMMIKKIELÄINTEN HAUTAUSMAAN SÄÄNNÖT:
Hyväksytty teknisen lautakunnan kokouksessa 29.09. 2004 (asia nro 4 / 345 § )
1.

Tämä hautausmaasääntö koskee Jynkänvuoren lemmikkieläinhautausmaata,
joka on perustettu vuonna 1993.

2.

Lemmikkieläinten hautausmaa on rakennettu Kuopion kaupunkilaisten pienten
lemmikkieläinten hautauksia varten.

3.

Hautausmaasuunnitelmat on laatinut Kuopion kaupungin tekninen virasto.
Pinta-ala on noin 400 m2. Hautausmaan pintakerroksena 1 m:n syvyyteen saakka
on täyteaineena moreeni/tuhkakerros, jonka alapuolella suodatinhiekkakerros
40 cm:n vahvuudella. Pohja tiivistettyä polttotuhkaa. Hautaus tapahtuu suodatinkerroksen
pintaan. Hautapaikan koko on lemmikkieläintä kohti enintään 50 x 100 cm.

4.

Kuopion kaupunki hoitaa tarvittavat suuret peruskunnostustyöt ja seuraa ympäristöviranomaisten antamat vesien tarkkailut, seurannan ja raportoinnin annettujen
lupavelvoitteiden mukaisesti.

5.

Lemmikkieläinten omistajat eivät itse saa suorittaa hautausta. Kuopion kaupunki
sopii parhaaksi katsomansa lemmikkieläinjärjestön kanssa käytännön hautaustoimen
hoitamisesta ja antaa oikeuden periä pieneläinten omistajilta todelliset peittomateriaalija hautauskustannukset.

6.

Palvelus- ja Seurakoiraharrastajat ry hoitaa hautapaikkojen varauksen, järjestelmällisen
hautauksen suunnitelmien mukaisesti ja hautapaikan merkinnän lemmikkieläimen
omistajalle.
Talviaikaisen hautauksen painumat on korjattava ja viimeisteltävä keväällä roudan
sulamisen jälkeen yhdistyksen toimesta. Ajankohtaiset henkilö- ym. yhteistiedot yhdistys
ilmoittaa Kuopion kaupungin Ympäristökeskukselle (eläinlääkärit) ja teknisen toimen
kunnallistekniselle osastolle.

7.

Hautapaikka-alue on lemmikkieläimen omistajan käytössä 5 vuotta (koskemattomuusaika),
jonka jälkeen se otetaan uusiokäyttöön. Hautaus suoritetaan 1 m:n kaistoina järjestelmällisesti hautaussuunnitelman mukaisesti ja väliin jätetään 1 m:n käytävät. Lemmikkieläintä
ei saa laittaa muovipussiin vaan käytetään tarvittaessa maatuvia materiaaleja esim.
paperia tai pahvia. Uusiokäyttö/hautaus aloitetaan lohkojen vanhimmasta osasta käytävien
kohdalle ja edetään järjestelmällisesti suunnitelman mukaisesti.

8.

Lemmikin hautapaikka saadaan merkitä hallinta-ajan sopivalla muistomerkillä.
Hallinta-ajan jälkeen se on poistettava.

9.

Haudalle saadaan istuttaa vain sellaisia kasveja, jotka täysikasvuisina ei ole
haitaksi ympäristölle ja yleiselle kululle. Kukkaistutukset on sijoitettava muistomerkin
välittömään yhteyteen. Puita ja pensaita ei saa hautapaikkaan istuttaa.

10.

Muu liikenne kuin jalankulku, huoltoliikennettä lukuun ottamatta, sallitaan vain alueen
reunassa kulkevalla pääkäytävällä siten, että se ei vahingoita hautoja ja olevia hautamuistomerkkejä.

11.

Kaupungininsinöörillä on oikeus tehdä tarvittavia vähäisiä toimintamuutoksia mikäli
käytännön toimenpiteet sitä edellyttävät.
Hyvällä yhteistyöllä lemmikkieläinhautausmaa toimii ja pysyy kunnossa.
Huolehditaan yhdessä siitä !!

