Muistomerkit
Hautaoikeuden haltija päättää haudalle sijoitettavista hautakivistä ja muista muistomerkeistä.
Muistomerkin tulee olla hautausmaan yleiskuvaan sopiva eikä se saa loukata vainajan muistoa tai
hautausmaan arvokkuutta. Muistomerkin hyväksyy hautausmaan ylläpitäjä.
Vaikka muistomerkit ovat omaisten omaisuutta, niitä ei saa ilman seurakunnan lupaa viedä
kokonaan pois. Tilapäisesti kiven voi poistaa esimerkiksi kaiverrusta varten. Tavallisen kivien
poistoon luvan voi antaa talouspäällikkö mutta erikoisempien, kulttuurihistoriallisesti merkittävien
kivien poistoa harkitsee aina kirkkoneuvosto.
Muistomerkin hankkiminen haudalle ei ole pakollista.
Muistomerkkiä suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei muistomerkki
vaikeuta hautaamista ja hautausmaan hoitoa.
Muistomerkkisuunnitelma tai lupahakemus muistomerkin poistamiseksi haudalta toimitetaan
seurakunnan talouspäällikölle joko sähköpostilla osoitteeseen risto.jaakola@evl.fi tai postitse
osoitteella:
Mäntyharjun seurakunta
talouspäällikkö
Kompantie 6
52700 Mäntyharju

Kallistuneet muistomerkit
Haudalle asennettu muistomerkki voi riittämättömän perustuksen, roudan, puunjuurien ja maan
painumisen arkun tai uurnan maatumisen vuoksi kallistua tai jopa kaatua. Kallistunut
hautamuistomerkki on vaaraksi omaisille, hautausmaalla kävijöille ja hautausmaan työntekijöille.
Muistomerkin oikaiseminen on omaisten vastuulla. Omaisiin otetaan yhteyttä, mikäli yhteystiedot
ovat ajantasaiset. Muussa tapauksessa haudalle laitetaan kehotus muistomerkin oikaisemiseksi.
Seurakunnalta voi kysyä oikaisupalvelua (40 €/h), jota pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien
mukaan.
Hautausmaan henkilökunta voi poistaa tai tehdä vaarattomaksi yleiselle turvallisuudelle havaitut
muistomerkit, ellei haudan haltijaa tavoiteta. Aiheutuneet kustannukset peritään haudan
haltijalta. Seurakunta korjaa tai oikaisee omalla kustannuksellaan vain sellaisen
hautamuistomerkin, jonka vaurioituminen johtuu seurakunnan toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.
Mikäli muistomerkkiä ei oikaista ja hautaa kunnosteta, voidaan kirkkoneuvoston päätöksellä
toimittaa haudan hoitamattomuuskuulutus, jonka seurauksena hoitamaton hauta päätyy
seurakunnan hallintaan.

Muistomerkit hautausten yhteydessä
Omaisten on huolehdittava siitä, että muistomerkki on siirretty pois kaivettavalta haudalta kesällä
heti sen viikon alussa, kun hautaus tapahtuu ja talvella roudansulattajan takia edellisen viikon
perjantaihin mennessä.
Seurakunta huolehtii haudan peittämisestä kesällä yleensä seuraavana arkipäivänä ja talvella
yleensä heti hautauksen jälkeen.
Muistomerkin saa laittaa haudalle takaisin kesäaikaan, kun maa on haudalla tiivistetty ja
mahdollisesti nurmetettukin eli noin kuukauden kuluttua haudan peittämisestä. Talvella eli kun
maa on jäässä, kummut jätetään kevääseen saakka ja kivet voi asentaa vasta 15.6. jälkeen.
Kukat ja seppeleet poistetaan haudoilta kesällä noin kahden viikon kuluttua hautauksesta ja
talvella vasta kevätsiivouksen yhteydessä.

Lisätietoja tarvittaessa näistä ja muista muistomerkkeihin ja hautaukseen liittyvistä asioista saa
haudankaivajalta numerosta 0400 143 647 sekä
seurakuntamestarilta numerosta 0400 143 646

