Muistomerkkiohjeistus:

Hautapaikalle numero _______________ hankitun muistomerkin koko on todettu
luovutuksen yhteydessä enintään / määrätty _____ cm leveys _____cm korkeus
Muistomerkkisuunnitelma on tarpeellinen ja pakollinen. Suunnitelma toimitetaan ennen muistomerkin
valmistamista hyväksyttäväksi Hauta- ja puistotoimistoon ylipuutarhurille. mervi.a.muinonen@evl.fi
Muistomerkkisuunnitelman tulee sisältää hautapaikan tunnistetiedot sekä piirros muistomerkistä
lisämerkintöineen (mitat, koristeet, teksti, tapitus). Muistomerkkisuunnitelman allekirjoittaa hautaoikeuden
haltija tai hänen valtuuttamansa henkilö. Tarvittaessa anotaan lupa vanhan muistomerkin poistamiseen ja
se vahvistetaan hautaoikeuden haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoituksella.
Muistomerkki on kiinnitettävä aluskiveen ruostumattomalla tapilla jos aluskivi on päältä hiottu,
muistomerkin paksuus on alle 15 cm, muistomerkki on korkeampi kuin 60 cm tai jos muistomerkin ja
aluskiven väliin asennetaan korottavia lisäpaloja.
Palkille tai aluskivelle pystyyn asennetun muistomerkin paksuus ei saa alittaa 10 cm.
Pohjakivi tarvitaan aina normaaliin hautakiveen. Pohjakiven vähimmäismitat ovat: paksuus 15 cm, syvyys
25 cm ja leveys 10 cm enemmän kuin taulukivi.
Kukka-aihio aluskivessä ja kukka-alueen reunustaminen on kielletty.
Korkoja lisäpalat sekä muistomerkin rakennemuutokset, lisämerkit ja koristeet on anottava jälkikäteen
tehtynä erikseen.
Mikäli haudalle asennetaan vaurioherkkä muistomerkki, niin siitä tehdään merkintä
muistomerkkisuunnitelmaan ja se lähetetään tiedoksi hautaoikeuden haltijalle.
Mainostarrat ja mainosten kiinnitys muistomerkkiin tai muutoin mainostaminen haudalla ja hautausmaalla
on kielletty.
Ilmoitus muistomerkkien tuonnista tehdään keskitetysti Hauta- ja puistotoimistoon. Muistomerkin tuonti on
mahdollista keväällä 30.6. asti ja syksyllä 1.10. jälkeen maan routaantumiseen asti. Uurnapalkille
muistomerkin saa tuoda heti hautauksen tapahduttua. Muistomerkin tuonti sovitaan aina etukäteen.
Tuontipäivät ovat tiistai, keskiviikko ja torstai.
Muistomerkin vastaanottaa työnjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö. Hautapaikka osoitetaan
muistomerkkiä tuotaessa asentajalle. Hyväksytty suunnitelma on oltava mukana.
Uudet hautapaikat merkataan hautauksen jälkeen puuristillä ja siihen on kirjoitettuna vainajan nimi ja
hautapaikan tunniste.
Uusia reunakiviä ei sallita asennettavaksi. Hautauksen yhteydessä reunakivet poistetaan ja asennetaan takaisin
vain anomuksesta. Seurakunnan tekemän päätöksen perusteella asennetaan reunakivet takaisin Vanhan
hautausmaan osastoilla 16 ja 17 ja Korpilahden hautausmaiden inventoinnin mukaan osastot 4 ja 5 jätetään
rauhoitetuksi.
Vanhan käytöstä poistetun muistomerkin poistaa haudalta uuden muistomerkin tuoja ja vastaa myös sen
poiskuljettamisesta ja asiallisesta hävittämisestä. Kuulutuksen yhteydessä poistetut tai seurakunnalle luovutetut
muistomerkit hävittää seurakunta. Poistettavien muistomerkkien kohdalla tutkitaan niiden historiallinen arvo ja
tarkastetaan näiden muistomerkkien mahdollinen säilytystarve hautausmaiden inventoinneista. Tarvittaessa
pyydetään Keski-Suomen museon lausunto asiasta.
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