
HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA

  Jokelan uurnalehto   Kellokosken hautausmaa
  Paijalan hautausmaa  Kirkkopuisto

osasto rivi hauta

haudan koko  x kiven koko  x  x

muistomerkin materiaali väri

pinnan käsittely

perustus/pohjakivi palkki

hautakirjoituksen kirjain tyyli

reunakivet

piirros/kuva, mitat ja teksti

Muistomerkkien asennus voidaan suorittaa 1.6.-31.10- välisenä aikana/sopimuksen mukaan. 
Taulukivi on aina sidottava pohjakiveen tapituksella.
Kiviliike

yritys

osoite

puh

Allekirjoitus

Hyväksytty

Hyväksyjän nimi ja allekirjoitus (seurakunta täyttää)

Hyväksytyn muistomerkin saa asentaa paikoilleen

päivämäärä

Asennustyön ajankohta on sovittava ennakolta

Hautaoikeuden haltija, HL luku 5 14§

nimi

osoite

puh

Allekirjoitus

Liitteet

PL 53,  04301 Tuusula 
p. 09 875 960 
www.tuusulanseurakunta.fi

Hautakiven tapitus

sähköposti sähköposti



Hautamuistomerkit 
  
Hautaustoimilaki 5 luku 14§ 
  
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. 
Haudalle sijoitettua muistomerkkiä ei saa poistaa ilman hautausmaan ylläpitäjän suostumusta. 
Hautaoikeuden lakattua hautausmaan ylläpitäjän tulee tarjota hautaoikeuden haltijalle tilaisuus poistaa 
hautamuistomerkki, jollei hautausmaan ylläpitäjä erityisestä syystä päätä pitää muistomerkistä huolta 
hautaoikeuden lakkaamisen jälkeen. Jos hautamuistomerkkiä ei ole poistettu kuuden kuukauden kuluessa 
siitä, kun hautaoikeuden haltijalle on varattu tilaisuus sen poistamiseen, hautamuistomerkki siirtyy 
hautausmaan ylläpitäjälle vastikkeetta.
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