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HAUTAUSMAA: _________________________________ 
 
 

 
                                                                                                                                                    ____________________________________________ 
 

    
LAATTAAN TULEVA TEKSTI: 

                              

                              

                              

                              
 

Haluttu teksti kaiverretaan neljälle riville siten, että yhdellä rivillä on enintään 29 merkkiä. Sukunimi kaiverretaan ylimmälle ja etunimi /-nimet 
toiselle riville. Kaiverrettaessa teksti keskitetään. Pyydämme huomioimaan, että myös välilyönti, piste ja pilkku lasketaan kokonaismerkki-
määrään. Vainajan nimitiedot kaiverretaan ISOILLA kirjaimilla; syntymäaika merkitään joko ”   ”- tai ”s”- merkillä ja kuolin- päivä ”   ”- tai ” k”- 
merkillä. Huomaathan myös: Tekstin koko pienenee, jos riville kaiverretaan suurempi määrä merkkejä. Internetsivultamme ”muistomerkki-
ohjeet” löytyy luettelo muutamista käytössä olevista symbolimerkeistä, sekä mallikuvat laatoista ( >osoite ja QR-linkki sivulla 2). 
 

                                            FONTTI:  
                             
 
 
 
 
 
 

     Messinki, teksti mustalla; kiinnitys kahdella messinkiruuvilla  
 

     Alumiini kirkas, teksti mustalla; kiinnitys kahdella alumiiniruuvilla  
 

     Alumiini kirkas, teksti mustalla; kiinnitys tarralla  
 

     Alumiini ruskea, teksti kirkas; kiinnitys kahdella alumiiniruuvilla  
 

      Alumiini ruskea, teksti kirkas; kiinnitys tarralla  

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         

   
                                                                                               

  
          

                            

 
Tilaaja: 

 
 
 
 

 
Laatta tilataan vainajalle: 

 
                            

Aiemmin haudatut vainajat 
(väh. yksi):  (ALUE:): KORTTELI:    RIVI:   HAUTA: 

Hautausmaan virkailija täyttää:                 
Laskutus tapahtuu hautauslaskutuksen yhteydessä     Lähetetty laskutettavaksi:   ____  /  ____  /  _____   As.no:_________   Tilausnro:  ____________   

Laattaa ei voida kiinnittää vaaralliseen 
hautakiveen. Pyydä tarvittaessa 
virkailijalta lisätietoja asiasta 

Laatta toimitetaan kaiverrettuna; emme 
toimita laattaa ilman kuolintapausta 

   H A U T A L A A T T A T I L A U S 
 Tällä lomakkeella tilataan metallinen muistolaatta 

olemassa olevan sukuhaudan hautakiveen.                   
Lomake voidaan toimittaa allekirjoitettuna ja   
skannattuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen: 
laattatilaus.helsinki@evl.fi  tai postitse hautausmaalle.  
Sähköpostin otsikkoon merkitään kyseinen hautausmaa. 

 

*   † 
 

Puutteellisesti täytettyä 
hakemusta ei käsitellä 

-Fontti on klassisempi ja 
muistuttaa yleistä fonttia               
”Times New Roman”: 

-Fontti on hillitty ja  
groteski (=pääteviivaton) 

LAATAN SIJAINTI  
MUISTOMERKISSÄ:                 

KOKO:       leveys 90mm. x korkeus 40mm. 
 
MATERIAALI  
ja KIINNITYS: 

-PYYDÄN YHTEYDENOTTOA sopiaksemme tapaamisen haudalle 
hautausmaan yhteyshenkilön kanssa (suositeltu vaihtoehto)    

-LAATAN SIJAINTI ON MERKITTY SIVULLE 2 piirtämääni luonnokseen 

 
-LAATAN SIJAINTI ON MERKITTY ERILLISELLE LIITTEELLE, 
                            joka on toimitettu tämän hakemuksen mukana  

(- liite voi olla esimerkiksi valokuva)                                                            

   Sivu 2 

HINTA:           220 €  (Sis.alv.,24%.) 
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https:// 
www.helsinginseurakunnat.fi/ 

artikkelit/hautakiviohje 

 
LASKUTUSTIEDOT:  
 

    
 

Nimi: _______________________________________________________              HeTu:    ________________- __________ 

Sähköpostiosoite: ___________________________________________________________________________________ 

Laskutusosoite: ___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

Puhelinnumero: ___________________________________ 

 

 
 TYÖ  HYVÄKSYTTY: 
      
 
 
 
  
*  Laattatilauksen käsittelee hautausmaan yhteyshenkilö tai hautausmaan ylipuutarhuri. Kysymykset  
pyydetään esittämään yhteyshenkilölle. Muistomerkkiasioissa noudatetaan Kirkkolakia ja Helsingin  
seurakuntayhtymän hautaustoimen ohjesääntöä, sekä edellisiin nojaavaa muistomerkkiohjeistusta. 

 
 
 

Suostumme siihen, että hautausmaa asentaa muistolaatan valitulla tavalla merkitsemääni / merkitsemäämme 
kohtaan sukumme hautamuistomerkissä asianmukaista tarkkuutta ja sopimusehtoja noudattaen.  
Olemme tutustuneet sopimusehtoihin*:  

 
 
 

 
   /     20  Allekirjoitus:  

                                                                   Nimenselvennys: 
 

Allekirjoituksellani vakuutan, että hautamuistomerkkiä / -merkkejä koskevia toimenpidesuunnitelmia 
tehtäessä on kuultu tasapuolisesti kaikkia hautaan oikeutettuja henkilöitä tai heidän edustajiaan,  

ja että suunnitelma toteutuu yhteisen tai hyväksytyn näkemyksen pohjalta.                             

 /    20     

LAATAN TOIVOTTU SIJAINTI HAUTAMUISTOMERKISSÄ: 
( -Luonnoksen tueksi käy myös sanallinen esitys) 

Laatan laskutus toivotaan muun 
hautauslaskutuksen yhteyteen: 

Muistomerkkiohjeet: 


