Lohjan seurakunta
Kirkkoneuvosto

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.
-Ilman aluskiveä pystytetyn muistomerkin tulee olla 1/3 kokonaiskorkeudestaan maan
pinnan alapuolelle upotettu.
-Aluskiveä käytettäessä on sille tehtävä sorasta tai sepelistä hyvin tiivistetty routimaton
alusta.
-Aluskivellä varustetut, 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 kehoituksesta oikaistu,
voidaan haudan hoito katsoa laiminlyödyksi, mikä voi johtaa hautaoikeuden
menettämiseen.

Muistomerkin koko
Muistomerkin suurimmat sallitut mitat ovat:
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

leveys

85 cm/hautapaikka

Uurnahauta, kivi
-aluskivi

45 cm
50 cm

70 cm

Uurnahauta, risti

50 cm

70 cm

*)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".
Pyhän Laurin kirkkomaan (os9), Virkkalan hautausmaan (os3) ja Sammatin
hautausmaan uurnahautaosastoilla on kullakin omat määräyksensä
muistomerkeistä.
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.
Osassa Metsolan ja Virkkalan hautausmaita sekä Pyhän Laurin, Virkkalan ja Sammatin
uurnahautaosastoilla on käytössä seurakunnan asentama hautakiven aluspalkki, joka
laskutetaan hautapaikan luovutuksen yhteydessä. Muistomerkkiä tilattaessa on syytä
varmistaa, että hautakiven hinnasta vähennetään aluskiven osuus. Palkit on asennettu
maaston mukaan eli niissä on yleensä pieni pitkittäiskallistus. Hautakivi saadaan
vaakasuoraan asentamalla se eripaksuisten korokepalojen päälle.

