HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA
Laaditaan kahtena kappaleena ja lähetetään:
Hautatoimisto, PL 200, Kirkkokatu 1, 02771 Espoo
Muistomerkin toimittajalla tulee olla hyväksytyn suunnitelman kaksoiskappale.
Espoon seurakuntayhtymän muistomerkkiohjeistukseen perustuen esitetään seuraavaa suunnitelmaa hyväksyttäväksi:

Muistomerkin sijoitus*:

p Kirkon hautausmaa
p Kappelin hautausmaa
Hautatiedot*:
p Nurmipinta
p Hiekkapinta
p Perennat
p Reunakivet
p Betonireunat

p Kellonummen hautausmaa

Rivi:

p Gräsan uurnalehto

p Puureunat
p Paikalla on aluspalkki
p Haudalla on muistomerkki
p Muistomerkki tulee entisen lisäksi
p Haudalla ei ole muistomerkkiä

Osasto:

Paikka:

Haudan mitat:

p

m
Leveys

m
Pituus

Anotaan lupa vanhan muistomerkin
poistamiseen*
* Merkitse rasti ruutuun

Muistomerkkiin tuleva teksti:
Materiaali ja tyyli:
Teksti:

Muut tiedot muistomerkistä:
Muistomerkin materiaali:
Pintakäsittely:

Väri:

Edestä:

Takaa:

Sivuilta:

Muistomerkin toimittaja:
Nimi:
Osoite:
Puh/fax:

S-posti:

Hautaoikeuden haltija:
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

Päiväys ja haltijan allekirjoitus:
(tai valtakirjan haltijan)

S-posti:

nimen selvennys

Muistomerkkisuunnitelman tulee olla hautaoikeuden haltijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoittama.
Valtakirja tulee toimittaa muistomerkkisuunnitelman liitteenä. Ilman hautaoikeuden haltijan allekirjoitusta tai
valtakirjaa tulleita suunnitelmia ei voida hyväksyä. Suvun valitsema hautaoikeuden haltija pitää rekisteröidä
Espoon seurakuntayhtymän hautarekisteriin. Rekisteröinti tehdään yhtymän hautatoimistossa, josta
hautaoikeuden haltijan voi myös tarkistaa. Toimisto avoinna arkisin klo. 09:00 - 15:00, puh. 09 8050 2200,
käyntiosoite: Kirkkokatu 1, 02770 Espoo.

Piirros hautamuistomerkistä edestä ja sivulta (tarvittaessa takaa ja päältä)

Maanpinta

Piirros pohjakivestä edestä ja sivulta
Jos uusi muistomerkki tulee entisen lisäksi tulee esittää miten ne on suunniteltu sijoitettavaksi haudalle.
Muistomerkin mitat:

Pohjakiven mitat (tarvittaessa):

cm
leveys

cm
korkeus

cm
vahvuus

cm
leveys

cm
korkeus

cm
vahvuus

Muita määräyksiä ja ohjeita:
• 70 cm korkeammat muistomerkit tapitetaan ruostumattomin Ø 20mm, 24 cm pituisin tapein
• Pohjakivi upotetaan maanpinnan tasoon, sen leveyden ja vahvuuden tulee olla 10 cm enemmän kuin muistomerkillä
• Kiinteästi asennettavat hautalyhdyt eivät ole sallittuja elleivät ne ole osa muistomerkkiä
• Muistomerkin toimittaja vie pois haudalle tilapäisesti pystytetyn puuristin
• Muistomerkin pysyvään poistamiseen tarvitaan lupa: niiden kulttuurihistoriallista arvoa pyritään vaalimaan
• Hautaoikeuden haltija on vastuussa muistomerkistä - yhtymä vastaa asentamistaan aluspalkeista
• Muistomerkkisuunnitelma käsitellään, kun kaikki hautaamiseen liittyvät maksut on suoritettu yhtymälle
• Muistomerkki voidaan asentaa kun suunnitelma on hyväksytty
• Uusilla arkkuhaudoilla muistomerkin voi asentaa haudalle aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua hautauksesta
• Muistomerkin asentamisesta on ilmoitettava etukäteen hautausmaan esimiehelle

Suunnitelman käsittely Espoon seurakuntayhtymässä (yhtymän edustaja täyttää):
p Entisen muistomerkin saa poistaa pysyvästi

p Muistomerkkiä ei saa poistaa pysyvästi

p Muistomerkkisuunnitelmaa ei voida hyväksyä
p Muistomerkkisuunnitelma hyväksytään seuraavin muutoksin:

p Muistomerkkisuunnitelma hyväksytty
Muistomerkin voi asentaa

p 1.6. - 31.10

Lisätietoja:

Hautausmaan esimiehen yhteystiedot:
Päiväys ja allekirjoitus:

p 1.6. - 30.11

p

—

välisenä aikana

