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Hautamuistomerkkiohjeet
Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa
Ruskeasannan hautausmaa
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1. YLEISTÄ
Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä. Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan
sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.
Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. Muistomerkki on hautaoikeuden haltijan tai
muiden oikeudenomistajien omaisuutta, ellei se lain nojalla poistamiskehotuksen jälkeen siirry seurakunnan omistukseen.
Muistomerkin hankkiminen haudalle ei ole pakollista.
Muistomerkkiä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei muistomerkki vaikeuta hautaamista ja hautausmaan hoitoa.
Vantaan seurakuntien muistomerkkiohjeiden laatimisessa on ollut määräävänä tekijänä haudattavuus ja hautausmaan hoidettavuus.
Esimerkiksi kun kaivetaan rivissä arkkuhautaa ja molemmin puolin on enintään 80 cm leveät muistomerkit, saadaan 40 cm leveät astinlaudat
asennettua kaivetun haudan reunoille arkkusaattoa varten. Mikäli naapurihautojen muistomerkit olisivat leveämmät esimerkiksi lohkopintojen
vuoksi, jouduttaisiin naapurihautojen muistomerkit siirtämään pois, jotta astinlaudat voidaan asentaa haudan molemmin puolin.
Muistomerkkien väliin jäävä pensas- tai perennarivi hoidetaan pääsääntöisesti muistomerkkien välistä käsin. Työntekijöillä tulee olla
esteettömät ja turvalliset olosuhteet hautarivien välissä olevien istutusten hoitoon.
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2. MUISTOMERKKISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
Hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi saa haudalle asentaa käyttösuunnitelman ja muistomerkkiohjeen mukaisen muistomerkin tai
muistolehdon tai sirottelualueen nimimuuriin nimilaatan. Muualle haudattujen vainajien muistoksi on hautausmailla muistelupaikat.
Kaikista haudalle pysyvästi asennettavista muistomerkeistä on laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä Vantaan seurakuntayhtymällä
ennen muistomerkin valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden muistomerkin tuomista aiemmin
lunastetulle haudalle.

Hautaus

•VSY:
•hautausmaksut
suoritettu

muistomerkkisuunnitelman
laatiminen

MUISTOMERKIN
VALMISTAMINEN

muistomerkin
asentaminen

•VSY:
•muistomerkin
mittojen ja
asennuksen
tarkistaminen

•VSY:
•muistomerkkisuunnitelman
tarkastaminen ja
hyväksyminen

muistomerkin
hoito

•VSY:
•hautausmaan
turvallisuudesta
huolehtiminen

Prosessikuvaus muistomerkkisuunnitelman vaiheista.
Muistomerkkiohjeiden mukainen muistomerkkisuunnitelma voidaan hyväksyä kun vainaja on haudattu ja hautausmaksut on maksettu.
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Jotta muistomerkkisuunnitelma voidaan käsitellä ja edelleen hyväksyä edellytyksenä on, että vainaja on haudattu ja hautaukseen liittyvät maksut
on suoritettu. Tarvittaessa seurakunta voi edellyttää, että ennen muistomerkin paikoilleen asettamista seurakunnalle esitetään hautaoikeuden
haltijan suostumus ja ellei hautaoikeuden haltijaa ole, muiden oikeudenomistajien suostumukset asiaan, sukuselvitys sekä selvitys oikeuksista
kyseiseen muistomerkkiin.
Hautausmaiden näkökulmasta muistomerkkien hyväksymisessä huomioidaan aina ensisijaisesti muistomerkkisuunnitelman ohjeiden mukaisuus
ja asennuksen turvallisuus.
Muistomerkin enimmäismitat saa alittaa, mutta ei ylittää.
Haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi hautamuistomerkki. Ainoastaan reunakivellisille haudoille voidaan perustellusti sallia useampi
muistomerkki. Kaikki hautamuistomerkit on tapitettava tai kiinnitettävä muutoin turvalisesti paikalleen.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei hautausmaan käyttösuunnitelma sitä salli. Kukka-aihiolliset
muistomerkit eivät ole sallittuja.
Muistomerkkisuunnitelmasta tarkistetaan mitat, muistomerkin kiinnitys esim. tapitus, vainajatiedot ja hautapaikkaa koskevat tiedot.
Suunnitelmasta tulee ilmetä muistomerkin valmistajan ja tilaajan yhteystiedot. Vantaan seurakuntayhtymä vastaa muistomerkkisuunnitelman
hyväksymisestä. Muistomerkin tilaaja samoin kuin muutos- tai lisätyön tilaaja vastaa hankinnan oikeellisuudesta muihin asianomaisiin nähden.
Asioiden hoitamisen kannalta on helpointa, jos seurakuntayhtymä muistomerkkejä koskevissa kysymyksissä voi sopia asioista hautaoikeuden
haltijan kanssa. Selvitysvelvollisuus on sillä, joka esittää haudalle tuotavaksi uuden muistomerkin tai muutoksia vanhaan muistomerkkiin.
Päätöksen hautamuistomerkin tai sitä koskevan muutoksen hyväksymisestä tekee hautausmaan esimies. Annetuista muistomerkkimääräyksistä
poikkeavat muistomerkkisuunnitelmat käsittelee kiinteistöjohtokunta. Muistomerkeistä johtuvat erimielisyydet käsittelee ja ratkaisee
kiinteistöjohtokunta.
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3. MUISTOMERKIN ASENNUS JA JÄLKITYÖT
Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan esimiehen kanssa.
Hautamuistomerkin tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehty eikä se saa olla hautausmaalla paikoilleen asentamattomana kauemmin kuin
työn suoritus vaatii. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Hautamuistomerkin asettaminen on sallittu vain sulan maan aikana.
Kivien tuonti on arkkualueella sallittu haudan tiivistämisen jälkeen.
Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle. Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän
vaaraa ole. Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa tai sillä olevaa muistomerkkiä tai rakennelmia on vahingoitettu, on vahingot
korjattava heti. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai Vantaan seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon
aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.
Hautausmaan esimiehellä on oikeus määrätä pois kuljetettavaksi paikoilleen asettamatta jätetyt hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä
aiheutuvat kustannukset veloitetaan laiminlyöjältä. Hautauksen johdosta irrotettua hautamuistomerkkiä ei saa jättää hautausmaalle säilytettäväksi.
Tarvittaessa muistomerkin voi siirtää hautausmaan henkilökunnan osoittamalle erilliselle säilytysalueelle.
Kun haudalle on tuotu uusi hyväksytty muistomerkki, eikä seurakunta halua vanhan muistomerkin säilyttämistä on hautamuistomerkin
toimittajan huolehdittava entisen hautamuistomerkin asianmukaisesta hävittämisestä.
Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaille vain hautausmaan työaikana. Helsingin pitäjän kirkon hautausmaan portit ovat auki arkisin klo 7-15.
Ruskeasannan ja Hämeenkylän hautausmailla portit eivät ole lukittuna. Suosittelemme muistomerkkien asentamista alkuviikosta, jotta
asennustyötä ei tarvitse keskeyttää hautajaissaaton vuoksi.
Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on hautausmaan esimiehen kehotuksesta viipymättä korjattava tai poistettava. Hautaustoimella on
oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudalta asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.
Hautausmaille toimitetut muistomerkit mitataan ja tarkastetaan hautausmaan työntekijöiden toimesta. Enimmäismitat ylittävistä
muistomerkeistä huomautetaan kiven toimittajaa. Muistomerkkiohjeita noudattamalla voidaan kaikkia omaisia, muistomerkkien suunnittelijoita
ja valmistajia kohdella tasapuolisesti.
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4. TURVALLINEN MUISTOMERKKI HAUTAUSMAALLA
Haudalle asennettu muistomerkki voi riittämättömän perustuksen, roudan, puunjuurien ja arkun tai uurnan maatumisen vuoksi kallistua tai
jopa kaatua. Kallistunut hautamuistomerkki on vaaraksi omaisille, hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille.
Hautausmaan henkilökunta voi poistaa tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle havaitut muistomerkit, ellei haudan haltijaa tavoiteta.
Aiheutuneet kustannukset peritään haudan haltijalta. Käytännössä Vantaan seurakuntien hautausmailla vaaralliset hautamuistomerkit merkitään
näkyvästi muovinauhalla, jotta vaarallisen muistomerkin läheisyydessä liikkumista vältettäisiin. Omaisiin otetaan yhteyttä, mikäli yhteystiedot
ovat ajantasaiset. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kehotus muistomerkin oikaisemiseksi.
Seurakuntayhtymä korjaa tai oikaisee vain sellaisen hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakuntayhtymän toimenpiteestä tai
laiminlyönnistä.
Mikäli muistomerkkiä ei oikaista ja hautaa kunnosteta, Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä toimitetaan haudan hoitamattomuuskuulutus,
jonka seurauksena hoitamaton hauta päätyy Vantaan seurakuntien hallintaan.
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5. MUISTOMERKKIOHJEET HAUTAUSMAITTAIN
Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa
Arkkuhaudat
Osasto hautapaikat

A- Ä
P 91

kaikki

hautapaikan koko
leveys x pituus cm
100 x 250

muistomerkin enimmäismitat

pohjakiven enimmäismitat

leveys

korkeus paksuus

leveys

korkeus

paksuus

80

100

90

30

30

20

yli metrin leveät
haudat

huomioitavaa

Reunakivien asentaminen sallittu
hiekkapintaisille haudoille..
Yli metrin leveissä haudoissa mitat
olemassa olevan muistomerkin
mukaan.

A1-P1, kaikki
S1-T1

100 x 250

80

90

20

90

R1, U1- kaikki
Z1

100 x 250

80

90

20

osastoilla aluspalkit

Kiinnitys palkkiin suoritetaan
vähintään yhdellä rst- tapilla jonka
halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm.

101105

100 x 250

80

90

20

osastolla aluspalkit

Kiinnitys palkkiin suoritetaan
vähintään yhdellä rst- tapilla jonka
halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm.

kaikki
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30

30

Hautaa ei voi rajata reunakivillä.
Pohjakivinä ei voi käyttää kukkaaihiollista kiveä.

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa
Tuhkahaudat
Osasto hautapaikat
10

46- 100

15

31- 58

hautapaikan koko
leveys x pituus cm

muistomerkin enimmäismitat

pohjakiven enimmäismitat

leveys

korkeus paksuus

leveys

100 x 100

40

60

korkeus

huomioitavaa

paksuus

10 etuosa ei pohjakiveä
20 takaosa
kts. kuva

makaava kivi
sivulta:
10

60

edestä:

20

60
40

10- 17

muut kuin
100 x 100
edellä mainitut

50

70

20

60 x 30 x 30

18- 19

kaikki

60 x 90

40

80

25

osastoilla aluspalkit

20
21
22

1-51
1-57
1-34

90 x 90

65

160

20

osastoilla upotetut aluspalkit

20
21
22

52- 76
5835- 62

90 x 90

65

120

20

70 x 30 x 30

20
21
22

77- 536
78- 471
63- 438

90 x 60

65

80

15

70 x 30 x 25

60 x 60

30

60

20

osastoilla aluspalkit

23A-E kaikki
24A-E
26A-D

9

pystyssä oleva muistomerkki tapitus

kiinnitys pohjakiveen suoritetaan
vähintään yhdellä rst- tapilla jonka
halkaisijan tulee olla vähintään 1 cm.

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa
Muistolehdot
01M-36M

25

hautasija 30 x 30

hautasija 30 x 30

Osastolle yhteinen muistokivi

nimilaatta ruostumatonta terästä

Omainen voi halutessaan hankkia yhteiselle muistokivelle
nimilaatan.

10 cm x 4 cm x 0,3 cm

Osastolle yhteinen muistokivi
Omainen voi halutessaan hankkia yhteiselle muistokivelle nimilaatan hautatoimistosta.
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Ruskeasannan hautausmaa
Arkkuhaudat
Osasto

hautapaikat

hautapaikan koko muistomerkin enimmäismitat
leveys x pituus
cm
cm
leveys
korkeus
paksuus

pohjakiven enimmäismitat
cm
leveys

korkeus

huomioitavaa

paksuus

A-G

100 x 250

80

90

20

90

30

30

H-N, P

100 x 250

80

90

20

90

30

30

Reunakivien asentaminen sallittu.
Yli metrin leveissä haudoissa mittojen
ylittyessä enimmäismitat olemassa olevan
muistomerkin mukaan.

Tuhkahaudat
Osasto

hautapaikat

hautapaikan koko muistomerkin enimmäismitat
leveys x pituus
cm
leveys
korkeus paksuus

pohjakiven enimmäismitat
leveys

korkeus

huomioitavaa

paksuus

O1

1- 18

60 x 60

30

60

20

Aluspalkki. Kiinnitys palkkiin
halkaisijaltaan 1 cm rst- tapilla,
tapin pituus 15 cm

O1
O2
O3

19- 36

60 x 60

30

60

20

Aluspalkki. Kiinnitys palkkiin
halkaisijaltaan 1 cm rst- tapilla,
tapin pituus 15 cm

H

293- 303

100 x 100

50

60

20

60

30

30

J

001-016

60 x 100

45

60

20

55

30

30

K

001-036

60 x 100

45

60

20

55

30

30

L

001-008

60 x 100

45

60

20

55

30

30

M
P

30 -133
001-037

100 x 100

50

60

20

60

30

30

Muistolehto

E-osasto

30 x 30

ristin muotoinen muistomerkki

Vantaan seurakuntien hautatoimistosta on saatavissa metallilaatta kaiverrettavaksi (VSY kiinnittää).
O-osaston muistelupaikalle saa asentaa vapaamuotoisen, omakustanteisen max 16 x 11 cm nimilaatan.
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Hämeenkylän kirkon hautausmaa
Tuhkahaudat
Osasto

hautapaikat

hautapaikan
muistomerkin enimmäismitat
koko
cm
leveys x pituus
leveys
korkeus paksuus
cm

pohjakiven enimmäismitat cm huomioitavaa
leveys

korkeus paksuus

L

001-240 60 x 60

35

35

35

ei pohjakiveä, kivi upotettava noin 1/3 korkeudestaan maahan. Materiaali
kotimainen luonnonkivi, muistokirjoitus kaiverrettu kiven pintaan tai
metallinimilaattaan.

P

001-215 60 x 60
216-373 60 x 90

16

60

18

25

14

30

R

001-313 60 x 60

30

60

25

40

25

30

Muisto- 001-43
lehto
(sijat 19)

30 x 30

erillisen tyyppikiviohjeen mukaan, kts. kuva 2.

Muistolehdon nimimuuriin voi hankkia nimilaatan, jonka enimmäismitat ovat 10 cm x 10 cm. Nimilaatan materiaalin
tulee olla ruostumatonta terästä, pinta himmeä, reunat viistetty 60º.
Kiinnitys laatan selkäpuolelta tapeilla (kierretapit 4 kpl, ø 3 mm, pituus 25 mm ja kiinnitysmassa). Nimimuurissa
laattojen etäisyys toisistaan 5 cm. Tekstissä kirjasintyyppi ja – koko on vapaavalintainen. Muistolaatassa voi olla
myös kuva-aihe tai muistoteksti. Kts. kuva 1.
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Hämeenkylän kirkon hautausmaa

◦

◦
ETUNIMI
SUKUNIMI
6.7.1967
8.9.2036

◦

kierretappi

◦
60º
Kuva 1. Esimerkki muistolehdon nimilaatasta edestä ja sivulta.
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Hämeenkylän kirkon hautausmaa
16 cm

SUKUNIMI
ETUNIMI
6.7.1967
8.9.2036

18 cm

60 cm

Muistokirjoitus
kaiverretaan
kiveen tai
erilliseen
nimilaattaan.
Nimilaatan
koko esim.
leveys 16 cm x
korkeus 20 cm.

30º

SUKUNIMI
ETUNIMI
7.8.1968
9.10.2037
50 cm

tapitus 15 cm pitkällä,
ø10 mm terästapilla
pohjakiven leveys
25 cm
korkeus 14 cm ja
paksuus 30 cm
Kuva 2. P-osaston tyyppikivimalli.
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5.4.

KORSON KIRKON HAUTAUSMAA

Korson kirkon hautausmaa
Muistolehto ja muistopuutarha
Korson kirkon hautausmaalle haudatun vainajan muistoksi voidaan asentaa nimilaatta joko
muistolokerikkoon tai kivikorimuuriin. Omaiset saavat halutessaan nimilaatan Korson
seurakunnan vahtimestarilta.

15

nimilaatta ruostumatonta
terästä

6. USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

KYSYMYS

KYLLÄ

EI

PERUSTELUT

Saako muistolehdon nimimuuriin
laittaa nimilaatan vaikka vainaja on
haudattu muualle?

x

Nimimuurin paikat on suunniteltu siten, että ne riittävät kaikille
muistolehtoon haudatuille eli käytännössä tilakysymys. Myös vainajan
toivomusta on kunnioitettava: esimerkiksi mereen hautaaminen pitää
sisällään toivomuksen, ettei ole muistomerkkiä hautausmaalla. Muualle
haudattujen muistoksi on erillinen muistelupaikka hautausmailla.

Sallitaanko kukka-aihiollinen
pohjakivi tai kukkareunukset?

x

Hautaustoimen ohjesäännössä kukka-aihiot ja haudan reunustaminen on
kielletty. Kun haudalla tehdään lumitöitä ja sulatetaan hautaa, kukka-aihio/reunukset yleensä naarmuuntuvat tai rikkoutuvat ja seurakunnalle aiheutuu
tarpeettomia korjauskustannuksia. Kukka-aihio/-reunukset ovat myös
esteenä uurnahaudan kaivuulle.

Saako valmistaa reunoiltaan
lohkotun kiven, jossa kiillotetun
taulun osuus on enimmäismittojen
mukainen?

x

Lohkopinnat sisältyvät enimmäismittoihin. Jos sallittu koko on 30 x 60 cm,
suosittelemme että kiillotettu tauluosuus on esim. 25 x 55 cm tai vähemmän,
jolloin lohkopinnat on mahdollista sisällyttää enimmäismittoihin.

Voiko lyhdyn ankkuroida
betonijalalla haudan eteen?

x

Lyhdyt tulee kesäksi viedä pois haudalta, betonijalallista ei yleensä viedä pois.
Kesäaikaisessa hoidossa lyhdyt ovat nurmikonhoidon esteenä. Ankkuroitu
lyhty hankaloittaa haudankaivuuta, lyhty pitäisi ottaa pois ennen kaivuuta, työ
yleensä jää hautausmaan työntekijän vastuulle ja poisotettaessa lyhty voi
rikkoontua. Seurakunnalle aiheutuu tarpeettomia korvauskustannuksia.
Talvella haudan sulatus voi olla mahdotonta betoniin ankkuroidun lyhdyn
vuoksi, lyhdyn poistaminen routamaasta on työlästä.
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Sallitaanko lyhtyaukollinen
muistomerkki?

Ei vaikeuta hautaamista tai hautausmaan hoitoa. Suositellaan turvallisuuden
vuoksi eteenpäin avautuvaa lyhtyaukkoa, jolloin omaisten ei tarvitse kurotella
kiven taakse.

x

Voiko lyhdyn asentaa kiinteästi
betonipalkkiin muistomerkin
viereen?

x

Muistomerkkien välissä kiinteästi sijaitseva lyhty vaikeuttaa kesäaikaista
hoitoa. Muistomerkkien välistä kitketään hautarivien välisiä pensas- ja
perenna-alueita.

x

Vanhan muistomerkin voi poistaa haudalta vain hautausmaan ylläpitäjän
luvalla, esimerkiksi kun halutaan vanhaan hautaan kokonaan uusi
muistomerkki. Vanhoilta haudoilta kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
hautakiviä ei saa poistaa. Esim. kaikki 1800-luvun hautamuistomerkit ovat
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita.

Voiko vanhan muistomerkin poistaa
haudalta?

x

Voiko lyhdyn asentaa
muistomerkkiin kiinni ”ulokkeena”?

x

Ehdolla, että hautamuistomerkkiin kiinnitetyt elementit sisältyvät
enimmäismittoihin.

Sallitaanko hautakivi, jossa matalan
kiviosan päällä on lyhty, mittojen
mukainen

x

Hautamuistomerkki katsotaan kokonaisuudeksi lyhtyineen,
muistomerkkikokonaisuus ei saa ylitä sallittuja enimmäismittoja.

Saako lisäkiven haudalle, esim.
laattakivi taulukiven eteen?

x

x

Hautaustoimen ohjesäännössä haudalle sallitaan pääsääntöisesti yksi
hautamuistomerkki. Poikkeuksena reunakivelliset haudat, joissa useampi
muistomerkki on sallittu.

Voiko laattakiven asentaa metallisella
telineellä suoraan hautapaikalle ilman
kiinteää asennusta?

x

x

Palkittomilla alueilla laattakivi asennetaan vain kiinteällä jalustalla. Vaarana on
että irrallinen laattakivi metallitelineineen jää nurmikon sekaan ja voi
vahingoittua nurmikkoa leikatessa.
Palkkialueella kyllä. Irrallisen telineen sijasta suosittelemme telinettä, joka
voidaan kiinnittää palkkiin turvallisesti.
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Onko mahdollista valmistaa veistos,
taideteos tms. haudalle?

x

Enimmäismittojen puitteissa, asennuksessa tulee olla huomioituna
turvallisuus.

Miten suhtaudutaan koristeesineisiin muistomerkissä?

x

Pienimuotoiset yleisesti hautausmaalla käytetyt lisäkoristeet ovat sallittuja.

Voiko muistomerkin valmistaa
laminoidusta lasista?

x

Sallittu materiaali on laminoitu tai muulla tavoin käsitelty lasi siten, ettei hajoa
sirpaleiksi. Tavanomaista lasia ei sallita.

Saako muistomerkin materiaalina
olla puu, alumiini, teräs, rauta, kupari
jne?

x

Kyllä, suunnittelussa on huomioitava muistomerkin turvallinen asennus.

Saako muistomerkki olla alhaalta
kapea ylöspäin levenevä?

x

Edellytyksenä, että muistomerkki on asennettu siten, ettei kaatumisen vaaraa
ole.

Tunnuksen tai merkin asentaminen
olemassa olevaan muistomerkkiin?

x

Ilmoitus hautausmaan ylläpitäjälle.

Saako asentaa käyttöesineen
hautamuistomerkiksi?

x

Saako vanhaan muistomerkkiin
asentaa lasilevyn nimitilan uudelleen
käytön vuoksi?

x

Laminoitu tai muulla tavoin turvalliseksi käsitelty lasi on sallittu.
Enimmäismittojen puitteissa.

Saako muistomerkki koostua useasta
eri osasta?

x

Ei estettä, mikäli voidaan turvallisesti asentaa ja muistomerkkikokonaisuus
säilyy enimmäismittojen puitteissa.

x

Pääsääntöisesti ei, poikkeuksena kestävä esine (esim. ankkuri) voidaan
hyväksyä muistomerkkinä tai sen osana, mikäli se mitoiltaan soveltuu osaksi
hautamuistomerkkiä eikä loukkaa vainajan muistoa.

18

Onko sallittua luonnonkiven
asentaminen haudalle ilman
pohjakiveä?

x

Upotus riittävän esim. 1/3 syvään, jotta pysyy turvallisesti pystyssä.

Saako muistomerkissä olla
korokepalat pohjakiven/palkin ja
taulukiven välissä?

x

Lasketaan kokonaiskorkeuteen. Turvallinen kiinnitys siten, ettei ole
kaatumisen vaaraa.

7. HAUTAOIKEUDEN PÄÄTTYESSÄ
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa hautamuistomerkki, jollei hautausmaan
ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden
kuukauden kuluessa siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy hautausmaan ylläpitäjälle
vastikkeetta. (Hautaustoimilaki §14)
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8. KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT MUISTOMERKIT
Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta.
Seurakunta voi tehdä päätöksen, että se pitää huolta kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta hautamuistomerkistä hautaoikeuden päättymisen jälkeen,
jolloin muistomerkkiä ei saa poistaa.
Hautausmailla säilytettäviksi on määritelty 1800-luvun muistomerkit ja muutamat hautakokonaisuudet (Brita Nickelsin raportti 2003). Kyseiset
muistomerkit on säilytettävä niillä haudoilla joihin ne on aikanaan asetettu. Mikäli hautaan halutaan haudata uusi vainaja, on haudan haltija velvollinen
säilyttämään haudalla vanhan muistomerkin.
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HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA
pakolliset tiedot alleviivattu
hautausmaa
osasto

hautapaikka

vainajan nimi
syntymäaika

kuolinpäivä

Muistomerkin toimittajan / suunnitelman jättäjän
nimi

puhelinnro

osoite

email

hautaoikeuden haltijan /tilaajan nimi

Hautakirjoitus
muistomerkkiin kaiverrettava teksti

Muistomerkin tiedot

Pohjakiven tiedot (jätetään tyhjäksi, jos asennus srk:n aluspalkille)

leveys

leveys

korkeus

korkeus

paksuus

paksuus

Anotaan lupaa reunakiville, mitat:_________________________________________

□ Haudalla ennestään muistomerkki- anotaan lupaa vanhan muistomerkin poistamiseen
□ Haudalla ennestään muistomerkki, jota ei anota poistettavaksi
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lisätietoja (materiaali, pinnan käsittely, väri yms.)

liitteet (luonnoskuva) (.jpg, .pdf, .doc, .odf)

SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

□ Haudalla olevan muistomerkin voi poistaa
□ Haudalla oleva muistomerkki säilytettävä
Muistomerkkisuunnitelma on hyväksytty
Vantaalla

____ . ____ . _______

________________________________________
Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen.
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HAUTAUSMAIDEN YHTEYSTIEDOT

•

Helsingin pitäjän kirkon hautausmaa, Pappilankuja 5, 01510 Vantaa

•

Ruskeasannan hautausmaa, Ruskeasannantie 5, 01390 Vantaa

•

Hämeenkylän kirkon hautausmaa, Auratie 3, 01630 Vantaa

•

Korson kirkon hautausmaa, Merikotkantie 4, 01450 Vantaa

Kaikki muistomerkkisuunnitelmat toimitetaan hautausmaan toimistoon ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen
hautausmaat.vantaa@evl.fi
vaihtoehtoisesti faksilla 09 72691510
tai postitse Vantaan seurakunnat/ Hautaustoimi PL 56 01301 Vantaa

Hautausmaiden kartat löytyvät verkkosivuilta osoitteesta www.vantaanseurakunnat.fi/hautausmaat

LISÄTIETOJA: hautausmaan toimisto puh. 09- 8306220
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