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Haudan muistomerkkiohjeet
Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaat

Hautamuistomerkin hankinta
Muistomerkki voidaan asentaa haudalle, mikäli vainaja on haudattu kyseiselle Joensuun
seurakuntayhtymän hautausmaalle. Muistomerkin hankinta ei ole pakollinen ja harkinta-aika sen
hankinnassa voi olla jopa eduksi. Uudet hautapaikat merkitään seurakuntayhtymän toimesta
väliaikaisella puuristillä, johon merkitään vainajan nimi ja hautapaikan tiedot.
Hautaoikeuden haltija päättää haudalle tulevasta muistomerkistä (Hautaustoimilaki 5 luku 14§).
Ennen muistomerkin valmistusta muistomerkkisuunnitelma on hyväksyttävä kirjallisesti
hautausmaan toimistossa. Suunnitelma laaditaan esitäytetylle lomakkeelle. Tavallisimmin
suunnitelman tekee omaisten puolesta yritys, jolta muistomerkki tilataan.
Suunnitelma vaaditaan, kun kyseessä on:
· uusi muistomerkki
· vanhan muistomerkin uusiminen
· lisäkivi vanhaan muistomerkkiin
· olemassa olevan tekstin poisto tai uudelleen asemointi
· muistomerkin muuttunut sijainti
· vanhan muistomerkin poistaminen
· muutokset haudan reunarakenteisiin
Haudan kunnostus ja hoito
Hautauksen tapahduttua seurakuntayhtymä kunnostaa haudan, joka sisältyy hautausmaksuun.
Talvihaudat kunnostetaan keväällä hautojen sulamisjärjestyksessä. Kunnostuksen jälkeen haudan
hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Hoito voidaan antaa vahvistettua maksua vastaan
hautainhoitorahaston tehtäväksi.
Muistomerkin materiaali
Muistomerkin materiaalina voi olla kivi, metalli, puu tai sään- ja iskunkestävä lasi.
Muistomerkkeinä voidaan käyttää puu- ja rautaristejä sekä luonnonkiviä. Muistomerkit voivat
sisältää kristillistä symboliikkaa, myös taidetta sekä vainajan persoonaa kuvaavaa tekstiä ja
muotokieltä.
Muistomerkin enimmäisleveys
· Arkkuhauta
1 paikka haudan leveys 120 cm muistomerkin kokonaisleveys enintään 70 cm ja pohjakivi
80cm, kivisen muistomerkin paksuus vähintään 9 cm
2 paikkaa haudan leveys 240 cm muistomerkin kokonaisleveys enintään 140 cm ja pohjakivi
150 cm, kivisen muistomerkin paksuus vähintään 15 cm.
· Uurnahauta
Uurnahaudan leveys on 100 cm muistomerkin kokonaisleveys enintään 40 cm ja pohjakivi 50
cm leveä. kivisen muistomerkin paksuus vähintään 9 cm
· Uurnahaudan muistomerkin korkeus mielellään enintään 60 cm.
1

Hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa
19.2.2019, § 46

Yleisiä ohjeista muistomerkeistä
· Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan
muistoa tai hautausmaan arvokkuutta.
· Haudan reunustaminen aidalla, kiveyksellä tai muuten on kielletty. Kukka-aihiot tai
kukka-aihiolliset pohjakivet on kielletty. Ohjeiden vastaisesti tai ilman hyväksyttyä
suunnitelmaa valmistettu ja paikoilleen asennettu muistomerkki on hautatoimen
kehotuksesta poistettava.
· Muistomerkin korkeutta ei ole rajoitettu, mutta yli 60 cm korkeammat kivet sekä
leveyttään korkeammat kivet on tapitettava ruostumattomalla terästapilla pohjakiveen.
· Muistomerkkien enimmäisleveydet koskevat myös muistomerkkeihin kiinnitettäviä
koristeita ja lyhtyjä. Muistomerkki on kokonaisuus, joten enimmäisleveys ei saa ylittyä.
· Seurakuntayhtymä ei vastaa vaurioherkistä muistomerkeistä tai muistomerkin osista,
joita ovat: esim. kynttilälyhdyt ja hautakivikoristeet.
· Hautaustoimella on oikeus poistaa tai määrätä poistettavaksi haudanhaltijan
kustannuksella ohjeiden vastaiset muistomerkit, puut, pensaat tai muut
asiankuulumattomat rakennelmat.
· Hautamuistomerkki voidaan asentaa haudalle vasta kun kaikki hautaa ja hautausta
koskevat maksut seurakuntayhtymälle on suoritettu.
Muistolehto
Muistolehtoon haudatun vainajan tiedot voidaan laittaa omaisten niin halutessa
yhteismuistomerkkiin. Yhteismuistomerkkiin tuleva nimilaatta tilataan hautausmaan toimistosta ja
kustannukset veloitetaan hautausmaksujen yhteydessä. Seurakuntayhtymä hankkii ja kiinnittää
nimilaatan.
Muistomerkin asennus
Muistomerkin asennuksesta on sovittava etukäteen hautausmaan toimiston kanssa.
Muistomerkkejä saa asentaa sulan maan aikana maanantaista torstaihin kello 8.00 - 15.00. Työn
päätyttyä on hauta heti siistittävä. Viereisten hautojen vahingoittamista on vältettävä. Ajoneuvolla
rikotut nurmikot, muu vahinko tai seurakuntayhtymälle jääneet siistimistyöt veloitetaan vahingon
aiheuttajalta tai laiminlyöjältä.
Joensuun seurakuntayhtymän hautausmaiden muistomerkkisuunnitelmat toimitetaan
osoitteeseen:
hautauspalvelut.joensuu@evl.fi
Hautausmaa- ja puistotoimisto Rauhankatu 4, 80100 Joensuu
Lisätietoja:
Hautaustoimen päällikkö puh. 050 590 6525
Puistopuutarhuri puh.050 342 5352
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