Kangasalan seurakunta
Hautaustoimen ohjeisto, liite ohjesääntöön

21.3.2016

(Hautamuistomerkkien koon tarkistaminen; hyväksytty Kn 3/2014, 43 §,
Muutokset asennusajankohtaan (uudet hautapaikat; hyväksytty Kn 14.10.2014, 161§)
Palkkialueen muistomerkkisäädökset lisätty, tarkennuksia tapitukseen (hyväksytty Kn 10.5.2016, 91§)

HAUTAMUISTOMERKIT
Muistomerkkien tulee olla materiaaliltaan puuta, metallia, kiveä tai lasia. Ns.
matkalaukkumallia tulee välttää.
Kaiverrettuja metallilaattoja voidaan kiinnittää hautakiviin.( Esim. taulukivi on täyteen
kaiverrettu, mutta se halutaan säilyttää paikallaan).
Seuraavat määräykset koskevat kaikkia Kangasalan seurakunnan hautausmaita, myös
Kuhmalahden kappeliseurakunnan alueella.
Hautamuistomerkkisuunnitelma tulee hyväksyttää seurakunnassa.

1. Arkkuhaudat palkkiosastoilla
Osastolle on valmiiksi asennettu palkkeja, joille taulukivi asennetaan. (Palkille ei enää
asenneta erillistä pohjakiveä).
Osastoja koskevat seuraavat muistomerkkirajoitukset:
1 m:n haudalla taulukiven leveys saa olla enintään 80 cm.
2 m:n haudalla taulukiven leveys saa olla enintään 150 cm.
Muistomerkin korkeus saa olla enintään 120 cm.
Yli 60 cm korkeat sekä alaspäin kapenevat kivet tulee tapittaa pohjakiveen. Myös ohuet
kivet (esim. 12 cm) tulee tapittaa.
Kts. kohta tapitus.

2. Arkkuhaudat muilla osastoilla:
Osastoja koskevat seuraavat muistomerkkirajoitukset:
1 m:n haudalla pohjakiven
leveys saa olla enintään 80 cm,
syvyys 25 cm,
vahvuus vähintään 20 cm.
Taulukiven leveys saa olla enintään 75 cm.
2 m:n haudalla pohjakiven
leveys saa olla enintään 160 cm, muutoin kuin edellä.
Taulukiven leveys saa olla enintään 150 cm.
Muistomerkin korkeutta ei ole rajoitettu, mutta yli 60 cm korkeat sekä alaspäin kapenevat
kivet tulee tapittaa pohjakiveen. Kivet tulee tapittaa toisiinsa myös silloin, kun pohjakiven
ja taulukiven väliin asennetaan erilliset palaset. Myös ohuet kivet (esim. 12 cm) tulee
tapittaa.
Myös arkkuhautaosastojen uurnahautarivejä koskevat em.säädökset (1m:n hauta).

3. Uurnahautausmaa
pohjakiven leveys saa olla enintään 60 cm,
syvyys 25 cm,
vahvuus 20 cm.
Taulukiven leveys saa olla enintään 55 cm.
Taulukiven korkeus saa olla enintään 70 cm. Koristeet eivät saa lisätä muistomerkin
korkeutta määrätystä enimmäiskorkeudesta.

4. Muistolehto
Muistolehtoon ei tuoda omia muistomerkkejä, vaan halutessaan omainen voi kaiverruttaa
maksua vastaan vainajan nimen, syntymä- ja kuolinajan lehdossa sijaitsevaan
muistopaateen. Pienikokoiset veteraanimerkit ovat ainoat luvalliset koristeet.
5. Sirottelu
Toimitaan kuten edellä.
Tapitus
Kaikki yli 60 cm korkuiset kivet tulee tapittaa pohjakiveen. Tapitus tehdään myös, jos
taulukiven ja pohjakiven väliin tulee erilliset palaset tai kivi kapenee alaspäin.
Tapituksen ensisijainen tehtävä on estää taulukiven (ja mahdollisten korotuspalojen)
liukuminen pohjakiven päältä.
Halkaisijaltaan 12 mm- 14mm ruostumaton tappi asennetaan väh. 6 cm:n syvyydelle
kiinteästi palkkiin, saman verran taulukiveen. (Taulukivi on tarvittaessa pystyttävä
poistamaan paikoiltaan.)
Pohjakiven tapitusreikää ei saa porata kiven läpi. Mikäli hautamuistomerkissä on
pohjakiven ja taulukiven välissä erilliset palaset, tulee tappien ulottua palasten läpi.
Tappi on asennettava kiinteästi pohjakiveen.
Mikäli tapitusta ei ole tehty näiden määräysten mukaan, mahdollisista vahingoista vastaan
muistomerkin toimittaja.
Koristeet
Taulukiveen sijoitettavat koristeet (esim. linnut) ja merkit (esim. veteraanimerkit) ovat
sallittuja, mikäli ne asetellaan niin, ettei niistä ole vaaraa ohikulkijoille tai työntekijöille.
Kukkakaukalot ja reunakivet
Haudoille ei sallita laittaa kukkakaukaloita eikä reunakiviä.

HAUTAMUISTOMERKKIEN ASENNUS
Hautamuistomerkin asennusajankohta on sovittava etukäteen seurakuntapuutarhurin
kanssa. Asennus tulee tehdä hautausmaahenkilöstön työaikana. Muistomerkin paikka
merkitään seurakunnan puolesta niin, että merkki maastossa vastaa kiven keskikohtaa.
Hautamuistomerkki ei saa ylittää niitä mittoja, joilla se on hyväksytty.
Hautamuistomerkki on asetettava haudan rajojen sisäpuolelle siten, ettei kaatumisen tai
vieremän vaaraa ole. Muistomerkit asennetaan linjaan niin, että kuvitteellinen linjanaru
kulkee kiven etureunaa. Muistomerkin on oltava vaakasuorassa. Sivulinjan tarkistaa kiven
asentaja.
Muistomerkkien tulee olla hautausmaalle tuotaessa valmiiksi tehtyjä, eivätkä ne saa olla
hautausmaalla paikoilleen asentamattomina kauemmin kuin työn suoritus vaatii.
Seurakunnalla on oikeus asianomaisen kustannuksella kuljettaa pois paikoilleen
asentamatta jätetyt hautamuistomerkit ja muut laitteet.

Työn päätyttyä on hauta siistittävä. Jos viereistä hautaa on vahingoitettu, on se
välittömästi korjattava. Ajoneuvoilla rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakunnalle jätetyt
siistimistyöt veloitetaan vahingon aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.
Ajankohta
Uusia hautamuistomerkkejä saa pohjakivellisille arkkuhautapaikoille
asentaa 1.6.-31.10. välisenä aikana aikaisintaan 3 kk:n kuluttua hautauksesta.
Uurnahaudoille muistomerkin saa asentaa sulan maan aikana.
Palkkialueelle hautamuistomerkin saa asentaa haudan peittämisen jälkeen
ympäri vuoden.
Muistomerkin tuonnista tulee etukäteen ilmoittaa seurakuntapuutarhurille.
Seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä 040 309 8030
Jos varattu tai ei pysty vastaamaan, jätä viesti!
Erityisammattimies Jonna Virtanen 040 309 8031

