
Ohjeita hautakiven tilaajalle 

 

Hautamuistomerkin hankinta on useimmille 

ainutlaatuinen tapahtuma ja siksi 

hankintapäätös kannattaa tehdä harkiten. 

Tässä muutamia perusasioita, jotka 

kannattaa ottaa huomioon. 

 

Kuka voi hankkia hautakiven haudalle? 
Hautakiven voi haudalle hankkia 

hautaoikeuden haltija eli käytännössä 

useimmiten vainajan omaiset. Hautakiveä tilattaessa on hyvä olla mukana hautakirja. 

 

Millaisen kiven voi hankkia? 
Seurakunnilla on voimassaolevat hautausmaamääräykset, joista ilmenee kiven koolle ja koristeille asetetut 

rajoitukset. Näissä asioissa paikalliset hautakiviliikkeet auttavat. 

   Hautamuistomerkki on hyväksytettävä seurakunnalla ennen kuin se voidaan toimittaa haudalle. Turun 

Hautakivipalvelussa tämä palvelu kuuluu uuden kiven hintaan. 

   Hautakiven koko kannattaa valita siten, että tulevaisuudessakin kiveen mahtuu tarvittavat nimitiedot. 

Lisäksi kannattaa ottaa huomioon, että haudalla poltetaan usein kynttilöitä ja kesäisin laitetaan kukkia. 

Kynttilöitä varten on olemassa useita erilaisia ratkaisuja, joilla saadaan kiveen kiinteä ja suojaisa paikka 

polttaa kynttilöitä. Myös kukille on erilaisia ratkaisuja. 

 

Mitä kivimateriaalia hautakiven on oltava? 
Graniitti on kivimateriaaleista yleisin ja etenkin kotimainen graniitti on testattua ja hyväksi, toimivaksi ja 

käytännölliseksi havaittua. Kivissäkin on eroja ja käyttävissä oleva väri- ja tekstuurikirjo onkin hyvin runsas. 

   Graniittiseen hautakiveen voidaan valita useita erilaisia pintakäsittelyvaihtoehtoja. Kivi on yleensä edestä 

hiottu (=kiillotettu), sivut voivat olla sahattu, hiottu, mattahiottu tai lohkopintainen. Lisäksi poltettu ja 

hakattu pinta ovat mahdollisia. Pintakäsittely vaikuttaa kiven hintaan ja erilaisista vaihtoehdoista 

kannattaakin kysyä kivimyyjältä.  

   Pintakäsittely vaikuttaa olennaisesti kiven puhdistettavuuteen. Yleissääntö on, että mitä karheampi pinta on 

sitä työläämpää on sen puhdistaminen. Vastaavasti kiillotettu pinta on helppohoitoisin. 

 

Minkä muotoinen kivi voi olla? 
Kiven työstöteknologia on nykyään hyvin pitkälle kehittynyttä. mikä mahdollistaa hyvinkin monimuotoisten 

kivien valmistamisen. Kivi voidaan valmistaa asiakkaan toiveiden ja suunnitelmien mukaisesti hyvinkin 

yksilölliseksi. Asiakas voi myös itse suunnitella muotoa, mutta tällöinkin kannattaa kääntyä myyjän puoleen, 

jotta kivestä tulee mahdollinen toteuttaa. Hautakiviliikkeillä on myös vakiomalleja, joista saa helposti 

yksilöllisen liittämällä niihin esimerkiksi pronssikoristeita. 

 

Milloin kivi kannattaa tilata ja milloin se toimitetaan haudalle? 
Hautakivi kannattaa tilata siten, että kiven kustannukset voidaan ottaa huomioon perunkirjoituksessa. 

Tilaussopimuksessa määritellään kiven toimitusaika. Toimitusaikaan vaikuttaa usein varsinkin kevään 

toimituksissa seurakuntien määräykset. Routaiseen maahan kiviä ei myöskään voida asentaa.  
 
(Lähde: Kiviteollisuusliito ry 5.12.2007 ”Ohjeita hautakiven tilaajalle”) 

 

 


