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Johdanto 

Vuonna 1962 perustetun Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen (OSEY) ensimmäis iä 

tavoitteita oli perustaa Ouluun lemmikkieläinten hautausmaa.1 Kiinnostus eläinten oikeuksia 

kohtaan ei ollut ainut syy hautausmaan perustamiselle. Sellaiselle koettiin olevan myös 

käytännön tarve ja se oli perustaminen myös ajanmukaista.2 Samaan aikaan oltiin nimittä in 

perustamassa Kokkolan eläinten hautausmaata (1968)3 ja jo muutama vuosikymmen aiemmin 

sellaiset oli perustettu Helsingin Ruskosuolle (1927) ja Turun Vasamäkeen (perustettu 1930-

luvulla, lopetti toimintansa 2012).4 Oulun Hiirosen kaupunginosaan sijoitettu lemmikkieläinten 

hautausmaa otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1971. Hautausmaata varten Oulun kaupunki 

antoi maa-alueen käyttöön, ja suunnitelman siihen laati kaupungin puutarhurina ja OSEY:n 

hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toiminut Reino Toivonen.5 

1900-luvun alusta alkaneen voimakkaan kaupungistumisen seurauksena oli syntynyt 

tarve lemmikkieläimille tarkoitetulle hautausmaalle, koska kaupungissa kaikilla ei ole 

pihamaata, jonne lemmikin6 voisi haudata.7 Hautausmaan perustaminen tapahtui aikaan, jolloin 

lemmikkien hautaaminen omille hautausmailleen yleistyi sekä Suomessa että muualla 

länsimaissa.8 Myös lemmikkien roolin muutos voidaan nähdä syynä yleistyneelle lemmikk ien 

hautaamiselle, koska lemmikin muuttunut rooli perhedynamiikassa mahdollisti sille uuden 

                                                 
1 Haluan kiittää Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistystä, sen hallitusta ja erityisesti Leena Heikkilää, että sain tulla 

katsomaan arkistoa ja hyödyntää sitä tässä tutkimuksessa, sekä nykyisen hautausmaanhoitajaa Mikko Lanttoa 

kysymyksiini vastaamisesta. 
2 Nieminen 2002: 12. 
3 Kokkolan eläinsuojeluyhdistys. 
4 Schuurman & Redmalm 2019: 34; OSEY A: 4; Luukkainen & Uimonen 2019: 98; Välilä 16.4.2008; OSEY A: 

1. Myös Tampereen ja Vaasan vanhat eläinten hautausmaat on perustettu ennen tai samoihin aikoihin kuin 

Hiirosen hautausmaa.  
5 Nieminen 2002: 6. 
6 Englannin kielessä käytettävä ”companion animal” viittaa lemmikin tehtävään olla seurana (Auster 2018: 3). 

Tutkimuksessa lemmikkeih in viitataan usein sanoilla ”nonhuman human” tai ”nonhuman animal”, jotka 

korostavat lemmikin olevan, jossain ihmisen ja eläimen välissä. 
7 Hyttinen 1996: 139. 
8 Franklin 1999: 93; Witt 2003; Brandes 2009. 
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aseman perheessä.9 Lemmikistä oli tullut perheenjäsen tai ystävä, jonka tehtävä oli olla seurana  

eikä enää pelkkänä hyötyeläimenä.10 

Hiirosen hautausmaa lopetti virallisesti toimintansa vuonna 1993, koska hautausmaa oli 

käynyt pieneksi ja korkea pohjavesi hankaloitti hautaamista. 11  Hautausmaatoiminta siirtyi 

Oulun Sanginsuuhun Mikonkankaalle, jonne perustettiin uusi hautausmaa samana vuonna. 

Tällöin Hiirosen hautausmaa ja sen lemmikkivainajat saivat jäädä rauhaan noin 24 vuodeksi, 

kunnes vuonna 2017 alkoi vieressä kulkevan Pohjantien korjaushanke. Hankkeen yhteydessä 

osittain hautausmaan päälle rakennettiin moottoritien uusi meluvalli, jolla tuhottiin samalla 

hautausmaan läntinen reuna. Tapaus sai merkittävää kansallista huomiota eri medioissa, ja 

ennen meluvallin rakentamista muutamien lemmikkien omistajat kävivät siirtämässä 

lemmikkinsä jäänteet rauhallisempaan paikkaan.12  Hautausmaan kohtalo ja median antama 

huomio sille, olivat yksi syy tämän tutkimuksen tekoon. 

Melkein kolmekymmentä vuotta myöhemmin hautausmaan virallisen toiminnan 

loppumisen jälkeen luonto on ottanut omansa takaisin, kun osa hautamerkeistä on lahonnut pois 

tai peittynyt metsän aluskasvillisuuden alle. Hautausmaalla vieraillaan kuitenkin edelleen usein, 

koska sen vieressä sijaitsee ulkoilualue, ja edesmenneiden lemmikkien elossa olevat omistajat 

käyvät muistamassa lemmikkejään säännöllisesti kukin ja kynttilöin. Erityisesti joulu ja 

pyhäinpäivä ovat suosittuja vierailu päiviä, sekä kesäksi haudoille vaihdetaan uudet kukat. 

Tässä tutkimuksessa käsitellään ihmisen ja eläimen välistä suhdetta arkeologises ta 

näkökulmasta. Aiemmin hautausmaasta on tehty kohdebiografinen kuvaus, jossa selvitetään 

alueen historiaa ja käyttöä käyttöönottoa edeltävältä ajalta aina nykypäivään asti. 13 

Tarkoituksena on laajentaa aiemmassa tutkimuksessa syntynyttä käsitystä hautausmaasta ja sen 

käytöstä. Tutkimus keskittyy hautausmaan nykyiseen kuntoon ja sieltä löytyviin 

hautamuistomerkkeihin ottaen kuitenkin huomioon ajallisen muutoksen, joka hautausmaalla on 

tapahtunut vuosikymmenien kuluessa. Tarkoituksena on luoda kokonaiskuva hautausmaa n 

                                                 
9 Fogle (1981: 333) toteaa, että perheiden rakenteen muuttua ja uskonnon merkityksen vähennettyä lemmikillä 

on uudenlainen rooli perheessä. Lemmikki täyttää tyhjiötä, joka on muodostunut siitä, että taloudessa asuu 

nykyään vähemmän väkeä ja siten sosiaaliset kontaktit jokapäiväisessä elämässä ovat vähentyneet kuin myös 

turvallisuudentunne ja kumppanuus. Ks. myös Franklin 1999: 85; Spiegelman & Kastenbaum 1990; Schuurman 

& Laurén 2016. Tätä näkemystä on kritisoinut esimerkiksi Charles (2014). Hänen mukaansa kyse on 

ennemminkin siitä, että ihmisen ja eläimen välinen emotionaalinen suhde on tullut uudella tavalla näkyviin 

kontekstin muutoksen takia. Ks. myös Hallgren 1989. 
10 ks. esim. Hallgren 1989; Franklin 1999; Howell 2002: 14; Brandes 2009: 99–100; Ambros 2010; Schuurman 

& Redmalm 2019; Auster et al. 2020: 263–264. 
11 OSEY A: 2; 3. 
12 Jäntti 2017; Kaleva 2017; Rintala 2017. 
13 Puska 2020; Ikäheimo et al. 2022. 
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muistomerkeistä, sinne haudatuista eläimistä ja hautausmaan muutoksista vuosikymmenien 

aikana. Lisäksi pohdinnassa sivutaan eläinten hautaamisen lisäksi eläinten roolia ylipäätänsä, 

sekä miten Hiirosen hautausmaan muistomerkit tukevat näitä tulkintoja. Eli yksinkertaises t i, 

mitä Hiirosen hautausmaalle haudatut eläimet ja niiden muistaminen voivat kertoa meille 

ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta. 

Tutkimuksessa hyödynnetään hautausmaalla kesällä ja syksyllä 2020 tehtyä kartoitusta, 

sekä syksyllä 2017 tuhoutuneelle osalle tehtyä kartoitusta. Kartoitusten lisäksi hyödynne tään 

OSEY:n arkistoa, erityisesti hautausmaan hautakirjoja. Tässä tutkimuksessa ei ole tarpeellis ta 

käydä Hiirosen historiaa tarkemmin läpi, koska aiemmin tehty kohdebiografinen kuvaus on 

riittävän kattava. Tutkimus rajautuu jäljellä oleviin muistomerkkeihin, mutta tutkimuksessa 

käytetään myös hautausmaan toiminnan aikaisia hautakirjoja, jolloin saadaan kattavampi 

kokonaiskuva haudatuista eläimistä. Hautakirjat eivät kuitenkaan ole täydellisiä vaan niiden 

merkinnöissä on puutteita. Tutkimuksessa käsitellään seuraavia kysymyksiä. 

Millainen kuva Hiirosen hautausmaasta muodostuu, kun sitä käsitellään arkeologisena 

kohteena käyttäen kajoamattomia menetelmiä? Tarkoituksena on selvittää, miltä hautausmaa lla 

jäljellä olevat muistomerkit näyttävät, mitä materiaalia niissä on käytetty, mitä niihin on 

kirjoitettu ja miten niitä on koristeltu. Hautausmaan muutosta käsitellään siltä kannalta, että 

kuinka hautausmaasta on tullut sen näköinen kuin se nykyään on ja millaisia muistomerkke jä 

on säilynyt. Tähän käytetään kartoituksessa tehtyä jäljellä olevien muistomerkk ien 

dokumentointia.  

Miten hautausmaa rakentuu? Miten haudat sijoittuvat hautausmaalla? Kartoituksessa 

mitattujen hautojen sijaintipisteistä tehtyjen karttojen avulla on tarkoituksena hahmottaa 

mahdollisia alueellisia tai ajallisia trendejä, kuten voidaanko hautausmaan täyttöjärjestys tä 

havaita kuolinaikojen perusteella tai näkyykö esimerkiksi muistomerkkien piirreteissä trendejä 

perusten muistomerkkien sijaintiin hautausmaalla. Tarkoitus on paikkatietojen avulla verrata 

hautausmaan toteutumista hautausmaasta tehtyyn alkuperäiseen suunnitelmaan ennen sen 

perustamista, ja tarkastella kuinka hyvin suunnitelmaa on noudatettu. 

Miten lemmikkejä muistetaan hautausmaalla vielä tänä päivänä? Tässä hyödynnetään 

hautausmaalla tehtyjä vierailuja pyhäinpäivänä ja jouluna sekä kartoituksen yhteydessä tehtyjä 

havaintoja kynttilöiden ja kukkien käytöstä hautausmaalla. Lopuksi pohdinnassa sivutaan  

lemmikkieläinten kuolemankulttuuria ja sen eroja tai yhtäläisyyksiä ihmisten 

kuolemankulttuuriin. 
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Eläinten hautausmaita on Suomessa ja maailmalla ryhdytty tutkimaan kajoamattomin 

arkeologisten menetelmien avulla osana aikalaisarkeologian14 tutkimusta. Tämä tutkimus on 

osa laajempaa tutkimusta eläinten hautaamisesta Oulussa. Oulun yliopiston lehtorit Janne 

Ikäheimo, Tiina Äikäs ja Riitta-Marja Leinonen ovat tutkineet Oulun Mikonkankaan 

hautausmaalla hevosten hautoja. 15  Kyseisen tutkimuksen menetelmiä on sovellettu tässä 

tutkimuksessa.  

 

1. Tutkimuksen viitekehys 

1.1. Teoreettinen tausta 

Nykyaikaisen lemmikkien pidon voidaan katsoa alkaneen 1700-luvun Englannista,16 vaikka 

eläimen rooli seuraeläimenä ei ole kokonaan peräisin sieltä. Ensimmäisiä merkkejä erityisen 

aseman omaavista eläimistä on huomattavasti varhaisemmilta ajoilta. On jopa mahdollista, että 

alun perin ihmiset ottivat eläimiä lemmikeikseen jo ennen varsinaista domestikaatiota. 17 

Esimerkkejä tällaisista merkityksellisistä ihmisen ja eläimen välisistä suhteista on jo muun 

muassa muinaisesta Egyptistä, mistä on löydetty useita haudattuja ja muumioituja eläimiä, sekä 

Natufien hautausmaalta Levantista, missä kalmistosta on löydetty haudattuna koiria, joiden 

hautaamistapa viittaa niiden olleen erityisessä asemassa yhteisössä.18 Ensimmäinen eläinten 

hautausmaa sijaitsee mahdollisesti Egyptistä, mutta varsinaisesti lemmikkien hautaaminen 

omille hautausmailleen alkoi yleistymään vasta 1970–1980-luvuilla.19 

Lemmikkieläinten hautaaminen kertoo ihmisten suhtautumisesta eläimiin ja 

lemmikkeihin liittyvästä kuolemankulttuurista, sekä heijastelee se myös ihmisen 

kuolemakulttuuria. 20  Julkisina paikkoina hautausmaat kuvaavat ihmisten tuntemuksia 

lemmikin kuollessa, mutta ne myös heijastelevat yhteisön sosiaalisia arvoja.21 Yhteiskunnan ja 

                                                 
14 Tieteen termipankki määrittää aikalaisarkeologian olevan ”nykyhetkeen ja lähimenneisyyteen (1900- ja 2000-

luvuille) ajoittuvien ilmiöiden, kohteiden ja artefaktien tieteellinen tutkimus arkeologisten teorioiden ja 

menetelmien avulla.” 
15 Äikäs et al. 2021. 
16 Ritvo 1987; Tague 2008: 290; Howell 2018b. 
17 Messent & Serpell 1981: 6–7; Serpell 1986: 57–58; Howell 2018b: 13–14. 
18 Spencer 1982: 195–213; Bar-Yosef 1999; Yeshurun et al. 2013; Collier 2016: 4–5; Howell 2018b: 13–14. 
19 Franklin 1999: 93; Witt 2003; Brandes 2009. 
20 Kean 2013; Schuurman & Redmalm 2019. 
21 Howell 2002; Mangum 2007a; Kean; 2013; Lorimer 2019; Tourigny 2020. 
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perhedynamiikan muutos on avannut lemmikille uudenlaisen aseman yhteisössä, jonka vuoksi 

lemmikki on noussut jonnekin ihmisen ja muiden eläinten väliin.22 Se on osa luontoa, mutta 

irrallaan sieltä. Toisaalta lemminkin hankkimista voidaan pitää eräänlaisena perheen 

perustamisena.23  Tarpeen tullen aiemmin jopa lapsena pidetty lemmikki joustaa roolissaan 

ihmislapsen synnyttyä. 24  Lemmikki on osa ihmisperhettä, mutta kuitenkin joustava. 25 

Lemmikin uusi asema ja rooli ovat irrottaneet sen muista eläimistä, jolloin sillä on eri oikeudet 

kuin esimerkiksi tuotanto- tai koe-eläimillä.26 Samalla suhtautuminen eläimiin on muuttunut 

mielenkiinnon noustessa eläinten oikeuksia kohtaan.27 

Nykypäivänä lemmikin koetaan olevan kuin perheenjäsen tai läheinen ystävä, jopa oma 

lapsi.28 Tämän seurauksena lemmikin kuollessa sitä surraan kuin läheistä ihmistä. Lemmik in 

rooli perheenjäsenenä voidaan nähdä antropomorfian jatkumona. 29  Kuitenkaan pelkkä 

lemmikin inhimillistäminen ei tee siitä perheenjäsentä tai parasta ystävää, vaan siihen luotu 

emotionaalinen suhde, johon koetaan saavan vastakaikua lemmikiltä itseltään, on piirre, mikä 

tekee lemmikistä merkityksellisen. Lemmikin omistaja kokee olevansa lemmikille tärkeä ja 

näin lemmikki vastaa ihmisen luomaan sosiaaliseen suhteeseen.30 Lemminkin kuollessa kyse ei 

siis ole pelkästä empatiasta toista kuolevaa kohtaan vaan todellisesta menetyksen kokemuksesta. 

Lemmikkien merkitys ja menetyksestä johtuva suru näkyy esimerkiksi muistomerk in 

pystytyksenä, sosiaaliseen mediaan kirjoitettuina muistokirjoituksina, kuolleen lemmik in 

kuvan esille laittamisena ja joissain kulttuureissa jopa lemmikille oman pyhäkön tekemisenä.31 

Tällainen toiminta onkin osoitus siitä, että lemmikkiin kohdistuu sellaisen tason pyhyys, jota ei 

muita eläimiä kohtaan koeta.32 

Sonja Hyttinen toteaa tutkimuksessaan lemmikkien hautaamisen olevan antropomorfian 

huipentuma, eläintä on inhimillistetty niin paljon, että koetaan tarpeelliseksi haudata se ihmisen 

tavalla. 33  Philip Howell toteaa tutkimuksessaan viktoriaanisen Iso-Britannian eläinten 

                                                 
22 Savishinsky 1983: 113; Sanders 1995; Fox 2006: 526; Ambros 2010; Howell 2018a; Schuurman & Redmalm 

2019. 
23 Chalfen 2003: 145. 
24 Shir-Vertesh 2012; Schuurman & Lauren 2016: 45. 
25 Ambros 2010: 308. 
26 Serpell 1986: 60; Thomas 1983. Ks. myös Grier 2006: 8. 
27 Jennbert 2003: 145–146; Pręgowski 2018. 
28 Cusack 1988: 31–33; Spielgelman & Kastenbaum 1990; Serpell & Paul 1994: 130; Brown et al. 1996: 505; 

Franklin 1999; Davis et al. 2003; Walsh 2009; Charles & Davies 2011; Schuurman & Laurén 2016. 
29 Chalfen 2003: 144. 
30 Haraway 2003; Fox 2006: 527; Bardina 2017. 
31 Kean 2013; Wilson et al. 2013; MacKay et al. 2016; Dickson & Hoffmann 2017; Auster et al. 2020: 264. 
32 Brandes 2009; Auster et al. 2020: 265. 
33 Hyttinen 1996: 139. 
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hautausmaista, ettei eläinten hautausmaita pidä nähdä pelkkänä keskiluokan humanitaaris ten 

huolenaiheiden jatkeena, joka ulottuu antropomorfian rajalle, vaan pikemminkin on huomattava, 

että hautausmaiden kannattajat yrittivät piirtää uudelleen moraalisen yhteisön rajoja nostamalla 

kuolleiden lemmikkien kohtelun lähelle kuolleiden ihmisten kohtelua. Näin tehdessään he 

joutuivat väistämättä suoraan ristiriitaan kristinuskon antroposentrisen moraalin kanssa.34 

Lemmikin kuolemanprosessi on hyvin samankaltainen kuin ihmisen kuollessakin, mutta 

suurimpana erona on, että omistaja usein päättää lemmikin kuolemasta.35 Suomessa ihmistä 

koskeva eutanasia on laiton, mutta lemmikille se on mahdollinen, mikä tarkoittaa, että 

huomattava osa lemmikeistä kuolee omistajan päätöksestä.36  Lemmikin kuoltua se voidaan 

haudata, ja yleisimpiä hautaus paikkoja ovat oman kodin tai kesämökin piha, ja erityises t i 

kaupungeissa lemmikkieläinten hautausmaa.37 Suomessa lemmikki ja omistaja pitää haudata 

erikseen, toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä on mahdollista ihmisen tuhkien 

sijoittaminen lemmikkien hautausmaalle. Yhdysvalloissakaan lemmikkejä ei kuitenkaan voi 

haudata ihmisten hautausmaalle eikä eläinten hautausmaille voida haudata ihmis tä 

ruumishautaan.38 

Hautaaminen on osa kuolemanprosessia ja muistamisen rituaalia, joka voi helpottaa 

surua ja tuo mahdollisesti jopa päätöksen tapahtumille.39 Muistaminen on kuolemanprosess in 

viimeinen vaihe, jonka aikana lemmikkiä muistellaan kertomuksilla ja ehkä sen kuva asetetaan 

pöydälle esille. Toisin kuin Suomessa ihmisen, lemmikin tuhkat voidaan säilyttää kotona 

uurnassa pitkään lemmikin kuoltua.40  Tällöin lemmikki on eri tavalla läsnä ja esimerkiks i 

muuttaessa lemmikin maalliset jäänteet voidaan ottaa mukaan.41 Lemmikin tuhkien pitämistä 

voidaan myös perustella pelolla, että lemmikki olisi hautausmaalle yksin ja tulisi yksinäiseks i.42 

Lemmikkien muistaminen on huomattavasti yksityisempää ja usein lemmikkiä muistaa vain 

sen omistaja tai perhe. 43  Lemmikkiä harvemmin myöskään muistelee enää seuraavan 

sukupolvi, vaan muistaminen loppuu viimeistään lemmikin omistaneiden ihmisten kuollessa.44 

                                                 
34 Howell 2002: 12. 
35 Marvin 2006: 16; Torres 2007; Cudworth 2015: 9–11; Schuurman & Laurén 2016. 
36 Cusack 1988: 181, 186–189; Marvin 2006; Torres 2007; Cudworth 2015: 9–11; Schuurman & Laurén 2016. 
37 Davis et al. 2003: 68; Schuurman & Laurén 2016: 53; Bardina 2017: 418. 
38 Brandes 2009; Gross & Salkin 2020. 
39 Cowles 1985; Woods 2002: 9; Schuurman & Laurén 2016: 53–54. 
40 Kenney 2004: 44; Ambros 2010: 314–315. 
41 Hallam and Hockey 2001: 93–94; Davis et al. 2003: 68; Kenney 2004: 47; Ambros 2010. 
42 Davis et al. 2003: 68; Ambros 2010: 314; ks. myös Kenney 2004: 47. 
43 Witt 2003; Kenney 2004: 52, 55; Kaukua 2006: 70–71. 
44 Kenney 2004: 52; Ambros 2010: 314. 
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On myös mahdollista, että perheessä jokainen muistelee lemmikkiään yksityisesti eikä perheen 

kesken.45 

Lemmikin surijoiden rajattu joukko ja suremisen yksityisyys kertoo siitä, kuinka 

pelkästään lemmikin sureminen voidaan nähdä sosiaalisesti kyseenalaisena. 46  Lemmikk ien 

kuolemaan liittyvä ristiriitaisuus onkin suurimpia syitä, miksi eläinten hautausmaat ovat niin 

hedelmällinen tutkimuskohde useille tieteenaloille. Esimerkiksi kysymykset liittyen lemmik in 

sieluun ja kuolemattomuuteen aiheuttavat keskustelua. Vivian Spiegelmanin ja Robert 

Kastenbaumin vuonna 1990 julkaistussa artikkelissa käsitellään lemmikkien hautaamis ta 

liittyen Yhdysvalloissa sijainneeseen taloudellisten vaikeuksien vuoksi toimintansa lopettaneen 

Pet Rest Memorial Mortuary and Cemetery-hautausmaahan. Tutkimus on ajalta, jolloin 

Hiironen oli vielä toiminnassa ja, vaikka se metodeiltaan poikkeaakin tästä tutkimuksesta, se 

antaa hyvän kuvan aikansa ilmapiiristä lemmikkien hautaamista kohtaan. Spiegelman ja 

Kastenbaum käsittelevät artikkelissaan lemmikkien hautaamiseen liittyvää sosiaalis ta 

ristiriitaisuutta ja jopa paheksuntaa, mutta samalla osoittavat, kuinka esimerkiksi psykologit ja 

sosiologit ymmärsivät lemmikkien merkityksen omistajalleen ja siten myös hautaamisen ja 

muistamisen tärkeyden. Artikkelissa todetaan hautaamisen ja muistamisen itsessään olevan 

ymmärrettäviä piirteitä, vaikka hautaamiseen voi liittyä tietynlaista hölmöyttä.47 

Sosiologian ja muiden käyttäytymistieteiden näkökulmasta on tutkittu lemmikk ien 

kuolemaan liittyviä tunnetiloja ja kokemuksia. 48  Useissa tuloksissa havaitaan lemmik in 

kuolemaan liittyvän menetyksen tunteen olevan hyvin samanlainen kuin läheisen ihmisen 

menetyksestä seuraava tunne. 49  Sureminen on lemmikin tapauksessa kuitenkin usein 

lyhytkestoisempaa verrattuna läheisen ihmisen menetykseen. 50  Lemmikin menettäminen 

voidaan nähdä niin traumatisoivana, että sitä mietitään jo ennen lemmikin hankintaan ja pelko 

menetyksestä voi estää lemmikin hankinnan kokonaan.51  

                                                 
45 Schuurman & Laurén 2016. 
46 ks. esimerkiksi Fogle 1981: 340–342; Carmack 1983; Quackenbush & Graveline 1985; Spielgelman & 

Kastenbaum 1990; Weisman 1991: 243; Woods 2000; Howell 2002; Schuurman & Redmalm 2019: 33; 

Tourigny 2020. 
47 Spielgelman & Kastenbaum 1990. 
48 Esim. Cowles 1985; Quackenbush & Graveline 1985; Gosse & Barnes 1994; McCutcheon & Fleming 2002; 

Planchon et al. 2002. 
49 Kübler-Ross 1969; Cowles 1985; Archer & Winchester 1994: 259–260; Nicholson et al. 1995; Kwong & 

Bartholomew 2011. 
50 Weisman 1991: 243; Archer & Winchester 1994; Woods 2000: 9; McCutcheon & Fleming 2002: 184; Davis 

et al. 2003. 
51 Macdonald 1981: 205; Risley-Curtis et al. 2006: 440. 
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Hautausmaiden tutkimus kuuluu osaksi nekrogeografiaa ja kuoleman tutkimusta, jotka 

keskittyvät kuolemanprosessiin ja siihen kuuluvien ilmiöiden tutkimukseen. Nekrogeografian 

määritelmän on luonut Fred B. Kniffen, jonka mukaan se on tutkimusta hautausmaista ja 

hautauskäytännöistä. 52  Kniffen mukaan kuolleisiin ja hautausmaihin liittyy universaaleja 

käytäntöjä, ja ne heijastavat muun muassa yhteisön perinteisiä arvoja, uskonnollisia periaatteita, 

oikeudellisia määräyksiä ja sosiaalista statusta.53  Lisäksi Lily Kongin mukaan hautausmaat 

heijastavat kulttuurisia ja historiallisia arvoja. 54  Vielä 60-luvun lopussa Kniffenin mukaan 

puhdasta nekrogeografista tutkimusta olivat tehneet vain muutamat maantieteilijät, kuten 

William D. Pattison ja Larry W. Price. Pattison tutkimuksessa käsitellään 70:tä ihmis ten 

hautausmaata 1950-luvun Chicagossa tarkoituksena selvittää hautausmaiden sijainteja ja syitä 

perustamiselle.55 Price tutkii 214 hautausmaata Illinoisin osavaltiossa, Massacin ja eteläisen 

Popen läänissä. Tutkimuksessaan Price käyttää jakoa hautausmaista perustuen niiden hautojen 

määriin ja jakaa muistomerkit omiin kategorioihinsa.56  

Myöhemmin Alan Nash on tarkentanut nekrogeografian määritelmää ja rajausta, tuoden 

esiin Kniffenin määritelmän heikkoudet.57 Nashin mukaan tutkimuksessa tulee yhdistää ihmis-  

ja fyysinen maantieto hautausmaiden fyysisen sijainnin muutosten tutkimukseen. Hänen 

mukaansa lemmikkeihin liittyvän nekrogeografian tarkoituksena on tutkia arvoja ja arvostusta, 

joita annetaan ihmisen ja lemmikin väliselle suhteelle ja hautauspaikoille näiden suhteiden 

merkkinä. Nämä suhteet ovat luonnollisesti alttiina huomattavalle tila-ajalliselle vaihtelulle 

kulttuurista ja ajankohdasta riippuen. Länsimaisissa yhteiskunnissa ihmisten hautausmaat 

ymmärretään perinteisesti vainajien pyhiksi levähdyspaikoiksi, kun taas käsitys eläinten 

hautausmaiden pyhyydestä on saanut jalansijaa vasta tällä vuosituhannella.58  

Richard V. Francaviglia toteaa nekrogeografian tutkimuksen jakautuvan kahteen 

suurempaan kategoriaan: hautausmaiden muistomerkkeihin keskittyvään tutkimukseen ja 

hautausmaiden sijaintiin liittyvään tutkimukseen. 59  Hänen mukaansa hautausmaita tulee 

analysoida kulttuurimaisemina eli paikkoina, joilla on määriteltävissä olevat visuaaliset 

ominaisuudet perustuen yksittäisiin muotoihin, kuten hautakiviin, puihin ja aitoihin, näiden 

                                                 
52 Kniffen 1967. 
53 Kniffen 1967: 427. 
54 Kong 1999: 7. 
55 Pattison 1955. 
56 Price 1966. 
57 Nash 2018. 
58 Nash 2018: 557–560. 
59 Francaviglia 1971. 
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muotojen sijoittumiseen tilajärjestelyyn. Hiirosen hautausmaasta on aiemmin tehty 

kohdebiografinen kuvaus, joka keskittyy Pattisonin tutkimuksen ja Francaviglian 

jälkimmäisenä mainitun kategorian mukaisiin teemoihin.60 

 

1.2. Tutkimushistoria 

Lemmikkien kuolemankulttuuria on tutkittu maailmalla varsin runsaasti, esimerkiksi Michał 

Piotr Pręgowski on tutkinut lemmikkien hautausmaita Japanissa, Puolassa ja Yhdysvalloissa.61 

Tutkimuksessaan hän vertailee lemmikkieläinten hautausmaita ja lemmikkien muistamisen 

yhtäläisyyksiä ja eroja eri maiden välillä. Hän alleviivaa ihmisen ja eläinten hautausmaiden 

samankaltaisuuksia, mutta hänen mukaansa merkittävin ero on muistomerkkien personoinnissa, 

joka eläinten hautausmailla on tietenkin eläimiin sopivaa, kun taas ihmisten hautausmailla se 

on ihmisiin sopivaa. 62  Muuten muistomerkit ovat yhtenäisiä. Lemmikkejä käydään 

muistamassa samoina päivinä kuin ihmisiäkin. Muistaminen tapahtuu hyvin samoin tavoin, 

haudalle viedään kukkia ja kynttilöitä.63 Maiden välistä variaatiota on havaittavissa esimerkiks i 

uskonnon roolissa ja symboliikassa.64 

Arkeologian avulla hautausmaita voidaan tutkia kajoamattomin menetelmin, perehtyen 

hautausmaan muistomerkkeihin. Tällaista tutkimusta on tehnyt esimerkiksi Donald D. Zeigler, 

joka artikkelissaan käsittelee ihmisten hautausmaiden hautakivien tekstejä ja koristeluja eri 

hautausmailla Yhdysvalloissa. Zeigler jaottelee hautausmaat neljään eri alueeseen: hauta (the 

Burial Zone), hautamuistomerkki (the Grave Marker), haudan viereinen alue (the Contiguous 

Zone) ja hautausmaa (the Land Use Zone). Tutkimuksessaan hän keskittyy 

hautamuistomerkkeihin ja viereiseen alueeseen eli haudan edustaan, näihin myös tämä tutkimus 

keskittyy. Hän on kiertänyt eri hautausmailla ympäri Yhdysvaltoja etsimässä mielenkiinto is ia 

ja joukosta erottuvia, persoonallisia hautamuistomerkkejä.65 

Francaviglia käyttää tutkimuksessaan hautamuistomerkkien kategorisointia , 66  jota 

myös tässä tutkimuksessa käytetään, vaikkakin muistomerkkien kategoriat ovat erilaiset 

johtuen hautausmaiden erilaisesta luonteesta ja muistomerkkien erilaisuudesta. Francaviglian 

                                                 
60 Puska 2021; Ikäheimo et al. 2022. 
61 Pręgowski 2018. 
62 Pręgowski 2018: 116–117. 
63 Hyttinen 1996: 140–142; Pręgowski 2018: 116. 
64 Pręgowski 2018: 114. ks. myös Brandes 2009: 119. 
65 Zeigler 2015. 
66 Francaviglia 1971: 502–503. 
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tekemää muistomerkkien malliin liittyvää vuosikymmenittäistä tunnistamista ja muutoksen 

seuraamista yritettiin myös Hiirosessa, mutta se on haastavaa, koska hautausmaa oli 

toiminnassa vain lyhyen aikaa, jolloin suurta muutosta ei ehtinyt tapahtua. Lisäksi jäljellä olevat 

muistomerkit ovat säilyneet huonosti ja jäljellä oleva otanta on yksipuolista. 

Lemmikkien hautausmaiden määrällisissä tutkimuksissa useimmat ovat käyttäneet 

hautojen valokuvausta ainoana tai pääasiallisena dokumentointimenetelmänä.67 Se on nopea ja 

tehokas tapa, jolla pystyy käymään läpi suuren määrän muistomerkkejä. Menetelmä toimii 

parhaiten, kun tutkimus keskittyy vain muistomerkin ulkonäköön eikä esimerkiksi lisäksi 

haudan mittoihin, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. Esimerkiksi Carol J. Auster dokumento i 

2600 haudan muistolaatat Lancaster Pet Cemetery-hautausmaalla, Lancasterin kaupungissa 

Pennsylvian osavaltiossa selvittääkseen, millaisia tietoja muistolaatoista yleisesti ottaen löytyy, 

sekä mitä niissä on koskien lemmikin omistajia, lajia tai rotua, ja kuinka lemmikkien nimet ovat 

muuttuneet. 68  Tutkimuksessa etuna oli, että hautausmaasta on olemassa kartta, johon on 

merkitty hautojen tiedot, ja useissa muistolaatoissa on hautapaikan koodi, jolloin haudat ja 

niiden kuvat voitiin yhdistää olemassa olevaan karttaan. Koska hautausmaa lla 

muistomerkkeinä toimivat metalliset muistolaatat, ovat tiedot niissä säilyneet huomattavas t i 

paremmin kuin Hiirosen hautausmaalla. Tämän takia lähtökohtaisesti Auster sa i 

tutkimuksessaan paremmalla kattavuudella tuloksia, esimerkiksi lemmikin ikä voitiin laskea 

jopa 93 % dokumentoiduista muistolaatoista. 

Eric Tourignyn tutkimus eläinten hautausmaista Iso-Britanniassa on menetelmiltään 

samanlainen kuin tämä tutkimus. Hän dokumentoi hautamuistomerkkejä neljältä 1890–1960-

luvun hautausmaalta. Tourigny toteaa, että lemmikkien hautausmaiden avulla voidaan selvittää 

yhteisön asenteiden muutosta ja sen vaikutusta materiaaliseen kulttuuriin. Eläinten hautausmaat 

auttavat meitä kontekstualisoimaan nykyistä suhdettamme lemmikkeihin vertailemalla 

ihmisten ja eläinten hautausmaita ja samalla osoittaa kuinka arkeologista tutkimusta voidaan 

hyödyntää tutkimuksessa. Koska hautaamiseen ja muistamiseen liittyvät käytänteet muuttuvat 

koko ajan, vaikuttaa se materiaaliseen kulttuuriin luoden uusia näkökulmia tutkimukseen. 69 

Lemmikkeihin liittyvän kuolemankulttuurin tutkimus tarjoaa monipuolisen ja parhaimmillaan 

hyvin hedelmällisen näkökulman lajien välisten kulttuuristen rajojen tutkimukseen.70 

                                                 
67 Ks. esimerkiksi Bardina 2017; Auster 2018; Auster et al. 2020; Tourigny 2020. 
68 Auster et al. 2020. 
69 Tourigny 2020: 14. 
70 Ambros 2010: 308. 
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Suomessa Lemmikkieläinten kuolemaa kulttuurisena ilmiönä on tutkinut Pro gradu -

tutkielmassaan Lotta Kaukua. 71  Nora Schuurman ja Kirsi Laurén ovat tehneet 

kyselytutkimuksen liittyen suomalaisten kokemuksiin lemmikin kuolemasta ja siihen liittyvis tä 

sukupuolirooleista.72  He toteavat tutkimuksessaan lemmikin kuoleman olevan kulttuurises t i 

rituaalisoitua, minkä vuoksi he käyttävät tutkimuksensa tulosten analysoimiseen 

siirtymäriittiteoriaa. Lemmikkien hautausmaista tutkimusta on tehnyt esimerkiksi Sonja 

Hyttinen,73  joka tutki Helsingin Ruskosuon eläinten hautausmaata. Oulun toisen, nykyisen 

Mikonkankaan eläinten hautausmaan hevosten hautoja tutkivat Oulun yliopiston tutkijat Tiina 

Äikäs, Janne Ikäheimo ja Riitta-Marja Leinonen.74 

Vaikka ihmisen ja lemmikin välistä suhdetta ja lemmikin merkitystä omistajalleen on 

tutkittu runsaasti, on tässä tutkimuksessa tehdyn kaltainen systemaattinen ja perusteellinen 

tutkimus liittyen hautamuistomerkkeihin, lemmikin muistamiseen ja siten lemmik in 

merkityksestä omistajalleen, ollut vähäistä. Tämä tutkimus osoittaa lemmikin roolin ja 

merkityksen ihmisille materiaalisen kulttuurin kautta. Useissa muissa tutkimuksissa on 

keskitytty käytössä oleviin hautausmaihin, jolloin muistomerkkien kunto on ollut yleises t i 

parempi kuin Hiirosen muistomerkkien. Toimintansa lopettanut hautausmaa on kuitenk in 

tärkeä kulttuuriperintö kohde, joka on osa oululaista ja samalla suomalaista ihmisen ja eläimen 

välisen suhteen historiaa. 

 

2. Aineisto ja menetelmät 

Hiirosen vanha eläinten hautausmaa sijaitsee Hiirosen kaupunginosassa, Kiilakiventien ja 

Pohjantien välissä (Kuva 1). Se on osa Leimolanpuistoa. Pohjantie kulkee hautausmaan 

läntisellä puolella. Hautausmaan itäisellä puolella on Kiilakiventiehen rajautuva pieni 

metsäkaistale, jossa on ulkoilupolkuja. Hautausmaa ei näy Pohjantielle tai Kiilakiventie lle, 

mutta sen vieressä kulkevalle ulkoilupolulle sen aita ja reunimmaiset hautakivet näkyvät. 

Hautausmaan pohjoispuolella kulkee jalkakäytävä, jonka toisella puolella on Pohjan sairaala. 

Jalkakäytävä johtaa alikulkutunneliin pohjantien alitse. Eteläisellä puolella jatkuu metsää 

(Kuva 2).  

                                                 
71 Kaukua 2006. 
72 Schuurman & Laurén 2016. 
73 Hyttinen 1996. 
74 Äikäs et al. 2021. 
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Hautausmaa on mäntyisää sekametsää, 

jonka aluskasvillisuus on suurimmaksi osaksi 

mustikkaa, puolukkaa ja sammaleita. 

Varsinkin jäljellä olevan hautausmaan 

läntinen reuna, ennen meluvallin edessä 

olevaa tuhoutunutta aluetta, on kohtuullisen 

tiheää metsää, mutta muuten puita on 

harvakseltaan. Alueella on sekä nuoria puita, 

että vanhempia jo hautausmaan perustamis ta 

edeltäviltä ajoilta olevia puita. (Kuva 3 ja 4). 

Hautausmaan kaakkoisnurkassa on matalahko 

moreenikumpare, mutta muuten hautausmaa 

on alavaa. Maanpinta on matalinta 

hautausmaan keskellä ja eteläisessä osassa, 

missä yleensä on kaikkein kosteinta ja 

keväällä lumien sulettua vesien imeytyminen 

maahan kestää pisimpään. 

Kuva 2. Hiirosen eläinten hautausmaa ja sen 

ympäristö. Kartta: Paikkatietoikkuna. 

Kuva 1. Hiirosen eläinten hautausmaan sijoittuminen Oulun Kaupungissa. Kartta: Paikkatietoikkuna.  
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Kuva 3. Hautausmaan tuhoutunut osa. Kuva: Jasmin Puska. 

 

Kuva 4. Hautausmaan portilta tuhoutuvalle alueelle kulkeva polku. Polun ympärillä näkyy hautausmaan 

tyypillistä kasvustoa, nuoria ja vanhoja puita. Kuva: Jasmin Puska. 
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Aineistona käytetään kesällä ja syksyllä 2020 tehtyä hautausmaan kartoitusta, jossa 

dokumentoitiin jäljellä olevat haudat. Koska hautakirjojen perusteella hautausmaalla tiedetään 

olleen yli kaksi tuhatta hautaa, keskityttiin tässä tutkimuksessa vain niihin hautoihin, joissa on 

muistomerkki jäljellä. Tämä jako tehtiin sen takia, että muistomerkittömät haudat eivät 

itsessään tuo lisäarvoa tutkimukseen. Voidaan kuitenkin todeta, että hautausmaalla oli 

dokumentoitujen hautojen lisäksi useita muistomerkittömiä kumpuja, jotka muodoltaan sopivat 

haudoiksi. Hautausmaan loppuaikoina korkean pohjaveden takia hautoja ei voitu kaivaa 

riittävän syviksi, jolloin hautoihin saatiin riittävä hautaussyvyys tekemällä kumpu haudan 

päälle.75 Riittävä hautaussyvyys oli tärkeä siksi, että villieläimet jättäisivät lemmikkien jäänteet 

rauhaan ja hautaaminen olisi hygieenistä. Todennäköisesti nämä sopivan malliset kummut ovat 

hautakumpuja. Joitain muistomerkittömiä hautoja dokumentoitiin, jos niissä oli esimerkik s i 

istutus tai haudalle tehdyt reunukset. Samoin joitain hautakumpuja on dokumentoitu, jos niiden 

sijainti hautausmaalla on ollut sillä tavalla merkittävä, että ne ovat esimerkiksi täydentäneet 

hautariviä. Hautausmaan hautojen lukumäärää oli tarpeetonta selvittää kokonaisuudessaan 

kartoittamalla, koska sama tieto ilmenee OSEY:n arkiston materiaalista ja lehtileikkeistä.76  

Kartoituksen tarkoituksena oli dokumentoida kaikki näkyvät muistomerkit, niiden 

ulkonäkö, materiaali, muistomerkkien koristeet ja hautojen koristelu. Kartoituksessa käytettiin 

alun perin Museoviraston ihmisten hautausmaiden dokumentointia varten tekemää lomaketta, 77 

joka muutettiin toimimaan paremmin eläinten hautausmaan dokumentointiin, ja sitä käytettiin 

ensin Mikonkankaan hevosten hautojen dokumentoinnissa. Mikonkankaan ja Hiirosen 

hautausmaiden erilaisen luonteen takia dokumentointilomaketta muokattiin muutamia kertoja 

dokumentoinnin aikana vastaamaan paremmin Hiirosen hautausmaan tutkimuksen tarpeita. 

Koska Hiirosessa ei ole hevosten hautojen, niihin viittaavia kohtia myöhemmin poistettiin 

lomakkeesta. Lomakkeeseen muutetiin myös hautamuistomerkin kuntoa koskevia ilmauksia ja 

haudan tilaa koskevia vaihtoehtoja. Muutoksia tehtiin myös siksi, että se nopeuttaisi ja 

helpottaisi itse dokumentointia. Tutkimuksen liitteenä on lopullinen versio lomakkeesta (Liite 

1). 

Dokumentoinnissa haudat numeroitiin, mitattiin ja niille katsottiin haudan pituusakse lin 

mukainen suunta hautaan päin. Hautojen numerointi eteni suunnilleen riveittäin ja 

löytöjärjestyksessä. Koska välillä ohi kulkiessa metsän aluskasvillisuuden seasta saattoi löytyä 

                                                 
75 OSEY A: 2. 
76 OSEY A: 8; 9. 
77 Museovirasto 2015. 
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hauta, jota ei ollut aiemmin havaittu, numeroitiin tällaiset haudat seuraavan haudan numeron 

mukaan. Itse hauta mitattiin, mikäli siitä oli havaittavissa hautauksen reunat, esimerkiksi sillo in, 

kun hautaa ympäröivät kivet, puulankut tai haudalla on näkyvä hautakumpu. 

Hautauksen muodot jaettiin kategorioihin: pyöreä, soikea, pitkänomainen, 

nelikulmainen tai ei näkyvissä/hahmotu. Koska aluskasvillisuus vaikeutti toisinaan haudan 

hahmottamista, varsinkin loppukesästä, kun kasvien ollessa vehreimmillään, on osa muodoista 

hyvin tulkinnanvaraisia. Kuitenkaan tulosten kannalta ei ole suurta merkitystä sillä, onko 

hautauksen muoto pyöreä tai soikea. Suurempi merkitys on haudan reunustamisella tai 

aitaamisella, jotka dokumentointiin materiaalien mukaan. Lisäksi dokumentoitiin haudan pinta, 

jonka kohdalla kiinnosti erityisesti pinnalle valittu materiaali, kuten hiekka tai luonnollinen 

kasvillisuus. Pinnan avulla pääteltiin myös haudan ylläpidosta, esimerkiksi siisti hiekkainen 

pinta keskellä metsää antaa ymmärtää, että joku on käynyt sitä siistimässä, kun taas lähes 

aluskasvillisuuden valtaamaa ja risujen peittämää hautaa tuskin aktiivisesti ylläpidetään. Sen 

jälkeen keskityttiin itse muistomerkkiin ja sen piirteisiin. Mahdollinen teksti kirjattiin, 

kiinnittäen erityisesti huomiota lemmikin nimeen, rotuun ja lajiin, synnyin- ja kuolinaiko ihin 

sekä mahdollisiin muistokirjoituksiin. 

Itse muistomerkki mitattiin ja sen malli dokumentoitiin sen asennon ja muodon avulla 

niihin, jotka olivat pystyssä tai vaaka-asennossa. Erottelu on siinä mielessä paikallaan, että 

pystyssä olevat merkit ovat helpommin havaittavissa ja määrällisesti vähäisemmät vaaka-

asennossa olevat merkit helposti peittyvät metsän aluskasvillisuuden alle. Vaakatasossa olevia 

merkkejä onkin löytynyt useimmiten sattumalta tai hautakumpu on paljastanut haudan paikan, 

jolloin muistomerkkiä on osannut etsiä kasvillisuuden seasta. Lisäksi kategorioitiin omikseen 

ristit, vapaamuotoiset78 muistomerkit ja muut. Risti-kategoriaan kuuluvat perinteiset hautarist it. 

Vapaamuotoiset muistomerkit puolestaan merkit eivät kuulu selkeästi edeltäviin ja omistaja on 

todennäköisesti itse tehnyt merkin. Näille merkeille ominaista on luovuus ja poikkeava 

ulkomuoto muihin merkkeihin nähden. Viides kategoria eli muut sisältää kolme hautausmaa lla 

olevaa muistomerkkien metallista telinettä, josta itse muistomerkki on kadonnut. Yleensä 

tällaisia telineitä käytetään kiviveistämöistä tai hautaustoimistosta saataville kivilaatoille. 

Muistomerkin materiaali pyrittiin selvittämään, mutta se osoittautui osittain haastavaksi, 

koska tunnistaminen täytyi tehdä silmämääräisesti. Muistomerkkien pintakäsittely kirjattiin 

                                                 
78 Dokumentointi lomakkeessa nimellä veistos. 
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ylös. Esimerkiksi kivien kohdalla pintakäsittely oli yleensä hiottu, kiillotettu tai jätetty 

luonnolliseksi. 

Muistomerkin kirjoitustekniikka ja muu koristelu dokumentoitiin myös 

mahdollisimman tarkasti. Käytettyjä kirjoitustekniikoita ovat esimerkiksi kultaus, hopeoint i, 

kaiverrus, maalaus, irtokirjaimet tai erillinen metalli- tai muovilaatta. Koristeiden kuvat ja 

symbolit saattoivat auttaa myös lemmikin lajin tai jopa rodun määrittämisessä, koska on 

epätodennäköistä, että marsun kuvallisessa haudassa olisi kissa haudattuna tai 

saksanpaimenkoiran kuvallisessa haudassa chihuahua. Haudoista etsittiin uskonnollis ia 

symboleita, kuten enkeleitä tai ristejä, tai muita kuolemaan, vapauteen tai rauhaan liitettäviä 

symboleita, kuten kyyhkyjä, pääskyjä tai aurinkoja. Myös muita lemmikkiin viittaavia 

koristeita etsittiin, kuten valokuvia, mutta niitä ei juurikaan löytynyt. Muutamista säilyne is tä 

valokuvista ei voitiin tunnistaa vain, että kyseessä on valokuva. 

Haudalla tapahtuneita muutoksia tai ilkivaltaa dokumentoitiin, mutta näitä tapauksia oli 

hankala tunnistaa, koska kaatunut muistomerkki ei välttämättä ole kenenkään tahallaan kaatama 

vaan se on voinut kaatua esimerkiksi tuulen voimasta. Yhdestä hautamerkistä löytyi selviä 

ilkivallan merkkejä ja yhdestä mahdollisia. Muistomerkin kunnon arviointiin vaikutti lisäksi 

merkin asento ja onko se esimerkiksi peittynyt aluskasvillisuuden alle. Peittyneisyyden 

arvioinnissa käytettiin asteikkoa ei peittynyt, osittain peittynyt tai kokonaan peittynyt. Asentoa 

arvioitiin asteikolla vakaa, kallistunut, vaarallisesti kallistunut tai kaatunut. Muistomerk in 

kuntoa arvioitiin asteikolla ehjä, rikki, lahonnut tai ruostunut. Myös mahdolliset muutokset 

muistomerkissä, kuten siirtäminen tai irrallisuus hautausmaalla, huomioitiin. Muistomerk in 

kuntoa hyödynnettiin pääteltäessä haudan ylläpidosta: rikkinäinen ja peittynyt muistomerkk i 

tuskin on ylläpidetty, mutta siisti ja vakaa merkki mahdollisesti on. Päätelmää kuitenk in 

käytettiin vain haudan ollessa ylläpitämätön, koska se on huomattavasti helpompi sanoa kuin, 

että hautaa ylläpidettäisiin. 

Muistomerkkejä ei varsinaista puhdistettu, vaan kasvillisuutta pyyhittiin pois ja 

merkkejä nostettiin esiin sen verran, että ne pystyttiin dokumentoimaan. Merkki nostettiin esiin 

dokumentoinnin ajaksi, jotta ympäröivää kasvillisuutta ei tarvitsisi turmella. Suurin osa jopa 

kivisistä merkeistä on niin kevyitä, että niitä voitiin nostaa esiin. Merkit pyrittiin laittamaan 

takaisin paikoilleen niin kuin ne olivat ennen dokumentointia. Jossakin tapauksissa 

kasvillisuutta jouduttiin poistamaan jonkin verran.  

Tämän jälkeen tarkasteltiin muistamiseen liittyviä esineitä haudalla, eli kynttilö itä, 

lyhtyjä ja koriste-esineitä. Lyhdyistä dokumentoitiin niiden väri, koko ja mahdollis ten 
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kannattimen korkeus. Myös kynttilöiden paikat dokumentoitiin, esimerkiksi haudan edessä, 

läheisyydessä tai lyhdyssä. Kynttilöitä käytettiin päätelmissä haudan ylläpitämisestä.  

Syksyllä 2020 pyhäinpäivän jälkeisenä aamuna kävin tarkastamassa haudoille sytytetyt 

kynttilät, ja saman vuoden joulunaattona Oulun yliopiston arkeologian lehtori Janne Ikäheimo 

kävi kiertämässä hautausmaan. Havainnot lisättiin dokumentoinnista tehtyyn tietokantaan ja 

kynttilällisten hautojen todettiin olevan ylläpidettyjä. Lisäksi kesän ja syksyn aikana 

muutamille haudoille vaihtamassa kukkia ja muutenkin hautausmaalla tapahtui muutoks ia . 

Esimerkiksi yhtä muistomerkkiä oli siirrelty hautausmaalla sekä lyhtyjä ilmestyi, katosi ja 

hajosi. Myös nämä havainnot lisättiin dokumentoinnin tietokantaan, ja havaintojen perusteella 

muutettiin käsitystä siitä, ylläpidettiinkö hautaa vai ei. Lyhtyjen hajoamisia (kaksi kappaletta) 

ei katsottu ilkivallaksi, koska on vaikea sanoa, olivatko ne hajonneet tuulen ne kaataessa, onko 

niiden päälle tippunut oksa vai onko joku ne tahallaan rikkonut, varsinkaan, koska samaisella 

hautausmaa käynnillä ei löytynyt enempää merkkejä ilkivallasta. 

Viimeisenä kohtana oli arvio haudan tilasta eli ylläpidettiinkö sitä vai ei. Alkuperäisen 

dokumentointilomakkeen asteikko oli ylläpidetty, ylläpitämätön, pintakasvustoa, horsmaa, 

ilkivaltaa, mutta kyseinen asteikko ei ollut käytännöllinen ja toimiva Hiirosessa. Hautojen 

pintojen perusteella oli mahdoton sanoa, oliko niitä ylläpidetty vai ei. Suurimman osan 

haudoista pinta oli jätetty luonnollisiksi, minkä vuoksi suurin osa kasvoi enemmän tai 

vähemmän ”horsmaa”. Luonnollisen kasvuston jättäminen saattoi olla tarkoituksenmukais ta, 

koska vain muutaman haudan pinnalle oli laitettu hiekkaa tai kasvit kitketty pois. Muutosten 

jälkeen lopulliseen versioon valittiin kategorioiksi ylläpidetty, mahdollisesti ylläpidetty, 

ylläpitämätön ja ei merkkejä. Mahdolliset merkinnät ilkivallasta siirrettiin muistomerkin tilaa 

koskeviin muihin muutoksiin. Ylläpidon määrittely oli hankalaa, koska haudoilla ei vierailla 

yhtä aktiivisesti kuin ihmisten haudoilla, jolloin yhä ylläpidetyllä haudalla saatetaan vierailla 

vain kerran kesässä eikä vierailusta välttämättä jää jälkeä. Haudalla vierailu voidaan kuitenk in 

nähdä merkittävämpänä kuin se, kuinka usein vierailua tapahtuu. Tällä perusteella voisi olla 

parempi puhua käytössä olevasta tai vieraillusta haudasta. Ylläpito tässä tutkimuksessa 

tarkoittaa lähinnä sitä, että joku on selvästi vieraillut tai hoitanut lemmikkinsä hautaa. Haudan 

hoitamisen ei siis ole tarvinnut olla säännöllistä, jotta se laskettaisiin ylläpidoksi. 

Hautojen variaatio oli todella suuri, minkä takia myöhemmin tulkintavaiheessa 

jouduttiin yhdistelemään havaintoja, jotta saataisiin isompia kokonaisuuksia. Esimerk ik s i 

materiaaleja oli niin monenlaisia, että ne jaettiin kolmeen kategoriaan: kiviveistämöstä saatavat, 
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luonnonmateriaalit ja ylijäämämateriaalit.79  Tällä pyrittiin siihen, että esimerkiksi tuloksia 

esittävät taulukot olisivat paremmin havainnollistavia. Näistä ylijäämämateriaaleissa oli 

kaikkein laajin kirjo. Myös kuntoa kuvaavat piirteet jaettiin suurempiin kategorioihin: hyvä, 

kohtalainen, huono, kaivettu ja tuhoutunut.80 

Vuonna 2020 tehdyn kartoituksen materiaali yhdistettiin syksyllä 2017 tehtyyn 

kartoitukseen hautausmaan tuhoutuneesta osasta. Alue oli tuolloin vasta osittain tuhoutunut, 

koska metsän aluskasvillisuus oli jo raivattu pois, mutta hautojen paikat olivat vielä osittain 

nähtävillä. Sieltä dokumentointiin kuusi kaivettua hautaa ja 67 haudan tai mahdollisen haudan 

jäännettä. Kartoitukseen käytettiin suunnilleen samaa dokumentointilomaketta, ilman 

myöhemmin tehtyjä muutoksia. Olen kuitenkin tarkistanut haudoista otetut kuvat, jotta  

lomakkeiden tiedot ovat yhtenäiset kesän 2020 kartoituksen kanssa. Joitain hautoja 

dokumentoitiin uudestaan kesän 2020 kartoituksessa, mutta ne on huomioitu analyysissä. 

Tämän tutkimuksen hautojen määriä koskevissa luvuissa on aina huomioitu molemmat 

kartoitukset, vaikka yksinkertaisuuden takia puhunkin vain kartoituksesta. 

Lisäksi jokaisesta dokumentoidusta haudasta tai muista irtolöydöistä, joita oli muutamia, 

otettiin takymetrillä piste myöhempää ArcGIS-ohjelmalla tehtävää analyysia varten. 

Takymetrinä käytettiin Trimble Geodimeter CU-laitetta. Hautojen mittaaminen suoritettiin 11 

kiintopisteen avulla (Kuva 5). Kiintopisteverkosto luotiin yhden tunnetun pisteen avulla, joka 

toimi kiintopiste nollana. Tunnetun nollapisteen avulla mitattiin muut kiintopisteet Trimble R8s 

GSNN:n avulla. Johtuen hautausmaan osittain tiheästä kasvustosta, jouduttiin hautojen 

mittaamisessa yleensä siirtämään takymetri kiintopisteeltä ja mittaamaan haudat vapaalta 

pisteeltä, jotka asemoitiin vähintään kahden kiintopisteen avulla. Haudat pyrittiin mittamaan 

                                                 
79 Kiviveistämöstä saatavat: kaikki kiviveistämöstä, hautaustoimistosta tai vastaavalta hautakiviä toimittavalta 

taholta saatavat hautakivet ja esimerkiksi kivilaatat, joissa on ammattilaisen tekemä kaiverrus; 

luonnonmateriaalit: luonnonkivet, oksat, kelopuu, puupölkky; ylijäämämateriaalit: betonilaatta, kivilaatta (jossa 

ei ole ammattilaisen tekemää kaiverrusta), kaakelilaatta, pesubetonilaatta, metallilaatta, puulevy, vesivaneri, 

lasikuitulevy, tiili, puulankku ja muu puu (käsitelty), styroksi, määrittelemätön/muu lasi, metalli. 
80 Hyvä: vakaa, ehjä, paikallaan; kohtalainen: osittain peittynyt, kallistunut, taittunut, vääntynyt, kääntynyt, 

siirretty, tipahtanut, ruostunut; huono: peittynyt, vaarallisesti kallistunut, kaatunut, lahonnut, kadonnut, rikki; 

kaivettu: kaivettu. 
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siten, että prismasauva oli muistomerkin edessä keskellä sitä, mutta välillä tiheän puuston 

vuoksi prismaa jouduttiin siirtämään. Se kuitenkin pyrittiin pitämään haudan välittömässä 

läheisyydessä. Pisteiden otto tapahtui myöhään syksyllä, jotta puiden lehdet eivät vaikutta is i 

mittaamiseen, mutta metsän risukko ja pensaat ovat paikoitellen niin tiheitä, että ideaalista 

mittausta ei pystytty suorittamaan. Ne kuitenkin olivat osittain siirrettävissä pois tieltä, mutta 

välillä isommat puut pakottivat siirtämään prismaa useita kymmeniä senttejä haudan 

keskikohdasta. Kuitenkin huomioiden mittausvirheen, joka vaihteli muutamasta sentistä 

muutamaan kymmeneen senttiin, hautojen mittaamisen tarkkuuteen voidaan olla tyytyvä is iä 

eikä prisman siirtämisellä ole suurta vaikutusta lopullisiin tuloksiin. 

Hautausmaan polut on piirretty LIDAR-aineistosta ArcGIS-ohjelman avulla. Pohja-

aineistona on hyödynnetty Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen 7.5.2020 

tekemää laserkeilausta, jonka tarkkuus on 40 pistettä per neliömetri. Lähtökoordinaatistona on 

käytetty ETRS89 / ETRS-GK26FIN (EPSG:3133) koordinaattijärjestelmää, josta aineisto on 

Kuva 5. Hautausmaan dokumentoinnissa käytetyt kiintopisteet. 

Kuva: Janne Ikäheimo. 
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muunnettu ETRS89 / TM35FIN (EPSG:3067) koordinaattijärjestelmään. Korkeusjärjestelmänä 

on N200. 

Tutkimuksessa aineistona käytettiin myös OSEY:n arkiston hautakirjoja. Hautakirjat 

ovat vuosilta 1969–1983 ja 1983–1993. Hautausmaalle haudattiin ensimmäiset lemmikit jo 

vuonna 1969, vaikka virallinen toiminta alkoikin vasta parin vuoden päästä. Ensimmäises tä 

hautakirjasta puuttuu ensimmäisten vuosien tiedot, jolloin se todellisuudessa alkaa vasta 

vuodesta 1971. Koska hautakirjoja ovat täyttäneet useat henkilöt, on niistä löytyvissä tiedoissa 

eroavaisuuksia. Esimerkiksi aluksi ajatuksena oli ilmeisesti täyttää lemmikistä muun muassa 

sen nimi, laji ja rotu, synnyin-, kuolin- ja hautausajankohta sekä kuolinsyy, mutta 

todellisuudessa suurimmasta osasta ei löydy kuin laji ja hautausaika. Kuolinsyiden 

kirjoittaminen lopetettiin aika nopeasti ja muita tietoja on täytetty vaihtelevasti. Hautakirjo issa 

oli myös mainittuna lemmikin omistaja ja hänen yhteystietonsa, kuten osoite, sekä haudan 

maksupäivä. Maksupäivä olikin useassa tapauksissa ainut täytetty päivämäärä. Myöskään 

hautapaikkoja ei suurimmaksi osaksi ole kirjattu. 1983–1993 hautakirjassa on enemmän 

hautapaikkoja mainittuna, mutta niissä ei mainita lohkoa, eikä missään varsinaisesti kerrota eri 

hautanumeroiden sijaintia. 

Hautakirjan tiedoista tehtiin tietokanta, mihin kirjattiin hautapaikka ja -lohko, omistajan 

sukupuoli, postinumero ja -toimipaikka, lemmikin laji, rotu ja nimi, montako eläintä hautaan 

oli haudattu, kuolinsyy, synnyin-, kuolin- ja hautausaika tai laskun maksupäivämäärä, mikäli 

edeltäviä ei ollut saatavilla. 

Samassa yhteydessä kävin OSEY:n arkiston uudelleen läpi kaikesta Hiirosen 

hautausmaahan liittyvästä. Arkistosta löytyi lehtileikkeitä sekä hautausmaan perustamiseen ja 

ylläpitämiseen liittyviä asiakirjoja, kuten Oulun kaupungin hallituksen ja sen eri jaostojen 

pöytäkirjaotteita koskien Hiirosen hautausmaata. Arkisto itsessään koostuu kansioista, 

leikekirjoista ja valokuva-albumeista, ja sisältää kaikkea yhdistyksen toimintaan ja yleises t i 

eläinten suojeluun liittyvää materiaalia. Myöskään arkistoinnissa ei ole noudatettu mitään 

selkeää periaatetta, vaan arkistoon on lisätty materiaalia sitä mukaan, kun materiaalia on koettu 

tarpeelliseksi ottaa talteen. Arkiston leikekirjoihin on kirjattu yhdistyksen tapahtumista ja 

toiminnasta, kuten yhdistyksen hallituksen kokouksista ja talkoista. 

On mahdollista, että vanhoista paikallislehdistä tai Oulun kaupungin arkistosta olisi 

voinut löytyä lisää materiaalia tähän tutkimukseen, mutta tässä tapauksessa aineiston voidaan 

todeta olevan riittävän kattava. OSEY:n arkistoissa on melko kattavasti hautausmaan historiaa 

avaavaa materiaalia, eikä kaupungin arkistosta tai vanhoista lehdistä olisi todennäköises t i 
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löytynyt siinä määrin mitään uutta, eikä muiden arkistojen läpikäymisen vaativa työmäärä olisi 

perusteltua tämän tutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävien aineistojen 

käyttöä voisi harkita jatkotutkimuksen toteutukseen. Tutkimuksen kannalta olisi ollut hyvä, jos 

hautausmaasta olisi löytynyt kuvia sen käytön ajalta, mutta valitettavasti niitä ei ole löytynyt. 

 

3. Tulokset 

Hautausmaalta dokumentointiin yhteensä 707 hautaa ja hautamuistomerkkien merkintöjen 

mukaan sinne olisi haudattu yhteensä 734 lemmikkiä. Hautaamisen oli tarkoitus loppua vuonna 

1993, mutta sen jälkeen on haudattu 26 lemmikkiä. Hautakirjojen mukaan hautausmaa lla 

on2174 hautaa ja haudattuna vähintään 2185 lemmikkiä.81 Ero lukujen välillä selittyy hautojen 

ja niiden muistomerkkien luonnollisella poistumisella ja hautausmaan tuhoutuneen osan 

hautojen ja muistomerkkien puuttumisella. Eniten hautoja löytyy hautausmaan kaakkoisosasta 

läheltä hautausmaan reuna-aitaa ja pohjoisosasta (Kuva 6). Vähiten hautoja löytyy hautausmaa n 

keskeltä ja eteläisestä osasta keskeltä, missä ei näyttäisi olevan hautoja ollenkaan. 

Hautausmaa itsessään rakentuu siten, että sen portti on koillisreunalla (Kuva 7). 

Hautausmaan vanha varastorakennus on hautausmaan portin läheisyydessä sen eteläisellä 

puolella polun vieressä (Kuva 7).82 Kooltaan varastorakennus oli noin 3 metriä kertaa 2 metriä 

ja se tuhopoltettiin muutama vuosi hautausmaan sulkemisen jälkeen. Tuhoutunut alue on 

hautausmaan läntisellä reunalla ja sen leveys vaihtelee viiden ja kymmenen metrin välillä, 

lisäksi hautausmaan lounaiskulmassa, jossa on noin kolme metriä leveä oja ja sen vesiallas. 

Tällä kohtaa tuhoutunut alue ulottuu jopa 20 metrin leveydelle. Tuhoutuneella kaistaleella on 

vielä maassa havaittavissa muistomerkkien jäännöksiä (Kuva 3). Hautausmaan vanha aita on 

vielä jäljellä itäreunalla sekä sen pystytolpat pohjois- ja eteläreunoilla. 

                                                 
81 Luku on vähintään luku, koska hautakirjoissa on jonkin verran epäselvyyttä, onko lemmikkiä lopulta haudattu 

hautausmaalle ollenkaan sekä kahden hautakirjauksen kohdalla lukee useampi. OSEY A: 8; 9. 
82 Lantto 2021. 
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Hautausmaalla on useita polkuja (Kuva 7), joiden varrella haudat sijaitsevat. Suoraan 

portista lähtee polku A hautausmaan länsireunaa ja tuhoutunutta aluetta kohti (Kuva 4). Tästä 

polusta poikkeaa kolme etelä-pohjoissuuntaista polkua hautausmaan eteläiselle puolelle. Heti 

portilta lähtee aidan vierustaa pitkin polku B pohjoiseen ja eteläiseen päätyyn. Ennen 

tuhoutunutta aluetta, polusta A etelään poikkeaa polku C, josta poikkeaa useampi itä-

länsisuuntainen pienempi polku kohti tuhoutunutta aluetta. Muita pääpolkuja on B polusta 

poikkeava polku, joka kulkee samansuuntaisesti B polun kanssa, ja B ja C polkujen välissä 

olevat kaksi A polusta etelään päin kulkevaa suurempaa polkua. Kuitenkin suurin osa haudoista 

ovat polkujen A, B ja C varsilla tai niiden pienemmillä poikkipoluilla. Muuten hautausmaa lla 

kulkee useita polkuja, mutta ne eivät ole yhtä merkittäviä eikä niitä pystytty havaitsemaan 

LIDAR-aineistosta, vaikka ne maastossa ovatkin nähtävissä. 

Eniten jäljellä olevia hautoja on hautausmaan reunoilla, lukuun ottamatta eteläistä 

reunaa. Nämä alueet ovat korkeammalla kuin muut alueet, jolloin kosteus ei ole vaikuttanut 

niihin yhtä paljon. Korkea pohjavesi ja siitä aiheutunut kosteus oli yksi syy 

Kuva 7. Hautausmaan polut. Kuva: Jasmin 

Puska. 

Kuva 6. Hautausmaan haudat, aita ja polut. 

Kuva: Jasmin Puska.  
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hautausmaatoiminnan siirtymiselle Mikonkankaalle. Erityisesti hautausmaan alemmilla 

kohdilla keskellä ja eteläisessä osassa on vain vähän hautoja (Kuva 8). Esimerkiksi polun B 

varressa on enemmän hautoja kuin keskellä, koska alue on hieman korkeammalla. Tämän voi 

huomata erityisesti polun B eteläisestä osasta, missä on pieni kumpare, jolla on paljon hautoja 

lähekkäin. 

Näillä hautausmaan korkeammilla alueilla on myös parhaiten havaittavissa hautojen 

muodostamat rivit (Kuva 6). Hautausmaalla on paljon yksittäisiä hautoja, mutta myös jotain 

selvästi havaittavia rivejä. Rivit mukailevat polkuja ja ovat myös hieman mutkittelevia, kuten 

polun B varrella olevat haudat. Erityisesti polusta C poikkeavien pienempien polkujen varrella 

on suorempia hautarivejä. Hautarivit ovat usein lyhyitä ja menevät ristiin keskenään siten, että 

esimerkiksi hautarivin keskellä voi olla hauta, joka osoittaa toiseen suuntaan muihin verrattuna.  

Kuva 8. Hautausmaan korkeuserot. Kuva: Jasmin Puska. 
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Rivit ovat suurimmaksi osaksi joko etelä-pohjoissuuntaisia, jolloin haudat itsessään ovat itä-

länsisuuntaisia, tai päinvastaisia. Näyttääkin siltä, että ensin joku on kaivanut haudan jonnekin 

parhaiten katsomallaan tavalla ja sen viereen on muodostunut hautarivi. Tätä samaista käsitystä 

tukee myöhemmin käsiteltävä hautausmaalle hautaaminen vuosikymmenittäin. Suurin osa itse 

haudoista on koillinen- lounas suuntaisia ja vähiten on etelä-pohjoissuuntaisia hautoja. 

Hautausmaa ei ole täysin etelä-pohjoissuuntainen vaan hieman luoteeseen nojaava. 

Hautarivit ja haudat ovat usein sijoittuneet niin, että ne ovat hautausmaan reunojen mukaiset, 

eli pohjoiseen osoittava hauta osoittaa todellisuudessa hieman luoteeseen ja länteen katsova 

hieman lounaaseen. 

3.1. Muistomerkkien malli, materiaali, koristelu ja tila 

Malliltaan pystyssä olevia muistomerkkejä löytyi eniten (Taulukko 1), mikä johtuu 

todennäköisesti siitä, että pystyssä olevat merkit on helpoin havaita aluskasvillisuuden joukosta 

ja erityisesti puiset merkit lahoavat helpommin, jos ne jäävät talvisin kokonaan lumen alle tai 

joutuvat kostean aluskasvillisuuden alle. Merkit dokumentoitiin malleihin sen mukaan, miten 

merkin on tarkoitus olla, eli kaatunut merkki on dokumentoitu pystymerkiksi, jos sen 

todennäköisemmin on tarkoitus olla pystyssä kuin maata vasten.83  

Taulukko 1. Hautamuistomerkkien määrät ja mallit. 

Malli Määrä % 

Pysty 489 75,23 % 

Vaaka 82 12,62 % 

Risti 64 9,85 % 

Vapaamuotoinen 10 1,54 % 

Muut 3 0,46 % 

Epäselvät 2 0,31 % 

Yhteensä 650 100 % 

 

 

 

                                                 
83 Tällaisia merkkejä löytyi ainoastaan 38 kappaletta eli niillä ei ollut vaikutusta siihen, että merkkien asento 

helpotti muistomerkkien havaitsemista kasvillisuuden seasta. 
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o  

Kuva 10. Mosaiikkikuvioinen vapaamuotoinen 

merkki. Kuva: Jasmin Puska. 

Kuva 11. Puinen kylttiä muistuttava muistomerkki, jossa on lintu koriste. Kuva: Jasmin Puska. 

Kuva 9. Kelopuusta tehty vapaamuotoinen 

muistomerkki. Kuva: Janne Ikäheimo. 
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Suurin osa kivisistä pystymerkeistä ovat perinteisiä ”matkalaukku” muistomerkke jä, 

joita voi hankkia kiviveistämöistä ja hautaustoimistoista (Ks. myöhemmin Kuvat 13 ja 14). 

Hautausmaalta löytyy paljon ristejä ottaen huomioon, että ne ovat hautausmaalla kiellettyjä.84 

Koska yleensä ristit on tehty puusta ja puisia merkkejä on säilynyt vähän hautausmaalla, ristejä 

voidaan olettaa olleen mahdollisesti huomattavasti enemmän. Muistomerkit voidaan lopulta 

jakaa kahteen ryhmään. Niihin, jotka muistuttavat ihmisten muistomerkkejä eli hautakivet, ristit, 

erilaiset kyltit ja laatat, sekä muistomerkkeihin, ja niihin, jollaisia ei nähdä ihmisten haudoilla. 

Jälkimmäisenä mainitut ovat hillittyjä kuten luonnonkiviä, puusta tehtyjä tauluja ja lankkuja. 

Näistä kahdesta poikkeavia muistomerkkejä löytyy vain muutama, esimerkiksi yksi kelopuinen 

merkki tuhoutuneella alueella (Kuva 9). Kelopuusta tehdyssä muistomerkissä on hyödynne tty 

luonnonmateriaaleja, mikä sopii eläinten hautausmaalle. Vapaamuotoista merkkiä kuvaa 

parhaiten kokonaan kasvillisuuden alle jäänyt luonnonkivi, jossa on mosaiikkitekniikalla tehty 

kirjoitus ja koristelu (Kuva 10).  

Lemmikkien hautausmaalla omistaja voi vapaasti toteuttaa itseään eikä muistamis ta 

rajoita samanlaiset sosiaaliset säännöt kuin ihmisten hautausmaalla, mikä näkyy hyvin 

muistomerkkien materiaalivalinnoissa. Muistomerkkien materiaalivalintojen kirjo on laaja 

(Taulukko 2). Niihin käytetään perinteisten materiaalien lisäksi sellaisia materiaaleja, jotka 

löytyvät kotoa valmiiksi eli niin sanottuja ylijäämämateriaaleja. Nämä eivät itsessään olisi 

välttämättä ensisijaisia muistomerkin rakennusmateriaaleja. Suurin osa merkeistä on tehty joko 

kivestä tai puusta, mutta niitä käytetään hyvin eri tavoin. Puulla tässä tapauksessa tarkoitetaan 

teollisesti käsiteltyä puuta, kuten rakentamiseen käytettäviä erilaisia lankkuja. Luonnonpuis ia 

merkkejä on vähän. Puu on monipuolinen ja helposti muokattava materiaali toisin kuin kivi, 

jota voidaan työstää ainoastaan siihen tarkoitetuilla työkaluilla. Puusta on tehty esimerkik s i 

kylttejä muistuttavia merkkejä, jotka ovat yhden tai kahden jalan varassa olevia (Kuva 11). 

 Useisiin merkkeihin on käytetty toista materiaalia ensisijaisen materiaalin lisäksi. 

Esimerkiksi tauluissa on puusta tehty kehys ja sisusta on lasia tai muovia, jonka takana on ollut 

paperi, jossa on ollut lemmikin tiedot tai kuva. Muutamille puulankusta tehdyille merkeille on 

tehty metallinen hattu.  

 

Verrattuna luonnosta löytyvien kivien käyttöön oksista tai muusta luonnonpuusta 

tehtyjä muistomerkkejä on vähän. Todennäköisin syy on, että tällaiset merkit eivät ole säilyneet 

                                                 
84 OSEY A: 5; 6; 7. 
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hautausmaalla. Ottaen huomioon, kuinka paljon luonnonkiviä on käytetty materiaalina, voidaan 

olettaa, että myös oksia ja muita luonnonpuumateriaaleja on hyödynnetty muistomerkkeihin. 

Ylijäämämateriaaleista osaa on käytetty sellaisenaan tai pienin muutoksin, kuten 

erilaisia laattoja, joihin on maalattu lemmikin tiedot (Taulukko 2). Esimerkiksi betoni- , 

pesubetoni- ja kaakelilaatat sopivat muistomerkin rooliin hyvin, koska ne ovat sopivan mallis ia 

ja niihin on helppo kirjoittaa. Ne ovat kohtuullisen edullisia ja ne muistuttavat laattamais ta  

hautakiveä. Jos kotoa löytyy ylimääräinen laatta, on sen hyödyntäminen helpompaa kuin 

luonnosta sopivan mallisen kiven etsiminen. Muista ylijäämämateriaaleista vesivaneri ja 

lasikuitu ovat todennäköisesti remontista ylijääneitä materiaaleja, jotka on hyödynne tty 

muistomerkin teossa. 

Taulukko 2. Kaikkien merkkien materiaalit. 

  Ensisijainen materiaali Muut materiaalit 

  Määrät % Määrät % 

Luonnonkivi 176 27,20 %   

Puu 167 25,81 % 3 11,54 % 

Graniitti 161 24,88 %   

Metalli* 42 6,49 % 13 50,00 % 

Betoni 39 6,03 %   

Muu kiviveistämöstä saatu kivi 20 3,09 %   

Kaakeli 6 0,93 % 1 3,85 % 

Vesivaneri 6 0,93 %   

Pesubetoni 5 0,77 % 1 3,85 % 

Tiili 5 0,77 %   

Luonnonpuu 5 0,77 %   

Kivilaatta 4 0,62 % 1 3,85 % 

Muovi 4 0,62 % 4 15,38 % 

Lasikuitu 2 0,31 %   

Posliini 2 0,31 %   

Lasi 1 0,15 % 2 7,69 % 

Styroksi 1 0,15 %   

Verkko 1 0,15 %   

Rautalanka 0 0,00 % 1 3,85 % 

Yhteensä 647 100 % 26 100 % 

* Tähän ei ole huomioitu kolmea metallista hautakiven telinettä, koska itse hautamerkit puuttuvat 

niistä. 

 

 

Muistomerkeistä löytyy jonkin verran erilaisia koristeluita. Suurimmaksi osaksi 

koristeluiden aihe viittaa lemmikkiin, sen lajiin tai rotuun (Taulukko 3). Toisaalta löytyy myös 
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yleisiä hautausmailla nähtäviä symboleita, kuten kukkia, pääskyjä, aurinkoja ja sydämiä. 

Uskonnollisista symboleista risti on suosituin (Taulukko 4).  

Taulukko 3. Muistomerkkien koristelut, jotka 

viittaavat lemmikin eläinlajiin. 

  
Taulukko 4. Muistomerkkien koristeluiden 

muut aiheet.   

Lajiin viittaava Määrä %   Aihe Määrä % 

Koira 49 83,05 %   Sydän 8 17,78 % 

Kissa 7 11,86 %   Risti 7 15,56 % 

Mahd. koira 1 1,69 %   Kukka 6 13,33 % 

Marsu/hiiri 1 1,69 %   Lehti 4 8,89 % 

Undulaatti 1 1,69 %   Kuvioita 4 8,89 % 

Yhteensä 59 100 %   Lintu 3 6,67 % 

        Aurinko 3 6,67 % 

Taulukko 5. Muistomerkkien koristeluiden 

tekniikka. 

  Jotain 3 6,67 % 

  Tähti 2 4,44 % 

Tekniikka Määrä %   Kielo 1 2,22 % 

Kaiverrus 55 55 %   Kuusi 1 2,22 % 

Maalaus 11 11 %   Lumihiutale 1 2,22 % 

Piirros 11 11 %   Ruusu 1 2,22 % 

Kohokuva 8 8 %   Pääsky 1 2,22 % 

Metallilaatta 5 5 %   Yhteensä 45 100 % 

Posliinilaatta 3 3 %         

Kuva 2 2 %         

Patsas 2 2 %         

Muut 3 3 %         

Yhteensä 100 100 %         

 

 

Muistomerkissä olevan koristelun tekniikaksi on useimmin valittu kaiverrus, maalaus 

tai piirtäminen (Taulukko 5). Nämä ovat tekniikoita, jotka on verrattain helppoja toteuttaa, 

erityisesti maalaaminen ja piirtäminen. Kiviveistämöt ja hautakivien toimittajat myös 

kaiverruttavat lemmikin kuvan hautakiveen tilauksesta. Muistomerkeistä löytyy myös 

sellaisilla tekniikoilla toteutettuja muistomerkkejä, jotka vaativat tekijältään aikaa ja vaivaa, 

kuten mosaiikin teko (Kuva 10) tai pienillä nauloilla nakuteltu kuvio (Kuva 12). Yhden puisen 

kyltin päältä löytyy puusta vuolemalla tehty lintukoriste, jollaisia löytyy myös ihmis ten 

hautakivien päältä, mutta yleensä metallisina (Kuva 11).  
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Lemmikin lajiin tai rotuun viittaavista 

koristeluista eniten löytyy koiria, mikä on 

ymmärrettävää, koska koiria on eniten haudattu 

hautausmaalle. Yhdestä muistomerkistä löytyy 

kahden undulaatin kuvat, jotka paljastavat 

lemmikkien olleen undulaatteja (Taulukko 3). 

Hautakirjojen mukaan hautausmaalle olisi 

haudattu useita lintuja, mutta vain yksi 

hautamuistomerkki löytyy, joka paljastaa lemmik it 

linnuiksi. 85  Muuten muistomerkkejä, joissa on 

esimerkiksi pääskyn kuvia, ei oleteta olevan 

lintujen hautoja, koska pääskyjä käytetään muun 

muassa vapauden symboleina. Erityisen 

mielenkiintoinen koristelu on yhdestä 

muistomerkistä löytyvä metallinen kuusipuun 

kuva, jolle on vaikea keksiä merkitystä. Ehkä se oli 

kotoa valmiiksi löytyvä metallilaatta, joka hyödynnettiin muistomerkissä. Myös sydämet ovat 

yleinen koristelu, joilla viitataan rakkauteen. Yhdestä uudesta haudasta löytyy sydäntä 

tarkoittava merkkipari ”<3”, joka on erityisesti nuorten käyttämä sosiaalisessa mediassa ja 

viesteissä. Tästä voidaan olettaa haudan koristelusta vastanneen perheen lapset. Koska 

lemmikin kuolema on usein lapsen ensimmäinen kosketus kuolemaan,86 ei koristelu välttämättä 

noudata perinteisiä haudan koristeluita vaan niissä on käytetty enemmän mielikuvitus ta. 

Esimerkiksi tekstiviesteissä käytettäviä hymiöitä ei yleensä nähdä muistomerkeissä ja haudan 

ympärillä oleva puiden oksista tehty aitaus on ainutlaatuinen hautausmaalla. Haudalle on myös 

tuotu pieni hiiripehmolelu, joka saattaa kuvata lemmikkiä tai olla lemmikille tarkoitettu lelu. 

Myös kukkia on käytetty koristeluiden aiheena jonkin verran, erityisesti ruusuja ja kieloja, jotka 

ovat myös ihmisten hautausmailla yleisiä. 

Jonkin verran hautamuistomerkkeihin on myös kirjoitettu lemmikin tietoja ja 

muistolauseita. Muistomerkkien tekstejä käsitellään enemmän luvussa 3.3. Muistomerkk ien 

tekstien tekniikkana on käytetty eniten maalaamista, kultaamista ja kaivertamista (Taulukko 

                                                 
85 OSEY A: 8; 9. 
86 Kübler-Ross 1969: 185; Spielgelman & Kastenbaum 1990: 2; Brown et al. 1996: 505; Jarolmen 1998; Walsh 

2009. 

Kuva 12. Pienillä nauloilla tehty kirjoitus ja 

metalliin nakuttamalla tehty kuvio. Kuva: 

Jasmin Puska. 
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6).87 Maalaus on yleisintä luonnonkiville ja puisille merkeille, jotka lemmikin omistaja on itse 

tehnyt. Kultaus on yleisintä graniittisille ja muille kiviveistämöistä saataville 

hautamuistomerkeille. Kaiverruksia löytyy sekä hautaustoimistosta hankituista kivistä kuin 

myös itse tehtynä luonnonkivistä ja puisista merkeistä. Kirjoitustekniikat ovat hyvin 

monipuolisia ja variaatio on laaja. Osa niistä on ammattilaisen tekemiä tai jostain 

erikoisliikkeestä hankittuja, kuten muoviset nimikyltit, ovikyltit, painatukset ja 

polttomaalaukset tai aiemmin mainitut kullatut ja kaiverretut. Toisaalta osa on itsetehtyjä, kuten 

erilaiset maalaukset ja piirrokset, sekä hieman enemmän työtä vaativat hitsatut tai pienistä 

nauloista tehdyt (Kuva 12) tai muovin/lasin taakse laitetut paperit. 

 

Taulukko 6. Kirjoitustekniikat. 
    

Taulukko 7. Muistomerkkien tila, koko 

hautausmaa kaikki dokumentoidut kohteet. 

Yksi hauta voi kuulua useampaan 

kategoriaan. 

Tekniikka määrä   

Maalaus 151   

Kultaus 112   Tila määrä 

Kaiverrus 112   Hyvä 302 

Erillinen laatta* 77   Kohtalainen 156 

Paperi suojan takana** 10   Huono 153 

Kohokirjaimet 9   Tuhoutunut 36 

Kynällä kirjoitettu 8   Yhteensä 647 

Hopeointi 6       

Irtokirjaimet 6       

Yhteensä 491       
* metallinen 49, muovinen 20, kaakelilaatta 2, 

ovilaatta 2, posliinilaatta 2, kivinen 1, puinen 

kettingissä roikkuva kyltti 1. 
      

** muovin takana 8, lasin takana 2.         

 

Muistomerkkien kuntoa arvioitiin perustuen merkin olemukseen, tilaan ja asentoon. 

Perustuen aiemmin esiteltyyn jakoon, hyvässä kunnossa olevia merkkejä on eniten, noin puolet 

haudoista (Taulukko 7). Näistä suurin osa on pystyssä olevia merkkejä ja materiaaliltaan kivis iä.  

Hyvässä kunnossa ei ole yhtäkään puista vaaka-asennossa olevaa merkkiä, mikä vahvistaa 

käsitystä siitä, että puiset merkit eivät ole hautausmaalla säilyneet. Hyvässä kunnossa olevat 

puiset merkit ovat ristejä tai pystyssä olevia lankkuja, kylttejä, yksi puinein aitaus ja kaksi 

muuta puista merkkiä. Nämä kaikki ovat käsiteltyä puuta, jonka on tarkoituskin säilyä pitkään 

sääoloista huolimatta. Metsän aluskasvillisuuden alle peittyneistä muistomerkeistä noin puolet 

ovat vaaka-asennossa olevia ja puolet pystyasennossa olevia. Peittyneistä pystymerkeistä vain 

                                                 
87 Taulukosta puuttuu ne tekniikat, joita on alle 5: Polttomaalaus 3, hakkaamalla 2, hitsaus 2, kuparointi 2, naulat 

2, mosaiikki 1, painettu 1, tarra 1. 
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yksi on kaatunut merkki. Pystymerkkien osuus huonokuntoisissa merkeissä on ristiriidassa sen 

näkemyksen kanssa, että huonokuntoisista merkeistä suurin osa olisi vaaka-asennossa olevia. 

Tämä voidaan kuitenkin selittää sillä, etteivät vaaka-asennossa olevat ja luonnonpuusta tehdyt 

merkit ole säilyneet ja siksi puuttuvat hautausmaalta. Koska aikaa on kulunut ensimmäis is tä 

hautauksista noin 50 vuotta ja pelkästään hautausmaan virallisen toiminnan loppumisesta kohta 

kolmekymmentä vuotta, voidaan olettaa suurimman osan lahoavista tai muuten helposti 

hajoavista merkeistä kadonneen. Näin jäljellä on enää kiviset ja muista lahoamattomista tai 

helposti hajoavista materiaaleista tehdyt merkit, joiden kunto voi vaihdella hyvästä huonoon. 

Pohjantien uuden meluvallin rakennuksen aikana tuhoutui 36 hautaa ja ainakin kuusi 

hautaa on käyty kaivamassa ja lemmikki siirretty muualle (Taulukko 7). Näistä kuudesta 

kaivetusta kaksi oli tuhoutuneella alueelle ja neljä sijaitsee säilyneen hautausmaan puolella. 

Vuoden 2017 kartoitus tehtiin, kun tuhoutuvalla osalla oli jo ehditty tehdä ensimmäis iä 

maanmuokkaustöitä, jolloin on syytä olettaa, että pelkästään tämän muokkauksen yhteydessä 

ehti tuhoutua runsaasti hautoja, joita ei koskaan kartoitettu. 

Kunnon mukaan ei ole nähtävissä varsinaisia trendejä, mutta odotetusti hautausmaan 

keskellä, missä on kaikkein alavinta ja siten myös kosteinta, on huonokuntoisimmat haudat 

(Kuvat 8 ja 13). Toisaalta hautausmaan kaakkoiskulmassa olevalla kumpareella on 

hyväkuntoisia hautoja, kuten myös hautausmaan läntisellä reunalla tuhoutuneen alueen vieressä. 

Näin voidaan todeta, että hautausmaan reunoilla muistomerkit ovat keskimäärin paremmassa 

kunnossa kuin hautausmaan keskellä. 

On myös huomioimisen arvoista, että toisin kuin ihmisten hautausmaalla, lemmik in 

haudalle ei aina välttämättä laiteta hautamuistomerkkiä ollenkaan. Tämän voi havaita Oulun 

nykyisellä hautausmaalla Mikonkankaalla, jossa on useita jo vuosia sitten haudattuja 

lemmikkejä ilman muistomerkkiä. Todennäköisesti Hiirosessakaan kaikki lemmikit eivät 

saaneet omaa muistomerkkiään vaan osa haudoista oli alun perinkin ilman muistomerkkiä. 
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3.2. Haudan ympäristö ja viereinen tila 

Hautausmaan 707 haudasta dokumentointiin hautamuistomerkin lisäksi myös itse hauta. 

Hautojen muotoja oli suurimmaksi osaksi hankala havaita, koska vain pienessä osassa hauta oli 

reunustettu tai aidattu. Haudan muoto oli helpoin hahmottaa sellaisista haudoista, joilla oli 

hautakumpu. Kuitenkin kumpuhautoja kehotettiin tekemään vasta hautausmaan toiminnan 

Kuva 13. Muistomerkkien tila. Kuva: Jasmin Puska. 
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loppuaikoina vuoden 1986 jälkeen, 88 mistä johtuen tätä aiemmissa haudoissa ei ole kumpua. 

Yli puolessa haudoista ei ole hahmotettavissa haudan muotoa eikä suurimmassa osassa ole 

reunustusta tai aitausta. Nelikulmainen ja pitkänomainen ovat haudan muodoista yleisimmät  

(Taulukko 8).  

Taulukko 8. Hautojen muoto.     Taulukko 9. Hautojen reunustus.   

Muoto Määrä %   Reunus Määrä % 

Ei näy  402 56,86 %   Reunustamaton 609 86,14 % 

Nelikulmainen 196 27,72 %   Kestopuu 33 4,67 % 

Pitkänomainen  100 14,14 %   Tiili 33 4,67 % 

Soikea 7 0,99 %   Kivi 30 4,24 % 

Pyöreä 2 0,28 %   Luonnonpuu 2 0,28 % 

Yhteensä 707 100 %   Yhteensä 707 100 % 

 

Pitkänomainen tai nelikulmainen haudan muoto on aika luonteva valinta, koska myös 

ihmisten haudat ovat samanmuotoisia. Lemmikkien koko vaikuttaa haudan muotoon, 

esimerkiksi pienemmille eläimille, kuten hamstereille, linnuille ja marsuille ei ole tarvetta 

kaivaa suurta hautaa. Hautausmaalla ei varsinaisesti ole nähtävissä, että vain isommille 

eläimille olisi kaivettu nelikulmainen tai pitkänomainen hauta ja pienille eläimille pieni pyöreä 

hauta. Esimerkiksi pienelle undulaatille on koosta huolimatta tehty nelikulmainen hauta ja 

marsulle pitkänomainen hauta, näiden haudat ovat suhteessa muihin tunnettujen eläinlaj ien 

hautoihin pienempiä.  

Hautausmaan hautojen oli alun perin tarkoitus olla pienemmille eläimille 50 cm kertaa 

50 cm ja isommille koirille 70 cm kertaa 100 cm.89 Hautojen koot vaihtelevat aika paljon näistä. 

Suurimmaksi osaksi ne ovat pienempiä, mutta jonkin verran löytyy myös isompia. Isommissa 

haudoissa on usein kaksi hautaa vierekkäin. Hautausmaan haudoista vain pieni osa on kooltaan 

pienemmälle eläimelle määritetyn haudan koon mukaisia, mikä kertoo siitä, että suurimaks i 

osaksi lemmikkien omistajat kaivoivat itse lemmikkiensä haudat ja toisaalta siitä, että 

suunnitelmista joustettiin. Hautakirjoissa on vain muutamia merkintöjä siitä, että OSEY olisi 

kaivanut hautoja. 

Reunustuksena on käytetty eniten käsiteltyä puuta tai tiiltä, joskus myös luonnonk iviä 

tai luonnonpuuta (Taulukko 9). Hautausmaalta löytyy useampi puusta tehty kehikko, joka on 

toiminut haudan reunoina, mutta varsinaista muistomerkkiä ei ole enää jäljellä. Metsässä 

                                                 
88 OSEY A: 2. 
89 OSEY A: 4. 
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haudan reunustaminen paremmin rajaa haudan metsän aluskasvillisuudesta ja mahdollises t i 

siten myös suojaa hautaa, ettei kukaan kävele haudan ylitse.  

Hiirosessa aidattuja hautoja on vain seitsemän, joista viidessä on puinen aitaus, yhdessä  

muovinen aitaus ja yhdessä kivistä tehty aitaus. Yhdessä haudassa aitaus on itse muistomerkk i, 

koska puiseen aitaukseen on laitettu metallilaatta, jossa on lemmikin tiedot. Muissa aita on aika 

matala, osassa jopa pelkkä kukkapenkin reunustukseen käytettävää muovi- tai puuaitaa 

Suurimmaksi osaksi haudat on jätetty päällystämättä, mutta yleisin päällystys on istutus 

(Taulukko 10). Istutukset ovat kaikki vuorenkilpeä. Vuorenkilpi on yleinen puutarhakasvi, se 

on monivuotinen ja kestävä. Vuorenkilpeä tavataan jonkin verran hautausmailla, varsink in 

vanhemmilla hautausmailla. Päällystysmateriaaleista erityisesti hiekka ja sepeli auttavat 

haudan siistimisessä, koska kasvillisuus ei kasva niistä läpi yhtä tehokkaasti kuin pelkällä 

mullalla päällystetyllä haudalla. 

Taulukko 10. Hautojen pinta.   

Haudan pinta Määrä % 

Luonnontila 649 91,80 % 

Istutus 42 5,94 % 

Kivi 8 1,13 % 

Liuskekivi 3 0,42 % 

Hiekka 2 0,28 % 

Laatta 1 0,14 % 

Sepeli 1 0,14 % 

Tiili 1 0,14 % 

Yhteensä 707 100 % 

 

Haudoille on tuotu jonkin verran koristeita. Yleisin on tekokukka, joita löytyy jopa 83 

haudalta. Tekokukat pysyvät hyvässä kunnossa vuosia, vaikka ne jäisivätkin talveksi lumen alle. 

Siksi ne ovat sopivia koristeita haudoilla, joilla ei välttämättä vierailla usein. Tekokukat tuovat 

väriä haudoille, ja on myös hautoja, joissa on sekä aitoja kukkia että tekokukkia (Kuvat 14 ja 

15).  

Yleisiä koristeita haudoilla ovat erilaiset patsaat, kuten kani-, koira- ja kissapatsaat. 

Kissa- ja koirapatsaiden voidaan olettaa kuvastavan lemmikkiä ja sen lajia, mutta kanipatsas 

voi olla myös pelkkä koriste. Hautausmaalta löytyy neljältä haudalta enkelipatsas ja lisäksi yksi 
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irtonainen enkelipatsas. Yhdeltä haudalta löytyy hiiripehmolelu. Kolmella haudalla on jouluun 

viittavia koristeita, kuten muovikuusi ja siinä joulukuusennauha, sekä yhdellä haudalla on 

joulukuusen nauhoja ja yhdellä joulukuusen palloja. Kahdella haudalla on lisäksi kranssit, jotka 

on tehty tekohavuista. Hautojen koristelu on vähäistä eikä esimerkiksi lemmikkien omia 

tavaroita löydy haudoilta ollenkaan. Mikonkankaan hautausmaalta löytyy huomattavas t i 

enemmän lemmikille kuuluneita esineitä, kuten hevosten haudoilla olevia riimuja.90 Vanhasta 

vuoden 1986 Kalevan lehtikuvasta (Kuva 16) näkyy, että hautojen koristelu on 

monipuolisempaa kuin miltä hautausmaalla nyt näyttää. Esimerkiksi kuvassa etualalla oleva 

hauta on päällystetty jäkälällä. Hautojen esineistön suhteen voidaan siis todeta hautausmaan 

käytön vähentyneen. 

Hautausmaan 707 haudasta alle 100 kpl on ylläpidettyjä tai mahdollisesti ylläpidettyjä 

(Taulukko 11). Hautojen ylläpidon määrittämiseen käytettiin muun muassa tarkasteluaikana 

tehdyillä vierailuilla ja kartoituksessa havaittuja tuoreita kukkia ja kynttilöitä haudoilla. Jouluna 

                                                 
90 Äikäs et al.2021. 

Kuva 14. Hauta, johon on vaihdettu kukat talveksi. 

Kuva: Jasmin Puska. 

Kuva 15. Hauta, jota käydään hoitamassa, koska 

haudan hiekka on pysynyt siistinä. Kuva: Jasmin 

Puska.  
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2020 17 haudalle tuotiin kynttilä ja pyhäinpäivänä kolmelle. Vuonna 2021 jouluna kynttilö itä 

tuotiin 16 haudalle ja pyhäinpäivänä kolmelle. Muuten hautausmaalla vierailua ei varsinaises t i 

seurattu mitenkään, vaan ainoastaan kiinnitettiin huomiota, jos joku tuli hautausmaa lla 

käymään kartoituksen aikana tai siellä oli tapahtunut muutoksia vierailuiden välissä. Muina 

aikoina kynttilöitä oli tuotu satunnaisesti, mahdollisesti lemmikin syntymä- tai kuolinpäivänä 

tai muuten hautausmaalla vierailtaessa. Kesän ja syksyn 2020 aikana kukat vaihdettiin kahteen 

hautaan. Samoihin hautoihin vaihdettiin kukat myös vuonna 2021. Leikkokukkia, kuten ruusuja, 

ei hautausmaalle ole tuotu, vaikka hautausmaalla on runsaasti leikkokukille tarkoitettuja 

maljoja.  

Taulukko 11. Hautojen ylläpito.  

  Määrä % 

Ylläpitämätön 614 86,85 % 

Ylläpidetty 47 6,65 % 

Mahd. ylläpidetty 36 5,09 % 

Kaivettu 10 1,41 % 

Yhteensä 707 100 % 

 

 

Kuva 16. Hiirosen hautausmaa vuonna 1986. Kuva: Mauno Pälli, Kaleva, 15.11.1986. 
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Myös haudan siisteyttä hyödynnettiin tulkintaan haudan ylläpitämisestä. Päättelyssä 

oletettiin, että selkeän ylläpitämisen merkkien puuttuessa haudan todettiin olevan ylläpitämätön. 

Suurimmaksi osaksi haudoista oli käytännössä mahdoton sanoa, onko hautaa ylläpide tty. 

Suurin osa haudoista on ylläpitämättömiä, mutta ylläpidettyjen ja mahdollisesti ylläpidettyjen 

hautojen määrä on yllättävän suuri (Taulukko 11). Ylläpidetyt haudat ovat enimmäkseen 

hautausmaan itäisellä reunalla ja kaakkoiskulmassa. Muuten ylläpidettyjä hautoja on ympäri 

hautausmaata, mutta selkeästi vähemmän eteläisessä lounaisosassa, josta muutenkin löytyy 

huomattavasti vähemmän hautoja kuin muualta (Kuva 17). Myöskään hautausmaan 

luoteiskulmassa ei ole ylläpidettyjä hautoja ja koko pohjoispäädyssä on vähän ylläpidettyjä 

hautoja, vaikka se on suhteellisen kuivaa aluetta ja sinne pääsee helposti myös talvella. 

Kuva 17. Hautausmaan hautojen ylläpito. Kuva: Jasmin Puska. 
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Pohjoispäädyssä pitäisi kuitenkin olla myös hautausmaan vanhimmat haudat, mikä selittää 

ylläpidettyjen hautojen pienen määrän. 

Ylläpidetyt haudat ovat jakautuneet hautausmaalla laajalle alueelle, mutta eniten 

lemmikkejä muistetaan hautausmaan itäisellä reunalla, jossa on myös suurin osa 90-luvun 

haudoista. Ylläpidettyjä hautoja on kaikilta vuosikymmeniltä, painottuen 80- ja 90-luvun 

hautoihin. 2000-luvun hautoja on hautausmaalla vain 14, mutta niistä viittä ylläpidetään eli 

suhteessa muihin eniten. 

Ennen Pohjantien uuden meluvallin rakentamista, tuhoutuvalta alueelta siirrettiin joitain 

hautoja. Lemmikkien omistajat ja nykyisen Mikonkankaan hautausmaanhoitaja Mikko Lantto 

kaivoivat vähintään kymmenen hautaa ja siirsivät lemmikkien jäänteet pois.91 Suurimmaksi 

osaksi kaivetut haudat olivat tuhoutuneella alueella, mutta muutama on kaivettu myös muualla 

hautausmaalla. Jäljelle jääneen alueen kaivetut haudat ovat kaikki lähellä tuhoutuneen alueen 

rajaa, jolloin syynä saattoi olla huoli niidenkin mahdollisesta tuhoutumisesta tai muuten 

hautausmaan tulevaisuudesta. 

3.3. Haudatut lemmikit 

Hautausmaan 734 haudatusta pystytään 174 laji päättelemään haudan perusteella. Laji on 

määritetty, jos se tai rotu on mainittuna muistomerkissä tai sen voi päätellä esimerkik s i 

muistomerkissä olevasta kuvasta tai haudan koristeluista. Lemmikkien lajeihin viittaavia 

koristeluita on runsaasti (Taulukko 4), eikä näissä kaikissa muistomerkeissä muuten mainita 

lemmikin lajia. Odotetusti hautausmaalta löytyy eniten koiria ja kissoja (Taulukko 12). 

Hautausmaalle oli tarkoitus haudata vain koiria ja sitä pienempiä eläimiä, mutta kuitenk in 

hautakirja I 92  mukaan hautausmaalle olisi haudattu myös yksi varsa. Jonkin verran on 

poikkeuksia siinä, minkälaisia eläimiä hautausmaalta löytyy verrattuna hautamuistomerkke ihin 

ja hautakirjoihin (Taulukko 12). Esimerkiksi undulaatteja ja marsuja on haudattu huomattavas t i 

enemmän hautakirjojen mukaan. Kuitenkin on huomattava, että vain noin viidenneksessä 

muistomerkeistä on eläinlaji pääteltävissä ja kaikkiaan vain reilu kolmannes hautausmaan 

alkuperäisistä haudoista on dokumentoitu tämän tutkimuksen yhteydessä. Tämän takia on 

todennäköistä, ettei haudoista saatu informaatio välttämättä kata niitä eläinlajeja, joita on 

määrällisesti vähemmän haudattuna. Hautausmaalle on esimerkiksi haudattu useita kilpikonnia, 

                                                 
91 Jäntti 2017. 
92 OSEY A: 8. 
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chinchilloja, hamstereita, yksi gerbiili93 ja yksi papukaija, mutta yhdenkään näistä hautaa ei 

löytynyt.  

Vuosikymmenittäin muutos on aika vähäistä, mutta mahdollisesti hautausmaan alussa 

lajikirjo olisi ollut hieman laajempi. 70-luvulta lähtien hautausmaalle on haudattu useampi 

kilpikonna, marsu, hamsteri, undulaatteja ja muita hautakirjoissa määrittelemättömiä lintuja, 

chinchilloja sekä yksi kani, varsa ja gerbiili. Oikeastaan 80-luvulla lajien kirjo kaventuu, koska 

hautausmaalle haudataan lähinnä koiria, kissoja sekä muutamia marsuja, hamstereita, kaneja ja 

undulaatteja. Kuitenkin tähän voi vaikuttaa se, että ensimmäinen hautakirja on täytetty 

tarkemmin kuin toinen hautakirja. Huomioimisen arvoista on kanien määrä hautakirjoissa, 

vuoteen 1983 mennessä niitä oli haudattu vain kaksi ja loput 32 vuoden 1983 jälkeen. 

Mahdollisesti kanien suosio lemmikkeinä nousi Oulun seudulla tai suhde niihin muuttui siten, 

että niitä on myöhemmin vasta alettu hautaamaan. 

 

Taulukko 12. Eläinlaji hautamuistomerkeissä ja 

hautakirjoissa. 

  Haudat Hautakirjat 

Laji määrä määrä 

Koira 158 1547 

Kissa 22 273 

Marsu 4 41 

Kani 4 34 

Hamsteri*   19 

Undulaatti 2 11 

Lintu   5 

Rotta*   4 

Hiiri   3 

Kilpikonna   3 

Chinchilla   2 

Taskukenguru   1 

Varsa   1 

Oravanpoikanen   1 

Papukaija   1 

Yhteensä 190 1946 
* Sekä rottien että hamstereiden kohdalla hautakirjoissa 

lukee yhden hautamerkinnän yhteydessä, että useampi. 

 

 
Taulukko 13. Koirarotujen jakautuminen koon mukaan.   

  Pienet Keskik. Suuret Yhteensä 

Määrä 52 61 3 116 

                                                 
93 Hautakirjoissa gerbiileihin viitataan taskukenguruina, koska aiemmin niitä on kutsuttu siten. 
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% 44,8 % 52,6 % 2,6 % 100 % 

 

Koirista on useimmin kerrottu rotu kuin muista eläimistä. Koirarodut on jaettu pieniin, 

keskikokoisiin ja suurin rotuihin perustuen Suomen kennelliiton jakoon.94 Mitään koirarotua ei 

ole merkittävän paljoa, mutta suurin variaatio on pienistä koiraroduista95 ja suuria96 on vain 

kolme yksilöä (Taulukko 13). Yksittäisistä roduista eniten on saksanpaimenkoiria, jotka ovat 

suosittuja lemmikkikoiria. 97  Pieniä syli- ja seurakoiria on eniten, mutta niiden ja 

keskikokoisten98 koirien välinen ero ei ole merkittävä. Hautakirjat mukailevat näitä tuloksia, 

mutta niissä saksanpaimenkoiria on huomattavasti enemmän. Koska hautakirjoissa mainitaan 

vain pienelle osalle koirista rotu, on todennäköistä, että esimerkiksi rotuja, joita on vain yksi 

hautakirjojen mukaan, on todellisuudessa haudattu useampi ja samassa suhteessa myös 

enemmän haudattuja rotuja on myös todellisuudessa enemmän. Hautakirjoissa on mainit tuna 

rotuja, joita ei ole muistomerkeissä mainittuna. Saksanpaimenkoirien lisäksi on huomattavan 

paljon cockerspanieleita, pystykorvia, tiibetinspanieleita ja pitkäkarvais ia 

skotlanninpaimenkoiria.  

Muuten lemmikkien rotuja on ilmoitettu vähän. Muistomerkeissä on mainittuna vain 

neljän kissan rotu, kaksi persialaista, yksi siamilainen ja yksi burmankissa. Hautakirjoissa vain 

yhden kissan roduksi on ilmoitettu siamilainen. Kaneille roduiksi on mainittu luppakorva ja 

kuusi kertaa kääpiökani, kumpaakaan näistä ei löydy Suomen Kaniyhdistyksen sivuilta 

rotutaulukosta tällaisenaan, vaan kyseessä on rotujen epävirallisia nimityksiä.99 Samanlainen 

ilmiö löytyy koirista, pitkäkarvaiseen skotlanninpaimenkoiraan nimitetään muistomerkeissä ja 

hautakirjoissa Colliena tai Lassiena. Saksanpaimenkoiraan viitataan lyhenteillä kuten spn, spu 

ja spk sekä nimellä schafer. Samoin myös esimerkiksi papillon on muistomerkissä ja 

hautakirjoissa usein perhoskoira. Hautakirjoissa koirien rotujen kirjoitusasuissa on paljon 

                                                 
94 Suomen kennelliitto. 
95 Pienet koirarodut: tiibetinspaniel, mäyräkoira, cockerspanieli, maltankoira, papillon, villakoira, 

stafforsdshirenbullterrieri, valkoinen länsiylämaanterrieri, cavalierkingcharlesinsinspnaieli, kromfohrländer, 

kääpiöpinseri, dreeveri, amerikancockerspanieli, beagle, chihuahua, coton de tuléar, griffon, pomeranian, 

kääpiösnautseri, yorkshirenterrieri. 
96 Suuret koirarodut: newfoundlandinkoira, tanskandoggi, venäjänvinttikoira. 
97 Jyrinki & Laaksonen 2007. 
98 Keskikokoiset koirarodut: saksanpaimenkoira, airendalenterrieri, bokseri, rottweiler, suomenajokoira, 

skotlanninpaimenkoira, pinseri, Suomen pystykorva, samojedinkoira, bordercollie, englanninvinttikoira, 

irlanninsetteri, labradorinnoutaja, Suomen lapinkoira, saksanseisoja, walesinspringerspanieli, whippet.  
99 Kaniininkasvattajat ry. 
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poikkeuksia, mahdollisesti johtuen siitä, ettei hautakirjan täyttäjä ole ollut tietoinen rodun 

oikeasta kirjoitustavasta.  

Koirista noin 70 % rotu on mainittuna. Muista eläimistä vain kissojen, kanien ja yhden 

hamsterin rotu on mainittuna hautakirjoissa tai muistomerkissä. Kissojen kohdalla vaikuttaa se, 

että suurin osa kissoista on maatiais- tai kotikissoja, kun taas koirissa sekarotuisten osuus on 

huomattavasti pienempi.100 Hautakirjoissa usein myös mainitaan koiran olleen sekarotuinen, 

toisin kuin kissojen kohdalla tällaista mainintaa ei ole. Lemmikki, jonka rotua ei mainita 

muistomerkissä tai hautakirjoissa, ei tarkoita, että lemmikki olisi sekarotuinen vaan 

ennemminkin rodun merkitsevän omistajalleen vähemmän tai sitä ei ole huomattu kertoa 

hautakirjan täyttäjälle. On mahdollista, että rodun maininnalla haluttaan korostaa oman 

lemmikin erityislaatuisuutta tai ylpeyttä rotua kohtaan. Sama piirre voidaan nähdä lemmik in 

saavutusten mainitsemisella muistomerkissä. Esimerkiksi kennelinnimen mainita voi olla 

viittaus ylpeyteen lemmikin alkuperästä.  

Muistomerkkien teksteistä voidaan nähdä, ettei niitä koske samanlaiset säännöt kuin 

ihmisten hautamerkkejä, mutta ne ovat kuitenkin usein samankaltaisia. Samankaltaisuus näkyy 

parhaiten hautaustoimistoista hankituissa hautakivissä, jotka on usein kaiverrettu samalla 

tavalla kuin ihmistenkin. Ensin tulee lemmikin nimi, jota seuraavat synnyin- ja 

kuolinpäivämäärät. Kiviveistämöltä hankituissa hautakivissä on usein päivämäärät tarkasti, kun 

taas itsetehdyissä saattaa olla pelkästään vuosiluvut tai lemmikin ikä. Enimmillään 

muistomerkkeihin on kirjattu lemmikin laji tai rotu, nimi kokonaisuudessaan, sisältäen 

lemmikin virallisen nimen tai kennelnimen, lemmikin synnyin- ja kuolinpäivämäärät ja 

muistolauseen (Kuva 18). Joissain tapauksissa muistomerkkiin on kirjattu vain nimi tai ei 

mitään tietoja. Suurin ero ihmisten merkkeihin on juuri siinä, että muistomerkkeihin on 

kirjoitettu mitä niihin on haluttu ja jätetty kirjoittamatta sellaisia asioita, jotka tavallises t i 

ihmisten merkeistä löytyy, kuten synnyin- ja kuolinaika. Myös esimerkiksi Svetlana Bardina 

on havainnut Moskovassa sijaitsevalla lemmikkien hautausmaalla (The Metropolitan Pet 

Cemetery in Moscow, Новодевичье кла́дбище), että usein lemmikkien synnyin- ja 

kuolinajoista ilmoitetaan vain vuodet.101 

                                                 
100 Jääskeläinen 2015: 2. 
101 Bardina 2017. 
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Hautausmaalta löytyy useampi yhteishauta, joissa samaan hautaan on haudattu useampi 

lemmikki. Osassa on liitetty ihmisten hautausmaiden tavoin lemmikkien tiedot samaan 

muistomerkkiin tai jokaiselle lemmikille on oma muistomerkki, mutta hauta on muuten 

yhteinen (Kuva 18). Perhe- tai sukuhaudat ovat tuttuja ihmisten hautausmailta, jolloin niissä on 

poikkeuksetta verisukulaisia tai avioliiton kautta sukulaisiksi tulleita. 

Lemmikkien ”sukuhaudoissa” eläinten välinen ”sukulaisuus” syntyy ihmisen kautta: omistaja 

on ottanut lemmikit perheeseensä, eikä lemmikit välttämättä ole toisilleen biologisesti mitään 

sukua. 102  Lemmikit ovat saattaneet elää myös eri aikoina, koskaan tapaamatta toisiaan. 

Esimerkiksi perhe on ottanut uuden lemmikin edellisen kuoltua ja haudannut uuden lemmik in 

samaan hautaan edeltävän lemmikin kanssa, kuten haudan 228 shetlanninlammaskoira Tomi 

(1970–1981) ja saksanpaimenkoira Rexi (1984–1995) sekä haudan 229 Rina (18.8.1969–

13.11.1980) ja Risse (25.5.1981–30.3.1994). Hautakirjoissa on joitain merkintöjä siitä, kuinka 

uusi hautamaksu on maksettu lemmikistä, mutta haudattu jo olemassa olevaan hautaan.  

Yhdessä haudassa lemmikeille on ilmoitettu sama kuolinpäivämäärä (H31). Adrian Franklin ja 

                                                 
102 Schuurman & Redmalm 2019: 35. 

Kuva 18. Hautamuistomerkit, joissa on kattavasti lemmikin tietoja sekä muistotekstit. Kuva: Jasmin Puska. 
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Nickie Charles kutsuvat näitä post-human ja hybridi perheiksi, joissa lemmikki on integro itu 

osaksi perhettä.103 Lemmikkien sukuhaudat voivat olla osoitus, että lemmikkien kohdalla on 

havaittavissa samanlaista ketjusuremista kuin ihmisillä, eli uusi menetys nostaa pintaan myös 

vanhan surun.104  

Yleisin lemmikistä muistomerkkiin kirjattu tieto on sen nimi. Hautausmaalta löytyy 

yhteensä 501 nimettyä lemmikkiä ja näistä 136 on koiria (Taulukko 14). Nimettyjä kissoja on 

22, kaneja ja marsuja neljä, undulaatteja kaksi sekä lemmikkejä, joiden lajia ei tiedetä, on 332. 

Hautakirjoissa lemmikkien nimiä on mainittu enemmän ensimmäisessä hautakirjassa (156 

nimettyä lemmikkiä) kuin toisessa (21 nimettyä lemmikkiä). Tässä tarkastellaan erikseen 

koirien nimiä, koska suurin osa nimetyistä lemmikeistä hautausmaalla on koiria ja niillä on 

riittävän suuri otoskoko (Taulukko 14). Yleensä lemmikin nimeksi on ilmoitettu pelkkä 

kutsumanimi, mutta hautausmaalta löytyy muutamia tapauksia, joissa on mainittu koiran koko 

kennelin antama virallinen nimi ja kennelin nimi. Hautakirjoissa koirien virallisia nimiä tai 

kennelin nimiä ei ole mainittu ollenkaan. 

 

Taulukko 14. Koirien nimet.                 

Nimi MM HK               

Lemmikin nimi 136 147               

Virallinen nimi 5                 

Kennelin nimi 10                 

Molemmat 1                 

                    

  
Kaikki 

Sukupuoli 

tunnistettavissa 
Uros Naaras 

  

Nimi MM HK MM HK MM HK MM HK   

Ihminen 83 71 82 76 44 36 38 35   

Muut 53 74 8 5 7 3 1 2   

Yleensä 136 145 90 81 51 39 39 37   

Selite: MM=muistomerkki, HK=Hautakirja               

                    

Lemmikkien nimet voidaan jakaa kahteen kategoriaan, ihmisille yleiset nimet, sekä 

muut nimet. Ihmisille yleisillä nimillä viitataan perinteisiin suomalaisiin nimiin, kuten Anu, 

Janne, Jussi, Noora Riku ja Sami, yleensä lempinimiksi miellettyihin nimiin, kuten Kassu ja 

Tellu, sekä Suomessa hieman harvinaisempiin nimiin, kuten Bobi, Mishka ja Suzy. Toinen 

                                                 
103 Franklin 2006; Charles 2014. 
104 Davies 2017: 209, 217–218; Petersson et al. 2018; Schuurman & Redmalm 2019: 36. 
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kategoria on muut nimet. Näihin nimiin kuuluvat esimerkiksi yleiset ja koiriin miellettävät 

nimet, kuten Fifi, Jeri, Laika ja Roi. 

Lemmikin nimestä voidaan päätellä sen sukupuoli. Erityisesti ihmisille yleiset nimet 

auttavat päättelyssä. 105  Koirien keskinäisen sukupuolijakauman mukaan, hautausmaalle on 

haudattu hieman enemmän uroskoiria kuin naaraskoiria. Myös hautakirjojen mukaan 

lemmikkien sukupuolijakauma on tasainen, mutta koirista on usein mahdoton sanoa lemmik in 

sukupuolta nimen perusteella. 

3.4. Hautausmaan suunnitelman toteutuminen 

Hautausmaan alkuperäisessä suunnitelmassa hautausmaa oli tarkoitus jakaa eri lohkoihin, 

missä pienet koirat ja muut pienet eläimet ovat omissa lohkoissaan ja isommat koirat omissa 

lohkoissaan. Lohkojako ei toteutunut, koska pieniä ja isoja eläimiä on haudattu sekaisin eikä 

selkeää lohkojakoa ole nähtävissä (Kuva 19). Myöskään hautakirjojen perusteella ei voida 

sanoa, että mitkä koirarodut on laskettu isoiksi ja mitkä pieniksi. Hautakirjojen mukaan ne 

lemmikit, joille on merkitty hautapaikka, ei näytä jakautuvan isoihin ja pieniin eläimiin. 

Hautakirjojen hautanumeroiden mukaan pienet ja isot eläimet on voitu haudata vierekkäis ille 

haudoille. Hautanumerot myös toistuvat eikä lohkonumeroita ole merkitty kuin ensimmäiseen 

hautakirjaan, jonka mukaan kaikki lemmikit olisi haudattu vuosina 1971–1983 lohkoihin I, II, 

XII tai lohkoon B, jota ei Toivosen suunnitelmassa ole ollenkaan. 

                                                 
105 On tietenkin mahdollista, että yleensä tietylle sukupuolelle miellettyä nimiä on tietoisesti käytetty toisen 

sukupuolen edustajan nimenä. 
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Todellisuudessa hautaamisessa omistajalla on ollut vapaus valita lemmikilleen sopiva 

hautapaikka hautausmaalta. Tämän vahvistaa myös nykyisen Mikonkankaan hautausmaan 

hautausmaanhoitaja Mikko Lantto. 106  Lemmikkien omistajat saivat itse päättää minne 

hautaavat lemmikkinsä eikä siksi hautausmaan suunnitelma toteutunut. Näyttäisi kuitenkin siltä, 

että kissoja löytyy lähinnä hautausmaan pohjois- ja länsiosista (Kuva 19). Isoja koiria on 

haudattu hautausmaan itäiselle reunalle, missä voisi olla isojen koirien lohkoja. Se ei 

kuitenkaan noudata Toivosen laatimaa suunnitelmaa, jonka mukaan isot koirat pitäisi olla 

lohkoissa VI-XI ja XV-XVI. Nämä lohkot sijoittuvat hautausmaan kaakkoiskulmaan ja 

luoteiskulmaan. Koska hautausmaan korkein ja siten myös kuivin kohta on nimenomaan 

kaakkoiskulma, sinne on varmasti siitä syystä johtuen haudattu kaikkia eläimiä, erityises t i 

                                                 
106 Lantto 2021. 

Kuva 19. Tunnettujen eläinten jakautuminen lajin ja koon mukaan. 

Kuva: Jasmin Puska. 
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1990-luvulla, ennen kuin hautausmaa lopetti toimintansa. Lisäksi polku B tekee siitä helposti 

saavutettavan. 

Kuolinvuosien avulla voidaan selvittää hautausmaan täyttöjärjestystä sillä perusteella, 

minne haudat on sijoitettu eri vuosikymmenillä (Kuva 20). Muistomerkkien tekstien ja 

hautakirjojen mukaan eniten lemmikkejä on haudattu 80-luvulla (Taulukko 15). Perustuen 

lemmikkien kuolinvuosiin hautaaminen on aloitettu pohjoispäädystä. Hautausmaan 

parkkipaikka oli suunniteltu pohjoispäädyn luo, minkä vuoksi hautausmaan täyttäminen 

pohjoisesta etelään ja idästä lähteen näyttää todennäköisemmältä vaihtoehdolta. 60-luvun 

hautoja on vain kolme ja ne sijaitsevat kaikki hautausmaan pohjoisosassa. 70-luvun haudat 

jatkavat samaa kaavaa, ne ovat pohjoispäädyssä ja itäisellä puolella. 80-luvulla hautoja on 

levittäytynyt ympäri hautausmaata tasaisesti, täyttäen länsi- ja eteläpuolen. 90-luvulla haudatut 

ovat taas lähellä itäreunaa ja pohjoisessa. Vuoden 2000 haudat ovat joko haudattu keskelle 

hautausmaata, missä ne eivät herätä yhtä paljoa huomiota eikä hautaaminen näy hautausmaan 

vierestä kulkevalle lenkkipolulle, tai kaakkoiskulmassa olevalle kumpareelle, joka on 

hautausmaan kuivin ja on helposti saavutettavissa. 

Taulukko 15. Synnyin- ja kuolinajat vuosikymmenittäin.      

 Laji   1959 1960–69 1970–79 1980–89 1990–99 2000–09 2010- 

Koira Syntynyt   24 76 17 4     

  Kuollut   1 20 76 22 1   

Kissa Syntynyt   3 6 4       

  Kuollut   1   10 3     

Kani Syntynyt       3 1     

  Kuollut         3     

Undulaatti Syntynyt     1         

  Kuollut       1 1     

Marsu Syntynyt       1       

 Kuollut         2     

Ei lajia Syntynyt 2 42 124 56 9 5 2 

  Kuollut   1 44 134 52 7 9 

Yhteensä Syntynyt 2 69 207 81 14 5 2 

  Kuollut   3 64 221 83 8 9 
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Hautakirjoista ei käy ilmi, minne kukin lemmikki on haudattu, vaikka niissä on jonkin 

verran hautanumeroita. Hautakirjoista ja dokumentoiduista haudoista pystytään melko hyvällä 

varmuudella yhdistämään 14 lemmikkiä ja hautaa, ja lisäksi kaksi mahdollisesti. Kuitenkin 

pelkästään näissä 14 on jo kaksi, joilla on sama hautanumero. Hautakirjan ja hautojen 

yhdistäminen on haastavaa, koska suurimmassa osassa hautakirjojen merkintöjä on mainittu 

vain omistajan tiedot ja milloin hautamaksu on suoritettu. Hautojen yhdistäminen on onnistunut, 

jos lemmikin nimi ja kuolinaika on mainittu, tai hautamaksu on suoritettu lähellä saman nimisen 

lemmikin kuolinajan kanssa. Kuitenkin varsikin jälkimmäinen tapa on melko epävarma keino 

yhdistää hauta ja hautakirjan merkintä. 

Kuva 20. Hautausmaan täyttö vuosikymmenittäin. 

Kuva: Jasmin Puska. 
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3.5. Epitafit 

Muistomerkkeihin on jonkin verran kirjoitettu tavallisen nimen ja iän lisäksi myös muuta tietoa 

lemmikistä tai jopa viesti lemmikille (Taulukko 16). Yleisin teksti on lemmikin kuvailua, kuten 

sanoilla ”unohtumaton” tai ”rakas”, mutta myös muunlaisia tekstejä löytyy. Tekstit on 

pääsääntöisesti kirjoitettu siten, ettei sitä ole varsinaisesti osoitettu kenellekään. Selvästi 

lemmikille osoitettuja tekstejä ovat sellaiset, joissa käytetään toista persoonaa tai niissä 

kiitetään tai pyydetään anteeksi lemmikiltä. Lemmikille osoitettujen muistokirjoitusten lisäksi 

on tekstejä saattaa olla osoitettu puhujalle itselleen, kuten sellaisissa merkeissä, joissa tekstissä 

käytetään sanaa ”meille”. Suurimmaksi osaksi tekstit eivät kuitenkaan ole varsinaisesti osoitettu 

kenellekään tai niistä ei voi päätellä kenelle ne on osoitettu. 

 

Taulukko 16. Epitafien aiheet.     Taulukko 17. Suhteeseen viittaavat tekstit. 

Aihe Määrä   Suhde Määrä 

Lemmikin kuvailu 88   Ystävä/kaveri 29 

Suhteeseen viittavat 48   Lemmikki/eläin 15 

Omistajuuteen viittaavat 39   Perhe 4 

Kuolemaan ja muistamiseen viittavat 28   Yhteensä 48 

Lemmikin puhuttelu 17       

Allekirjoitus 14       

Lemmikin rooli ja saavutus  12       

Runot ja lauseet 10       

Yhteensä 256       

 

Kaikissa teksteissä kirjoittajana on lemmikin omistaja, eikä yhtäkään ole kirjoitettu 

lemmikin näkökulmasta. Huomattavan suuressa osassa muistotekstissä on allekirjoitus, 

joissakin allekirjoituksena on omistajan koko nimi, pelkkä etunimi tai omistajan rooliin 

viittaava nimi, kuten ”mamma” tai ”kotiväki” (Taulukko 16). 

Lemmikin merkityksestä kertoo myös se, että määrällisesti enemmän löytyy maininto ja 

lemmikin olleen ”ystävä” tai ”kaveri”, kuin olisi käytetty sanaa ”lemmikki” tai muuta eläimeen 

viittaavaa sanaa (Taulukko 17). Kuitenkaan viitteitä perheenjäsenyyteen ei löydy yhtä runsaasti 

kuin ystävyyssuhteeseen viittaavia. Toisaalta erilaiset omistajuuteen viittaavat sanat, kuten 

”meidän” tai ”meille” voidaan tulkita myös viittaavan lemmikin kuulumisesta kyseiseen 

perheeseen. Useammin lemmikki myös näyttää kuuluneen perheelle kuin yksilölle, mikä 

voidaan päätellä tekstistä. Lemmikin omistamisen näkyminen muistomerkeissä on myös hyvin 
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yleistä, kuten aiemmin mainitut ”meidän”, käytetään myös genetiiviä ja esimerkiksi yhdessä 

muistomerkissä mainitaan ”emäntäsi” ja yhdessä ”olit meillä [päivämäärät]”. 

Lemmikin roolista mainitaan muutamissa muistomerkeissä, yhdessä lemmikin sanotaan 

olleen ”sotilaskoira” ja yhdessä ”vartija”, yhdessä on maininta ”racing team”. Muuten 

lemmikkien saavutuksia näyttelyissä ja kilpailuissa on mainittu lyhenteillä. Lyhenteiden käyttö 

muistomerkeissä tarkoittaa sitä, että ne on ymmärrettäviä ainoastaan lyhenteen tuntevan 

toimesta eli lajin harrastajan. Samoin kuin myös rotuun viittaavat lyhenteet. Näissä 

tapauksissalemmikin saavutusten mainitseminen muistomerkissä ei välttämättä ole osoitettu 

muille lemmikin erinomaisuudesta vaan mahdollisesti puhtaasta ylpeydestä omaa lemmikk iä 

kohtaan tai lemmikin saavutusten ajatellaan olevan osa lemmikin identiteettiä. 

Suurimmassa osassa tekstejä lemmikkiä kuvaillaan adjektiivilla, joista yleisimmät ovat 

”rakas”, ”uskollinen” ja ”unohtumaton” (Taulukko 18). Kaikki kuvailevat sanat ovat positiivia 

ja erityisesti uskollinen on hyvin ominainen piirre, jota esimerkiksi koirissa arvostetaan. 

Unohtumaton voi viitata lemmikin kuoleman jälkeiseen elämään muistoissa, ja osassa 

merkeistä on suora maininta, että lemmikin ”muisto elää” tai ”[lemmikkiä] muistaen”. 

 

Taulukko 18. Lemmikin kuvailu.   Taulukko 19. Kuolemaan viittaavat epitafit. 

Adjektiivi Määrä   Viittaus Määrä 

Rakas/rakastettu 48   Kuolema - lepo 8 

Uskollinen 15   Ikävä/kaipaus 7 

Unohtumaton 8   Muisto/muistaminen 6 

Hyvä 5   Kuolema - uni 4 

Muu 12   Uskonto/taivas/jälleen näkeminen 2 

Yhteensä 88   Hyvästi 1 

      Yhteensä 28 

          

 

Lemmikin kuvailun lisäksi yleinen aihe muistomerkkien teksteissä on kuolemaan ja 

menetykseen viittaavat tekstit (Taulukko 19.). Kuolemaan viitataan muistomerke issä 

ainoastaan lepona tai unena, ja kahdessa muistomerkissä puhutaan kuoleman jälkeisestä 

elämästä tai taivaasta. Vain yhdessä merkissä jätetään lemmikille hyvästit ja vain yhdessä on 

maininta jälleen näkemisestä. Muuten lemmikki jatkaa elämää muistoissa. Ikävä ja kaipaus 

mainitaan muutamia kertoja. 
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4. Tulkinta 

Hiironen oli yksi ensimmäisistä eläinten hautausmaista Suomessa, minkä vuoksi se oli myös 

mukana muuttamassa ihmisten asenteita lemmikkien suremista kohtaan ja tekemässä siitä 

sosiaalisesti hyväksyttyä. Franklinin mukaan hyväksynnän hakemisessa on myös kyse ihmisen 

ja eläimen välisen rajan haastamisesta ja häivyttämisestä. 107  Tämä näkyy hautausmaiden 

olemassaolona, mutta erillinen hautausmaa eläimille korostaa eläimen eroa ihmiseen. 

Suhtautuminen lemmikkien kuolemaan on muuttunut viimeisen 50 vuoden aikana 

merkittävästi. Vielä 1960-luvulla syvä suhde lemmikkiin nähtiin huolestuttavana ja 

epäsosiaalisena. 108  Lemmikki oli kuitenkin ”vain eläin”, ja siksi sen sureminen ei ollut 

sosiaalisesti yhtä hyväksyttävää kuin ihmisen.109 2000-luvulla on jo yleisesti hyväksytty ajatus, 

että lemmikkiä surraan kuin läheistä ihmistä. 110  Lemmikin kuoleman vaikutukselle ei 

kuitenkaan vieläkään anneta samanlaista ymmärrystä kuin ihmisen. Esimerkiksi lemmik in 

kuolemaa ei välttämättä nähdä riittävänä syynä töistä poisjäännille toisin kuin 

ihmisperheenjäsenen kuolema. 111  Hiirosen hautausmaan ollessa toiminnassa lemmik in 

hautaaminen nähtiin yhteiskunnassa vielä sosiaalisesti ristiriitaisena. Hiirosen hautausmaa 

perustettiin, koska se oli sen ajan mukainen ja sille nähtiin kaupungistuvassa Oulussa tarve. 

Hautausmaa haluttiin kuitenkin perustaa mahdollisimman kauas silloisesta asutuksesta 

sellaiselle alueelle, jolle ei todennäköisesti koskaan tule parempaa käyttöä. 

Hautausmaan ajallinen muutos näkyy muistomerkkien säilymisen lisäksi hautausmaa lle 

haudatuissa lemmikeissä. Hautakirjojen ja muistomerkkien mukaan suurin osa lemmikeistä on 

haudattu 80-luvulla. 1971 perustettu hautausmaa oli mahdollisesti 1970-luvulla vielä liian uusi 

palvelu, jotta oululaiset olisivat sitä osanneet hyödyntää. Toisaalta todennäköisesti myös 

ilmapiiri oli sellainen, ettei koettu tarpeelliseksi tai lemmikkejä ei haluttu haudata niille 

tarkoitetulle hautausmaalle. 1990-luvulla hautaaminen oli yleistä, mutta hautausmaa oli 

toiminnassa vain vuosikymmenen ensimmäiset vuodet, mikä selittää hautojen vähäisen määrän. 

Hautausmaalla ei kuitenkaan ole nähtävissä muita ajallisia trendejä ja muistomerkk ien 

huonokuntoisuus ja yksipuolinen säilyminen eivät tue päätelmien tekoa. Lisäksi hautausmaan 

lyhyt toiminta-aika estää näkemästä pidempiaikaisia trendejä. 

                                                 
107 Franklin 1999: 86. 
108 Franklin 1999: 5. 
109 Kean 2013: 35; Mangum 2007b: 162. 
110 Bunkers 2010; Kean 2013; Lyons 2013. 
111 Stewart et al. 1989; Davis et al. 2003; Morley & Fook 2005; Cordaro 2012; Schuurman & Redmalm 2019: 

33. 



 51 

4.1. Muistomerkit – graniittia ja luonnonkiviä 

Hiirosen eläinten hautausmaan 2174 haudasta vain 650 muistomerkkiä on jäljellä. Näiden 

muistomerkkien variaatio malleissa ja materiaaleissa on laaja, mutta odotetusti mukailee jonkin 

verran ihmisten hautausmaiden muistomerkkejä ja muiden tutkimusten havaintoja. Hautausmaa 

itsessään näyttää sellaiselta, miltä voidaan olettaa kohta kolmekymmentä vuotta 

ylläpitämättömän hautausmaan näyttävänkin. Suurin osa muistomerkeistä on kadonnut tai 

lahonnut pois, ja jäljellä ovat suurimmaksi osaksi vain kestävimmistä materiaaleista tehdyt 

merkit. Kuitenkin joitain huomioita voidaan nostaa esiin. 

Yksi tällaisista havainnoista voidaan tehdä liittyen hautojen suuntaan. Hiirosessa haudat 

ovat suurimmaksi osaksi koillinen- lounas suuntaisia, kun taas kristillisen perinteen mukaan 

vainajat haudataan kasvot kohti itää. Esimerkiksi Kristina Jennbert on havainnut, että 

esihistoriallisissa kalmistoissa myös koiria ja hevosia on haudattu omiin hautoihinsa saman 

suuntaisesti kuin ihmisiä, ja niiden mukaan on laitettu hauta-antimia.112 Kuitenkin huomioiden, 

ettei hautausmaa ole täysin etelä-pohjois suuntainen, on mahdollista, että itä-länsi suuntaises t i 

tarkoitetut haudat ovatkin todellisuudessa koillinen- lounas suuntaisia. Toisaalta on mahdollis ta, 

että haudat on sijoitettu pääpolkujen mukaan ja tällöin ne ovat sattumalta koillinen- lounas 

suuntaisia. Koska tutkimuksessa käytettiin kajoamattomia menetelmiä, ei voida olla varmoja 

onko lemmikin ruumis aseteltu hautaan kristillisen perinteen mukaisesti. 

Vaikka suurin osa hautausmaan muistomerkeistä on kadonnut vuosikymmenien 

kuluessa, voidaan olettaa suurimmalla osalla haudoista olleen jonkinlainen muistomerkki. Tätä 

tukee myös Kalevan vanha lehtikuva ja se, että suurimmalla osalla Mikonkankaan hautausmaa n 

haudoista on oma muistomerkki. Jäljellä oleva muistomerkkikanta on variaatioltaan suppea, 

mutta se silti osoittaa, kuinka aikanaan Hiirosessa on mahdollisesti ollut hyvin monipuolises t i 

erilaisia merkkejä, jotka ovat toteuttaneet omistajien mielikuvitusta. 

Muistomerkkien materiaalien variaatioihin liittyy myös vaihtelu niihin panostamisessa. 

Graniittisen hautakiven hankkiminen on taloudellisesti merkittävä panostus, kun taas itse 

merkkiä tehdessä joutuu eri tavalla käsittelemään ja kohtaamaan kuoleman konkretian. On 

tärkeää huomata, ettei muistomerkkiin panostaminen vielä kerro paljoakaan lemmik in 

myöhemmästä muistamisesta. Rahallisesti arvokas muistomerkki voi olla unohdettu eikä 

lemmikkiä käydä muistamassa, kun taas hauta, jossa on vaatimaton luonnonkivestä tehty 

muistomerkki. Hautausmaalla on kolme hautaa, joita käydään hoitamassa jopa useita kertoja 

                                                 
112 Jennbert 2003: 140–141. 
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kesässä ja nämä muistomerkit eroavat toisistaan merkittävästi materiaalien välillä : yksi on 

graniittinen hautakivi, yksi luonnonkivestä tehty ja yhdellä ei ole muistomerkkiä enää ollenkaan. 

Muistomerkkiin laitettu panostus ei siis kerro paljoakaan siitä, kuinka paljon lemmikk iä 

muistetaan, vaan ehkä enemmin siitä, kuinka menetykseen on aikanaan reagoitu. 

Graniittinen muistomerkki voi olla yhtä hyvin ihmisten hautausmaan ja totutun 

kuolemanprosessin mukailua, kuin osoitus lemmikin menetyksestä johtuvasta surusta. Se ei 

kuitenkaan tarkoita, että lemmikkiä käytäisiin muistamassa. Luonnonmateriaalien käyttö 

muistomerkkien materiaalina voidaan nähdä yrityksenä liittää lemmikit luontoon. Esimerk ik s i 

Japanissa on yleistä viedä kuollut lemmikkikala mereen tai jokeen, jotta se pääsee takaisin sille 

ominaiseen luontoon. 113  Luonnonmateriaalien käyttö muistomerkeissä kuvastaa lemmik in 

olevan osa luontoa.114 Toisaalta sitä voidaan myös verrata kristinuskon ”maasta sinä olet tullut, 

maaksi sinun on tuleva” tai ”ashes to ashes”-perinteeseen.115 

Useat materiaalit eivät välttämättä ole ensisijaisia materiaalivalintoja muistomerkeille, 

kuten lasikuitulevy tai pesubetonilaatta. On mielenkiintoista, miksi jotkut ovat päättäneet 

hankkia lemmikilleen useita satoja euroja maksavia hautakiviä, ja toiset ovat hyödyntäneet 

piharemontista ylijääneet pihalaatat. 

Ylijäämämateriaalien kierrätys hautamuistomerkeiksi on vain lemmikk ien hautoja 

koskeva ilmiö eikä vastaava ole nähtävissä ihmisten hautausmailla. Kierrätysmateriaa lien 

käyttö voi kertoa siitä, ettei hautamerkkiin välttämättä haluta tai voida panostaa rahallises t i. 

Toisaalta se voi kertoa myös siitä, että lemmikin kuollessa halutaan nopeammin päästä 

seuraavaan kuolemanprosessin vaiheeseen. Aili Nenola-Kallio toteaa, että toisinaan niiden 

yhteisön jäsenten, joiden ei koeta olevan täysivaltaisia, kuoleman- ja muistamisenrituaa lit 

saattavat olla vähäisempiä kuin yhteisön täysivaltaisten jäsenten kohdalla.116 Lemmikin usein 

koetaan olevan ei-täysivaltainen jäsen yhteisössä, jolloin rituaalista toimintaa saatetaan haluta 

nopeuttaa. Lemmikki haudataan nopeasti, mahdollisesti jo heti samana päivänä tai 

mahdollisimman pian kuolemasta. Kuollutta lemmikkiä, ellei sitä tuhkata, on hankala säilyttää 

kotona, jolloin hautaamisen täytyykin tapahtua nopeasti. Hautamerkin tilaaminen vie aikaa ja 

pitkittää hautaamisprosessia, vaikka hautaaminen itsessään tapahtuisikin nopeasti. 

                                                 
113 Kenney 2004: 44. 
114 Schuurman & Redmalm 2019: 38. 
115 Schuurman & Redmalm 2019: 38. 
116 Nenola-Kallio 1985: 200–202. 
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Toinen syy ylijäämä- tai luonnonmateriaalien käyttämiselle voi olla lemmik in 

hautaamiseen ja muistamiseen liittyvä sosiaalinen ristiriita. Hautaaminen rinnastaa eläimen 

vahvasti ihmiseen, ja kaikki eivät tätä hyväksy.117 Näin ollen kynnys arvokkaan hautakiven 

hankkimiselle voi kasvaa sosiaalisen häpeän pelosta. Esimerkiksi pelko siitä, ettei 

hautaustoimistolla tai kiviveistämöllä välttämättä ymmärretä lemmikin arvoa omistajalleen, voi 

nostaa kynnystä edes tiedustella muistomerkkiä lemmikille. 118  Nykyisin kiviveistämöiden 

kotisivuilta löytyy erityisesti lemmikkien hautamuistomerkeiksi tarkoitettuja esimerkkejä, ja 

Suomessa on useita niihin erikoistuneita yrityksiä.119 Hiirosen hautausmaan toiminnan aikaan 

lemmikkieläinten suosio oli vasta nousussa eivätkä eläinten hautausmaat olleet yleisiä, jolloin 

suhtautuminen saattoi olla erilaista ja toisaalta myös pelko muiden suhtautumises ta 

konkreettisempi. Spiegelmanin ja Kastebaumin vuonna 1990 julkaisema artikkeli osoittaa, 

kuinka Hiirosen toiminnan aikaan lemmikkien hautaamiseen ja muistamiseen liittyi sosiaalis ta 

paheksuntaa, koska se saatettiin nähdä ”typeränä” tai ”hölmönä”. Vaikka ilmapiiri on tänä 

päivänä huomattavasti hyväksyvämpi ja ymmärtäväisempi, ei se sitä ollut vielä 1900-luvun 

lopulla.120 

Schuurman ja David Redmalm toteavat itsetehdyn merkin olevan persoonallinen ja 

henkilökohtainen osoitus lemmikin merkityksestä ja arvostuksesta sitä kohtaan. 121  Heidän 

kanssaan voidaan olla samaa mieltä siitä, että itsetehty merkki ei ole osoitus vähemmästä 

kiintymyksestä lemmikkiä kohtaan, mutta Hiirosen kohdalla on tärkeää myös huomio ida 

ajallinen konteksti. 

Rahallisen ja ajallisen panostamisen määrissä on vaihtelua eikä niiden kohdalla ole 

nähtävissä trendejä, vaan jokainen omistaja on valinnut muistomerkin parhaaksi katsomallaan 

tavalla. Kuitenkin merkin valinta voi paljastaa meille jotain omistajien suhtautumises ta 

kuolemaan. Lemmikkien hautausmaita eivät sido sosiaaliset säännöt koskien hautaamista ja 

muistamista, jolloin lemmikin omistajat voivat valita vapaasti, kuinka he muistavat 

lemmikkiään. 122  Kuitenkin Hiirosen kohdalla lemmikkien omistajat ovat yllättävän usein 

valinneet perinteisiä, ihmisten hautaamista muistuttavia tapoja. Tämä poikkeaa esimerkik s i 

Mikonkankaan tai Turun Vasaramäen hautausmaista, joilla on huomattavasti enemmän 

                                                 
117 Ambros 2010: 310; Ks. myös Howell 2002: 14. 
118 Ks. esim. Spiegelman & Kastenbaum 1990. 
119 Kiveen kaiverrettu on yksi suomalainen yritys, joka valmistaa muistomerkkejä lemmikeille. 

Hautamuistomerkit tehdään ylämaan graniitista ja niiden hinta liikkuu aina 199 € jopa 549 € riippuen 

muistomerkin koristeluista. https://www.kiveenkaiverrettu.fi. 
120 Spiegelman & Kastenbaum 1990. 
121 Schuurman & Redmalm 2019: 35. 
122 Schuurman & Redmalm 2019: 33 
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vaihtelua muistomerkeissä. Tähän voi olla syynä Hiirosen hautausmaan toiminnan aikainen 

ilmapiiri, koska lemmikkien hautausmaat olivat vielä uusia Suomessa, minkä vuoksi 

käyttäytyminen hautausmaalla haki vielä muotoaan. 

Lemmikkien hautausmaa ja sen muistomerkit muistuttavat paljon ihmis ten 

hautausmaita ja muistomerkkejä. Kuolemaan liittyen meillä on paljon opittuja rituaaleja ja 

tapoja, joiden toteuttaminen helpottaa kuoleman käsittelyä.123 Ihmisen hautaamisseremoniaa 

mukailevia seremonioita saatetaan pitää myös lemmikille.124 Lemmikin kuoleman aiheuttaessa 

omistajalleen samanlaisia tunteita kuin läheisen ihmisen, on ymmärrettävää, että lemmik in 

kuollessa omistaja yrittää selviytyä kuolemasta samanlaisin rituaalein. 

Suurimmaksi osaksi muistomerkit ovat kohtuullisessa tai hyvässä kunnossa ja säilyvä t 

hautausmaalla varmasti vielä vuosia. Kuitenkin esimerkiksi puisten merkkien vähäinen määrä 

verrattuna kivisiin merkkeihin ja useiden satojen merkkien puuttuminen kertoo siitä, kuinka 

jatkuvassa muutoksessa hautausmaa on. Esimerkiksi osa niistä merkeistä, jotka vielä syksyllä 

2020 seisoivat pystyssä, ovat nyt jopa vaarallisen kallistuneita. Talven 2020 runsas lumisuus 

vaikutti hautausmaahan kallistamalla ja kaatamalla joitain merkkejä. Kiviset merkit tulevat 

säilymään jatkossakin, mutta osa puisista merkeistä tulee hajoamaan ja lahoamaan pois 

seuraavien muutamien vuosien aikana. Tämän takia on syytä olettaa, että ennen hautausmaa lla 

oli huomattavasti enemmän puisia merkkejä. Nyt ne ovat lahonneet pois ja jäljelle ovat jääneet 

kiviset ja kestävistä ylijäämämateriaaleista tehdyt muistomerkit. 

Muistomerkkien materiaalin lisäksi on syytä kiinnittää huomiota muistomerkk ien 

malliin ja erityisesti hautausmaalla jäljellä olevien merkkien mallien väliseen määrälliseen 

suhteeseen. Malliltaan pystyssä olevia merkkejä on huomattavasti enemmän kuin vaaka-

asennossa olevia. Vaaka-asennossa olevien merkkien vähäisyyteen vaikuttaa niiden osittain 

hankalan havaitsemisen lisäksi myös mahdollisesti niiden vähäisempi suosio. Ihmisten 

hautausmaalta löytyy yleensä enemmän pystyssä olevia merkkejä, joten ehkä muistomerkk iä 

valitessaan lemmikkien omaiset ovat päätyneet valitsemaan muistomerkin, joita ovat nähneet 

enemmän. Useimmat pystyssä olevat merkit nojasivat telineeseen. Jalustallinen muistomerkk i 

on hieman arvokkaampi kuin metalliseen telineeseen nojaava merkki. Jotain muistomerkke jä 

piti pystyssä se, että ne oli osittain kaivettu tai työnnetty maahan. 

                                                 
123 Chur-Hansen et al. 2011: 253–254; Lyons 2013. 
124 Quackenbush & Graveline 1985: 160–165; Chur-Hansen et al. 2011; Davis et al. 2003: 68; Lyons 2013. 
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Muista muistomerkkien malleista ristien yleisyys on mielenkiintoinen piirre. Ristien ja 

muiden uskonnollisten symbolien käytön kieltäminen eläinten hautausmaalla on yleistä niin 

Suomessa kuin ulkomailla.125 Hautausmaiden ylläpitäjät, kuten Hiirosen tapauksessa OSEY, 

halusivat pitää uskonnollisuuden erossa lemmikkien kuolemasta.126 Hiirosessa ristien käyttö on 

ollut tasaista koko toiminnan ajan ja myös uusissa haudoissa on ristejä, toisin kuin Schuurman 

ja Redmalm tutkimuksessa ristien käyttö oli yleisempää hautausmaan alkuaikoina ja vähenty i 

ajan myötä.127 

Vapaamuotoisia muistomerkkejä löytyi hautausmaalta vain muutamia, mutta ne 

osoittavat lemmikkien hautausmaalle ominaisen vapauden muistamisen suhteen. Muistomerk it 

ovat kuitenkin aika yksinkertaisia siihen nähden, kuinka suuri vapaus hautamuistomerkeissä on 

toteuttaa itseään. Vapaamuotoisten merkkien vähyys ja niiden yksinkertaisuus voi kuitenk in 

myös kertoa siitä, että vapaudesta huolimatta, muistomerkit on haluttu pitää yksinkertaisina, ja 

niiden on haluttu mukailevan ihmisten hautausmaiden merkkejä. Kuitenkin, jos verrataan 

Hiirosen hautausmaata Oulun nykyiseen lemmikkien hautausmaahan Mikonkankaalla tai 

Turun Vasaramäkeen, on jälkimmäisenä mainituilla huomattavasti enemmän selkeästi 

vapaamuotoisempia merkkejä, minkä vuoksi voidaan olettaa niitä löytyneen aikanaan myös 

Hiirosen hautausmaalta. 

4.2. Tekokukkia ja enkelipatsaita 

Hiirosen hautausmaasta haluttiin alusta lähtien luoda puistomainen alue, jossa muutkin kuin 

lemmikkien omistajat vierailisivat. Hautausmaa lisättiin turisteille tarkoitettuihin karttoihin ja 

hautausmaan lähelle tuotiin tienviitta. Hiirosen hautausmaasta, ja siellä lemmikin suremises ta 

ja muistelusta haluttiin tehdä julkista. Mahdollisesti julkisen hautausmaan luomisen 

tarkoituksena oli osoittaa aikalaisille lemmikkien merkitys ja menetyksestä seuraava suru. 

Zeiglerin128  tutkimuksessaan käyttämä muistomerkin ympäröivä tila jää Hiirosessa 

vähemmälle huomiolle, koska suurimmalle osalle haudoista ei ole valittu erityistä päällystys tä 

eikä niitä ole reunustettu. Tämä on kuitenkin todennäköisesti seurausta siitä, ettei suurta osaa 

haudoista hoideta enää enemmin kuin tietoinen valinta lemmikkien omistajilta. Päätelmää tukee 

erityisesti se, että suurin osa hautoja reunustavista kivistä ja lankuista löytyi sattumalta 

                                                 
125 OSEY A: 5; 6; 7; Gustavsson 2011: 107. 
126 OSEY A: 7; Gustavsson 2011: 107. 
127 Schuurman & Redmalm 2019: 36. 
128 Zeigler 2015. 
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aluskasvillisuuden alta, eivätkä reunustukset ole välttämättä mitenkään nähtävissä haudan 

pinnalla. Koska suurin osa reunustuksista oli peittynyt, on mahdollista, että vain kasvillisuuden 

seasta selvästi erottuvat reunukset päätyivät tämän tutkimuksen otantaan. Tällöin esimerkik s i 

Kalevan lehtikuvassakin näkyvä jäkälällä päällystetty ja muut vastaavat hautojen päällystykset 

ovat kadonneet ajan myötä niiden maatuessa pois. 

Käsitellyllä lankuilla ja kivillä reunustettujen hautojen lisäksi muutama hauta on aidattu 

erikorkuisilla aitauksilla. Niiden tarkoitus on saattanut olla koristeena toimiminen, haudan 

suojaaminen tai mahdollisesti molempia. Hautausmaan perustamisen aikana hautausmaan 

ympärillä oli vain metsää eikä nykyistä Hiirosen asuinaluetta ollut, jolloin siellä liikkui varmasti 

enemmän esimerkiksi kettuja, jotka pystyisivät kaivamaan lemmikin esiin. Toisaalta aitaus luo 

rauhaa lemmikille, kun sen haudan päältä ei pääse kävelemään eikä toista hautaa voi laittaa 

liian lähelle viereen tai sen päälle. Ihmisten hautausmailla näkee enää harvoin aidattuja hautoja 

ja yleensä ne ovat sukuhautoja, joissa on useampi hauta samassa aitauksessa. 

Hautausmaalla käydään edelleen muistamassa lemmikkejä, vaikka niiden kuolemasta 

on jo vuosikymmeniä. Lemmikkiä muistetaan samalla tavalla kuin ihmistäkin, haudalle viedään 

kukkia ja kynttilöitä.129 Muistaminen tapahtuu samoina päivinä kuin ihmisenkin eli jouluna ja 

pyhäinpäivänä. Kesäksi ja talveksi lemmikin haudalle vaihdetaan kukat. Muutamia hautoja on 

koristeltu erilaisilla kausituotteilla, mikä kuvastaa haudan olevan eräänlainen kodin jatke. 

Schuurman ja Redmalm kuvailevat sitä kotina poissa kotoa.130 

Enkelipatsaat ovat yksi hautausmaan yleisimmistä koristeista ja samanlaisia löytyy 

runsaasti myös ihmisten hautausmailta erityisesti lasten haudoilta. Lapsen haudalla enkelipatsas 

viittaa usein suojelusenkeliin, ja samaa on ehkä haettu lemmikin haudalle asetetulla 

enkelipatsaalla. Lemmikin koetaan olevan kuin oma lapsi, jolloin sen kuolemaan reagoidaan 

kuin oman lapsen kuolemaan. 131  Ehkä myös hauta halutaan koristella samalla tavalla. 

Mikonkankaan ja Vasaramäen hautausmailta löytyy enkelipatsaita runsaasti, mutta vielä 

enemmän löytyy lemmikkiä kuvaavia eläinpatsaita. Lemmikkien haudoille tuodaan myös leluja 

ja muita koristeita, mikä kertoo lemmikin asemasta lapsena.132 Stanley Brandes toteaa lelujen 

tuomisen lemmikin haudalle kertovan lemmikin roolista lapsena tai lapsen korvikkeena. 133 

Brandesin mukaan tapa on yleinen Yhdysvalloissa, toisin kuin Pręgowskin mukaan Puolassa. 

                                                 
129 Gustavsson 2011; Chalfen 2003. 
130 Schuurman & Redmalm 2019: 34. 
131 Brandes 2009. 
132 Brandes 2009: 113; Pręgowski 2016: 50. 
133 Brandes 2009: 113. 



 57 

Pręgowski toteaa, ettei yleensä lasten haudoille viedä leluja, mutta lemmikkien haudoilta niitä 

löytyy. 134  Hiirosessa hautojen koristelu on maltillisempaa, eikä leluja löydy haudoilta. 

Mahdollisesti Hiirosen hautausmaa on näyttänyt toimintansa aikana samalta. Schuurman ja 

Redmalm taas ovat havainneet leluja ja muita henkilökohtaisia tavaroita Suomen muilla 

eläinten hautausmailla, Helsingissä, Joensuussa ja Tampereella, sekä Tukholman ja Uppsalan 

hautausmailla.135 

4.3. Koiria, kissoja ja kilpikonnia 

Odotetusti suurimmaksi osaksi hautausmaalle on haudattu koiria ja kissoja, mutta erityises t i 

hautakirjat osoittavat, että lajikirjo on ollut laaja. Kuitenkaan sama ei näy muistomerkeissä, 

mikä voi selittyä sillä, ettei lemmikin lajia tai rotua koettu tärkeäksi kertoa tai inhimillisen 

hautaamisen yhteydessä se olisi korostanut liikaa eläimen eläimellisyyttä. Lemmikin lajin 

mainitsematta jättäminen näyttää olevan yleistä myös esimerkiksi Pręgowskin aineistossa.136 

Austerin ja muiden tutkimuksessa lemmikeistä vain 40 % laji pystyttiin määrittämään, vaikka 

muuten tutkituksen muistomerkeissä oli hyvin tietoa haudatuista lemmikeistä.137  Syystä tai 

toisesta lemmikin laji jätetään usein mainitsematta muistomerkeissä. Muita terraarioelä imiä 

kuin kilpikonnia ja gerbiileja ei mainita hautakirjoissa eikä niitä löydy hautausmaalta. Sen 

sijaan häkeissä asuvia eläimiä kuten kaneja, hamstereita ja marsuja löytyy. 

Yksi mahdollinen syy terraarioeläinten puuttumiselle voi olla niihin luodun suhteen 

erilaisuus verrattuna esimerkiksi koiriin ja kissoihin. Lemmikkiin luodun suhteen 

merkityksellisyyden kannalta on tärkeää koettu vuorovaikutus: lemmikin koetaan muodostavan 

suhde ihmiseen.138 Lasin takana elävän lemmikin kanssa ei olla vuorovaikutuksessa, jolloin 

suhde lemmikkiin jää vähäisemmäksi eikä siksi sen kuolemaa välttämättä surra samalla 

tavalla.139 Toisaalta taas R. Lee Zasloffin tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksella ja lemmik in 

kanssa yhdessä tekemisellä ei ole merkitystä lemmikkiin kiintymisen kannalta ainakaan 

kissojen ja koirien välillä, joista jälkimmäisten kanssa usein tehdään enemmän asioita 

yhdessä. 140  Terraariossa elävä lemmikki on tavallaan omassa maailmassaan, joka erottuu 

                                                 
134 Pręgowski 2016: 50. 
135 Schuurman & Redmalm 2019: 34.  
136 Pręgowski 2016 
137 Auster et al. 2020: 272. 
138 MacDonalds 1981: 200; Beck & Katcher 1893; Carmack 1985: 153–154; Weisman 1991: 244; Grier 2006: 6–

8; Kaukua 2006: 48, 78; Risley-Curtis et al. 2006; Bunkers 2010: 234 Kemp et al. 2016: 549. 
139 Spiegelman & Kastenbaum 1990: 11; Kaukua 2006: 6, 21; Langfield & James 2009. 
140 Zasloff 1996. 
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ihmisen maailmasta välissä olevan lasin vuoksi. Tämä voi olla syy siihen, miksi terraario- ja 

akvaarioeläimiä löytyy vain vähän hautausmaalta. Douglas Davies puolestaan toteaa, että sillä 

mitä lemmikki edustaa omistajalleen olisi suurin merkitys lemmikin kuolemaan liittyvään 

suruun.141 Hän kertoo esimerkkinä naisesta, jolle viimeinen linkki edesmenneeseen puolisoon 

olikin puolisoa myöhemmin kuollut lemmikkikoira. Nainen ei surrut vain ystävää, jonka kanssa 

hän oli viettänyt aikaa päivittäin, vaan myös puolisoaan.142 

Toisaalta lemmikkiin syntyvään suhteeseen voi vaikuttaa myös laumakoko, esimerk iks i 

usein akvaariokaloja on niin paljon, ettei niihin välttämättä synny suhdetta jokaiseen yksitellen 

vaan lähinnä poikkeaviin yksilöihin.143  Tällöin poikkeavaa yksilöä saatetaan surra, vaikka 

muita ei surtaisi. Moni akvaariokalalaji on parvieläin, minkä takia niitä on yleensä myös 

useampi samassa akvaariossa ja kohtuullisen lyhyen eliniän takia niitä myös kuolee usein. Siksi 

akvaariokalan kuolema saattaa myös tuntua lievemmin.144 

Muista terraario- ja akvaariolemmikeistä poikkeavat kilpikonnat, joita hautausmaa lta 

löytyy hautakirjojen mukaan kolme kappaletta. Kilpikonnat elävät pitkään, jolloin niihin ehtii 

muodostua syvempi suhde, minkä takia ne on mahdollisesti haluttu haudata. Mielenkiinto inen 

poikkeus on, ettei hautausmaalle ole haudattu yhtäkään käärmettä. Käärmeet kuitenkin elävät 

lajista riippuen pidempään, esimerkiksi kuningaspyton voi elää jopa 20–40 vuotta. 

Mahdollisesti ne eivät kuitenkaan olleet riittävän suosittuja lemmikkejä vielä hautausmaan 

toiminnan aikaan. 

Lemmikin nimeäminen voidaan nähdä osana eläimen inhimillistämistä ja sen roolin 

muutoksena.145 Nimi antaa lemmikille persoonan. Brandes havaitsi tekemässään tutkimuksessa 

New Yorkin eläinten hautausmaalla (Hartsdale Pet Cemetery), että aluksi lemmikkien hautaan 

kirjoitettiin lähinnä my pet tai pet, mutta ei mitään lemmikkiä personalisoivaa.146 Sen jälkeen 

siirryttiin lemmikkien neutraaleihin nimiin, jotka eivät paljasta lemmikin sukupuolta tai lajia. 

Hiirosen hautausmaalla tällaisia ovat esimerkiksi Täplä, Hisku, Mini ja Nappe. Brandesin 

mukaan 1960-luvun jälkeen lemmikeille alettiin nimeämään siten, että nimi paljastaa vähintään 

lemmikin sukupuolen eli ovat yleensä ihmisten nimiä, kuten Mikko, Milla tai Manu. 147 

Hiirosessa vastaavaa muutosta ei voida havaita. 

                                                 
141 Davies 2017. 
142 Davies 2017: 218. 
143 Langfield & James 2009: 352. 
144 Langfield & James 2009. 
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146 Brandes 2009: 103. 
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4.4. Unohtumaton ja rakas lemmikki  

Hautausmaiden periaatteellinen tarkoitus on mahdollistaa yhteys kuolleiden kanssa, mihin 

sisältyy perusolettamus kuolleen olevan ”jossain”, taivaassa tai henkenä elävien joukossa, 

riippuen omaisten omasta elämänkatsomuksesta. Kuitenkin lemmikkien sieluun ja 

kuolemattomuuteen liittyy ristiriitaisia käsityksiä. Esimerkiksi Bardina on havainnut Puolan 

eläinten hautausmaalla lemmikkeihin liittyvän kuolemattomuuden ja kuolemanjälke isen 

kohtaamisen perustuvan lemmikin elämiseen muistoissa.148 Vastaavan kaltaista on nähtävissä 

myös Hiirosessa, koska sielläkin on vain muutamia tekstejä, joissa mainitaan jälleen näkeminen 

ja huomattavan monessa muistomerkissä lemmikin mainitaan olevan ”unohtumaton”.  Kean 

tutkimuksessaan käyttämässä aineistossa lemmikkien omistajat uskovat huomattavas t i 

vankemmin uudelleen kohtaamiseen ja siten ajatukseen, että lemmikeillä on ihmisen tavoin 

kuoleman jälkeistä elämää.149 

Juuri lemmikin suhde ihmiseen tekee lemmikistä merkittävän ja suremisen arvoisen. 

Siksi se mahdollisesti halutaan tuoda esiin muistomerkissä. Eihän lemmikki sitä tule itse 

näkemään tai pysty sitä lukemaan vaan se on viestinä muille ja ehkä jopa oikeutuksena omille 

tunteille. Muistomerkissä olevalla tekstillä halutaan nimenomaan korostaa lukijalle lemmik in 

asemaa ja siten haetaan hyväksyntää hautaamiselle. Lemmikin suremiseen liittyy eräänlaista 

sosiaalista ristiriitaa, koska muut yhteisössä eivät aina tunnusta lemmikin kuolemaa todellisena 

menetyksenä.150 Oli muistomerkkiin kirjoitettu viesti, kuinka tietoinen tai harkittu tahansa, on 

sen valinnut henkilö halunnut korostaa juuri lemmikin roolia. Toisaalta on käytetty myös 

omistussuhteeseen viittaavia termejä, kuten ”meidän” ja ”meille”. Riippuen seuraavista 

sanoista kyse voi olla esimerkiksi halusta korostaa lemmikin olleen useammalle ihmiselle, jopa 

koko perheelle tärkeä, vaikka usein lemmikki kiintyy johonkin perheenjäseneen enemmän kuin 

muihin. Esimerkiksi koirien koetaan luovan syvin suhde ruokkijaansa. On tärkeää huomata, että 

yhteisön asenne lemmikin kuoleman suremiseen on hyvin erilainen nykyään kuin Hiirosen 

hautausmaan toiminnan aikana. 

Suomessa lemmikeistä ilmoitettavat tiedot muistomerkeissä ovat hyvin samanla ise t 

kuin ihmisten muistomerkeissä. Niissä ilmoitetaan yleensä nimi ja synnyin- ja kuolinaika, mutta 
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usein myös pelkkä ikä.151 Erityisesti perinteiset hautakivet muistuttavat toisiaan. Lemmikkien 

muistomerkeille ominaiset epitafit, joissa on lemmikin kuvailua tai runo, puuttuvat ihmis ten 

haudoilta kokonaan. Myös Hyttinen on havainnut muistomerkkien moninaisuuden ja epitafien 

olevan pidempiä ja monisanaisempia kuin ihmisten hautakivissä. 152  ”Epitafeissa eläimiä 

kiitetään ja ylistetään erilaisin määrein. Niissä myös ilmenee lemmikinomistajan ja kokonaisen 

perheen tuntema suru ja kaipaus.”153 

Epitafeihin on kirjoitettu viestejä joko lemmikille tai muille hautausmaalla vierailijoi lle. 

Tietenkään ei ole oletusta, että lemmikki tai kuollut pystyisi lukemaan muistomerkkien tekstejä, 

mutta viesti voidaan silti osoittaa lemmikille esimerkiksi käyttämällä viestissä toista persoonaa. 

Muille tarkoitettuja tekstejä ovat esimerkiksi sellaiset, joilla perustellaan lemmikin merkitys tä 

ja roolia omistajalleen ja täten perustellaan hautaamista, joka muuten voidaan kokea 

ristiriitaiseksi. Tällaiset tekstit voivat myös olla osoitettu lemmikin muistomerkkiä katsovalle 

ulkopuoliselle, joka ehkä suhtautuu kyseenalaistavasti lemmikin hautaamiseen. Tällöin 

lemmikin omistaja on halunnut kirjoittaa muistomerkkiin lemmikin olleen tärkeä, ja siten 

perustelee lemmikin hautaamista. Mahdollisesti teksti on kirjoitettu omistajalle itselleen, jos 

lemmikin hautaamista on itse kyseenalaistanut liiallisuuksiin menevänä. Lemmik in 

hautaamisen sosiaalinen ristiriitaisuus näkyy siinä, ettei läheisen ihmisen hautaamista koskaan 

tarvitse perustella, mutta lemmikin hautaamista saatetaan haluta tai joutua perustelemaan itselle 

ja muille. Tällaista viestintää muistomerkeissä on esimerkiksi lemmikin kuvailu, kuten sen 

uskollisuuden tai unohtumattomuuden korostaminen ja lemmikin kuolemasta johtuvan ikävän 

ja kaipauksen korostaminen. Ennen kaikkea lemmikin merkitys korostuu omistajalleen näissä 

teksteissä. Hiirosessa epitafit ovat melko lyhyitä, niissä lähinnä kuvaillaan lemmikk iä 

muutamin adjektiivein ja korostetaan lemmikin tärkeyttä sanoilla ”rakas” tai ”ystävä”. Vaikka 

tällaisilla teksteillä ei varsinaisesti tai ainakaan tietoisesti yritettäisiinkään perustella lemmik in 

hautaamista muille, ei vastaavanlaisia kuitenkaan löydy ihmisten muistomerkeistä. 

Hautausmaalla mainitaan muutamia lemmikin muita rooleja liittyen harrastuksiin tai 

tehtäviin. Nämä sekä korostavat lemmikin erityislaatuisuutta kuin myös antavat lemmik ille 

merkityksen toimijana. Esimerkiksi ”vartija” voidaan nähdä sekä arvostettuna piirteenä 

lemmikillä että yksilönä, jolla oli tehtävä. Samoin sotilaskoirana toimiminen voidaan nähdä 
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yhteisölle merkittävänä roolina. Aiemmin myös ihmisten muistomerkkeihin on ollut tapana 

kirjoittaa ammatti tai sääty. 

Teksteissä käytetään myös jonkin verran omistuspronomineja, jotka korostavat 

lemmikin asemaa objektina. Omistuspronomini korostaa ihmisen omistajuutta lemmikk iin 

nähden, lemmikki ei ole itsenäinen toimija ja sen arvo perustuu siihen, että omistaja antaa 

lemmikille arvon. Vaikka Suomessa on vähän katukoiria, on vapaana kulkevia kissoja paljon. 

Vapaana kulkevilla kissoilla saattaa olla omistaja, mutta osa on villikissoja. Yleensä toisen 

omistamalla lemmikille annetaan vielä jonkin asteinen arvo, mutta vapaana kulkevia kissoja ja 

villikissoja katsotaan pahalla. Jos vieras kissa tulee omalle tontille, se katsotaan ongelmaks i, 

johon ratkaisuna saatetaan pitää kissan loukuttamista tai jopa myrkyttämistä. Kuitenkaan 

omalle kissalle tällaista kohtaloa ei toivota. Lemmikin arvo siis perustuu ensisijaisesti siihen, 

että yksilö tai perhe antaa lemmikille arvon perheenjäsenenä tai ystävänä, mutta muut eivät 

välttämättä samalla lailla arvosta lemmikkiä. 

Eläinten hautaaminen ei ole pakollista eikä hautaamatta jättämisestä seuraa sosiaalis ta 

paheksuntaa, jolloin kaikki hautaamiseen liittyvä tapahtuu omistajan omasta vapaasta tahdosta 

ja pakottamatta. Koska Suomessa ei ole tavallista kirjoituttaa epitafeihin muistikirjoituksia tai 

runoja, on lemmikkien haudoissa olevat tekstit omistajan omasta halusta kirjoitettuja. Ne 

osoittavat lemmikkiä kohtaan olleita tunteita, lemmikin roolia ja merkitystä ihmisilleen, mutta 

myös toimivat perusteluna itselle ja muille lemmikin merkityksestä. Lemmikki ei tule itse 

muistomerkin tekstejä lukemaan eli ne on kirjoitettu joko itselle tai muita varten. Hyttinen 

toteaa niillä haettavan ehkä ymmärrystä ja hyväksyntää niiltä, jotka muuten suhtautuvat 

kyynisesti tai vähätellen lemmikin merkitykseen.154 Toisaalta ne ovat myös omistajalle itselleen 

tuomassa helpotusta suruun. Bardina taas näkee epitafien olevan vain lemmikin perheelle eikä 

ulkopuolisille. 155  Pelkästään tarve saada sanoa lemmikin merkitys ääneen tai kirjoittaa se 

muistomerkkiin voi olla syynä teksteille. Tällainen tarve saattaa helpottaa menetyksen 

käsittelyä ja auttaa jäsentämään omia tunteita. 

Useissa tutkimuksissa todetaan hautausmaiden olevan julkisia tiloja, mikä tekee 

suremisesta julkista.156 Kean on tästä eri mieltä, hänen mukaansa lemmikkien hautausmaa ei 

olisi julkinen paikka, vaan enemminkin hautausmaa on erityinen tila, jossa eläinten sureminen 

on sallittua, toisin kuin missään muualla. Tämä erottaa lemmikkieläinten hautausmaat muista 
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tiloista sen suhteen, miten ne tuovat esiin ihmisten ja lemmikkien välisiä suhteita. Kuolleesta 

lemmikistä johtuvan surun ilmaisemisen rajoittaminen tällaisiin puolijulkisiin tiloihin korostaa 

ihmisen ja lemmikin välisen suhteen ambivalenssia.157 Hänen mukaansa pelkkä hautausmaan 

olemassaolo osoittaa lemmikkien merkityksen ja samalla syyn hautaamiselle, eikä enempää 

perusteluja ole tarpeen esittää.158  Erityisesti lemmikkien kohdalla, joiden suremiseen liittyy 

ristiriitaisia näkemyksiä, julkinen sureminen haastaa ja muuttaa asenteita suremista kohtaan. 159 

Lemmikin suremisen koetaan olevan helpompaa, kun siihen saa tukea ja ymmärrystä.160 

Hautausmaiden tehtävä on mahdollistaa kuolleiden kanssa kommunikointi, mikä näkyy 

muistomerkkien epitafeissa. Epitafeissa voidaan puhua lemmikille, kuten esimerkiksi Cherry 

muistomerkissä, jossa luki ”kiitos yhteisistä vuosista / Anne” tai Pikun muistomerkissä, jossa 

luki ”Meille niin rakas / et unohdu koskaan”. Cherryn omistaja Anne kiittää lemmikkiään ja 

Pikun epitafissa toisen persoonan käyttö viittaa suoraan Pikun olevan se, jolle teksti on 

kirjoitettu. 

Epitafeissa näkyy lemmikkien monenlaiset roolit. Usein lemmikin koetaan olevan lapsi 

tai lapsenkaltainen ja se näkyy muistomerkeissä viittauksina perheenjäsenyyteen tai rooliin 

perheessä, 161  mutta Hiirosessa tätä ei näy. Hiirosen hautausmaalta löytyi vain muutamia 

viittauksia perhesuhteeseen, joista vain yhdessä lemmikillä oli lapsen asema perheessä tai 

ainakin lemmikin omistaja nimittää itseään ”mammaksi” eli äidiksi. Huomattavasti yleisempää 

on lemmikin maininta ystävänä, kaverina tai toverina.162 Ystävän rooli antaa inhimillisemmän 

merkityksen kuolleelle lemmikille kuin erillinen maininta lemmikkinä. Tähän voi vaikuttaa 

myös se, että hautausmaan toiminnan aikaan lemmikin sureminen nähtiin vielä sosiaalises t i 

ristiriitaisena, jolloin ei välttämättä haluttu nostaa lemmikkiä perheenjäsenen rooliin vaan 

ystävän rooli oli sosiaalisesti helpommin perusteltavissa. Kuitenkin epitafeissa eniten 

lemmikkiä kuvailtiin sanoilla ”rakas”, ”rakastettu” tai vastaava, mikä viittaa nykyisen 

kaltaiseen syvempään emotionaaliseen suhteeseen. 

Lemmikille osoitetuissa viesteissä usein kiitetään lemmikkiä ja sen kanssa vietettyä 

yhteistä aikaa, kuten Maria kiittää tiibetinspanieli Sallaa ”onnellisista vuosista” ja Tiina-kissan 

muistomerkissä lukee ”pieni ystäväni kiitos rakkaudestasi / emäntäsi”. Akun muistomerk issä 

lukee ”kiittäen ja kaivaten kotiväki”. Tällaiset tekstit on osoitettu lemmikille, ja ne kuvaavat 
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ihmisen ja eläimen välisen suhteen syvyyttä: Julkisella hautausmaalla lemmikille halutaan 

välittää vielä viimeinen viesti ikuisuuteen, joka kuvaa sekä menetyksestä johtuvaa tuskaa, että 

kiitollisuutta yhteisestä ajasta ja lemmikkiin luodusta suhteesta. Hautausmaalla on useita 

merkkejä, joissa korostetaan kaipausta ja ikävää, jota edesmennyttä lemmikkiä kohtaan 

koetaan, mikä on sekä osoitus lemmikin merkityksestä omistajalleen kuin myös perustelu 

lemmikin muistelulle. 

Anteeksi pyydetään Ritsin merkissä, jossa lukee ”Anna anteeksi / mamma”. Ritsin 

merkki on yksi hautausmaan koskettavimmista ja sen lukija jää miettimään, mitä Ritsin ma mma 

pyytää anteeksi. Joskus lopetetun lemmikin kuolemasta koetaan syyllisyyttä, 163  erityises t i 

silloin, kun esimerkiksi hyväkuntoinen lemmikki on lopetettu esimerkiksi käytösongelmien 

takia tai lemmikin koetaan kärsineen turhaa pitkittyneen lopetuspäätöksen takia.164 Lemmik in 

lopettaminen on yksi niistä piirteistä, joka eroaa selvästi ihmisen kuolemanprosessis ta. 

Lemmikin omistaja päättää viime kädessä, milloin on lemmikin aika kuolla. 165 

Lopettamispäätöksessä auttaa eläinlääkäri, joka pyrkii siihen, että lemmikk i voisi elää elämisen 

arvoista elämää.166 Lopettamispäätös on kuitenkin raskas ja vaikea päätös.167 

Hautausmaalta löytyy 11 allekirjoitettua hautaa, joissa muistotekstin perään on liitet ty 

omistajan nimi tai muu omistajaan viittaava nimike. Esimerkiksi Caron merkissä lukee ”Sinua 

kaivaten Kasvattaja Urho Kivistö” ja Tomin merkissä lukee ”Ikävöiden Akki”. Yleisemmin 

omistajaan viitataan etunimellä, mutta myös koko nimellä varustettuja merkkejä löytyy. 

Muistotekstien allekirjoittaminen tekee tekstistä viestimäisen ja korostaa sen olevan osoitettu 

juuri lemmikille. Tällaisia ei ole tapana laittaa ihmisten hautoihin Suomessa. 

Omistamiseen liittyviä sanoja, kuten ”meidän”, ”minun” ja omistuspäätteiden käyttö on 

yleistä Hiirosessa. Sillä sekä korostetaan lemmikin omistamista, mutta myös merkitystä ja 

suhdetta muuhun perheeseen. Omistuspronomineja voidaan käyttää silloin, kun halutaan 

korostaa lemmikin olleen osa ”meitä”. ”Emäntäsi” tai vastaava korostaa enemmän omistajan 

valta-asemaa lemmikkiin nähden. ”Meidän perheemme” lemmikki voi olla tasavertainen tai 

lähes tasavertainen perheen muiden jäsenten kanssa, mutta emännän lemmikki on aina 

alisteinen omistajalleen. Esimerkiksi Tiina-kissan hautakivessä lukee ”Pieni ystäväni kiitos 

                                                 
163 Weisman 1991: 246–247; Frommer & Arluke 1999; Davis et al. 2003; Barton Ross & Baron-Sorensen 2007: 

31-32. Ks. myös Kübler-Ross 1969. 
164 Kaukua 2006: 58–66; ks. myös Frommer & Arluke 1999. 
165 Woods 2000: 8; Davis et al. 2003: 58–59; Schuurman & Laurén 2016: 44. 
166 Carmack 1983; Woods 2002: 10; Dickson & Hoffmann 2017 492. 
167 Cowles 1985: 142–143; Barton Ross & Baron-Sorensen 2007: 31; DiGiacomo et al. 2015; Dickson & 

Hoffmann 2017: 491. 
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rakkaudestasi emäntäsi”, lemmikkiä verrataan ystävään, jolla on omistaja. Tämä on 

ristiriitainen arkielämän kanssa, koska ystävyyden ideana on olla tasavertaisia keskenään. 

Kaipaus mainitaan kuusi kertaa ja ikävä yhdessä, aiemmin mainitussa Tomin merkissä. 

Hyvästit jätettiin vain yhdessä merkissä, Ressun ja Twiggyn yhteisessä merkissä lukee ”Hyväst i 

rakkaille järvenkulkijoille”. 

Kuolemaan viitataan muistomerkeissä esimerkiksi nukkumisena tai lepäämisenä, jotka 

ovat yleisiä kuolemaan viittavia sanoja. 168  Kuoleman jälkeiseen elämään viitataan vain 

seitsemässä merkissä. Näistä vain yhdessä tekstissä viitataan taivaaseen ja Jumalaan. Ullan 

merkissä lukee muistolauseena ”Luojan luona taivaassaan uskollisuus palkitaan”.  

Uskonnollisten symboleiden käyttö oli kielletty hautausmaalla, koska niiden ajateltiin olevan 

loukkaavia. Muuten kuolemaan ja sen jälkeiseen tilaan viitataan ”rauhalla”, esimerkiksi ”lepää 

rauhassa”. 

Lemmikin kuoleman jälkeisestä elämästä puhutaan usein Rainbow Bridge eli 

sateenkaarisiltana. Käsite on peräisin Yhdysvalloista runosta,169 jossa lemmikkien kerrotaan 

päätyvän omaan taivaaseen, joka yhdistyy ihmisten taivaaseen sateenkaarisiltana. Yleisest i 

eläinten ei uskota päätyvän taivaaseen tai muuten olevan kuolemanjälkeistä elämää, mutta 

lemmikit ovat tässä suhteessa erityisiä.170 Lemmikin kanssa uudelleen kohtaamisen toivo on 

yleinen eläinten hautausmailla.171  Toisaalta Bardina on havainnut, että Moskovan eläinten 

hautausmaalla ei nimenomaan ole viittauksia lemmikin kanssa uudelleen kohtaamisesta vaan 

muistokirjoitukset ovat jaettavissa kolmeen osaan, 1. ei viittausta kuolemanjälkeiseen elämään 

millään lailla, 2. sateenkaarisilta ja lemmikille toivotaan onnellista ja iloista kuolemanjälke is tä 

elämää lemmikkien taivaassa, mutta ei viittausta, uudelleen näkemisestä, 3. lemmikin luvataan 

pysyvän ikuisesti muistoissa. 172  Viimeinen vaihtoehto näkyy myös Hiirosessa ja useissa 

merkeissä mainitaan lemmikin mainitaan olevan ”unohtumaton” ja lisäksi yhdessä mainitt i in, 

ettei lemmikki unohdu koskaan. Jälleen näkemisestä puhuttiin vain Marian merkissä, jossa 

lukee ”nuku unta rauhaisaa, kunnes jälleen kohdataan”. Lisäksi lemmikin puhutte lu 

muistomerkissä voidaan nähdä uskosta lemmikin kuoleman jälkeiseen elämään, koska 

lemmikille tarkoitetussa viestissä oletuksena on, että lemmikki kykenee sen lukemaan.173 

                                                 
168 Tourigny 2020: 9. 
169 ks. Brandes 2009: 111–112. 
170 Vrt. Kenney 2004: 58. 
171 Kean 2013: 26. 
172 Bardina 2017: 423–424. 
173 Schuurman & Redmalm 2019: 36. 
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Kolmeen muistomerkkiin on kirjoitettu runo. Aiemmin mainitut Ullan ja Marian merkit 

sekä Laikan merkissä, jossa lukee ”Minä kuulen kun sinä kuljet hiljaa vierelläni pois”. Lause 

viittaa mahdollisesti lemmikin sairasteluun tai ehkä pitkään ikään. Omistaja joutuu katsomaan 

vierestä, kun lemmikin aika lähenee loppuaan, kunto heikkenee ja mahdollinen sairaus syö 

lemmikkiä. Iloisesta veijarista on tullut apaattinen vanhus. Aikuinen ymmärtää mihin tilanne 

väistämättä johtaa, mutta lapselle kuolema on vieras ja lemmikki onkin usein ensimmäinen 

kosketus kuolemaan.174  Hautakirjasta löytyy samanniminen koira, joka on kuollut samaan 

aikaan ainoastaan vuorokauden erolla, mutta uskallan olettaa ne samaksi koiraksi. Laikka on 

yksi niistä harvoista, joille on merkitty hautakirjaan kuolinsyy ja se on eläinlääkär in 

huolimattomuus. 175  Runoja käytetään ihmisten haudoilla kukkalaitteen nauhassa ja lehtien 

kuolinilmoituksissa, ja mahdollisesti samaa on haettu näiden kolmen haudan muistomerkeissä.  

Usko lemmikin tuonpuoleiseen elämään näkyy esimerkiksi Ullan muistomerkissä, jossa 

lukee ”Luojan luona taivaassaan uskollisuus palkitaan”. Muuten Hiirosessa usko lemmik in 

kuoleman jälkeiseen elämään ei näy, mutta se voi myös johtua vallitsevasta sosiaalises ta 

ilmapiiristä tai siitä, että lemmikin rooli oli tuolloin vasta muuttumassa. Uudelleen kohtaamisen 

toivo näkyy tiibetinspanieli Sarin muistomerkissä, jossa luki ”Nuku unta rauhaisaa kunnes 

jälleen kohdataan / emäntäsi Maria”. Kyseinen merkki onkin ainut, jossa on viittaus uudelleen 

kohtaamiseen ja siten myös näkyy usko kuolemanjälkeiseen elämään. 

4.5. Symboliikka 

Lemmikkien hautausmaalla näkyy paljon ihmisten hautausmaalle ominaista symboliikkaa, 

vaikka hautausmaan luonne tällaisesta vapauttaa. Tämä kertoo mahdollisista opituista tavoista 

käsitellä kuolemaa, jonka kohdatessa ihminen helposti turvautuu opittuihin tapoihin tai 

mukailemaan, sitä mitä on muissa vastaavissa tilanteissa tehnyt. 176  Kuolemaan viitataan 

samanlaisilla symboleilla. Muistomerkeistä ja istutuksista löytyy kieloja, jotka usein 

yhdistetään hautausmaihin. Kesäksi haudoille tuodaan ruusubegonioita ja talveksi kanervia ja 

havuja, ja näitä kasveja nähdään myös paljon ihmisten hautausmailla. Haudoilla näkyy pääskyjä 

ja lintuja koristeina, jotka viittaavat kuolemanjälkeiseen vapauteen. Ristejä käytetään 

                                                 
174 Kübler-Ross 1969: 185; Spielgelman & Kastenbaum 1990: 2; Brown et al. 1996: 505; Jarolmen 1998; Walsh 

2009. 
175 OSEY A: 8. 
176 Quackenbusch & Graveline 1985: 164. 
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kuolinajan ilmaisemiseen. Hautakivissä on laskevia aurinkoja. Osa symboliikasta ja koristeista 

ovat vahvasti uskonnollisia, kuten enkelipatsaat ja ristit muistomerkeissä.  

Hiirosen hautausmaalla uskonnollisten symboleiden, kuten ristien käyttö ei ollut 

sallittua, mutta silti niitä näkyy runsaasti. Hautausmaalla on kuitenkin vain kristinuskolle yleistä 

symboliikkaa eikä eri uskokuntien symboliikkaa näy, kuten Brandes havaitsi omassa 

tutkimuksessaan.177  Kristinuskon näkyminen hautausmaalla voi olla hankala aihe, koska se 

rinnastaa lemmikin ihmisen arvoiseksi. Ihmisellä on sielu, joka pääsee taivaaseen kuoleman 

jälkeen, kun taas eläimillä ei tällaista ole ainakaan kristillisen uskon mukaan. Päinvasto in 

esimerkiksi buddhalaisen opin mukaan eläimellä on sielu, kuten ihmisellä ja se kuuluu samaan 

kiertokulkuun kuin ihminenkin.178 Hiirosen hautausmaan kohdalla voidaan olettaa suurimman 

osan haudattujen lemmikkien omistajista olevan kristittyjä, mikä selittää ristien määrää 

hautausmaalla. Uskonto voi helpottaa lemmikin kuolemasta selviytymistä ja uskon 

tuonpuoleiseen elämään on todettu vähentävän lemmikin kuolemasta seuraavaa masennus ta, 

ahdistusta ja stressiä, mikä voi selittää uskonnollisen symboliikan käytön.179  

Hiirosessa ristien käyttö oli kiellettyä, mutta kiellon noudattamista ei valvottu. Ristien 

kieltäminen on yleistä eläinten hautausmaille, mutta samaan aikaan hautausmailla voidaan 

järjestää jouluna erilaisia tilaisuuksia, mikä tekee uskonnon kieltämisestä hautausmaa lla 

ristiriitaisen.180 Schuurman ja Redmalm ovat myös havainneet, että hautausmailla enkelipatsaat 

olivat korvanneet ristien käyttöä.181 Eli säännöistä ja ohjeista huolimatta lemmikkien omistajat 

kokevat tärkeäksi liittää uskonnollisia tapoja ja rituaaleja lemmikkeihin. Mahdollises t i 

helpottaakseen omasta surusta selviytymistä tai osoituksena uskosta lemmikin kuolema jälkeen 

elämään. 

Hautausmaalla ristejä käytetään ilmoittamaan kuolinaikaa ja koristeina 

muistomerkeissä. Tämän perusteella voidaan olettaa, että ristin käyttäminen ei aina välttämättä 

ole merkki uskonnollisesta ajattelusta tai viittauksesta kristinuskoon, vaan kyse voi olla myös 

käytännöllisyydestä ja totutusta tavasta, esimerkiksi ristin nähdään viittaavan ensisijaises t i 

kuolemaan. Nähty yhteys ristin ja kuoleman välillä juontaa juurensa Jeesuksen 

ristiinnaulitsemiseen, mutta symboleiden alkuperällä on toisinaan tapana hämärtyä 

pitkäaikaisessa käytössä, eikä käyttäjä välttämättä tietoisesti ajattele symbolin alkuperäistä 

                                                 
177 Brandes 2009: 110. 
178 Kenney 2004: 58. 
179 Davis et al. 2003, ks. myös Fogle 1981: 340; McIntosh et al. 1993; Alvarado et al. 1995. 
180 Schuurman & Redmalm 2019: 37. 
181 Schuurman & Redmalm 2019: 37. 
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merkitystä. 182  Muistomerkkiin kirjatun syntymäajan edessä olevalla tähdellä viitataan 

iankaikkiseen elämään, mikä on myös yleinen tapa ihmisten muistomerkeissä.183 

4.6. Muistaminen – kukkia ja kynttilöitä 

Lemmikkien muistamiseen hautausmaalla liittyy paljon samanlaisia käytäntöjä kuin ihmis ten 

muistamiseen hautausmailla. Haudoille viedään kukkia ja kynttilöitä samoina päivinä eli 

pyhäinpäivänä ja jouluna, ja hautoja koristellaan samassa syklissä.184 Kesäksi haudoille viedään 

kesäkukat ja talveksi kanervia ja havuja. Saman on havainnut myös Hyttinen, hänen mukaansa 

hautojen koristeleminen mukaillen pyhiä ja kausia on peräisin katolilaises ta 

meksikolaisamerikkalaisesta kulttuurista, jossa kuolleet otetaan näin mukaan osaksi elämää. 185 

Hiirosessa kausikoristeet näyttävät kuitenkin olevan osa pysyvää koristelua, esimerkik s i 

joulukoristeita pidetään haudalla ympäri vuoden. On kuitenkin muutamia hautoja, jonne 

käydään vaihtamassa kesäksi ja talveksi uudet kukat. Richard Chalfenin tutkimuksessa kävi 

ilmi, että lemmikkien omistajat vierailevat lemmikkinsä haudalla säännöllisesti, koska ovat 

huolissaan esimerkiksi lemmikin yksinäisyydestä.186 

Tekokukkia hautausmaalta löytyy runsaasti, jopa 90 haudalta. Tekokukista on hankala 

sanoa, milloin ne on haudalle tuotu, koska ne säilyvät olosuhteista huolimatta melko hyvin. 

Kuitenkin suurimmasta osasta voi päätellä niiden olleen haudoilla jo useita vuosia tai 

vuosikymmeniä, koska värit ovat haalistuneet. On myös tekokukkia, joissa on kirkkaat värit. 

On siis mahdollista, että vuosittaisen kukkien vaihtelun sijaan haudalle tuodaan uusia 

tekokukkia muutamien vuosien välein. Tekokukkien tuominen ei välttämättä tarkoita, etteikö 

haudalla muuten vierailtaisi runsaasti, mutta se vapauttaa haudan ylläpitämisestä. Esimerk ik s i 

useat kesäkukat vaativat runsaasti kastelua, jolloin niiden takia hautausmaalla täytyy vierailla 

useammin. Tekokukat eivät tällaista hoitoa vaadi, jolloin vierailu voi olla impuls iivisempaa ja 

tapahtua, kun se omistajasta tuntuu sopivalta. Tekokukat ovat harvinainen näky ihmis ten 

hautausmaalla, mutta esimerkiksi Turun Vasaramäen vanhalla eläinten hautausmaalla niitä 

näkyi runsaasti. Tekokukat ovat siis hautaamiseen liittyvä muistamisen tapa, joka on ominais ta 

vain lemmikkien hautaamiselle. 
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Muuten Hiirosessa hautojen koristelu on maltillista verrattuna esimerkiksi nykyiseen 

Mikonkankaan tai Turun Vasaramäen hautausmaihin. Syynä tähän voi olla se, että hautausmaan 

aktiivinen käyttö on hiipunut vuosikymmenien aikana toiminnan loppumisen jälkeen ja 

koristeet ovat joko tuhoutuneet tai siivottu pois. Tai mahdollisesti lemmikkien hautojen 

monipuolisesta koristelusta on tullut suosittua vasta myöhemmin, koska Hiirosen toiminnan 

aikana lemmikkien omistajat eivät vielä olleet riittävän vapautuneita koristelemaan hautoja 

haluamallaan tavalla 

On myös hyvä huomata, että lemmikin muistaminen saattaa olla hyvin impulsiivis ta, 

yksityistä ja lyhytjänteistä. Vaikka lemmikkiä muisteltaisiin, se ei näy hautausmaa lla 

käymisenä, vaan tapahtuu yksityisesti kotona. Lemmikkiä harvoin muistellaan enää sukupolvia 

myöhemmin, toisin kuin ihmisten hautausmaalla saatetaan käydä sytyttämässä kynttilä 

sellaiselle sukulaiselle, jota ei edes koskaan ehditty tapaamaan. Yleensä lemmikkiä muistaa 

vain lemmikin omistaja eivätkä enää seuraavat sukupolvet.187 Voidaankin olettaa, että nyt jo 

melkein 30 vuotta sitten toimintansa lopettaneen hautausmaan lemmikkivainajien omistajatk in 

ovat vähitellen kuolleet, jolloin myös muistaminen hautausmaalla on hiipunut. 

Lemmikin jättämää seuraeläimen kokoista aukkoa saatetaan täyttää uudella lemmikillä, 

jolloin vanha lemmikki siirtyy syrjään ajatuksista ja muistaminen muuttuu aktiivises ta 

suremisesta vähemmän aktiiviseksi. Ehkä lemmikki tulee mieleen satunnaisesti esimerkik s i 

jouluna, pyhäinpäivänä tai kevään kynnyksellä, kun on aika viedä uudet kukat hautausmaa lle. 

Lemmikin joustavuus perheenjäsenenä näkyy myös joustavuutena muistamisessa. Lemmik in 

haudalla ei ole tarpeellista käydä yhtä usein kuin oman perheenjäsenen, vaikka lemmik in 

koettiinkin olevan perheenjäsen. Siirryttäessä kuolemanprosessissa aktiivisesta suremises ta 

muistamisen vaiheeseen vähenevät käynnit ihmisten hautausmaalla ja sama kaava toteutuu 

lemmikin kohdalla nopeammin. Joskus uusi lemmikki tai hautaaminen ja sen konkretia 

jouduttavat suremista.188 Lemmikin kuollessa ihminen joutuu usein olemaan eri tavalla läsnä 

kuoleman kanssa verrattuna ihmisen kuolemaan. Hiirosessa omistaja kaivoi haudan, valmiste l i 

lemmikin haudattavaksi ja mahdollisesti teki muistomerkinkin itse. Joskus myös kuolleen 

lemmikin näkeminen jouduttaa prosessia, kun oma suloinen lemmikki onkin muuttunut 

elottomaksi ruumiiksi. Lemmikin kuolema tuo kuoleman lähemmäksi ihmistä, joka modernissa 

yhteiskunnassa on etääntynyt kuolemasta, koska kuolema ja kuoleminen on ulkoiste ttu 

sairaaloihin ja laitoksiin. 
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Jamie Quackenbush ja Denise Graveline huomauttavat, että lemmikki tuskin koskaan 

saa tietää, onko sen omistaja haudannut sitä tai vieraillaanko haudalla, eli nämä tapahtuvat 

omistajaa varten. Omistaja kantaa lemmikkinsä muistoa pitkään ja koko kuolemanprosess in 

läpi käyminen vie aikaa ja voimia. Sen takia on tärkeää tehdä sellaisia valintoja, jotka sillä 

hetkellä ja tulevaisuudessa lohduttaa kaikkein eniten, katumatta mitään.189 

4.7. Hautausmaan tila 

Suurimmaksi osaksi hautausmaa on saanut olla rauhassa ilkivallalta ja muulta epämääräiseltä 

toiminnalta. Jonkin verran löytyy roskia, mutta enemmänkin loppuun palaneita kynttilöitä tai 

rikkinäisiä lyhtyjä, joita ei ole kerätty pois. Satunnaisesti jotkin muistomerkit vaihtoivat paikkaa 

tai olivat esimerkiksi kaatuneet. Suurin osa muutoksista johtuu todennäköisesti tuulesta ja lumi-  

tai vesisateesta, ja ilkivaltaa havaittiin vain vähän. Hautausmaa sijaitsee lenkkeilypo lun 

vieressä eikä kovin kaukana asuinalueesta, joten on mahdollista, että esimerkiksi lapsia ja 

nuoria paikka vetää puoleensa. Hautausmaalla kulkeminen on myös auttanut ylläpitämään 

polkuja ja samalla säilyttämään hautausmaata, kun ihmiset ovat saattaneet ohi kulkiessaan 

pyyhkiä hautakiviä lukeakseen niiden tekstejä. Koska eläinten hautausmaata eivät koske 

samanlaiset käyttäytymissäännöt kuin ihmisten hautausmaata, ei hautausmaata ja hautoja 

kohdella samanlaisella kunnioituksella. Haudan päältä saattaakin löytyä kengän jälki tai 

kukkien seasta roskia. 

Vuosien varrella hautausmaa on kokenut jonkin verran ilkivaltaa. Ainakin kaksi 

muistomerkkiä on ollut selkeästi ilkivallan kohteena, koska toiseen on raaputettu ylimäärä is iä 

kuvia ja toiseen on keskelle merkkiä ilmestynyt reikä. On vaikea kuvitella, miten reikä on 

merkkiin saatu aikaiseksi tai miksi, mutta se tuskin on luonnon aikaansaama tai 

tarkoituksenmukainen. Muuten hautausmaan ilkivalta on lähinnä roskaamista ja 

muistomerkkien kuljettamista ja siirtelyä ympäriinsä. Hautausmaanhoitaja Mikko Lantto kertoi, 

että muutama vuosi hautausmaan virallisen loppumisen jälkeen hautausmaan pieni 

varastorakennus tuhopoltettiin. Sitä ennen varastoon oli murtauduttu muutamia kertoja ja siellä 

oli sotkettu. Hautausmaalla oli myös muutama roska-astia, joihin vierailijat pystyivät viemään 

palaneet kynttilät ja muut roskat, mutta ne jouduttiin ottamaan pois pian toiminnan loppumisen 

jälkeen, koska sinne tuotiin myös kotitalousjätteitä eikä OSEY:llä ollut enää velvollisuutta 

käydä tyhjentämässä roskiksia.190  Hautausmaan kokema ilkivalta ja roskaaminen on hyvin 
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valitettavaa, koska se tekee hautausmaasta epäsiistin näköisen ja toisaalta myös roskien 

levittäminen luontoon on ajattelematonta ja haitaksi luonnolle. 

Hautausmaalla käyttäytyminen voi kertoo ihmisten suhtautumisesta kuolleis iin 

lemmikkeihin: ehkä omaa muistellaan kynttilöin, mutta tuntemattoman haudasta ei välitetä. 

Myöskin hautausmaan ympärille noussut infrastruktuuri on muuttanut vuosikymmenien aikana 

hautausmaalla kävijöitä. Aiemmin, kun Hiirosen asuinaluetta ja siihen kuuluvia palveluita ei 

vielä ollut, olivat hautausmaalla kävijät todennäköisesti useammin lemmikkien omistaj ia. 

Nykyään, kun osa lemmikkien omistajista on mahdollisesti itsekin jo siirtynyt tuonpuoleiseen, 

on suurin osa hautausmaalla kävijöistä mahdollisesti satunnaisia lenkkeilijöitä, jotka 

poikkeavat hautausmaalla. Erityisesti portin ja itäisen aidan vieressä olevat haudat kutsuvat 

uteliasta lenkkeilijää poikkeamaan hautausmaalle. Ympäristöstä kantautuvasta hälinäs tä 

huolimatta hautausmaa on tunnelmaltaan rauhallinen. 

 

Päätäntö 

Tutkimuksessa selvitettiin Oulun Hiirosen vanhan eläinten hautausmaan muistomerkk ien 

avulla ihmisten suhtautumista lemmikkien kuolemaan sekä miltä hautausmaa näyttää tänä 

päivänä ja kuinka se on muuttunut ajan saatossa. Johtuen hautausmaan maastosta, erityises t i 

matalammasta keskikohdasta ja korkeasta pohjavedestä, suurin osa haudoista löytyy 

hautausmaan reunoilta, isompien polkujen varrelta. 

Hautausmaa oli toiminnassa reilun kolmen vuosikymmenen ajan ja virallisen toiminnan 

loppumisesta on kulunut jo kohta toiset kolme vuosikymmentä. Hautausmaalla käydään 

edelleen muistamassa lemmikkejä ja satunnaisesti kaivetaan uusia hautoja. Kuitenkin 

hautausmaan kunto on huononemaan päin, koska sen ylläpito on lopetettu. Alkaakin siis 

olemaan viimeisiä aikoja, kun hautausmaalle voi tehdä muistomerkkeihin kohdistuvaa 

tutkimusta, koska hautausmaalla on jäljellä enää suurimaksi osaksi kivisiä muistomerkkejä ja 

muita hyvin säilyvistä materiaaleista valmistettuja merkkejä. Helposti lahoavat, kuten puiset , 

merkit ovat kadonneet, sekä suurimmasta osasta merkkejä on kulunut pois mahdolliset 

kirjoitukset ja koristelut. Kivisten merkkien suuri osuus antaa yksipuolisemman kuvan 

hautausmaan muistomerkeistä kuin mitä mahdollisesti olisi odotettavissa lemmikkieläinten 

hautausmaalta, missä muistomerkkejä eivät sido samanlaiset säännöt kuin ihmis ten 

hautausmaalla ja niiden ulkomuoto saa olla huomattavasti vapaampi. 
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Vaikka voidaan olettaa lemmikkien muistamisen Hiirosen hautausmaalla vähentyneen 

vuosikymmenien kuluessa luonnollisista syistä, vieraillaan hautausmaalla edelleen aktiivises t i. 

Joitain hautoja käydään vielä hoitamassa ja niille tuodaan kynttilöitä juhlapyhinä. Muistamisen 

ollessa hiipumaan päin saattavat tasaisin väliajoin haudatut uudet haudat auttaa ylläpitämään 

hautausmaan epävirallista käyttöä vielä vuosia. Aikanaan Hiirosen kohtaloksi tulee sama kuin 

muiden lopetettujen hautausmaiden eli se vaipuu unohduksiin. Keskeinen sijainnin ja ihmis ten 

uteliaisuuden ansiosta hautausmaan polut pysyvät auki ja kasvillisuus maltillisena.  

Merkittävää on se, että Hiirosen hautausmaa osoittaa, kuinka pitkään kuollut ta 

lemmikkiä muistetaan. On yleistä, että kuollutta lemmikkiä muistetaan ajatuksissa vielä  

vuosikymmenien päästä, mutta aktiivinen hautausmaalla vierailu useiden vuosikymmenien 

ajan on merkittävä asia. Koska lemmikkien suremiseen ja muistamiseen liittyy sosiaalis ta 

ristiriitaa, on huomioimisen arvoista, kuinka vuosikymmeniä sitten kuollutta lemmikk iä 

edelleen muistetaan ja sen haudalle viedään kynttilä aivan kuten ihmisten haudoille. 

Vaikka suurinta osaa lemmikeistä ei muisteta, on kuitenkin mahdollista, ettei 

muistamisesta vain jää näkyvää jälkeä. Ehkä lemmikin omistaja poikkeaa hautausmaalla sillo in 

tällöin, mutta ei säännöllisesti. Hautausmaalla vierailua on hankala seurata, koska 

muistamisesta ei aina jää jälkeä eikä tässä tutkimuksessa ollut tarkoitus seurata hautausmaa lla 

vierailua. On kuitenkin merkittävää, että hautausmaalla vieraillaan niinkin paljon. 

Hautausmaalla aktiivinen vierailu tekee siitä säilyttämisen arvoisen ja merkittävän osan 

Hiirosen kaupunginosan asukkaille ja myös oululaisille eläintenystäville. Kohteen 

säilyttämisen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa mitään aktiivisia toimia kaupungilta tai 

eläinsuojeluyhdistykseltä, mutta sinne voisi tuoda esimerkiksi opaskyltin, jossa kerrotaan 

hautausmaan historiasta ja samalla muistutetaan kunnioittavasta käyttäytymises tä 

hautausmaalla, koska eläimetkin ansaitsevat hautarauhan. 

Tämä tutkimus osoittaa systemaattisen ja tarkan kartoituksen olevan hedelmällinen tapa 

tutkia eläinten hautausmaita ja niiden avulla ihmisten ja eläinten välistä suhdetta. Tutkimus tuo 

uuden näkökulman ja menetelmän suomalaisten eläinten hautausmaiden tutkimukseen. Tämän 

kaltaisen tutkimuksen avulla voidaan paremmin ymmärtää suhtautumistamme lemmikkeihin ja 

niiden kuolemaan. Samalla tutkimus myös alleviivaa muiden tutkimusten tavoin lemmik in 

erityisasemaa ja merkitystä perheessä. Kuitenkin dokumentointitapana hautausmaa lla 

täytettävä lomake ei ole tehokkain, vaan erityisesti suuremmissa aineistoissa usein muiden 

tutkimusten käyttämä valokuvaus on mahdollisesti kannattavampi dokumentointitapa. 
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Jatkotutkimuksena Hiirosen hautausmaata tulisi verrata muihin hautausmaih in, 

esimerkiksi toiseen jo toimintansa lopettaneeseen Turun Vasaramäen hautausmaahan. Tässä 

tutkimuksessa käytettyä aineistoa voisi myös verrata Mikonkankaan hautausmaahan, 

tarkoituksena selvittää eläinten hautaamisen muuttumista Oulussa pidemmällä aikavälillä. 

Suomen eläinten hautausmaita on tutkittu verrattain vähän, erityisesti käyttäen perusteellis ta 

kartoitusta metodina, jolloin syytä olisi myös tehdä kattavampi tutkimus lemmikkieläinten 

hautaamisesta ja muistamisesta Suomessa. Myös Hiirosen hautausmaan tai ylipäätänsä eläinten 

hautausmaan nykyisen käytön tutkimus voisi avata uusia näkökulmia eläinten kuolemaan 

suhtautumiseen, kuten esimerkiksi mitä hautausmaalla tehdään, miten lemmikkejä muistetaan 

ja millaiset ihmiset siellä vierailevat. Tällaisessa tutkimuksessa saatettaisiin havaita paremmin 

lemmikkien muistamisen impulsiivisuus ja toisaalta totuttujen tapojen noudattaminen.  

Tällaiseen tutkimukseen käyvät parhaiten hautausmaat, jotka ovat lähellä asutusta, koska niissä 

vierailevat myös muut kuin lemmikkien omistajat. Kaiken kaikkiaan uskon, että 

lemmikkieläinten hautausmaita, ihmisen ja eläimen välistä suhdetta sekä ihmisen suhtautumis ta 

niin kuolemaan kuin erityisesti lemmikkieläimen kuolemaan on hedelmällistä tutkia 

hautausmaiden avulla. Hautausmaat ja siellä käyttäytyminen usein antavat sellaisen kuvan, mitä 

kyselytutkimukset ja haastattelut eivät pysty tarjoamaan. 
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Teoksessa Junnonaho, M. Etiäinen 1. Folkloristiikkaa ja uskontotiedettä: 178–206. Turun 
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Liitteet 

Liite 1. 

OULU HIIRONEN: ELÄINHAUTAUSTEN 

DOKUMENTOINTILOMAKE 
 

Yleistiedot 
Haudan numero (oma): ______ 

Haudan mitat:__________________  Haudan suunta (kohti muistomerkkiä?):_______ 

 

Haudan muoto: pyöreä / soikea / pitkänomainen / nelikulmainen / ei näy – hahmotu 

Haudan reunus: reunustamaton / luonnonpuu / kestopuu / kivi / tiili 

Haudan aitaus: aitaamaton /rauta / ketju / putki / puu / kivi / muu mikä________________________ 

Haudan pinta: hiekka / sepeli / kivi / luonnontila / istutus 

 

Eläimen tiedot 

Eläinlaji: koira / kissa / hevonen / papukaija / muu ___________________, rotu__________ 

Nimi: ___________________________ 

Syntymäaika: _____________________                                 Kuolinaika: 

__________________________ 

Muu teksti:_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Muistomerkki 

Muistomerkin malli: ei muistomerkkiä / pysty / vaaka / risti / veistos / muu, mikä:________________ 

Muistomerkin koko: _________________ 

Muistomerkin tyyppi: hautakivi / luonnonkivi / risti / puupömpeli / muu, mikä:__________________ 

Muistomerkin materiaali: kivi / puu / metalli / muu, mikä: ___________________________________ 

Muistomerkin materiaali tarkemmin:____________________________________________________ 

Pintakäsittely: kiillotettu, hiekkapuhallettu, lakattu, maalattu, luonnonkivi, muu, mikä:____________ 

Muistomerkin kirjoituksen tekniikka: kaiverrus, kultaus, hopeointi, maalaus, hakkaus, hiekkapuhallus, 

kohokirjoitus, irtokirjaimet, laatta, medaljonki, muu, mikä:__________________________________ 

Muistomerkissä olevat symbolit:_______________________________________________________ 

Muistomerkkiin kuuluvat kuva-aiheet: valokuva / piirros / maalaus / kaiverrus / muu mikä: ________ 

 

Muuta: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Muistomerkin tila: vakaa, kallistunut, vaarallisesti kallistunut, kaatunut, romahtanut, rikki, lahonnut, 

peittynyt, osittain peittynyt 

 

Haudan koristeet 

Kasvit yms.: vuorenkilpi / ruusubegonia / muu, mikä: _______________________________________ 

Lyhty: irtolyhty / lyhty ja lyhdynkannatin, mitat ____________ cm, lyhdyn 

väri___________________ 

Kynttilät: ei kynttilää / haudalla / lyhdyssä 

Muut koristeet: tekokukka / kukkamalja vihreä / muuta: ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Haudan kunto: ylläpidetty / mahdollisesti ylläpidetty / ylläpitämätön / ei merkkejä  

 

Muita 

huomioita _________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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