HAUTAMUISTOMERKKIOHJE
Liite Tornion seurakunnan hautaustoimen ohjesääntöön

Kirkkoneuvosto 18.5.2021 § 99

1) Ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata muistomerkin valinnassa, hoidossa, kunnostuksessa,
muutoksessa, poistossa ja vaihdossa sekä suunnittelussa omaisia, kiviliikkeitä, hautojen ylläpitäjiä ja
suunnittelijoita ymmärtämään ja ottamaan huomioon hautausmaalle laaditut ja hyväksytyt kaavat ja
ohjeet riittävän ajoissa. Epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä seurakuntaan.
2) Hautamuistomerkki on oman aikansa teos. Se kuvastaa kunkin ajan henkeä ja arvoja.
Hautamuistomerkillä kunnioitetaan aina vainajan lisäksi myös sukupolvien perintöä. Vanhat
muistokivet antavat hautausmaalle sen kulttuurihistoriallisen arvon. Hautamuistomerkin pitää siksi
sopeutua hautausmaan yleisilmeeseen. Hautausmaalla on eri-ikäisiä alueita, joten hautakivien
valinnoissa on otettava huomioon kunkin alueen kulttuurihistoriallinen luonne.
3) Hautamuistomerkki, kivi, risti, laatta tms. on arvokas ja vainajaa kunnioittava perinne.
4) Hauta voi olla myös ilman hautamuistomerkkiä eikä seurakunta siihen velvoita. Se on omaisille
vapaaehtoista. Haudasta ja hautamuistomerkistä on huolehdittava asiaan kuuluvalla tavalla.
Seurakunta ei vastaa kaatuvista hautamuistomerkeistä. Haudan hoidon voi halutessaan tilata
seurakunnalta.
5) Hautamuistomerkki, siinä oleva teksti tai symbolit eivät saa loukata vainajan muistoa eivätkä
yleistä hyväksyntää.
6) Lainsäädännön mukaan hautausmaan ylläpitäjä hyväksyy muistomerkin. Kaikista Tornion
seurakunnan hautausmaille asennettavista muistomerkeistä on hautaoikeuden haltijan, asiamiehen tai
kiviliikkeen

jätettävä

suunnitelma

kirjallisesti

hyväksyttäväksi

seurakuntaan

ennen

sen

valmistamista. Muistomerkin myyjällä tulee olla seurakunnan kirjallinen hyväksyntä muistomerkistä.
7) Vain hyväksytyn muistomerkin saa asentaa haudalle. Omaiset ovat vastuussa muistomerkistä.
Määräysten vastainen tai määräysten vastaisesti asennettu muistokivi on seurakunnan kehotuksesta
viipymättä korjattava tai poistettava.
8) Vanhaa, kulttuurihistoriallisesti tärkeää hautamuistomerkkiä ei saa poistaa ilman seurakunnan
lupaa, myös muistomerkin vaihtamiseen on pyydettävä lupa.
9) Haudalle ei saa tuoda kristilliselle uskolle vieraita esineitä tai symboleja. Hautausmaan
laajennuksilla, joilla ei ole niiden rakentamisen aikoihin ollut reunakiviä, on hauta-ala pidettävä
nurmipintaisena eikä niihin saa laittaa reunuksia.
10) Vanhalla hautausmaalla, jonka luonteeseen reunakivet kuuluvat, voidaan reunakivet säilyttää
kulttuurihistoriallisen luonteensa vuoksi. Vanhoista, kulttuurihistoriallisesti tärkeistä haudoista ei saa
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poistaa reunakiviä ilman seurakunnan lupaa. Parasniemen hautausmaan käyttösuunnitelmassa on
esitetty alueet,

joissa

niiden

säilyttäminen

on

suositeltavaa.

Lisätietoja

asiasta

antaa

hautausmaanhoitaja, puh. 0400 379 946.
11) Muistomerkki pitää olla tukevasti asennettu niin, ettei se aiheuta kaatumisen vaaraa haudalla
kävijöille tai työntekijöille. Samoin alustan ja muistomerkin on kestettävä hautauksen ajaksi
tapahtuva siirtäminen ja kaivuutyöt sekä roudasta sulattamisen aiheuttamat maan liikunnot.
12) Muistomerkki on aina asetettava kovan alustan päälle. Jos paikalle on seurakunnan toimesta
asennettu palkki, on kivi asetettava siihen. Palkkiin ei saa porata reikiä.
13) Kukkapesän syvyys ei saa mennä palkin alareunaa syvemmälle. Tämä aiheuttaa palkin alla olevan
maa-aineksen siirtymistä.
14) Mikäli kukkapesänä on käytetty kivistä pesärakennetta, on sen säilyvyys haudan omaisten
vastuulla. Samoin omaisten vastuulla ovat kaikki haudalle tuotu irtain omaisuus. Nurmialueisille
haudoille ei saa tuoda ylimääräisiä koriste-esineitä, joka estää hautausmaan hoidon (esim. nurmen
leikkuun).
15) Seurakunta voi määrätä haudalta poistettavaksi asiaan kuulumattomat aidat, puut, pensaat ja muut
kasvit sekä irralliset koriste-esineet.
16) Muistomerkin voi asentaa vasta, kun hauta on kunnostettu hautauksen jälkeen. Muistomerkkejä
voi asentaa vain sulan maan aikana (1.6.-15.10). Asennukset tulee tehdä hautausmaahenkilökunnan
työaikana 7-16. Hautausmaan työntekijä osoittaa muistomerkin paikan. Muistomerkkien tuonti
perjantaina, lauantaina, sunnuntaina, juhlapyhinä tai niiden aattona on kielletty.
17) Seurakunta tasoittaa ja kylvää nurmen nurmialueiden hautoihin, muiden hautojen kunnostuksesta
peittämisen jälkeen huolehtivat omaiset. Omaiset hoitavat pois haudalle tuodut kukat ja kukkalaitteet
riittävän ajoissa ennen nurmikon perustamista. Hautaukset jälkeen omaiset asentavat itse
hautamuistomerkin paikoilleen. He voivat halutessaan myös antaa sen esim. kiviliikkeen tai
hautaustoimiston tehtäväksi. Muistomerkin kallistuessa hautaoikeuden haltijalla on velvollisuus
oikaista muistomerkki niin, ettei se aiheuta vaaraa. Hautaoikeuden haltija voi antaa kivenoikaisun
kiviliikkeen tehtäväksi. Vaaraa aiheuttavissa tapauksissa seurakunnalla on oikeus ryhtyä tilanteen
vaatimiin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi, tarvittaessa kaatamalla hautamuistomerkki. Työstä
aiheutuneet kulut peritään hautaoikeuden haltijalta.

Yhteystiedot kaikkien hautausmaiden osalta p. 0400 379 946
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MUISTOMERKKIOHJE PARASNIEMEN HAUTAUSMAA
Osastot: 1 - 14 ja 16 - 18 sekä F-M
Haudan

Muistomerkin

Muistomerkin

leveys

korkeus

leveys

1m

70 cm

60cm

2m

70cm

105cm

Jos hautapaikan leveys on 3 m, saa yhden muistomerkin leveys olla enintään 105 cm.
Kahden muistomerkin yhteenlaskettu leveys saa olla enintään 130cm.
Haudalle, jonka leveys on 4 m tai yli, saa muistomerkkien yhteenlaskettu leveys olla
enintään 210 cm.
Muistomerkin jalustakivi saa ylittää 10 cm:llä muistomerkin alaosan leveyden. Kukkaaihion etutila 35 cm, kiinni muistokiven tai jalustan reunassa, leveys maksimissaan
muistokiven levyinen. Kukka-aihiollisen jalustan syvyys saa olla korkeintaan 60 cm ja
leveys 10 cm leveämpi kuin muistomerkki (kumpaankin reunaan 5 cm). Muistomerkin
materiaali saa olla kiveä, puuta tai metallia.

Osastot O, P ja Q
Muistomerkkien vahvuus enintään 15 cm, ei tapituksia. Kukka-aihion etutila 30 cm,
kiinni palkin reunassa, syvyys 20 cm ja leveys maksimissaan muistomerkin levyinen.
Muistomerkkien välit on pidettävä vapaana.

Leveä kaarimalli=loiva kaarimalli

Haudan leveys

Muistomerkin korkeus

Muistomerkin leveys

1m

65 cm = runko 55cm

60cm

+ harja 10cm
2m

67cm = runko 55cm
+ harja 12 cm
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105cm

Kapea kaarimalli=jyrkkä kaarimalli
Haudan

Muistomerkin

Muistomerkin

leveys

korkeus

leveys

1m

65cm = runko 55cm

45 cm

+ harja 10cm
Huom! Myös ns. pilvimalli on kaarimalli ja sallittu

Leveä harjamalli=loivaharjainen

Haudan leveys

1m

Muistomerkin

Muistomerkin

korkeus

leveys

65 cm = runko 55cm 60cm
+ harja 10cm

2m

67cm = runko 55 cm 105 cm
+ harja 12 cm

Kapea harjamalli=jyrkkäharjainen

Haudan leveys

Muistomerkin korkeus Muistomerkin leveys

1m

65 cm = runko 55 cm 45 cm
+ harja 10 cm

Matkalaukkumalli

Haudan leveys

Muistomerkin korkeus Muistomerkin leveys

1m

60 cm

60 cm

2m

60 cm

105 cm
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Tyynykivet
Myös tyynykivet ovat sallittuja. Tyynykivet ovat pieniä ja niiden etupinta ei ole
pystysuorassa kuten normaaleissa muistomerkeissä.

Uurnamuistomerkkimallit
Parasniemellä osasto N

Kaarimallit
Muistomerkin korkeus Muistomerkin leveys
62cm-68cm

45 cm- 62 cm

Harjamallit (Loivaharjamalli, kapeaharjamalli)
Muistomerkin korkeus Muistomerkin leveys
55 cm – 60 cm

62 cm

45 cm- 47 cm)

45 cm

Matkalaukkumalli
Muistomerkin korkeus Muistomerkin leveys
50 cm-60cm

45 cm-62 cm

Muistomerkin vahvuus saa olla 15 cm.
Kukka-aihion etutila 25 cm, kiinni palkin reunassa, syvyys 20 cm ja leveys
maksimissaan muistomerkin levyinen. Muistomerkkien välit on pidettävä vapaana.
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MUISTOMERKKIOHJE
SUENSAAREN, KARUNGIN JA HURUVAARAN HAUTAUSMAAT
Suensaaren hautausmaan osastolla L:
Haudan leveys

Muistomerkin korkeus

Muistomerkin leveys

1m

70 cm

65 cm

2m

70 cm

65 cm

Suensaaren hautausmaan osastot M, N ja O:
Haudan leveys

Muistomerkin korkeus

Muistomerkin leveys

1m

70 cm

65 cm

2m

70 cm

90 cm

Muulla Suensaaren, Karungin ja Huruvaara hautausmaan alueella
muistomerkkien enimmäiskoot:
Haudan leveys

Muistomerkin korkeus

Muistomerkin leveys

1m

70 cm

60 cm

2m

70 cm

90 cm

Jos hautapaikan leveys on 3 m, saa yhden muistomerkin leveys olla enintään
105 cm. Kahden muistomerkin yhteenlaskettu leveys saa olla enintään
130cm.
Haudalle, jonka leveys on 4 m tai yli, saa muistomerkkien yhteenlaskettu
leveys olla enintään 210 cm. Muistomerkin vahvuus max. 15 cm.
Kukka-aihion etutila 35 cm, kiinni jalustan reunassa. Kukka-aihiollisen
jalustan syvyys saa olla korkeintaan 60 cm ja leveys 10 cm leveämpi kuin
muistomerkki (kumpaankin reunaan 5 cm).
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Suensaaren hautausmaan osasto U (Uurna-alue)
Haudan leveys

Muistomerkin korkeus

Muistomerkin leveys

90 cm x 90 cm

90 cm

45 cm

70 cm x 70 cm

70 cm

40 cm

Tapitus ruostumattomalla 14 mm vahvuisella tapilla.
Ei kukka-aihioita, vain kukkapesä.
Muistomerkkien välit pidettävä vapaana.
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