Lohjan seurakunta
HAUTAMUISTOMERKKEIHIN
LIITTYVIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Hautamuistomerkkejä koskevissa asioissa noudatetaan kirkkolain,
hautaustoimilain, hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaakohtaisen
käyttösuunnitelman määräyksiä.
-Milloin muistomerkki eroaa oleellisesti näistä määräyksistä, on
muistomerkkisuunnitelma saatettava hautaustoimesta vastaavan viranhaltijan tai
kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi ennen muistomerkin valmistamista.
-Muistomerkki saa olla puuta, metallia tai kiveä.
-Hautauksen jälkeen maan tiivistyminen kestää pitkään. On suositeltavaa, että maan
luonnollista tiivistymistä odotetaan riittävän pitkään ennen muistomerkin asentamista.
Runsaat sateet nopeuttavat maan tiivistymistä, mutta kuivana kesänä tiivistyminen on
hidasta. Loppukesällä tai syksyllä haudatuille haudoille on viisainta asentaa
muistomerkki vasta seuraavana keväänä.
Seurakunta ei vastaa maan tiivistymisestä aiheutuneen muistomerkin kallistumisen
korjauksesta.
-Muistomerkkejä saa tuoda hautausmaalle sulan maan aikana arkipäivisin klo 8.0015.00. lauantai- ja aattopäiviä lukuun ottamatta. Muistomerkkien tuonnista on
ilmoitettava hyvissä ajoin seurakunnan taloustoimistoon tai hautausmaalle ja
mainittava, mille hautausmaalle muistomerkki aiotaan tuoda.
-Muistomerkin toimittaja on velvollinen huolehtimaan entisen muistomerkin
asianmukaisesta hävittämisestä tapauksissa, jolloin haudalle on annettu lupa tuoda uusi
hyväksytty muistomerkki.
-Aluskivelle on tehtävä sorasta tai sepelistä hyvin tiivistetty routimaton alusta.
-Yli 60 cm korkeat muistomerkit on kiinnitettävä alustaansa ruostumattomasta
metallista valmistetuilla tapeilla.
-Reunakivien ja muistokivien siirtämisestä ennen hautausta ja paikoilleen asettamisesta
hautauksen jälkeen tulee omaisten huolehtia. Jos kiviä ei ole poistettu vähintään
viikkoa ennen toimitusta, ei seurakunta vastaa haudan kaivamisesta määräaikaan
mennessä.
-Hautalaitteiden kunnostus, kivien oikominen ja kirjoitusten kunnossapito kuuluu
hautaoikeuden haltijalle. Seurakunta ei ota hoitaakseen muistomerkkien hoitotehtäviä.
-Kaatumassa olevasta tai vaaralliseksi katsotusta muistomerkistä voidaan lähettää
korjauskehotus hautaoikeuden haltijalle. Ellei muistomerkkiä ole kehotuksesta oikaistu,
voidaan haudan hoito katsoa laiminlyödyksi, mikä voi johtaa hautaoikeuden
menettämiseen.

Arkkuhaudat

Muistomerkin suurimmat sallitut mitat:
leveys

korkeus

Parihauta, kivi
-aluskivi

90 cm
100 cm

*)

Parihauta, risti

80 cm

120 cm

Perhehauta, kivi
-aluskivi

140 cm
150 cm

*)

Perhehauta, risti

80 cm

120 cm

Reunakivet
PL kirkkomaa
Muut hautausmaat

leveys

85 cm/hautapaikka
100 cm/hautapaikka

Osassa Metsolan ja Virkkalan hautausmaiden arkkuhautaosastoja on käytössä
hautakiven aluspalkki, jolle muistomerkki asennetaan.
*)Pari- ja perhehaudoilla hautakiven malli ja leveys vaikuttavat hyväksyttävään
korkeuteen. Ennen suositellusta 60 cm:n maksimikorkeudesta on luovuttu. Viime
vuosina muistomerkkien toimittajat ovat ottaneet mallistoihinsa vanhan mallisia
hautakiviä, jotka ovat leveyttään korkeampia. Kapea ja korkea hautakivi on usein
kauniimpi kuin maassa makaava "matkalaukku".
On suositeltavaa, että muistomerkin valinnassa kiinnitetään huomiota kauniiseen
muotoiluun, eikä pyritäkään suurimpaan sallittuun leveyteen. Messinkisellä nimilaatalla
varustettu luonnonkivi tai valurautaristi ovat kauniita muistomerkkejä ja tuovat
vaihtelua usein yksitoikkoiseen muistomerkkivalikoimaan. Lehtikuusesta valmistettu
puuristi oikein kiinnitettynä kestää sekin maastossa kymmeniä vuosia.

Uurnahaudat

Muistomerkin suurimmat sallitut mitat:
Uurnahauta 1x1m
(Metsolan hautausmaa) kivi
-aluskivi
risti

leveys

korkeus

45 cm
50 cm

70 cm

50 cm

70 cm

Uurnahauta 60x60cm (PL kirkkomaa, Virkkala, Sammatti, Pusula)
leveys
korkeus
paksuus
kivi
35 cm
60 cm
10 cm!
risti

50 cm

70 cm

Pyhän Laurin, Virkkalan, Sammatin ja Pusulan uurnahautaosastoilla on käytössä
seurakunnan asentama hautakiven aluspalkki (betoni tai graniitti), joka laskutetaan
hautapaikan luovutuksen yhteydessä. Uurnahaudoilla on muistomerkki tuettava aina
aluspalkkiin tai pohjakiveen ruostumattomalla metallitapilla.
Koska uurnahautojen muistomerkit ovat suhteellisen pieniä, on suotavaa kiinnittää
huomiota muotoiluun. Kiviristi, kaareva hautakiven yläpinta tai muuten suorakaiteesta
poikkeava muoto antaa haudalle yksilöllisen ilmeen. Kivilajin väri, pintakäsittely,
kirjasinmalli ja erilaiset kaiverretut koristeaiheet tuovat nekin vaihtelua. Tekstin kokoa
ja asettelua suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon haudan tuleva käyttö.
Uurnahaudalla muistomerkkiä katsotaan läheltä ja pienempikin teksti on luettavissa.

Muistolehdot:

Seurakunnalla on muistolehto Pyhän Laurin kirkkomaalla sekä Virkkalan, Sammatin,
Karjalohjan, Nummen ja Pusulan hautausmailla. Muistolehdoissa on muistolaattoja
varten kivipaadet, joihin voidaan kiinnittää muistolehtoon haudatun vainajan nimilaatta.
Pyhän Laurin, Virkkalan, Sammatin, Karjalohjan ja Pusulan muistolehtoihin nimilaatan
hankkii ja kiinnittää seurakunta. Nummen hautausmaan muistolehtoon nimilaatan
hankkivat omaiset (ohjeet Nummen alueseurakunnasta).

