Hautamuistomerkit Pirkkalan hautausmaalla
Ennen muistomerkin asentamista on siihen saatava seurakunnan kirjallinen hyväksyntä.
Vanhan hautausmaan
muistomerkki
Haudan leveys 1m
Haudan leveys 2m
Haudan leveys 3m
Korkea muistomerkki
reunakiviosastoille A, C, D
Vanha uurnahauta
Uurnahauta Au
Uurnahauta Au, tyynykivi
Uuden hautausmaan
muistomerkki
Haudan leveys 1,2m
Haudan leveys 2,4m
Uurnahauta Uu

Leveys enintään cm

Korkeus enintään cm
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Vanhalla hautausmaalla ja uurna-alueella jalustakivi saa olla enintään 10 cm pitempi ja enintään 10 cm leveämpi kuin sen päälle
sijoitettava muistomerkki. Jalustakiven hankkii asiakas.
Uudella hautausmaalla jalustakivi on valmiina seurakunnan toimesta, palkkien leveys on arkkualueella 25 senttiä ja uurna-alueella 40 cm (20 cm +
20 cm, selät vastakkain). Muistomerkkejä ei saa kiinnittää palkkiin tapeilla.
Vanhoilta osastoilta A, C ja D luovutetaan uusiokäyttöön ainoastaan uurnahautoja.
Mikäli haudalla ei ole reunakiviä, näiltä osastoilta hautapaikan lunastaneet velvoitetaan hankkimaan haudalle reunakivet.
Erityisesti vanhan hautausmaan osastoilla A, C, ja D suositellaan vanhanmallisten, leveyttään selkeästi korkeampien kivien käyttöä.
Mittasuhteet vähintään niin, että leveys on enintään 75% muistomerkin korkeudesta.
Vanhalla hautausmaalla yli 70 cm korkeat muistomerkit tulee kiinnittää jalustakiveen tapilla. Tapin on oltava ruostumatonta terästä ja sen
halkaisijan on oltava vähintään 10 mm.
Uuden hautausmaan uurna-alueella muistomerkkien lyhtyjen on avauduttava kiven edestä.
Muistomerkin voi asentaa vasta kun hauta on kunnostettu hautauksen jälkeen (n. 3 kk). Muistomerkkejä voi asentaa hautausmaille vain sulan maan
aikana (1.6. – 31.10.). Asennukset tulee tehdä hautausmaahenkilökunnan työaikana. Seurakuntapuutarhuri / hautausmaan työntekijä mittaa
muistomerkin paikan haudalla ja valvoo muistomerkin asennusta. Muistomerkkien tuonti perjantaina, lauantaina, sunnuntaina, juhlapyhinä tai
niiden aattona on kielletty. Tämä määräys koskee myös muistomerkkien muutostöitä, kuten kaiverrustöitä.
Pohjakivi asennetaan vaakasuoraan tiivistetyn, vähintään 20 cm:n syvyydellä olevan routimattomasta maa-aineksesta olevan kerroksen päälle.
Suositeltavin routimaton maa-aines on mursketta, rakeisuudeltaan 0/16 mm. Pohjakiven paksuudesta ¾ tulee olla maan alla.
Kiviasennuksien jälkeen on työalue siivottava. Mikäli työalue jätetään siivoamatta, seurakuntayhtymä siivoaa alueen asianomaisen kivitoimittajan
kustannuksella. Ylijäämämaan jättäminen hauta-alueen ulkopuolelle on myös kielletty.
Kukka-altaat muistomerkkien edessä
Muistomerkin eteen voidaan asettaa sahatusta kivestä tai muusta seurakuntapuutarhurin hyväksymästä materiaalista tehty kukka-allas
(kukka-altaassa ei saa käyttää irtokiviä eikä muovireunoja), joka on sijoitettu yläreunastaan maan pinnan tasoon. Kukka-altaat ovat rikkoutuessaan
haudanhaltijan omalla vastuulla, seurakunta ei korvaa esimerkiksi ruohonleikkuusta aiheutuneita rikkoontumisia. Väärin asennetut altaat voidaan
korjata seurakunnan toimesta ja korjaus veloitetaan asiakkaalta.
Kukka-allas saa olla arkkuhautapaikalla enintään 35 cm aluskivestä ulospäin ja uurnahautapaikalla enintään 26 cm aluskivestä ulospäin.
Kukka-allas voi olla enintään hautamuistomerkin levyinen

Vahvistettu kirkkoneuvostossa 20.10.2015 ja uuden uurna-alueen määräykset 24.5.2017. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2016 alkaen.

Lisätiedot ja tiedustelut:
Elina Vanhatalo, seurakuntapuutarhuri
p. 0500 908 078
elina.vanhatalo@evl.fi

Lisätietoja ja kuvia seurakunnan nettisivuilta:
http://www.pirkkalanseurakunta.fi/hautojen-hoito-ohjeet

Korkea muistomerkki
reunakiviosastoille A, C, D

Leveys 75% korkeudesta
Korkeus enintään 120 cm

Uurnahauta AU, tyynykivi

