Hyvinkään seurakunnan
HAUTAMUISTOMERKKIOHJEET

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 17.12.2008

1. YLEISET MÄÄRÄYKSET:
1.1 Hautaustoimen ohjesääntö : 14§ Hautamuistomerkit
Haudalle saa asettaa hautausmaan käyttösuunnitelman tai seurakunnan hyväksymien
muistomerkkiohjeiden mukaisen muistomerkin. Muusta muistomerkistä on laadittava
suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla ennen muistomerkin
valmistamista. Sama menettely koskee vanhan muistomerkin muuttamista sekä uuden
muistomerkin tuomista aiemmin lunastetulle haudalle.
Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on sovittava etukäteen hautausmaan
henkilökunnan kanssa.
Pysyvän muistomerkin saa tuoda haudalle sen jälkeen, kun hauta on kunnostettu.
Kunnostamattomalle haudalle tuodun muistomerkin siirrosta aiheutuneet kulut
veloitetaan muistomerkin tuojalta.
Mikäli haudalle on asetettu tilapäinen muistomerkki, omaisten on poistettava se 30
päivän kuluessa pysyvän muistomerkin pystyttämisestä, minkä jälkeen seurakunnalla
on oikeus poistaa tilapäinen muistomerkki.
Haudalle asetettava muistomerkki on sijoitettava haudan rajojen sisäpuolelle.
Muistomerkki on asennettava siten, ettei kaatumisen tai vieremän vaaraa ole.
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.
Työn päätyttyä on hauta heti siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se
heti korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jääneet
siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.
Seurakunnalla on oikeus kuljettaa pois paikoilleen asettamatta jätetyt
hautamuistomerkit tai muut laitteet. Työstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan
laiminlyöjältä.
Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty, jollei
hautausmaan käyttösuunnitelma tai muistomerkkiohje sitä salli.
Määräysten vastaisesti asetettu muistomerkki on seurakunnan kehotuksesta viipymättä
korjattava tai poistettava. Seurakunta voi määrätä haudalta poistettaviksi
asiaankuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut kasvit.
Muistomerkin kallistuessa se on hautaoikeuden haltijan toimesta oikaistava niin, ettei
muistomerkki aiheuta vahingon vaaraa.
Hautaoikeuden päättyessä on hautamuistomerkkien osalta voimassa mitä siitä
erikseen säädetään.
Hautaustoimilaki 5 luku 14 §
KL 17 luku 6 §
KJ 17 luku 12 §

1.2 Muut määräykset:
Tässä ohjeessa mainituista enimmäismittoja voidaan ylittää vain, jos kyseessä on
taideteos.
Muistomerkkejä tai muistomerkkirakennelmia ei saa poistaa pysyvästi hautausmailta
ilman seurakunnan lupaa. Tällä määräyksellä pyritään säilyttämään malleja vanhoista
työtavoista sekä muistomerkeistä tuleville sukupolville.
Mahdolliset koristeet on kiinnitettävä siten, etteivät ne ylitä muistomerkin etureunoja
vaan ovat kokonaan reunojen sisäpuolella.
Haudoille saa tuoda hautalyhtyjä. Myös kiviset kynttilälyhdyt sallitaan.
Rauhannummen veteraanihaudoilla kivisten lyhtyjen tulee olla väriltään ja
pintakäsittelyltään samanlaisia, kuin veteraanikivi. Kiviset hautalyhdyt poistetaan
kesän ajaksi.

2. MUISTOMERKKIOHJEET HAUTAUSMAITTAIN

2.2. YLEISET OHJEET

Muistomerkkien tapitus
 60cm tai korkeammat muistomerkit tulee tukea aluskiveen ruostumattomalla
terästapilla, jonka pituus on 20cm (10cm pohjakiveen ja 10cm
muistomerkkiin) ja paksuus vähintään 12mm.


Yli 1m korkuisisssa kivissä terästapin paksuus tulee olla vähintään 15mm.



Terästappi laitetaan kiven pohjan keskipisteeseen.



Määräys koskee kaikkia uusia muistomerkkejä. Vanhat muistomerkit tulee
tapittaa kunnostuksen tai uusien nimien kaiverruksen yhteydessä.

Muistomerkin aluskivi
 Hautamuistomerkki asennetaan erillisen aluskiven päälle paitsi alueilla, joissa
on seurakunnan toimesta asennettu betonipalkki.
 Aluskiven tulee olla kooltaan vähintään 10cm pidempi ja 10cm leveämpi, kuin
muistomerkki. Aluskiven minimipaksuus on 15cm.
 Aluskiven alapinta tulee olla suora
 Aluskiven tulee olla kooltaan ja kokonaismassaltaan riittävän suuri suhteessa
hautamuistomerkin kokoon ja painoon.
Muistolehtojen nimikyltit
 Muistolehtojen nimikylteille varattuihin tiloihin ei saa kiinnittää hautausmaan
ulkopuolelle haudattujen henkilöiden nimitietoja.
 Muistolehtojen nimikylteille varattuihin tiloihin voi kiinnittää sellaisen
vainajan nimitiedot, joka on haudattu kyseiselle hautausmaalle mutta jonka
hautapaikkaa ei enää ole hoitamattomuuden tai hautaoikeusajan päättymisen
vuoksi.

2.2. PUOLIMATKAN HAUTAUSMAA
Osastot 1-5, 7-11, 0sasto 6, rivit 6-9:
 Pohjakiven pituus yhdellä haudalla enintään 90 cm
 Muistomerkin korkeutta ei ole rajattu
Osasto 6, rivit 1-5
 Iso tyynykivi
Osastot 12-17
 Pohjakiven pituus enintään 90 cm yhdellä haudalla
 Muistomerkin korkeus enintään 1 m
 Osastolla 14 muistokiven yläpinta kaareva (mallia serpentiini)
Osasto 17, rivi 4 (lasten haudat)
 Laatta 40 x 25 cm. Myös risti sallitaan, korkeus enintään 50 cm.
Uurnaosasto 8B
 Rivit 1 ja 22 (kuuden uurnan hautapaikka, koko 90cm x 65cm)
pystykivi, enintään leveys 60 cm ja korkeus 90 cm
 Rivit 2-21 (neljän uurnan hautapaikka, koko 65cm x 65cm)
pystykivi, enintään leveys 45 cm ja korkeus 65 cm
 Hauta-alueilla betoninen aluspalkki. Kivet kiinnitetään metallitapeilla palkkiin.
Palkissa olevan reiän halkaisija 12mm, syvyys150mm. reikä on hautapaikan
keskipisteessä
Uurnaosasto 9B
 rivit 2-22
pystykivi, enintään leveys 45 cm ja korkeus 65 cm
 Rivit 1, 23 ja 24 pystykivi, enintään leveys 60 cm ja korkeus 90 cm
 Riveillä 2-5, hautapaikat 1,5-8,12-14 sekä riveillä 10-17, haudat 1,5-8,12-14
kallellaan oleva laatta leveys 60 cm, korkeus. 40 cm
 Pystykiven maksimipaksuus on 15 cm
 Myös luonnonkivi tai risti sallitaan
 Hauta-alueilla betoninen aluspalkki. Kivet kiinnitetään metallitapeilla palkkiin.
Muistolehto ja sirottelualue
 Messinki- tai pronssilaatta, muoto vapaa.
 Nimikylttien maksimimitat: leveys 140mm, korkeus 70mm (maksimikoko
100cm², aiemmin 200cm²)
 Seurakunta kiinnittää laatat, lukuun ottamatta liimattavia laattoja
Reunakivet:
Osastoilla 1-11 sallitaan reunakivien käyttö, mikäli se haudan hoidon kannalta on
tarpeen tai mikäli viereisillä haudoilla on reunakivet tai mikäli ko. hautarivillä
suurimmalla osalla haudoista on reunakivet.
Mikäli sellaisella haudalla, jonka hautaoikeus on palautunut seurakunnalle, on
reunakivet ja hauta luovutetaan uudelle suvulle, vanhat reunakivet voidaan säilyttää
haudalla. Tällöin reunakivien poistosta ja takaisin asennuksesta hautauksen
yhteydessä sekä muusta kunnossapidosta ja niistä aiheutuvista kustannuksista, vastaa
hautaoikeuden haltija. Reunakivistä ei peritä maksua.

2.3. RAUHANNUMMEN HAUTAUSMAA
Normaalit arkkuhaudat, osastot 1-8, 10-12
 Pohjakiven pituus yhdellä haudalla enintään 90 cm
 Palkkialueille ei sallita erillistä pohjakiveä.
 Muistomerkin korkeus enintään 1 m, leveys pohjakiveen nähden sopiva.
Uusi arkkuhauta-alue (palkkialue), osastot 3B, 4B, osastot 3 ja 4 rivit 29-33
 Muistomerkin alla betonipalkki
 Muistomerkit tuetaan betonipalkkiin ruostumattomalla terästapilla. Tapin
pituus 20cm ja paksuus vähintään 12mm. Maksimipaksuus 15mm. .
 Muistomerkin maksimikorkeus 1m ja maksimileveys 80cm yhdellä haudalla
(kaksi hautaa 160cm)
Veteraanien arkkuhautaosastot 9, 13-16, osastoilta 11 ja 12 rivit 24 ja 25
 Veteraanien tyynykivi, maksimi korkeus takareunasta mitattuna 25 cm, leveys
45, syvyys 34 cm. Materiaalina musta graniitti, sivut sahattu, päältä
mattahiottu tai kiillotettu. Tekstimuoto antikva, hopeoitu tai kullattu.
 Lisäkivet: leveys 45, syvyys 20 cm. Kiven väri, tekstimuoto ja käsittely vapaa.
Lisäkiviä voi olla useampia yhdellä haudalla.
Veteraanien uurnaosasto
 Veteraanien tyynykivi: leveys 42, syvyys 30 cm. Materiaali ja teksti kuten
veteraanien arkkuhaudoilla
 Lisäkivet: 42 x 20 cm. Kiven väri, tekstimuoto ja käsittely vapaa. Lisäkiviä voi
olla useampia yhdellä haudalla.
Veteraanien muistolehto ja sirottelualue
 Vainajien nimet kaiverretaan seurakunnan hankkimaan, yhteiseen
muistokiveen. Kaiverruksen toteuttamista ja kustannuksista vastaavat omaiset.
 Tekstikoko: sukunimi 25 mm, etunimi sekä synnyin ja kuolinaika 20 mm
Tekstimuoto: hopeoitu, antikva
Uurnahautaosastot 18-21, 23
 Aluskiven pituus enintään 70 cm
 Muistokiven leveys enintään 60 cm ja korkeus enintään 80 cm
Uudet uurnahautaosastot 24-27
 Hautapaikkojen koko leveys 75cm, pituus 85cm. Aluspalkki mukaan lukien
1,1m
 Hautaus kahteen kerrokseen 4kpl/kerro, eli kapasiteetti 8 uurnaa per hauta.
Syvempi 1m ja matala 60cm.
 Muistomerkkien alla betonipalkki
 Muistomerkit tuetaan betonipalkkiin ruostumattomalla terästapilla. Tapin
pituus 20cm ja paksuus vähintään 12mm. Maksimipaksuus 15mm.
 Muistomerkin maksimi korkeus 80cm, paksuus 15cm ja maksimileveys 60cm.

Muistolehto ja sirottelu
 Vanha sirottelualue (17B): Messinkilaatta 15 x 15 cm

 Uusi sirottelualue (17C): Rosterikyltti, korkeus 35mm, leveys 135mm.
Maksimipaksuus 3mm.
 Seurakunta kiinnittää laatan
 Laatan hankinnasta ja kaiverruksista sekä niistä aiheutuneista kuluista
vastaavat omaiset

Tunnustukseton hauta-alue
 Arkkuhaudoilla pohjakiven pituus enintään 90 cm ja muistokiven korkeus 1 m.
 uurnahaudoilla muistomerkkinä toimii hauta-alueiden taakse asetetut
luonnonkivet, joista omaiset voivat valita sen kiven, johon muistolaatta
kiinnitetään. Laattana pronssi-, messinki- tai teräslaatta jonka koko tulee olla
suhteessa kiinnitettävään kiveen. Maksimikoko 200 cm2

2.4. KYTÄJÄN HAUTAUSMAA
 Aluskiven maksimipituus 90 cm
 Muistokiven leveys enintään 80 cm, korkeutta ei rajattu

2.5. RAUTATIENRAKENTAJIEN HAUTAUSMAA
Laajennusosan uurnahaudat, osastot 21-27
 Muistokiven alustana betonipalkki
 Muistomerkin leveys enintään 60cm ja korkeus 70 cm (+ maan pinnan alle
jäävä osuus). Kiinnitys metallitapeilla betonipalkkiin.
Muistolehto- ja sirottelualue
 Ruostumaton teräslaatta 13 x 3,5 cm. Laatan paksuun 2 mm, pinta vaakahiottu,
sivut laserleikattuja
 Tekstimuoto laatassa vapaa
 Laattojen hankinnasta ja kaiverruksesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista
vastaavat omaiset. Laatat kiinnittää seurakunta.
Vanha osa
 Pohjakivi yhdellä haudalla enintään 90 cm
 Muistomerkin korkeus vapaa.
 Reunakiviä, vanhoja muistomerkkejä tai muistomerkkirakennelmia ei saa
poistaa ilman seurakunnan lupaa
 Uusien muistomerkkien tulee olla malliltaan vanhaan hautausmaaympäristöön
sopivia.

3. MUUTA
Lisäksi hautamuistomerkkien osalta on voimassa mitä määrätään hautaustoimilaissa,
kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä hautaustoimen ohjesäännössä.
Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto sekä ylipuutarhuri voivat kukin toimivaltansa
puitteissa antaa lisäohjeita ja -määräyksiä tähän muistomerkkiohjeeseen.

4. VOIMAANTULO
Tämä muistomerkkiohje tulee voimaan 1.1.2009 ja kumoaa kaikki aikaisemmat
muistomerkkiohjeet.

