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Hautausmaat ja hautamuistomerkit -kysely 

1. Vastaajan ensisijainen rooli
Vastaajien määrä: 390 

 

 
 
 
 

2. Millaisen arvosanan asteikolla 4-10 antaisit hautausmaidemme yleisilmeelle?
Vastaajien määrä: 397 
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3. Voitaisiinko hautausmaata käyttää nuorten uskonnon, paikallisen kulttuurihistorian tai vaikkapa
kivilajitietouden tai viherrakentamisen tai elämän rajallisuuden opetuspaikkana?
Vastaajien määrä: 390 

 

 
 
 
 

4. Voisiko hautausmaita kehittää myös turismin näkökulmasta (vrt. esim. Pariisin Père-Lachaisen
hautausmaa)?
Vastaajien määrä: 393 

 

 
 
 
 

5. Miten mielestäsi eri uskontokuntiin tai mihinkään uskontokuntaan kuulumattomien hautaus tulisi
järjestää?
Vastaajien määrä: 391 
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6. Onko sinulla ideoita hautausmaiden kehittämiseksi. Kerro niistä:
Vastaajien määrä: 86 

Lainsäädäntö rajaa joitakin mahdollisuuksia, mutta se myös pitää hautausmaat hallinnassa.
Hautaustoiminnassa olisi kunnioitettava perinteitä ja vaalittava paikallisia kulttuuritapoja lain rajoissa tietenkin.
Tuhkahautaaminen muuttaa väkisinkin perinteistä hautauskulttuuria eikä sitä pitäisi estää vaan antaa uusien
tuulien kohdata vanha perinteikäs hautausmaakulttuuri.
Hautakivien osalta suuntaus yksilöllisempiin muistokiviin olisi toivottavaa luonnollisesti hyvän maun rajoissa.
Esim kokorajoituksia muuten kuin leveyden suhteen voisi tarkistaa. Ketä varten hautakivet haudoilla ovat,
omaisia vai seurakuntaa varten?
Uurnassa hautaus on saanut / saamassa koko maassa merkittävän hautausmuodon, erityisesti tätä
hautausmuotoa tulis kehittää ja etsiä siihen uusia ratkaisuja ja myös lisätä kolumbaario hautaustapaa.
joillakin seurakunnilla olisi syytä suhtautua hautausmaan hoitoon ja yleisilmeen merkitykseen seurakunnan ja
paikkakunnan imagon kannalta
Hautausmaa-alueita tulisi arvostaa ja ne tulisi asianmukaisesti maisemaan sopivalla tavalla aidata tai jollain
tavoin selkeästi erottaa ympäristöstään esim. lähellä kulkevasta maantiestä. Aita tai muu rakenne muusta
ympäristöstä erottavana tekijänä tulisi toteuttaa myös kauneusarvot huomioon ottaen.  
Vanhoja arkkuhauta-alueita/-hautoja muistolehdoiksi ja uurna-alueiksi enenevässä määrin, jolloin hauta-
alueiden rakentamistarve pienenee.
vappat alueet missä ei ole rajutuksia (kivi voi olla vapasti suunitteltu)
Yksityistäminen olisi hyvä hautausmaidenkin kohdalla ainakin kokeelinen. 
Hautakiviliikkeet eivät saisi 'rahastaa' kuolemalla, herkässä tilassa olevilta ihmisiltä !!!
Yksinkertaistaminen on valttia
Hautausmailla voisi olla alueita, joissa voitaisiin toteuttaa myös esim. monumentaalisia hautamuistomerkkejä
niitä haluaville.
Enemmän luonnomukaisuutta, ei mahtailevia muistomerkkejä
Meidän näkökulmasta vesien poistaminen. Salaojitus ei onnistu savimaassa! Sitä on kokeiltu ja rakenneltu
monella tavalla.
enemmän vapautta kivien kokoon, muotoon, tyyliin. Tyyliä tulee tarkkailla, mutta suosisin kuvanveistoon ja
yksilölliseen muotoiluun liittyviä muistomerkkejä. Olisi minusta suotavaa, että muistomerkin voi suunnitella
muukin kuin "matkalaukkuja" kauppaava kiviliikkeen myyjä. Arkkitehdit, kuvataiteilijat, omaiset ym. Materiaaleja
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voisi käyttää monipuolisemmin  ja ohjesääntönä olisi enemmänkin tyylikäs ja turvallinen kokonaisuus kuin
mahdollisimman matalan aidan ylitys seurakunna, hautaustoimiston ja kiviliikkeen osalta.
Kysymykset 3 ja 4 hautausmaan arvokkuutta kunnioittaen eli niistä ei tule tehdä markkinapaikkoja.
ei ole, hauta-ja puutarhapuolen ammattilaiset hoitavat sen puolen.
Muoti-ilmiöksi ovat tulleet sääolosuhteita kestämättömät ja hautojen hoitoa hankaloittavat koristelu
(Tiimarienkelit tms.) ja hautalyhdyt ja kiviin upotetut kynttiläaukot. Niiden rikkoutumisesta syytetään usein
hautausmaan ylläpitäjää. Ihmisten mieltymyksiä on vaikea ohjata, mutta kaikki tavarantoimittajien ideat eivät
hautausmaaolosuhteisin sovellu. 
Yksilöllisyyttä voisi ottaa enemmän huomioon. Säännökset muistomerkkien osalta monilla hautausmailla melko
tiukat. "puistomaisuutta" kaipaisin.
Monipuolisuutta ja ilmeikkyyttä voisi reilusti lisätä. Nykyiset hautausmaat ovat kuin lentokentän
matkalaukkuterminaaleja. Erityisesti laadukasta taidetta toivoisin lisää.
hautakivien suhteen vapaus valita eri malleja
"Turhapuroja" solisemaan tai suihkulähteitä. Penkkejä levähdyspaikoiksi. Hiljentymispaikka ja muistelupaikkoja
Hautausmaat ovat erittäin tärkeää kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, kaikki tulisi hoitaa osittain valtiovallan
puolesta. Seurakunta yksin ei voi vastata kokonaan niistä koska niiden "arvo" on suuri. Vanhat maat tulisi
säilyttää, hoitaa ja avata vierailijoille. Pidämme materiaaliopin tunteja hautuumailla koska siellä on  "harvinaisia"
vanhoja kivilajeja näytillä. Myös ammattitekniikkaa opiskellaan siellä.
Enemmän yleisiä WC-tiloja.
Kivitaidetta
Hautaaminen vuosiluvun perusteella olisi helpottavaa hautakivien asentajille ja kiviliikkeissä työskenteleville.
Ehdottamasti enemmän yksilöllisiä ja veistoksellisia hautakiviä.
Monimuotoinen ja ehkäpä monikulttuurinen tekisi siitä mielnkiintoisen.
enemmän tilaa hautausmaiksi, varsinkin tuhkahauta-alueet ovat monesti rumia sen takia, että kirjaimellisesti
tuhkatiheässä on monenlaisia kukka- tms asetelmia ja nimet pikkuruisilla samanlaisilla laatoilla. Suomessa ns
tilanpuute ei varmasti ole kuin arvostus/asenneongelma: hautausmaiksi sopivia metsiä ja peltoja on, kaikkien
hautasumaiden ei tarvitse olla keskustassa kirkon ympärillä. - esim. golfkentiksi löytyy kyllä maata...
 
arkkuhauta-alueiden hautakivipalkistot myös väljemmiksi
 
olisi hyvä, jos hautapaikan voisi ostaa etukäteen, ts alkaa maksaa siitä vuokraa, vaikka se olisi vielä (vuosiakin)
tyhjä. näin alueet rakentuisivat valmiiksi vähitellen ja väljyyden vaikutelma säilyisi pidempään, eivätkä
vierekkäiset vainajat olisi peräkkäisinä päivinä kuolleita. ajan syvyyden vaikutelma lisääntyisi. hautausmaan
yleisilme muuttuisi, kun eri aikakausia edustavat "trendikivet" löytyisivät sieltä täältä eikä massana
 
Yksilöllisten hautakivien rajoitteita höllennettäisiin, että hautausmaiden yleisilme olisi monimuotoisempi ja
mielenkiintoisempi.
Kiven korkeutta rajaavat säädökset tulisi lieventää. Näin hautausmaiden yleisilme muuttuisi kiinnostavammaksi
ja talvellakin muistomerkille löytäisi sekin sukulainen, joka ei välttämättä joka vuosi pääse paikalla käymään.
Seurakuntien ylläpitämät uurnamuurit tms. ovat edelleen yleistyvä hautaustapa. Usein näille uurnapaikoille
kiinnitettävät muistolaatat ovat hyvin pieniä, jolloin myös teksti on kooltaan jopa vain muutaman millimetrin
korkuista. Sen kokoinen teksti on erityisesti ulkosalla heikosti luettavissa riippuen lisäksi laattojen
materiaalivalinnoista, toteutustavasta ja värityksestä. Myös laatan sijaintipaikka voi olla sellainen, että laatta ei
ole kohtisuoraan luettavissa.  Tästä syystä olisikin toivottavaa, että uurna- ja hautausmaa-alueiden
kokonaissuunnittelun yhteydessä huomioitaisiin vainajan hautapaikan merkintätapa yksilön eli yksittäisen
omaisen näkökulmasta. Suunnitteluvaiheessa jo tulisi oikeasti miettiä millainen on riittävänkokoinen laatta, jotta
teksti olisi kohtuudella luettavissa. 
palataan kulttuurihistorian arvostukseen ja vainajien, hautapaikkojen ja omaisten yksityisen surun
kunnioitukseen. Kaikenlaiset irtoesineet ja "krääsä" vähitellen pois hautausmailta, kynttilät ja niiden tarvitsemat
suojat riittävät. Tarkoittaa myös sitä, että väkijoukkoja ei hautausmaille pitäisi suuremmin johdatella.
Kaupunkien hautausmaiden hoidossa otettava huomioon arvokas puistomaisuus.
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Hautamuistomerkkien pitäisi saada olla persoonallisia, jotta ne kuvastaisivat vainajaa itseään.
-
Lakiuutos hautausmaitten osalta, että kirkkoon kuulumattomien pitää osallistua hautausmaitten teko- ja
ylläpitokustannuksiin. Se liikenävä raha tulisi  vaikka maisemoinnin ja hoidon kustannuksiin. 
Hautausmaiden ajoportit voisi sulkea ajonestävällä puomilla. Avaus esim. vartiointiliikkeen toimesta ja muiden
kuin henkilöliikenteen osalta kirjaaminen kuka ja miksi ajaa huoltoajoa ja jos kiven asennus kyseessä, onko
lupa toimintaan. Tämä ajatus äärimmäisenä toimena.
Hautakiviliikkeiden tulisi panostaa enemmän hautakivisuunnittelijoiden taiteelliseen tasoon. Tulisi käyttää
ulkopuolisia arkkitehtejä ja taiteilijoita, joilla ei ole valmiita ja luutuneita näkemyksiä siitä, minkälainen
muistomerkin pitäisi olla ja mitä materiaaleja muistomerkki voi pitää sisällään.
Tiekirkon yhteyteen kirkkopihan ( = yleensä vanha hautausmaa ympärillä) esitttely, edellyttää koulutusta
Lisää istuskelu/mietiskelu paikkoja. Hyvät opastukset lohkojen osoittamiseen.
Henkilörekisterilakiin senverran muutoksia, että vainajan haudan etsiinen onnistuu internetissä - vrt. Islanti
Hautausmailla voisi olla alue, jossa kaikentyyppiset ja kokoiset kivet olisivat sallittuja (vrt. Hitaniemen
taiteilijakukkula)
Vähemmän "tyynykivi- tai laattaalueita". Ne eivät näytä miltään ja likaantuvat nopeammin.
Toivoisin, että seurakunta ei asettaisi tiukkoja määräyksiä muistomerkeille. Suomalaiset ovat muutenkin liian
konservatiivisia, halutaan samanlaista kuin naapurilla.
Voisiko seurakunta suunnitella hauta-alueen ulkonäön kivineen kaikkineen ja omaiset ostaisivat seurakunnalta
myös sen muistomerkin? Tai olisi sovitut mallit, jotka tilattaisiin tarpeen mukaan kun alue täyttyy.
Enemmän
Puistomaisempia ja väljempiä
Enemmän kasvilliSuutta
Monipuolisemmaksi, esim. kivien liian tiukat rajoitukset pois.
Tänä päivänä tulisi pyrkiä mahdollisimman yksinkertaiseen järjestelyyn ilman massiivisia rakentamisia ja
yksityiskohtaista nipottamista.
Lisää Vehmaan punaista graniittia kiviin!
Kirjoja löytyy, missä ideoita löytyy monenlaista, olen lukenyt jonkun Hautausmaat nykypäivän kysymyksenä
(jotain sinne päin).
Voisiko ajatella, että hautausmaalla näkyisi myös rajallisuus. Eli muistomerkit häviäisivät ajan kuluessa, kuten
myös hautapaikka.
Liika hoitaminen pois. Ostopalveluna seurakunnalta ostetut nurmi ja kukkahoidot turhia.Hoidon pitäisi perustua
suvun tai jälkeenjääneiden omaan toimintaan. Hiekkahaudat, kansilevyt ja reunakivet takaisin.
Kulttuurihistoriallnen polku, jossa tutustutaan eriaikakausien tyyleihin sekä paikkakunnan merkkihenkiolöihin.
Monipuoliset hautausvaihtoehdot, hautausmaakävelyt sekä kulttuurihistoriallisten muistomerkkien
säilyttäminen. Persoonallisia hautamuistomerkkejä tulee suosia, mutta siten että muistomerkin koko ei haittaa
haudan kaivamista, naapurihautoja.
Monimuotoisuutta saa olla ja paikallista ilmettä.
Ei ole.
Kaikki laatikkokivet pois hautausmailta ja tuhkaus kaikille!
Puistomaisempia, joissa voisi kävellä ja katsella istutuksia ja monumentteja. matkalaukun malliset hautakivet
lähes kieltoon, mutta myös valtavat tilaa vievät monumentit pois.
Reunakivien käyttö harkintaan, jotta alue näyttäisi yhtenäiseltä sekä siisitiltä. Monesti reunakivet ovat nouseet
ja ovat viereisiin hautoihin nähden eritavalla. Reunakivet sallittuja jos niitä oikaistaan ,eikä pelkästään
kiviliikkeiden puolesta. Seurakunnan pitäsi pitää huolta hautausmaista ja niiden yleisilmeestä. Sekä korjata
kallistuneet kivet tai ilmoittaa kiviasentajille. Hautasmaiden ei tarvitse nykypäivänä sijaita keskustassa , kun
yleiset kulkuvälineet+ omat autot mahdollistavat hautausmaiden sijainnin kauemmaksi keskustoista. Arkku
voidaan kuljettaa toimituksen jälkeen myös autolla haudan läheisyyteen.
Mielestäni muistokivien yksilöllisyyttä pitäisi tukea; vainaja itse tai omaiset saisivat laittaa vapaasti millaisen
muistokiven haluavat ja mihin rahat riittävät.
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Paras on perinteinen hautakivi
muistomerkit eri materiaaleista - lisää vaihteluja
Kaupunkien ja kuntien / työväenopistojen /  kotiseutuyhdistysten ym.  kulttuuritarjontaan sopisi hyvin
asiantuntevan henkilön johtama  hautausmaakierros.
Motiivi ei vain muistomerkkitraditio, vaan myös esim. sukunimi - nimitraditio, mikä näkyy muistomerkeissä.
Hautausmaan hoidon kannalta katsottuna, kasvuston ( kasvien ) pensaiden ynnä muiden istutusten hoito on
usein jäänyt omaisilta tekemättä, ja näin ollen kasvit "rönsyilevät" hallitsemattomasti.
Tiukempi ote hautausmaanhoitajalta ( seurakunnalta ) omaisiin nähden.
Luonnonmukaisuus enemmän huomioonottaen, esim vesi puroina, lähteinä, luonnonkiviä koristeina välisissä: ei
vain suoraviivaisia muistomerkkikivirivejä.
Kokorajoitteita on höllättävä ja uusia reunakivialueita perustettava. Vanhat hautausmaat ovat upeita erilaisine
kivineen ja kauniine reunakivineen. Nykyiset tiiviit palkkirivit eivät ole vanhaan verrattuna mistään kotoisin.
Hyvä maku tulee säilyttää, mutta nykyiset tiukat säännöt ovat jo liikaa. Ja olen ollut tätä mueltä jo pitkään
ennen alalle saapumistani.
Valaistus. Mielestäni pitäisi käyttää ja kehittää valaistustekniikkaa joka toimii esim. aurinkokennotekniikalla ja
joka tuo esiin esim. hautamuistomerkkejä, istutuksia ja muita yksityiskohtia aikan jolloin luonnonvalo on
vähäistä.
Hautamuistomerkit saisivat olla monimuotoisia, ehkä veistosmaisia. 
Puu ja metalli pitäisi saada materiaalien joukkoon
Kiertokävelyjä hautausmaille, tarinoita kivien/vainajien nimien takaa. Hautausmaiden historiasta pitäisi kertoa
lehdissä yms.
Ideoita on jo riittävästi.
Hautausmailla pitää olla riittävästi penkkejä/istuskeluryhmiä, koska suuri osa kävijöistä on iäkkäitä ihmisiä.
Enemmän vapauksia hautamuistomerkkien suunnitteluun ja toteutukseen. Enemmän väljyyttä haudoille. Monet
uudet uurna-alueet järkyttävän ahtaita. Vanhoja hoitamattomia hautoja "kiertoon".
Kuntien pitäisi kantaa enemmän vastuuta
vanhoja alueita tulisi säilyttää vaikka hoitokustannukset isompia; raision (?tai ainakin sillä suunnalla) uusi uurna
hautausmaa hyvä esimerkki mielenkiintoisesta suunnittelusta
Viittan kohtaan 3. Vaihtoehtoihin kyllä/ei ei voi vastata, koska kyselyn tekijän tarkoitusperät eivät ole tiedossa.
Voidaan tehdä väärä tulkinta-. Haiutausmaat esi. ovat sellaisenaan elämän rajallisuuden opetuspaikka.
Viittaan kohtaan 4: Vaihtoehtoihin kyllä/ei ei voi vastata, koska voidaan tehdä väärä tuklinta. Hautausmaat ovat
aivan sellaisenaan turistienkin matkakohde. Sitä ei tarvitse mitenkään muuttaa.
Yksityisiä hautausmaita,eri uskonnoille tai muille,samalla maa alueella,eri lohkoihin haudattuina.
Hautapaikka ikuikseksi ajoiksi, kertoo paikkakunnasta ja säilyttää paikkakunnan historian , muistomerkeille
vapaus muotoon jo kokoon (vert Hietaniemi), muistomerkeissä voisi olla muutakin tietoa lähtijästö kuin nimi ja
ajat (vrt. Hietaniemi)
Huoltotiet riittävän kokoisiksi,ei menisi nurmikot ym.
Hautausmaat helppohoitoiseksi, ei hautakumpuja erikseen, jos nurmikkopinta, mahdollisuus leikata nurmikko
koneellisesti. Mahdollisimman pienet ja kevyet hautakivet
Karta jokaiselle hautausmaalle. Tiekirkkojen yhteyteen myös oapstettuja hautausmaakiertokävelyitä, joissa
esiteltäisiin paikkakunnan merkkihenkilöiden hautoja tms. hautausmaahan/seurakuntaan/liittyviä tarinoita
Kirkkoon kuulumatomille kaupalliset hautausmaat! 
Turha jäykkyys yleisilmeestä sekä tavoista poistettava. 
Yhteiskunnan/valtion ja kuntien tulisi kantaa seurakuntien kanssa taloudellista vastuuta sankarihautausmaa-
alueiden ylläpidosta ja kunnostamisesta.
Julkisuudessa on kritisoitu kirkollisveroa vastaan. Hautausmaiden ylläpidon voisi siirtää kunnille tai ihmisille olisi
saatettava paremmin tietoon mistä varat hautausmaiden ylläpitoon tulevat. Hautausmaita hoidetaan Suomessa
varsin korkealla tasolla.
- Rohkaista ihmisiä käyttämään erilaisi hautakiviä (muodoltaan)
- Hautakiveen voisi vanhaan tapaan lisätä ammatin
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Hautausmaiden puiston luonnetta voisi edelleen kehittää. Kokonaisuutena hautasmaan tulisi olla paikka, jossa
elävät ihmiset voisivat hiljentyä ja pohdiskella elämän suuria asioita. Myös pienimuotoisia jumalanpalveluksia
voisi silloin tällöin (kesäaikana) toimittaa hautausmailla.
Hautausmaiden perinteinen rivi asettelu on erittäin tylsä ja persoonaton, taatusti tehokaskin. Hautausmaiden
ulkonäkö ja viihtyvyys kohenisi paljon hieman luovemmalla hautapaikkojen ja muistomerkkien sijoittelulla.
Myöskään viivasuora ruutukaava ei käytävillä ole se kaunein vaihtoehto. 
Hautausmaita suunniteltaessa pitäisi muistomerkkien koko ja muut yksityiskohdat antaa asiakkaiden vapaasti
itse päättää. Sopimattomia asioita ei pidä sallia. Suunnittelijat suunnitelkoot yleisilmeen ja arkkitehtuurin, mutta
"sormet irti" yksittäisistä hautapaikoista.
- Harmaan talouden kitkeminen pois hautausmailta!!!
- Ei saisi särkeä eikä poistaa hyväkuntoisia vanhoja muistomerkkejä/reunoja vanhoilta haudoilta.
- samanlaisten ja samankokoisten muistomerkkien vaatiminen seurakuntien taholta tekee yleisilmeen
hautausmaalla tylsäksi.
Viihtyisiä viheralueita voisi laittaa sekä penkkejä ym.

 

7. Millaisia mielestänne ovat nykyisin tarjolla olevat hautakivimallit
Vastaajien määrä: 373 

 

 
 
 
 

8. Seurakunnat sääntelevät millaisia hautakiviä hautausmaalle saa asettaa. Mitä hautakiville
asetetuille rajoitteille (koko, koristeet jne.) pitäisi tehdä?
Vastaajien määrä: 386 
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9. Suomessa ei ole tapana, että hautakivessä on kiven valmistaneen yrityksen tunnistetiedot.
Pitäisikö ne kuitenkin sallia?
Vastaajien määrä: 387 

 

 
 
 
 

10. Jos tunnistetiedot sallittaisiin niin missä muodossa?
Vastaajien määrä: 252 

 

 
 
Avoimet vastaukset: muu tapa, mikä: 

Metallinen laatta tai kaiverrus/hiekkapuhallus kiven takana alhaalla.
ei näkyvä merkintä esim. pääkiven pohja
metalli- tai muu laatta kiven takana tai syrjässä
ei tapaa
tiedot voisi merkitä seurakuntien hautasijoja ja hautausmaakarttoja käsittäviin ATK-ohjelmiin
pieni kaiverrus kiven takapuolella
He he ei kai nyt sentään.
ei mikään
pienikokoinen tarra kiven takapuolella
sovittava omaisen kanssa
tarra aluskivessä takareunassa
Kaiverrettuna kiven alapinnalle, ei näkyviin
eos
en kannata minkäänlaista mainosta hautakiviin
-------------------------------------
kaiverrettuna kiven takaosaan
pienikokoinen kaiverrus, ei mainos
tiedot nähtävillä niitä haluaville seurakunnassa luetteloituna, valmistajan toimitettava tiedot sinne.
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Taakse pieni laatta
Kiven taakse pieni merkintä sama mikä kunhan löytyy ei huomiota herättävä.
metallilaatalla huomaamattomasti esim.kiven sivussa
pieni nimikaiverrus tai logo,  melko huomaamaton!
signeeraus, mikäli kyseessä on yksittäinen teos (ei pikkuisen kuvastomuunneltu kivi)
tarra tms kiven huomaamattomasti kiven takapuolella yhtenäisesti sovitussa paikassa 
Hautausmaat saisi säilyä pyhinä paikkoina, ilman logoja ja mainoksia. Yhteistyötä voisi olla esim. niin, että
omaiset voisivat antaa luvan valmistajatietojen tallentamiseen srk:n hautapaikkarekisteriin (esim.
hautamuistomerkkisuunnitelman yhteydessä) ja tietojen käyttämiseen sitä kautta. Tämä palvelisi kaikkia
osapuolia, sillä omaiset yrittävät aika ajoin selvittää esim. mistä toinen vanhemmista on kiven aikanaan tilannut
(tätä lapset eivät välttämättä tiedä, kun toinenkin vanhemmista kuolee), srk tietää olla yhteydessä oikeaan
kivitoimittajaan kiveä koskevissa asioissa ja ammattitaitoisesti valmistetun kauniin kiven valmistajan nimi on
mahdollista antaa eteen päin hankintaa suunnittelevalle. 
jos metallilaatta niin pieni muuten joku leima
hautausmaa EI OLE paikka mainonnalle
nimi kiven takana
kaiverrettu "logo". Ei koko firman nimeä.
esim. kaiverrus huomaamattomaan paikkaan (kiven pohjaan tms).
merkinnän tulee olla häiritsemätön, kestääkö tarra?
Kiven alle, sokkeliin päin
Koska hautakiveä voidaan aikojen kuluessa muuttaa, etupintaa hioa uudelleen tms., irrotettavissa oleva
nimikyltti olisi parempi vaihtoehto.
ei mikään. Hautausmaa EI ole mainospaikka
vain takapinnassa kaiv,tai sivussa
kaiverrus kiven taakse pienellä
ei mitään!!
hyvin huomaamaton laatta, tai pieni kaiverrus kiven takapuolella
Mikä tahansa tapa jolla muistomerkki ja sen asentajat saadaan korvamerkittyä, pysyvä ja kestävä ratkaisu
kiven taakse, alareunaan max 20 mm x 100 mm laatta
Hienovarainen ja siisti metallilogo on hyvä
kaiverrus kiven taustassa
kaiverrus, paikan määritys ja max koko, esim.sivussa alhaalla
Hautausmaa ei ole mainostamisen paikka
laatta tai pieni kaiverrus kiven taake alaosaan eli huomaamattomasti
ei tunnistetta
symbooli
pieni kaiverrettu symbolioli, rekisteri julkiseksi, ei saa lisätä kiven asiakashintaa
lähes huomaamaton symboli esim takana kaiverrettuna
kiven takana huomaamaton tarra
koodi kiven "takapuolelle"
hautakiven alla 
suhtaudun asiaan ehdottoman kielteisesti
Hautausmaan ylläpitäjän hautakohtaisesta luettelosta
vapaa merkkaustapa huomaamattomaan paikkaan
Hautausmaan ylläpitäjän hautakotaisesta luettelosta.
diskreetisti kuten vajaat 100 v sitten: takana etsattuna. Mainostarra tuntuu mahdottomalta.
ei lainkaan
Pitäisi olla selkeät linjat miten tunnistetiedot saisi lisätä. Esim PIENELLÄ hiekkapuhallettuna kiven taakse. Ei
mitään kultauksia tms. Hautakivet eivät saa mielestäni olla mainoksia, vaan tunnistetiedot palvelevat omaisia
jos kiveen liittyvää kysyttävää/reklamoitavaa ilmenee.
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vainajan kasvokuvan kaiverrettuna

vainajan valokuvan

vainajan ammattiin liittyvän symboliikan

vainajan harrastuksiin liittyvän symboliikan

vainajan  elämänkatsomukseen liittyvän 
muun kuin kristillisen symboliikan

joku muu vainajan persoonan tai elämän 
kuvaus, mikä:

huomaamattomasti kiven taakse/alareunaan pienellä
Yrityksen omilla referenssiluetteloilla hautakivistä
kivien taakse himmeä tunniste
kiven taakse, lähelle maan pintaa kaiverrettuna 
nimi kiven taustaan
Pohjakiven takareunaan mahdollimman näkymätön logo
kiven takana oleva pienenpieni laatta
kiviliikkeen mainostaminen ei sovi hautakiviin hautausmaalla
hyvin pieni logo kiven takapuolella metallilaatalla
huomaamaton, tyylikäs, muistamiskulttuuriin sopiva
laatta alhaalla kiven takana logo + www osoite
Pieni, miltei huomaamaton tarra
kaiverettuna aluskiveen "mahdollisimman huomamattomasti

 
 

11. Kulttuurimme ei ole juurikaan suosinut yksilöllisyyttä hautakivissä. Pitäisikö mielestänne
hautakivien kuvastaa nykyistä enemmän vainajan elämää?
Vastaajien määrä: 385 

 

 
 
 
 

12. Jos yksilöllisyys hautakivissä lisääntyisi niin mitä olisitte valmis hyväksymään; valitkaa ne
vaihtoehdot, jotka sallisitte.
Vastaajien määrä: 353 
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Avoimet vastaukset: joku muu vainajan persoonan tai elämän kuvaus, mikä: 

Esimerkiksi elävä lainaus tai ammattinimike, persoonaa kuvaavia adjektiivejä. Lähestulkoon mikä tahansa
positiivinen asia, mistä henkilön muistaisi.
Vaikka runon pätkä esim.
kirjoitetaan ammatti 
vain lähiomaisten aloitteesta, ei missään nimessä sillä saa kiviliikkeet ruveta rahastamaan
arvomaailma
ei mitään, olisi kuitenkin aina vain jonkun jälkeenjääneen näkemys
vainajan elämänpiiriin liittyvä symboliikka, esim kivi tai puu omasta pihasta tai metsästä
esim. runo, vainajan nimi hänen käsialallaan..reliefejä..
---------------------------------------
nimi käsialaa jäljitellen
vapaasti mitä haluaa, siellä on jo nyt esim. ammattiin liittyvää symboliikkaa.
Vainajan elämään liittyvä
runo, esine, materiaali...
"motto" kirjoitus vainajan elämästä
mikävain ketään loukkaamaton vainajalle tai omaisille tärkeä asia
"elämänviisaus" lausahdus, joka oli tunnusomainen hänelle
raamatunlause, runo, mietelause tms. vainajan persoonaa kuvastava/lähellä oleva lyhyt teksti tai lause.
Tarvittaessa lupa srk:lta, jotta ns. hyvän maun puitteissa. 
sitaatit; virret, jakeet, runot
pronssi patsaat tms.
asuin- / syntymäpaikka, muistolause
Mietelause vainajalta, jos järkevä sellainen löytyy
motto, viimeiset sanat kaiverretuna kiveen...
kaikki edellämainittu näyttää olevan jo käytössä., joten onhan se hyväksyttävä
tekstit, runot
Niukasti kuitenkin
Ammatti - teksti - 
yksilöllinen kivi muodoltaan
 What ever.
ammatti, kunnia-arvo, maineteko ymv
Ei mitään
risti kristityille mutta myös persoonallisia symboleja ex libriksen tapaan (veistos, reliefi)
ammattinimikkeet, runot
kaikki käy oma asia
persoonasta riippuen eettisesti vainajaa kuvaava
vainaja elämän viisaus, "motto" tai "viimeiset sanat, ohjeet" jälkeenjääville
 riippuen persoonasta "hyvällä tavalla ilmaista"
S. ja K. paikkakunnat
esim. lyhyeksi jäänyt elämä. Tämän kohta vaatii hyvää makua.
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13. Hautakivissä käytetään myös koristeita (esim. lintuaiheita) ja kynttilälyhtyjä. Voisiko kivi jo
muodollaan kuvastaa vainajaa (esim. pallokivi palloilun harrastajalle, noppakivistä ladottu
muistomerkki kiviasentajalle jne.)
Vastaajien määrä: 388 

 

 
 
 
 

14. Mitä käytöstä poistuville vanhoille hautakiville pitäisi tehdä?
Vastaajien määrä: 387 

 

 
 
Avoimet vastaukset: jokin muu käyttö, mikä: 

uusiokäyttö murskeeksi
Tavallisten muistomerkkien murskaus uusiokäyttöön. Erikoiset vanhat muistomerkit säilytettävä.  
oma kivipuisto hautausmaan yhteyteen
murskeeksi
Sopivin määrin kirkkojen ympärille "koristeiksi".
uusiokäyttää mihinvain tarkoitukseen
hautakivet ovat omaisten omaisuutta. He päättävät niiden jatkokäytöstä mikäli niitä poistetaan hautausmaalta.
Seurakunnalla pitää olla mahdollisuus päättää arvokkaiden muistomerkkien säilyttämisestä hautausmaalla.
muutamia näytteille
kierrättää, mutta kuka ne saa haltuunsa kierrätettäväksi. Rahan arvoista tavaraa!!
Kivistä muistokivilehto hautausmaanlähelle esim. kiviaitana
Kierrätys on hyvä, kunhan se toteutetaan siten, että se kestää avoimen eettisen tarkastelun.
murskaus ja siten uusiokäyttö
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Kokonaan poistettavia kiviä tulisi käsitellä kunnioittaen (vrt. Suomen lippu). Kivet tulisi murskata kokonaan niin,
että sitä ei varmuudella voi tunnistaa vanhaksi hautakiveksi, tässä muodossa uusiokäyttö olisi mahdollista
(kuten murskeena tai esim. kirkon/hautausmaiden rakenteissa esim. matalat liuskemaisista kivistä tehdyt
vanhan ajan kivimuurit). Hienoa käsityötä olevia vanhoja kiviä voisi myös hioa ja kunnostaa ja näin tarjota
omaisille yksilöllisiä kierrätettyjä "design"kiviä.
Mikäli kivi on vanha ja kivityötaidonmestarinäyte, säilyttää esim. hautausmaan reunustalle varattavalla
muistomerkkinäyttelyalueella
kaksi ylimmäistä vaihtoehtoa
museoida johonkin
meiltä toimitetaan valvotusti murskaamoon, kaikki muut tavat voivat tuoda eettisiä haasteita. Lain mukaan
muistomerkki siirtyy hallinta-ajan päätyttyä seurakunnan omistukseen - voi tehdä mitä tahansa, periaatteessa.
arvokkaimmat säylytettävä
hyväkuntoiset hautakiviksi, muut vaikka rappukiviksi ym.
"Kivilehto/puisto" näytti kivalta, milloin se on mahdollinen
kierrätys kaikkeen kivituotantoon
ensisij tarkistaa kulttuuriarvo ja säilyttää, sitten kierrätys
Murskata
mihin tahansa uusiokäyttöön
mitä tahansa kunhan menevät käyttöön!
vanhat hautakivet tulee säilyttää hautausmaalla eikä poistaa mitään
säilyttää omalla alueella ainakin vanhimmat ristit
murskaus
pää asialliesti murskaus,  kutllutihistoialliseti tai vesitostaiteeliset kivet uudelleen käyttöön hyvän maun rajoissa
murskeeksi ja täytemaaksi
Hautausmaa-aidan perustus ehkä paras mitä olen kuullut
esim murskaus
museoida esim. Tampere Kalevankaan hautausmaa
sepeliksi
säilyä hautapaikalla (jos on pakko poistaa, museoida)
hakata pineksi käytävä hiekaksi
kierrätys kaksi ekaa ok.
Säilyttää hautausmaan yhteydessä varastoituna
Seurakuntien leirikeskuksien laituri- ja rantapolkukäyttöön.
Ei pidä poistaa käytöstä.

 
 

15. Hautamuistomerkit ovat Suomessa useimmiten luonnonkiveä (graniittia). Miksi luulet näin
olevan?
Vastaajien määrä: 387 
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Avoimet vastaukset: jokin muu syy, mikä: 

Luullaan, että niin pitää olla, kun muillakin on
näistä kaikki ja lisäksi se ettei niitä suunnittele kukaan muu kuin kiviliikkeen toimistotyöntekijä
kommentoi edellistä: HautaKIVET ovat perinteisesti KIVEÄ
Yleinen nykyperinne, hautamuistomerkit voisivat olla useammin luonnkivityyppisiä ja pienempiä tai puisia. Tällä
völtettäisiin hautausmaiden "kiviaidat"
Kiven ja metallin yhdistelmä pelkän kiven lisäksi.
Kaikki edellämainitut vaikuttavat. Myös muiden vaihtoehtojen puute vaikuttaa valintoihin.
Perinne ja tehokas markkinoiti ja toki tuttu turvallinen valinta
muistomerkit olivat Suomessa aluksi yleisesti puuta, sitten valurautaa tai kiveä. Syynä kiviseen muistomerkkiin
mielestäni on varallisuuden nousu ja sitten lyhytaikainen perinne, noin 100 v.
ei mitään erityistä syytä, ilmeisesti tavoitellaan pysyvyyttä
Suomesta löytyy paljon graniittia
saatavuus Suomen kallioperästä
kivi edustaa ikusuutta
suomalaisen hautamuistomerkiksi sopii suomlainen luonnontuote, joka myös sopii suomalaiseen maastoon ja 4
vuodenajan ilmastoon.
muuta ei ole tarjolla
en tiedä
kolmee ekaa vaihtoehtoa
Kivi ylösnousemushaudan symbolina on riittävä peruste.

 
 

16. Kuinka mielestänne seurakunnissa käydään hautamuistomerkkeihin ja
hautausmaasuunnitteluun liittyvä keskustelua seurakuntalaisten ja viranhaltijoiden välillä?
Vastaajien määrä: 382 
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17. Pitäisikö hautausmailla toimivilta kiviliikkeiltä edellyttää toimilupaa hautausmaaympäristöön
liittyvien erityispiirteiden huomioinnin takaamiseksi?
Vastaajien määrä: 376 

 

 
 
 
 

18. Pitäisikö kiviliikkeen voida poistaa maksamaton hautakivi haudalta ilman erityistä seurakunnan
lupaa?
Vastaajien määrä: 381 

 

 
 
 
 

19. Kysymys vain seurakuntien edustajille: Miksi hautakivien asennusaikoja rajoitetaan talvella
(myös palkkialueilla) vaikka sääolosuhteet sallisivat asennuksen. Kerro syy vapaamuotoisesti:
Vastaajien määrä: 178 

Palkkialuetta meillä ei ole mutta yksi erittäin hyvä syy rajoittamiseen on se että lokakuun lopussa kaikki
kausityöntekijät lopettavat työnsä siltä vuodelta. Sen jälkeen ei ole mahdollisuutta korjata kiviliikkeiden käynnin
jälkiä. Esim. tänään joudun lähettämään laskun kiviliikkeelle nurmikon paikkauksista kun on isolla autolla ajettu
härskisti pitkin nurmikoita.
palkkialueilla meillä ei ole rajoituksia kiven tuonnille.
Harvalla hautausmaalla ainakin täällä pohjoisessa on hautausmailla palkkialueita. Mielestäni palkkialueille voisi
tuoda muistomerkkejä milloin vain.
Työvoiman vähyys talvella kun kausityöntekijöitä ei ole apuna
Ei erityisesti rajata meidän seurakunnassa.
Maan pitää olla ehdottomasti sulana, jotta kiven saa pysymään pystyssä, eikä se kevään tullessa kallistele.
Palkkialueelle tuotaessa ei tarvitse olla rajoitusta.
En tunne riittävästi asiaa voidakseni kommentoida muuten kuin että meillä ei tietääkseni ole ollut näkemyseroja
asennusaikojen suhteen.
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Ei meillä rajoiteta, jos sää vain sallii, mutta yleensä routaa on metri toista talvella ja jos siihen asennetaan kivi,
niin kohta se on kalleellaan, kun kevät koittaa ja yleensä omaiset eivät sitä pysty yksin nostamaan pystyyn,
vaan seurakuntamestereiden aikaa tärväytyy siihen ja on muusta omasta työstä pois.
?
Kallista meille
En tiedä
Ei ole palkkialueita, mutta jos olisi sallisin tuonnin siksi, että kesällä olisi kiviliikennettä senkin verran vähemmän
(kesällä rekat rikkoo käytäviä). Edyllyttäen, että seurakunnalla on resursseja ottaa vastaan kiviä talviaikaan
(asennusvalvonta). Sallin kivien tuonnin roudan tuloon saakka, joskus maa routaantuu vasta tammikuulla.
Sääolosuhteiden sallivuudesta voidaan olla montaa mieltä.  Usein talviaikoina asennettuja kiviä on jouduttu
kevään ja kesän tulleen oikaisemaan jne.
Perinne
Kaiketi siksi, että kevätrouta kallistaa ja liikuttaa...
Niinkö tapahtuu?  
Palkkialueet voisivat olla myös talvikaudella asennettavissa,jos kiviliike hoitaa aurauksen omalla
kustannuksellaan ja takaa, ettei lumen alla vahingoitu muita kiviä. Muilla alueilla kivien talvityö haittaa kevään
haudan kunnostusta ja ei ne kivet pysy suorassa roudan sulaessa.
ei rajoiteta
Arkkuhautauksissa talvella kumpu kevääseen asti jolloin kiven asentaminen hankalaa. Lisäksi kivrn nopea
painuminen vaarana talviasennuksessa jolloin vastuukysymys kuka maksaa kiven oikaisun.
Olemme asiakkaan puolella niin että kivi säilyisi ehjänä ja paikoillaan kerta asennuksella. hautakumpu tulisi
ehtiä poistaa ennen kiven tuontia.
Sääolosuhteet
Ratkaisut lienevät koko lailla paikallisista olosuhteista ja ehkä työvoimastakin johtuvia. Koska seurakunta
vastaa hautausmaasta kokonaisuudessaan, "ulkopuolisten" toiminnalle on pakko asettaa rajoituksia.
Moni talvella asennettu kivi muuttaa asentoaan kun routa sulaa
Jos sääolosuhteet sallivat niin ok.
Varmaan haluamme varmistaa, että kivet pysyvät pystyssä - eikä omaisten tarvitse olla niitä heti korjaamassa.
Meillä ei palkkialueita. Säät ja talvet vaihtelevat. Ohjeissa ehkä tarkistuksen ja jouston varaa.
Esim. lumiolosuhteet ovat esteenä hautausmaalla liikkumiselle. Hautapaikat eivät välttämättä ole aina
aurattujen kulkuväylien varrella.
Uusia muistomerkkejä saa tuoda vasta keväällä ilmoitettuna ajankohtana.Talvella vanhoja muistomerkkejä voi
viedä työstettäväksi ja tuoda takaisin alueilta, joissa on tehty lumityöt. On mahdoton asentaa uusi muistomerkki
aluskivineen jäiseen, lumiseen maahan, jotta se keväällä maan sulaessa olisi vielä pystyssä esm.
arkkuhaudoissa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kumpujen tasauksesta riippuen ei voida asentaa talviaikana muuten kyllä olisi mahdollista asentaa.
Muilla kuin palkkialueilla talviasennus mahdoton ajatus; routa ja hautojen tiivitäminen sekä
viimeistelemättömyys (peruskunostus) esteenä
Seurakunnassamme ei ole kielletty kivien asentamista talvella. Asia lienee asiakkaan ja kiviliikkeen vastuulla.
Routaolosuhteet voivat aiheuttaa ongelmia, jos kivi on asennettu jäätyneeseen maahan kohta hautauksen
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jälkeen. Keväällä voi joutua oikomaan kallistuneita ja kaatuneita kiviä.
Maan jäätyminen on esteenä talvella hautakivien asentamiseen.
Keväällä maan sulaessa eivät ole enää suorassa.
Ei kaikkialla rajoiteta. Talviasennus on kuitenkin hankalampaa, eivätkä kaikki kiviliikkeetkään tee asennuksia
talvella, vaikka seurakunta ei asettaisi rajoituksia.
Kokemuksen mukaan talvella asennetut hautakivet ovat kaatuneet ja jopa särkyneet keväällä. Ei ole mukavan
näköistä katsellaa nurin menneitä kiviä.
Hautaus-ja puistopalvelun edustajat osannevat sanoa syyn
Asentaa saa, jos voidaan taata, että kivet pysyvät pystyssä maan sulaessa. Muita rajoittavia tekijöitä voivat olla
hautakummun paikallaolo, maastojäljet, haudoille pääsyn esteet ja seurakunnan oman toiminnan
vaikeutuminen, kuten paikan mittaamisen hankaloituminen lumen takia. Paikallisesti myös työvoiman vähyys
talviaikaan ja sen aih. kiire voivat olla este.
Kivirivien välissä on pensasaitoja ja talvella pitää palkin päällä oleva jää sulattaa kaasupolttimella pois. Pensaat
syttyvät palamaan.
Kokemus on osoittanut, että liian aikaisin hautausmaalle asennettu muistomerkki kallistuu pikaisesti.
Ei ole rajoitettu. Mutta käytäntö on ollut, että kivet asennetaan kesäaikaan.  (pieni seurakunta)
Meillä saa asentaa kiven palkkialueille.
Vanha käytäntö
Meillä saa hautakiviä asentaa sulan maan aikana, muita rajoituksia ei ole, osa kivi liikkeistä tuo jo 2vkoa
hautauksen jälkeen muisto kiven, se ei ole suotavaa koska hautaa ei välttämättä ole vielä keritty
kunnostamaan.
Asennus vaatii mahdollisesti lisäjärjestelyjä esim. auraus. Talvella  on yleensä vähemmän työntekijöitä. Kaikilla
hautapaikoilla ei ole palkkeja , jolloin pitää voida varmistaa kiven turvallinen asennus.
Koska kiviliikkeet eivät kumminkaan huolehdi keväällä kivien uudelleen pystytyksestä tai edes oikaisusta, koska
'maa' elää varmasti aina viimeisen vuoden aikana kaivettujen hautojen osalta..!!!!
Syy on talviolosuhteet ja niihin liittyvät routatilanteet: keväällä tapahtuu usein talvella haudatun vainajan haudan
painumista.
En osaa sanoa, Haudan tulee kuitenkin olla kunnostettu ja tiivistetty riittävästi ennen kiven asennusta palkeista
huolimatta
Kivet ovat nurin keväällä
Aina joudutaan korjaamaan jälkiä kiviliikkeen käynnin jälkeen.
Talvi aikana on henkilökunta pienimmillään hautausmailla joten resurssit eivät riitä.
Ehdottomasti pitää ,talvi rajoituksista pitää kiinni. Kyllä kesä aika riittää asennuksille
Jäljet ovat rumia, kustannukset seurakunnalle nousevat, maatyöt talvella ogelmallisia.
Hautausmaita ei aurata, turhia jälkiä.
Hankalaa jäiseen maahan, sen joutuu uudelleen tekemään kesän aikana
hautojen vajoaminen on hyvä peruste. käytävät eivät kestä märkänä aikana kuljetuksia
Ei rajoituksia meillä
Ei tietoa
Sääolosuhteet huomioiden meillä asennetaan myös talviaikaan ja varsinkin uurnalehtoon.
Syyt voivat olla paikallisia, en näe sille kuitenkaan mitään estettä, jos ei asennusliikekään näe.
Ei rajoiteta meidän seurakunnassa muuten kuin siltä osin jos hautausmaan samalla alueella on hautaus
samaan aikaan menossa.
Vi har inga balkgravar på vårt område, så därför tycker jag det är befogat att låta jorden falla ihop i lugn och ro,
och först på våren sätts stenen på plats.
rajoitus tarpeellinen: jo routaiseen maahan aluskiven asennus työlästä ja kun routa sulaa keväällä, aseta sitten
aluskivi uudelleen, kun se on kallistunut ( alueilla, joissa ei palkkeja)
Ei mielestäni pitäisi rajoittaa enkä tiedä, miksi jotkut rajoittavat.
Ei ole rajoituksia
sesonkiaikoina seurakunnalla on paremmin omaa työvoimaa opastamassa ym. - jotkut seurakunnat
lomauttavat työvoimaa talvikausina
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Talvikautena esim. meillä hautoja ei saada valmisteltua siihen kuntoon, että kiviä voitaisiin asentaa.
Palkkialueita ei ole.
En tosiaan tiedä. Epäilen muutoshaluttomuutta tai sitä ettei kukaan ole ottanut asiaa edes puheeksi.
Meillä saa asentaa palkille talviaikaan
Lumiesteestä tulevat haitat
asiaa lievennetty, hautapalkki-alueille voi tuoda ympärivuoden,
myös erikseen sovittaessa myös norm aluskiven vaativilla osastoille voi talviaikaan tuoda (kivilikkeen vastuulla
että saa kunnolla kiven asennettua)
jos lunta on paljon, kaikille haudoille ei pääse tuomaan kiviä
Talvella käytännön työt vaikeampia! En ole huomannut
toiveita talvitoimituksiin!
En tiedä, meillä ei rajoiteta.
Asennus tulisi mahdollistaa myös talvella.
Resurssit ja jaulut ja miten ne jakautuvat on esteenä.
-
Talviset sää- ja keliolosuhteet vaihtelevat hyvin paljon. Vaikea ohjeistaa sääolosuhteiden mukaan - tulee
tulkintavaikeuksia, milloin kävisi ja milloin ei. Olisi mahdollistakin tosiaan vain palkkialueilla.
Talvella haudatut arkkupaikat tiivistetään keväällä roudan sulamisen jälkeen ja silloin kivi ei voi olla paikallaan,
koska se vajoaisi syvään ja kaatuisi ja olisi muutenkin tiellä. Meillä ei ole kokemusta palkkipaikoista.
Koska kivien asentajilla ei ole muuten mitään tolkkua. Tuodaan esim. oma lumilinko hautausmaalle ja ajetaan
omaisten kukat ja kynttilät silpuksi jos lumi estää asennuksen. Asennetaan märkään tai osittain routaiseen
maahan ilman mursketta tms. ja muistomerkki ei pahimmillaan kestä pystyssä edes vuottakaan - tapaturmariski
omaisille ja työntekijöille!
Meillä ei tehdä niin.
Asennusta ei sallita tiivistämättömille arkkuhaudoille. Jäistä tai hyvin märkää maata ei voi tiivistää. Jos hauta on
voitu tiivistää, vaikkapa sitten talviaikaan, niin kiven saa asentaa. Uurnahaudoille kiven voi asentaa aina, kun
maa on sulaa. Palkkialueita ei meillä ole, joten ei kommenttia.
Routavauriot!
Meillä ei rajoiteta.
??!!  - Roudan sulaminen keväällä muuttaa talvella asennettujen muistomerkkien asennon lähes takuuvarmasti,
ja niiden oikominen tapaa jäädä seurakuntien kustannettavaksi. 
Kiviliikkeet vievät asennussoran käytäviltä!!
En ymmärrä miksi.
Maa routii, kiveä joutuu kuitenkin oikaisemaan kesäaikaan
Meillä ei palkkeja. Talvella haudatut haudat saadaan tiivistettyä vasta keväällä. Jotkut kiviliikkeet tuovat
hautakiviä talvellakin luvatta ja sitten kiviä kellahtelee keväällä nurin. Ja kiviliike ei tule korjaamaan kaatuneita
kiviä ja sen haudan tiivistäminen viivästyy ja kiviliike ei ota mitään vastuuta tapahtuneesta ja kivenliike on
tuonut kiven jo alkuaan luvatta. ja tämä on kerrottu omaisille ja enää ei kyseisestä liikkeestä juuri kiviä meille
tule, kun on parempiakin kiviliikkeitä tarjolla
Meillä ei ole palkkialuetta. Kun maa on roudassa, ei hauta-aluetta voida tiivistää, jolloin keväällä kivi on joka
tapauksessa asennettava uudelleen. Omaisille tulee ylinmääräistä harmia kaatuneen tai kallistuneen kiven
uudelleen asentamisen järjestelyistä. Omaisille olisi hyvä antaa vähän aikaa myös suunnitella kiveä rauhassa. 
Tämä kysymys on asiaton, seurakunta ei ole tilivelvollinen hautaustoimistoille
Talvella sääolosuhteet vaihtelevat ainakin Helsingissä, ettäon johdonmukaista ottaa yhtenäinen käytäntö koko
talviajaksi. Kyllä kaiketi kiviäkin asennetaan suurilla paikkakunnilla eri määrä kuin esim. Patajärvellä.
Ei rajoiteta talviaikana
eos
Ei mielestäni asennukselle ole estettä talvellakaan
en ymmärrä miksei
palkkialueella ei rajoitusta, muuten ei asennuksia maan ollessa jäässä
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Talvet ovat erilaisia, tilanteet eri hautausmailla vaihtelevat; parempi olla varovainen kuin hankkia ongelmia.
Jos hautaus on tapahtunut talvella, niin maa on jäässä, jolloin kivi tulee maan sulimasien seurauksena
vajoamaan. Yleensäkin, myös kesällä, maan pitäisi antaa hetken oleentua ennen kiven asettamista.
Ei rajoiteta, mutta talvella asennetut hautakivet kallistuvat roudan sulamisen jälkeen enemmän ja voivat
aiheuttaa vaaratilanteita.  Siksi talviasennusta ei suositella.
Työntekijöiden työajat
Rajoituksella pyritään välttämään varmaankin alueiden liiallinen  vaurioituminen (lumen alta kaikki ei aina näy
selvästi, minkä yli ajetaan tms)
Arkkuhautauksissa alueen kunnostus voidaan suorittaa ainoastaan sulan maan aikana. Talvikautena asennetut
muistomerkit haittaavat kunnostustöitä ja vahingon vaara on ilmeinen. Valmiiksi nurmetetuilla uurnahauta-
alueilla asennusajankohdalla ei mielestäni ole oleellista merkitystä.
Usein siitä koituu lisäkustannuksia omistajille haudan tiivistymisen vuoksi. Kaikkialla ei arkkua murskata
peitettäessä!
vanha käytäntö ja tapa, joka perustuu talviolosuhteisiin - voisi kenties arvioida uudelleen, ainakin lyhentää
rajoitettua aikaa
Omassa seurakunnassa ei asennusta ole rajoitettu seurakunnan toimesta
Talvi
En tiedä
Meillä ei rajoiteta palkkialueelle tuotavia muistomerkkejä
Syitä varmaankin useita, jotkut paikallaan jotkut ei. Kustannuksia ainakin lisää jos seurakunta joutuu tekemään
lumenaurausta, jään poistoa palkilta etc. Usein resurssikysymys.  Talvihauta-alueen peruskunnostaminen myös
helpompaa kun alueelle ei ole tuotu muistomerkkejä. Ei sotketa ja naarmuteta muistomerkkejä.
Käytännössä sitä ei meillä rajoiteta, ohjesäännössä kyllä.  
Palkkialueilla asennusta ei ole meillä rajoitettu. Meillä ainoastaan maan routaantuminen pysäyttää asennukset.
Mikäli pohjakivi on asennettu ennen maan routaantumista, voi muistomerkin tuoda aluskivelle myöhemminkin,
tosin lumityöt haudalla on syytä varautua tekemään itse.
Routaiseen maahan asennettu muistomerkki on alttiimpi kaatumiselle. Kuka voi tarkkaan sanoa milloin maa on
roudassa tai ei ole. Siksi on hyvä rajoittaa talviasennuksia.
Routiminen???
Talvisaikaan on niukasti työvoimaa. Rajaus milloin on liikaa lunta, räntää tai pakkasta on hankalaa. 
Varmaan taustalla on käytäntö ajalta, jolloin talvella oli talvi. Maan ollessa roudassa, riittäisi rajoittavaksi
tekijäksi.  Roudan aikana asennettu kivi on keväälle varmasti vinossa, ellei alla ole ruotarajan alle ulottuva
palkki.  Mielestäni asentamisrajotteita voisi väljentää. 
Meillä kiven saa tuoda mikäli palkin päällä ei ole jäätä. Jään sulatus tai rikkominen voi vaurioittaa palkkia.
Meillä ei ole palkkialueita
Ei mitään käsitystä.
syytä en tiedä
ei rajoituksia
Meillä rajoitetaan roudan aikana, joten en osaa vastata muuten.
en ole kuullut
Henkilöstö vajaus talvikautena ja turha tramppaaminen hautausmaan hangilla pitäisi estää esteettisistä syistä.
Meillä ei rajoita kuin maan routaantuminen. Suurempana ongelmana koen kaiverruskivien asentamisen vinossa
oleville pohjakiville, jolloin kivi keikahtaa kumoon keväällä maan sulaessa ja painuessa. Muulloinkin pohjakiven
suoruus olisi ehdoton edellytys nimikiven asennukselle. Asiakas ei välttämättä huomaa tilannetta kaiverrusta
tilatessaan.
En osaa sanoa. Meillä ei rajoiteta.
Lumeton aika on riittävä hautakivien asentamiseen. 
Mahdollisesti perusteena on routimininen ja maan tiivistymisen odotus.
Palkkialueilla tähän ei ole muuta syytä kuin mahdollinen runsaslumisuus joinakin talvina, tosin hautaamisen
yhteydessä  auraus  joudutaan kuitenkin suorittamaan.
Oikeastaan hyvää syytä  ei  ole.



-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-

-
-
-

-

ei ollut ongelmia
Asennus ei onnistu niin hyvin, sitä joudutaan myöhemmin korjaamaan. Haudoilla on nykyään paljon
irtokoristeita ja kun talvikelillä joudutaan koskemaan myös naapurihautoihin (lumenluonti ym.) helpommin
rikotaan toisillekkin kuuluvia esineitä ja kuka vastaa siitä. Helpoiten syytetään seurakuntaa. Maan routiminen on
myös yksi syy.
maan routimisen takia,varsinkin jos hautausmaalla ei ole palkkeja.
ei tarvetta rajoituksille
meillä ei rajoiteta palkkialueella.
Jäisen maan aikaan ei asennella, jos maa on sula talvella, asennukselle ei ole estettä. Palkkialueella palkin
leveys on n. 20 cm ja yleiseimmin sen päälle asennettavat pohjakivet ovat 60 cm leveitä. Meillä palkki on
upotettu maan sisään n. 15cm:n syvyyteen
ei rajoiteta
Työvoimakysymys seurakunnan kannalta.
Luutuneeet asenteet, käyttösuunnitlma, liekö juolahtanut mieleen kaikille
"No kun meidän seurakunnassa näin on aina ennenkin tehty."
ei meillä rajoiteta. varmaan se teettää töitä eikä talven tuloa ja kelejä voi ennustaa. työt on suunniteltu niin ettei
kivien asennuksia  kuuluu siihen aikaan.
Talvisen maiseman rikkoutuminen. Muistomerkkien toimittaminen maan sulana ollessa pitää olla riittävä aika
muistomerkkien toimittamiselle.
en tiedä, ei rajoiteta
Olisiko ehkä syynä se, että hauta-alueen lopullinen viimeistely talvella suoritettavan hautauksen jälkeen
voidaan tehdä vasta keväällä.  Hautakivet vaikeuttaisivat silloin alueen siistimistä.
maa jäässä, joten hiekan saanti vaikeaa.
jälki roisin näköistä pitkään kevääseen.
Jäinen hautakumpu rajoittaa jo osaltaan muistomerkin asentamista ja sen esilletuloa. Omaisetkaan eivät ole
kiirehtineet hautakiven tuontia lumen keskelle ja työn asennusjälki ei varmasti ole paras mahdollinen
sydäntalvella.
maa laskeutuu talven aikana, vaikka hauta kuinka jyrättäisiin. Kun haudalle asennettu kivi kallistuu
ensimmäisen talvena aikana, syy on seurakunnan.  Kun kiven saa asentaa vasta keväällä, seurakunta vältää
ikävät puhelut.
Ei ole rajoituksia.
 Hautoja ei pytytä talvella tiivitämään kuntoon ja pintaa oikeaan korkoon. Routaiseen maahan asennetut omalla
kantakivellä olevat kivet ovat jo keväällä kallellaan. 
niin erikoiskysymys, etten osaa vastata
kustannussäätöt lumen aurauksesta
Meillä ei rajoiteta.
Hautausmaan pintarakenteet ( nurmi) kärsii
Routahaittojen minimoimiseksi, meillä ei ole palkkirivejä.
Routa muokkaa maata aluskiven alla ja ympärillä, keväällä joutuu korjailemaan. Lumeton maa ei ole sama kuin
sula maa!
Jos sääolosuhteet sallivat eli jos lähinnä jos lumettomana aikana routaa ei ole, pitäisi asennuksen olla
mahdollista.
En tiedä
Honkajoella on maan routiminen ja peittotekniset syyt sekä normaalia pienemmät hautatilat vaikeuttaa
asennustoitä, tämän ovat kiviveistämöt hyvin huomioineet.
Meillä ei ole palkkialueita, enkä rajoittaisi jos olisi
En tiedä rajoituksista???
Emme rajoita, vaan toimimme sääolosuheiden mukaisesti¨
Honkanummen hautausmaalla
Esim hautausmaa-alueiden talvihoidon puute: ei tehdä lumitöitä, hiekoitusta, mittauspisteet lumen, jään
peitossa.
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Rajoituksella on ilmi selvästi jokin peruste, jossa on pieteettinäkölkohdat, esimerkiksi että hautausmaita pitäisi
talvellakin hankien aikana pitää kauniina, ettei siellä kuljettaisi koneilla enempää kuin välttämätöntä, ettei
ympäristössä näy sitä rumentavat työn jäljet. Uskon, että rajoituksella on hyvät perusteet. Jos yhteiskunta
pitäisi yllä hautausmaita, tällaisiakaan rajoituksia tuskin olisi, koska muu yhteiskunta ei osaa ottaa huomioon
pieteettinäkökohtia kuten kirkko.
hautausmaan rauhan kunnioitus kun ei ole jatkuvasti koneiden melua silloin kun on eniten vieraita.
 
Käytävien ja nurmikkojen säilyminen 
Hautausmaan hoitajat kerotkoon, itse en ymmärrä syytä.
Meillä ei ole tietääkseni rajoituksia
Ehkä pelätään kuitenkin routavaurioita, jotka heikentävät hautausmaan ulkonäköä....
Jos pystyy asentamaan roudan takia, ei mitään esteitä ole
Syynä maan routiminen keväällä. Meillä ei ole palkkeja.
En tiedä. Miksi tosiaankin?
   NO seonniin vaan  että vainajien päivään mennessä kivet laitetaan paikoilleen . hautausmaa rauhoitetaan
kiven asennuksilta 
Hautausmailla työskentely ei ole sopivaa kaikkina aikoina (illat, pyhäpäivät). Lisäksi viikolla tapahtuvat
hautajaiset sekä hautausmaiden työntekijöiden työajat tulee huomioida. 
?
Käytävät eivät usein kestä maakosteuden vuoksi raskasta kalustoa.
Roudan vuoksi
Vaikka ei ole lunta maassa, maa on kuitenkin jäässä ja kiviä ei saa tukevasti kaivettua maahan ilman
lämmitystä. Tästä aiheutuu seurakunnan työntekijöille lisätyötä ja seurakunnalle kustannuksia.
Palkki saattaa olla jäinen ja siksi liukas. Kivi saattaa kaatua.
En ole törmännyt kysymykseen. Mielestäni kyseessä tulisi olla tarkoituksenmukaisuus.
Seurakuntakohtaista. 
Henkilöstö mitoitus alakantissa talvella
en osaa sanoa
Mikäli aikoja ei rajoiteta, kiviliikkeet tuovat kiviä, vaikka sääolosuhteet eivät salli.Esim. viime talvena kun oli
valtavasti lunta, kiviliike toi silti kiven, ja koska palkkiin valmiiksi porattua reikää ei kaiken lumen ja jään alta
löytynyt, porasivat he uuden reiän palkkiin väärään paikkaan ja palkista lohkesi pala pois.
En osaa sanoa
pyrimme osaltamme ympärivuotisen asennuksen sallimiseen
En näe estettä palkkialueella kivien panemista paikalleen routa-aikana.
Enpä tiedä. Meillä sallittua sulan maan aikana.

 

20. Kysymys vain seurakuntien edustajille: Miten yhteistyö kiviliikkeiden kanssa on mielestänne
sujunut?
Vastaajien määrä: 221 
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21. Kysymys vain kiviliikkeille ja hautaustoimistojen edustajille: Miten yhteistyö seurakuntien
kanssa on mielestänne sujunut?
Vastaajien määrä: 141 

 

 
 
 
 

22. Kysymys vain kuluttajille: Mistä mieluiten hankit hautakiven?
Vastaajien määrä: 65 

 

 
 
Avoimet vastaukset: muuten, miten: 

seurakunnan kautta
en halua hautakiveä
joko kiviliikkeen myymälästä tai netistä, suoramyynti koteihin tulisi kieltää (myyjät käyttävät hyväksi asiakkaiden
herkkää tilaa agressiivisesti, ovat kuin korpit haaskalla) 
Ei merkitystä
Homaan itse.
ensisijaisesti kivenveistäjältä / kuvanveistäjältä tms ammatti-ihmiseltä, jos se olisi helpohkosti mahdollista
Luonnonkivi
suunnittelen itse, kiviliikettä toki käyttäen.
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23. Vapaa palaute:
Vastaajien määrä: 60 

Kivien ja aluskivien koossa, sekä kivisten kukka-aitioiden laitossa on huomioitava, että ne olisi poistettavissa
uuden haudan kaivuun tieltä. Samoin tämä koskee myös kivessä olevien koristeiden mahd. särkyvyyttä.
Talvioloissa on joskus hankaluuksia saada niitä ehjänä pois.
Reunakiviä ei mm. yo:sta syistä suosita enää haudoille laitettaviksi.
Vastuista mahdollisten rikkoutumisten vuoksi pitäisi asiakkaita
informoida heidän tilatessa kiveä.
 
Muistomerkit saisivat olla vähän pienempiä.
Kiviliikkeille tiedoksi, että Ruotsissa muistomerkit ovat paljon ohuempia. 
Hautausmaat ovat pääsääntöisesti ylihoidettuja puistoja. Kaunis metsähautausmaa pienin elkein olisi monelle
paljon mieluisampi. Kivimallit edelleen liian samanlaisia muodoltaan ym. Monessa tapauksessa itse valitsema
luonnonkivi nimilaatta lisättynä olisi läheisempi ja lämpimämpi vainajan muistoa kunnioittava.
 
Lasiset luukut ym. ripustukset kynttilöitä varten turhia krumeluureja. Muistaa voi monella muullakin tavalla.
Tässäkin ihmiset kilpailevat keskenään muistamisen määrällä, ainainen kynttilä haudalla.
---
Yhteistyötä hautausmaiden suunnittelijoiden ja kivi-ihmisten kanssa voisi lisätä. Sehän olisi kaikkien etu, kun eri
näkökulmista voisi asioita tarkastella ja jo suunnitteluvaiheessa kivimallit olisivat tiedossa ko.hautausmaalle.
Kiitos kyselyn laatijalle. Pitäisi kysellä useamminkin.
 
Usein unohdetaan, että hautaustoiminta hautausmailla on lakisääteistä ja seurakunnissa pitää toimia sen
mukaisesti. Näin ei ole aina pystytty tai ei ole ollut tietoa toimia (kutsumustyö). Mielestäni kaikenlainen yhteistyö
ko. toimialueella on viime vuosina parantunut ja käynyt avoimeksi keskusteluksi. 
Hautakiven hinnan muodostuksen avoimmuus olisi tarpeen, kuten myös muun hautaushintojen avoimmuus. 
Kiviveistämöiden edustajien tulisi ymmärtää, että hautausmaatyöntekijöillä on työaika.
Hyvä kysely!
 
Monissa kysymyksissä oli vaikea valita vain yksi vaihtoehto, joten useampiin kysymyksiin olisi pitänyt olla
mahdollisuus antaa kaksikin vastausta
Kysymys: minne poistetut hautakivet viedään? Sitä pähkäillään seurakunnissa
Maksamattoman hautakiven poistamiseen seurakunnalla ei mielestäni pitäisi olla mitään asiaa sekaantua.
Itse olen huomannut kiviliikkeiden edustajien töykeää käytöstä ja se pitäisi saada kitketyksi pois.
Hautausmailla tuli olla kaikille "kriteerit" (esim. toimiluvan omaavat kiviliikkeet)  samat pelisäännöt. Myös
ympärivuotinen hautakivien asentaminen ainakin palkkialueille tulisi olla mahdollista. 
kan man få detta på SVENSKA
Kaikille kiviliikkeille "tsemppiä". Teidänkään työ ei ole helppoa. Olette tavallaan puun ja kuoren välissä.
Toisaalla vaativa, surun vallassa oleva kuluttaja ja toisaalla tiukoilla hautamuistomerkkiohjeistuksilla olevat
seurakunnat.
 
Siinä tapauksessa kun kiviliikkeet eivät saa maksua omaisilta myymästään muistomerkistä riittäisi vain ilmoitus
kiviliikkeiltä poisviennistä seurakunnalle. Miksi seurakunnan pitäisi antaa lupaa, koska sehän on ostajan ja
myyjän välinen asia. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni.
Täytyy todeta, että ennakkoon ilmoitettu lyhyt vastausaika tuotti pettymyksen. Yleensäkin useasta
kysymysvaihtoehdosta ei tahtonut löytyä sopivaa ja mieleen tuli heti miten vastaus tulkitaan esim. kysymys no
5 eripuolella Suomen maata on erilainen tilanne. Meidän paikkakunnalla tällä hetkellä ei ole mitään tarvetta
esim kunnalliselle hautausmaalle - olisi varmaan vähän hautauksia ja tulisi varmaan kalliiksi. No 7 kaikkia
vaihtoehtoja löytyy, jos valitsen vaihtoehdoista yhden se ei kuvasta omaa mielipidettäni.
Omaisten mieltymykset ja varallisuus sekä tuotetarjonta muokkaavat mielestäni enemmän hautausmaiden
ilmettä kuin seurakunnan ohjaus. Toivoisin, että kirkkohjallituksenkin esillä pitämä moni-ilmeisyys ja
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aikakausien kerroksellisuus näkyisi hautausmailla.  Kivikoon rajoittaminen pystysuunnassa ei ole mielestäni
tarpeen. Hautakiven tulee sopia haudan aluelle.  Kiven siirtämisen ja uudelleen asentamisen hautauksen
yhteydessä maksaa haudan haltija.
muistomerkkisuunnitelmiin haudanhaltijan hyväksyntä, allekirjoitus
Kiviasiantuntija voisi tehdä seurakunnalle aloitteita esim. sankarihautamuistomerkkien jäkälän poistosta.
Kiviin toivoisi vaihtelua, mutta ne täytyisi suunnitella hyvät suunnittelijat. Miksi valurautaristejä ei ole
kuvastoissa? Saako kiviliike/ hautaustoimisto paremman katteen kivistä, jolloin ei esitelläkään metallisia?
Teennäiset kiillotetut pilvenreuna muodot kyllästyttää..
Vanhan hautakivien poisto luvanvaraiseksi. Hautamuistomerkkisuunnitelmaan merkittävä jos aiotaan poistaa
vanha kivi. Myös kiven tilaajan nimi olisi hyvä olla..
Jos poistettuja hautakiviä aiotaan uudelleen käyttää siihen täytyy seurakuntien yhdessä kehittää
toimintaprosessi, joka ei loukkaa ketään esimerkiksi taloudellisen hyödyn tavoittelulla. Olisi myös kehitettävä
malleja lisätä nimiä esimerkiksi erilliseen pilariin siten, että voi säästää vanhan kiven.
Hautausmaita pitäisi kehittää monipuolisempaan suuntaan niin, että se kertoisi  paikkakunnan elämänmenosta
kuten vanhat hautausmaat. Kivien koossa ja muodossa hyvä olla tietyt rajat mutta ei liian tiukat. Ohjaus
suuntaan, joka tuo persoonallisempia kiviä, jotka kertovat vainajasta. Asennusajat järkeviksi ja kaikille
yhteneväisiksi. Mielestäni joissakin seurakunnissa oleva kiven hyväksyttäminen ennen asennusta on myös
hyvä tapa.
KIITOS.
Tosi mielenkiintoinen ja hyvä kysely!
Kiviteollisuuden näkökulmasta pitäisi tietenkin pystyä myymään monenlaista. Itse edustan sitä linjaa,että olisi
hyvä olla mahdollisimman yksinkertaisia ja edullisia järjestelyjä. Taloudelliset panostukset ja luonnonvarojen
käyttö pitäisi ohjata ensisijassa muualle kuin hautaustoimintaan.
Jotkut kiviliikkeet vähät välittävät hautausmaalle määrätyn muistomerkin kokorajoitteista.  Tiedän tapauksen,
missä kiviliike on tietoisesti asentanut liian korkean kiven haudalla.  Kivi vietiin verstaalle madallettavaksi ja
epäilemättä turhia kustannuksia syntyi.
Ihmisten pitäisi uskaltaa irtautua perinteisestä ''musta salkku''-mallisesta hautakivityypistä, ja suosia erilaisia ja
yksilöllisiä malleja. Oma ihanteeni olisi että hautakivi kertoisi ihmisestä muutakin kuin nimen ja elinajan;
esimerkiksi kaiverruksilla ja muodolla. 
Minusta ongelma on tällä hetkellä, että hautakivien ostajat eivät ajattele lainkaan oman kiven sopivuutta
hautausmaaympäristöön, minkä vuoksi seúrakuntien tulee antaa edelleen määräyksiä sen suhteen.
Ehkä tietyt hautausmaita koskevat ohjeet ja niiden tulkinta  seurakunnissa ovat liian  pikkutarkoja.
 
Jännite on olemassa myös  esim. pappien ja hautausmaahallinnon välillä,  palaute omaisilta  tulee  usein
papeille, jota  eivät päätä asioista.
Joskus tulkinta muodostuu arovaltakysymyseksi.
 
Ehkä kiviliikkeiden ja hautausmaahallinnon ( vapaamuotoisiakin )  keskusteluyhteyksiä ja tilanteita voisi  yrittää.
Hautausmaat kuvastavat kutakin aikakautta, niin suunnittelun vapaus sallittakoion, ettei esim. 1900 luvun lopun
tiukkaa geometrisyyttä joka vuosikymmen toisensa jälkeen 2010 luvulla, vaan eri lohkot valmistuttuaan voisivat
kuvastaa kutakin aikakautta paremmin.
Kyselyssä olisi muutamaan kysymykseen mielellään vastannut useammalla kuin yhdellä vastausvaihtoehdolla,
joten kysely on teknisesti vähän puutteellisesti toteutettu. Tai kysymyksessä olisi pitänyt olla "muu, mikä?" -
vastausvaihtoehto. 
7ämä on jarin testi
Irtoesineiden käyttö ei ole suositeltavaa (ainankin talveksi poistettava), koska sääolosuhteet vaihtelevat ja mm.
auraus, hiekoitus ja linkous joskus vahingoittavat niitä. Tästä aiheutuu omaisille mielipahaa ja usein
aiheettomiakin korvausvaateita seurakunnille. Toivoisin, että kiviliikkeet ainakin opastaisivat omaisia ja
kertoisivat riskeistä ja vastuista. Selvittely surutyön keskellä olevien omaisten kanssa em. asioissa voi olla
traumaattista. Joskus huomaa, että ikänsä kerrostalossa asunut ihminen ei tule lainkaan ajatelleeksi
luonnonvoimia eikä tiedä traktori- ym. ulkotöistä mitään.
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Kivenkovia kysymyksiä!
Onko seurakunnalle lähetettävä hautakiven muistomerkkisuunnitelma tarpeellista,jos tilattu hautakivi noudattaa
seurakunnan ohjesääntöä kokonsa ja muotonsa suhteen?
Hautausmaiden ylläpito on kallista. Hautausmaat ovat sekä hengellisiä polkuja että kulttuurikohteita.
Hautaustoimessa, kivi- ja kukkaliikkeissä on kyse suurista rahoista niissäkin ja monesti omaisten surua ja
epävarmuutta tunnutaan käyttävän hyväksi bisneksen takia. Toivoisin, että kuoleman jälkeiset toimet maan
päällä eivät tulisi ihmisille niin kalliiksi kuin nyt. 
kymmenien vuosien aikavälillä ei liika yksilöllisyys ole niin tärkeää kaikki ovat kuitenkin samalla viivalla
Asennusporukat eivät aina ole aivan tätä päivää! Kaivuumaat viskellään peittoperennojen päälle esim.
Annettuja ohjeita ei välttämättä noudateta, kun ollaan niin kokenita konkareita. Toki työmäärät ovat suuria ja
ajolenkit on pitkiä. Logistiikka inssi lienee vähän liiankin tehokas, välillä huomaan.
Ns. kivien asennusviikkoja voisi lisätä. Joistakin seurakunnista puuttuvat kirjalliset ohjeistukset ( kivien koko
ym.) eri hautausmaiden osalta. Ne täytyy aina kysyä erikseen esim. puutarhurilta tai hautausmaanhoitajalta.  
OK
Hautamuistomerkkien asentamisen ammattitaito alkaa olla senkaltaisessa alennustilassa, että seurakuntien
pitää alkaa puuttua asiaan. Syynä työntekijöiden työturvallisuus sekä asiakasturvallisuus.
Rajoituksia muistomerkin koon tms. osalta voidaan rajoittaa vasta kun voidaan taata tekeleiden pysyminen
pystyssä.
Hautakivien myyjänä odottaisin enemmän ammattitaitoista opetusta kivimyyntiin.
Kiviliike näyttää poistavan maksamattomat kivet haudoilta jo nyt, vaikka siihen ei ole lupaa. Vaikka yhteistyö
sujuukin melko hyvin, tulisi kiviliikkeiden olla ilmoitusvelvollisia kaikista kiven siirroista hautausmaalle.
Suomessa hautausmaat ovat siistejä ja kauniita, toivottavasti niitä ei pilata mauttomilla muistomerkeillä, kuten
liikaa "omatekoisia " viritelmiä.
Hautausmailla saisi yleistyä yksillölliset ja "erilaiset" hautakivet. Seurakuntien pitäisi kannustaa omaisia
hankkimaan rohkeasti vainajan näköinen kivi, eikä mahdollisimman samanlaista, kuin naapurilla tai muualla
hautausmaalla.
Helsingissä hautausmaat ovat hyvin hoidettuja.
Paikkakunnat ovat kovin erilaisia.
Yhteistyö sujuu useimipien seurakuntien kanssa todella joustavasti. Henkilökunta on ystävällista ja auttavaista.
Muutamilla seurakunnilla on kuitenkin säännöksiö, joiden tarkoitusta on vaikea ymmärtää. Olenkin kysellyt
puutarhureilta syitä moisiin säännöksiin, mutta eivät hekään ole kyenneet antamaan muuta vastausta kuin sen,
että seurakunnan ohjesääntö sanoon näin.
 
Säännöt saattavat olla hyvinkin vanhoja ja minusta niitä tulisi ajankohtaistaa palvelemaan paremmin tämän
hetkistä tilannetta. Se mikä meidän kaikkien tulisi muistaa on se, että meidän asiakkaillamme on mitä
ilmeisemmin vaikea elämäntilanne meneillään ja turha nipottelu vaikeuttaa vain heidän oloaan. Hullutuksiin ei
tarvitse suostua, mutta tervettä järkeä ja joustavuutta täytyy löytyä.
Hyvä, että alalla on kehittämismieltä!
Yksilölisyyttä kivissä esiin,  malleja erinlaisista metalliristeistä enempi kuvastoihin.Hautakivien hinnoittelu on
aika kirjavaa.
Hautausmaat ovat maamme kaikkein arvokkainta kulttuuriperintöä. Ne ovat erittäin hyvin ja pieteetillä hoidettuja
siksi, että niitä on hoitanut kirkko. Mikäli olisi sellainen teóreettinen vaihtoehto, että hautausmaat
kunnallistettaisiin, se merkitsisi automaattisesti hautausmaiden arviokkaan kulttuuriperinnön ja pieteetin
nopeata tuhoutumista. Valtion ja kuntien toimintaan näin vaativissa asioissa ei ole pienintäkään luottamusta.
Siksi on äärettömän tärkeää, että kirkko hoitaa tulevina vuosisatoinakin hautausmaita.
 
Pieni lisäkommentti: Pääsääntöisesti ei ole ollut juuri mitään muuta kuin positiivista sanottavaa
hautakiviliikkeiden toiminnasta. Vain kerran on käynyt niin, että hautakiviliikkestä tuli kesken muistotilaisuuden
markkinointisoitto vainajan omaiselle. Silloin ymmärsin, että tässä markkinointi-asiassa taidetaan olla likkeellä
liian aikaisin. Kuolemasta tulisi olla kulunut 2 kk, ennenkuin ryhdytään mitään suoramarkkinoimaan. Olin silloin
aikoinaan hyvilläni, että vierasjoukko ei ryhtynyt syyttämään tapahtuneesta kirkkoa, kuten saattaisi hyvinkin
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tapahtua. Nimittäin hautakiviliikkeitä, samoinkuin hautaustoimistoja mielletään suomalaisessa kulttuurissa
jotenkin seurakuntatyöhön liittyviksi ja siksi niiltä edellytetään samaa pieteettiä ja ammattitaitoa kuin kirkon
työntekijöiltä.
kohtaan 7 ei oikein voi vastata, asteikkolta puuttuu sopiva kohta = menettelee
Käyttämänne termi kohdassa 5 on väärä. Kysytään tunnuksettomasta ja kyse on TUNNUSTUKSETTOMASTA
hautausvaihtoehdosta. Niillä on huomattava ero.
Tunnustuksettomassa hautauksessa TUNNUKSIA voi olla kaikenlaisia, koska tälle alueelle voidaan haudata
kaikkia mahdollisia uskontokuntia ja heillä voi olla kaikilla tunnukset.
Tunnustukseton sana viiittaa siihen, että ei ole väliä mitä tunnuksia haudalla ja tällä alueella käytetään, koska
vastakohtana on seurakuntien hautausmaat, joilla yleinen tunnus on RISTI.
 
Lopeton vastaamisen tähän, palataan asiaan selvitätte perustasiat. 
Pienissä seurakunnissa on vain yksi hautaustoimisto, jolla on omat verkostonsa ja intressinsä hautakivien
hankinnassa. Näin rajoidutaan yksipuolisiin malleihin, tylsiin, prameisiin ja tyylittömiin ratkaisuihin. Asiakkaan
oma valinta eri vaihtoehdoista tulisi olla määräävänä. Erikoisten muistomerkkien suhteen tulisi olla
seurakunnan oma asiantuntija joka ohjaa valintoja niin ettei mauttomuuksiin mennä.
Kirkko ja valtio pitäisi erottaa yoisistaan
Hautausmaiden yleisilme mm. muistomerkkien osalta tulee säilyttää edelleen sopivalla tavalla säädeltynä.
hautausmaiden merkitystä paikallisen kulttuurihistorian vaalijoina ja esille tuojina tulisi tuoda enemmän esille:
mm. opastetut hautausmaakierrokset ja vastaava toiminta.
 
Hautausmailla tapahtuvaa toimintaa ja käyttäytymistä tulee edelleen opastaa ja valvoa. Hautausmaat tulee
säilyttää rauhan ja hiljaisuuden tyyssijoina niille haudattujen vainajien muistoa arvostaen.
Hautausmaa on historian aarre aitta. Hautasmaan pitäisi ilmentää elämän suhteellisuutta. Toisaalta
hautausmaa on erottamaton osa paikkakunnan historiaa. On siis kyse enemmästä kuin vain omaisten ja
tuttujen hautasijoista. Hautausmaan historiallista kokonaisvaltaisuutta tulisi edelleen vahvistaa. Kun
luontopoluilla on info-esitteitä, joissa kerrotaan esim. maaston erikoisuuksista, hautuasmaallakin voisi olla info-
esitteitä, joissa kerrotaan paikkakuntaan liittyvistä vaiheista, ihmisistä ja tapahtumista. Hautausmaa tulee tehdä
"eläväksi".
Olisi hienoa jos hautamuistomerkit kasvaisivat hieman eteenpäin ja saisivat lättänän kiven sijasta oikeasti
syvyyttä. Mielestäni hautamuistomerkkiin kuuluu enemmän osia kuin vain taulu ja jalka. Tällä hetkellä
laajentaminen on torjuttu nurmikon hoitoon vedoten.
Kivien kokoa pitäisi pienentää ja muita materiaalia kehittää
Perinteiset hautakivet ovat kauniita.
Toki niissä voisi olla enemmän mielikuvitusta ja
vaihtelua, kuten esim.
Pariisin Pere Lachaise.
Katolisen kirkon hautausmaat ovat mielenkiintoisia,
koska siellä on paljon erilaisia, eri muotoisia ja
eri kokoisia kiviä.
Koristeita saa olla.
Torniossa hautausmaanhoitajat kieltäytyvät jopa näyttämästä hautapaikkoja kivien asentajille, kirkkoherran
mielestä paikan näyttäminen kuuluu omaisille tai kiven myyneelle yritykselle. 
Hautakivien taiteelliseen tasoon tulee kiinnittää huomiota, ei tekoherttaisuutta.
Suunnittelimme isällemme hautakiven luonnonkivestä. Kiviliikkeestä sain apua ja ideoita ja lopputulos oli
mielestäni onnistunut.
 
Pidän suomalaista hautausmaa- ja hautakivikulttuuria melko tylsänä ja sananmukaisesti harmaana. 
Hautausmailla voisi olla erilaisia ja eri kokoisia ja eri
muotoisia muistomerkkejä sekä pensas- ja kukka-
istutuksia enemmän. Mallia voisi ottaa katolisten maiden
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hautausmaista, jotka ovat paljon kiinnostavampia ja
monimuotoisempia!
Kiven myyjän tulisi selvästi selostaa kiven ostajalle että kivi on asiakkaan omaisuutta ja hän vastaa siitä (sen
kunnosta, sen oikomisesta jne.) Kiviliikkeen tulisi myös selvästi selostaa kiven asentamiseen liittyvä kiviliikkeen
takuu. Siis onko sitä vai loppuuko se heti kun kivi on paikallaan. Ja mihin asiakas ottaa yhteyttä takuu aikana.
Kivi ei siis muutu seurakunnan omaisuudeksi kun se haudalle asennetaan vaan asiakas on siitä edelleen
vastuussa. Kukka-ahiot kiven edessä on hankala asia. Ne ovat kauniita mutta menevät helposti rikki ja ovat
vaikeita käsitellä kun hautaa joudutaan avaamaan. Mielestäni hautakivien ulkonäkö on mennyt parempaan
suuntaan ja yksilöllisyys saa näkyä mutta hyvän maun rajoissa ja seurakunnan työntekijän näkökulmasta
kestävinä ja helppoina käsitellä. 


