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Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
hautausmaita koskevat
muistomerkkiohjeet
Kaikkia hautausmaita
koskevat yleiset
vaatimukset
Hautakivien mitat
Haudan leveys 1 metri:
Pääkiven leveys max 70 cm
Pohjakiven leveys max 80 cm
Haudan leveys 2 metriä:
Pääkiven leveys max 115 cm
Pohjakiven leveys max l30 cm
Muistomerkin materiaali
Muistomerkissä käytettävä materiaali voi olla kiveä, puuta tai metallia. Mikäli
muistomerkin materiaaliksi suunnitellaan jotain muuta kuin edellä mainittuja,
kannattaa ottaa yhteyttä hautausmaan työnjohtajaan.
Yleistä
Nurmialueilla kukka-aitiot, reikäpohjat tms. upotetaan maan tasalle
materiaalista riippumatta. Kukka-aition etäisyys max 30 cm pohjakiven
(25 cm) edestä mitattuna, leveys max pohjakiven levyinen. Toivomme
kiviliikkeiden painottavan tätä asiaa myös omaisille. Nurmikon leikkausta
haittaavat liian korkeat kukka-aitiot tai kivetykset poistetaan seurakunnan
toimesta.
Seurakunnalle palautuneilla haudoilla olevia muistomerkkejä
luovutetaan uudelleen käyttöön veloituksetta.
Ennen muistomerkin hankintaa
Suunnitelmista kannattaa keskustella työnjohtajan kanssa etukäteen.
Muistomerkeistä laaditaan suunnitelma kahtena kappaleena ja se on
hyväksytettävä työnjohtajalla ennen muistomerkin valmistuksen aloittamista ja
asentamista. Muistomerkkisuunnitelman ja sen hyväksyttämisen hoitaa
muistomerkin valmistaja. Omainen voi myös itse toimittaa suunnitelman
työnjohtajalle. Hyväksytystä suunnitelmasta toinen kappale jää seurakunnalle
ja toinen palautetaan suunnitelman laatijalle, minkä jälkeen hautamuistomerkin
valmistus voidaan aloittaa. Hautamuistomerkki voidaan asentaa vasta
hautakummun tasauksen jälkeen. Asennuksen voi tehdä vain sulaan maahan.
Keväällä maa ei saa olla syvemmältäkään roudassa.
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Käppärän hautausmaa
Uudelleen käyttöönotetut uurnahautapaikat
Käppärän hautausmaalla noudatetaan kaikkia hautausmaita koskevia yleisiä
vaatimuksia (katso s.1). Seurakunnalle palautuneita arkkuhautoja luovutetaan
uurnahaudoiksi tietyin edellytyksin. Haudalla oleva vanha muistomerkki on
otettava uudelleen käyttöön. Jos haudalla ei ole kiveä, uuden hautakiven tulee
olla alueella olevien vanhojen kivimallien tyyliin sopivia ja koko arkkuhautojen
mittojen mukaan. Vanhanmalliset, korkeat ja ylöspäin kapenevat kivet ovat
toivottavia. Hautakiven korkeus sovelletaan viereisten kivien mukaan. Korkean
kiven turvallisuus on aina varmistettava tapituksella. Jos alue on
reunakivialuetta, haudalle voidaan asentaa reunakivet. Reunakivien tulee olla
viereisten hautojen reunakivien pituiset.
Uurnahauta-alueet Cu, Du, Fu
Pääkiven max leveys 50 cm
Pohjakiven max leveys 60 cm

Uurnahauta-alueet Au, H1u, H2u
Pääkiven max leveys 60 cm
Pohjakiven max leveys 70 cm
Pääkiven max korkeus 65 cm
Kukka-aitio tms. syvyys max 30 cm,
leveys kiven mukainen
Uurnahauta-alue H3u
Pääkiven min leveys 40 cm ja min korkeus 60 cm
Pääkiven max leveys 55 cm ja max korkeus 100 cm
Kukka-aitio tms. syvyys max 30 cm, leveys kiven mukainen
Pääkiven on oltava selvästi leveyttään korkeampi.
Korkeat kivet on tapitettava. Hakakiviä ei saa käyttää.
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Reposaaren, Ahlaisten, Noormarkun ja Lassilan
hautausmaat
Reposaaren, Ahlaisten uudella ja vanhalla, Noormarkun ja Lassilan
hautausmailla sekä Lavian hautausmailla noudatetaan kaikkia hautausmaita
koskevia yleisiä vaatimuksia. (sivu 1) Noormarkun uuden laajennusosan
arkkuhauta-alueilla on valmiina seurakunnan asentamat pohjakivipalkit. Haudan
leveys palkkialueilla on 1,2 metriä. Pohjakiveen asennettavan hautakiven leveys
80 cm (yksi hauta) ja 160 cm (kaksi hautaa). Kukka-aition pitää olla palkkiin
sopiva ja maanpinnan tasolla.

Lavian hautausmaat
Lavian hautausmaalla noudatetaan yleisiä ohjeita (sivu 1). Poikkeuksena
Lavian Kirkkomaalla olevat 1,2 metriä leveät haudat, joilla sallitaan leveämmät
kivet. Pohjakivi saa olla max.100 cm ja taulukivi max. 90 cm leveä.
Uurnalehdossa on yhteinen muistomerkki, johon seurakuntayhtymä kiinnittää
vainajien nimilaatat.

Porin metsähautausmaa
Metsähautausmaalle asennettava hautakivi saa olla yksilöllinen, kiven koko on
kuitenkin rajoitettu. Maksimikoko työstetyissä hautakivissä on 40 cm x 40 cm
(5 cm:n vaihteluvara), pohjakiven tulee olla 10 cm leveämpi. Ristinmuotoisen
muistomerkin korkeus saa olla 60 cm ja leveys 40 cm. Luonnonmuovaamista
kivistä lopulliset ohjeet saa hautausmaan työnjohtajalta. Muistomerkkiasiaa
kannattaa harkita rauhassa. Seurakunnan haudalle laittama valkoinen puuristi
kestää haudalla useita vuosia. Hautakivi asennetaan noin 60 cm polusta haudan
keskelle. Kiven sisälle rakennettavan lyhtyrakenteen tulisi olla edestä aukeava,
jotta metsän aluskasvillisuutta ei tallattaisi. Mullan tuonti ja kukkapenkin teko
haudalle ei ole sallittua, sillä rikkaruohot ja heinä tukahduttavat luonnonkasvuston. Muistomerkin eteen voi upottaa kukka-astian, altakastelu-ruukut ja
-altaat ovat myös sopivia.

Porin vanha hautausmaa
Seurakunta on hankkinut hauta-alueille
seurakunta kiinnittää vainajien nimilaatat.

yhteiset

muistomerkit,

joihin
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Yhteystietoja
Käppärän hautausmaan muistomerkkisuunnitelmat osoitteeseen:
Porin ev. lut. seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut
työnjohtaja Esa Palomäki
Kellarikuja 2
28120 PORI

puh. 0400 309 745
fax (02) 6238 744
esa.palomaki@evl.fi

Metsähautausmaan, Reposaaren, Ahlaisten, Noormarkun, Lassilan ja
Lavian hautausmaiden muistomerkkisuunnitelmat osoitteeseen:
Porin ev. lut. seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut
työnjohtaja Johanna Jokinen
Kellarikuja 2
28120 PORI

puh. 0400 309 758
fax (02) 6238 744
johanna.m.jokinen@evl.fi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaiden osoitteet:
Ahlaisten uusi hautausmaa
Ahlaisten vanha hautausmaa

Katavistonkuja
Keikvedentie/Ahlaistentie

29700 Ahlainen
29700 Ahlainen

Käppärän hautausmaa

Maantiekatu 33

28120 Pori

Lassilan hautausmaa

Paavolankorventie 10

29680 Lassila

Metsähautausmaa

Maalaiskunnantie 1

28760 Pori

Noormarkun hautausmaa

Vanha Vaasantie 1

29600 Noormarkku

Reposaaren hautausmaa

Satamapolku

28900 Pori

Vanha hautausmaa

Muistokatu 3

28120 Pori

Lavian Kirkkohautausmaa

Tampereentie 28

38600 Lavia

Lavian kappelihautausmaa

Kirkkopolku 20

38600 Lavia

