Hautamuistomerkin oikaisu
Kysythän neuvoja ja työvälineitä työntekijöiltä
Hautamuistomerkkien oikaisussa turvallisuus seikat tulee huomioida ja työvälineet sekä
menetelmät valita muistomerkin koon mukaan. Hautamuistomerkki voi painaa 100-5000 kiloa
muistomerkin koosta ja materiaalista riippuen. Pääsääntöinen materiaali toistaiseksi on kivi tai
graniitti.
Huomioitavaa on siis kiven koko ja käytettävissä oleva työtila. Muistomerkissä saattaa olla
erinäisiä ulkonevia koristeita tai kirjoitusta jotka ovat herkkiä irtoamaan muistomerkkiä
käsitellessä. Tällöin suosittelemme kivimiesten käyttöä.
Muistomerkin hiottupinta on myös arka naarmuuntumiselle joten oikeiden työvälineiden tai
koneiden valinta on erityiden tärkeää.
Muistomerkin kallistumiseen vaikuttavat routiminen ja puiden läheisyydessä puun juuret
työntävät muistomerkkiä vinoon. Ähtärin hautausmaa on kaltevaa savimaata joka näin ollen elää
kokoajan aiheuttaen kivien kallisteluita, myös haudan kaivuut aiheuttavat kivien kallisteluita kun
maa tiivistyy ja elää. kiven paino itsessään saattaa aiheuttaa vajoamista ja kallisteluita. myös
kosteus ja jäätyminen talven aikana voi olla syynä muistomerkin kaatumiselle tai kallistelulle.
Myrsky saattaa kaataa puita hautausmaalla jotka voivat kaataa ja vaurioittaa muistomerkkejä. Ota
yhteyttä seurakunnan työntekijöihin.
Kokonsa ja painonsa vuoksi kallistuneet muistomerkit ovat vaarallisia joten ne tulisi mitä pikimmin
oikaista! Seurakunnalla on oikeus kaataa hallitusti vaarallisesti kallellaan olevat muistomerkit ja
ilmoitettava siitä omaiselle viipymättä. Perusteluna tähän on niin hautausmaalla kävijöiden kuin
työntekijöidenkin turvallisuus.
Muistomerkit ovat aina omaisten omaisuutta! Mikäli hautamuistomerkki on esim. talven aikana
kaatunut omaisten on huolehdittava niiden oikaisusta ja pystyyn nostamisesta. Poikkeuksena
työtehtävien aikana tapahtuneet muistomerkkien kaatumiset.
(Mikäli muistomerkki on kaatunut työtehtävien toimittamisen yhteydessä on työntekijän
velvollisuus ilmoittaa siitä viipymättä virastoon, jolloin kiven nostaminen ja mahdollisten
vaurioiden kartoittaminen on seurakunnan tehtävä)
Monesti aluskiven ja varsinaisen muistomerkin välissä on jonkunlainen välikivi mikä tekee
muistomerkistä huteran ja herkästi kaatuvan. Oikaisua alettaessa tulee huomioida myös sellainen
seikka etenkin uusimmissa ja vanhimmissa muistomerkeissä että aluskivi ja muistomerkki on
yhdistetty ns. tapilla joka voi aiheuttaa haasteita. Tällöin suosittelemme ammatti-ihmisen apua.

Turvallisuudesta
Oikaisua alettaessa huomioi käytettävä työtila
muistomerkin koko
voiko kiven oikaista nostamatta muistomerkkiä pois aluskiven päältä

oikeat työvälineet
Vältä menemästä sille puolelle muistomerkkiä jonne se kallistaa (kaatumisvaara)
mieti tarkasti jokainen työvaihe --> minne ja miten pystyt väistämään jos kivi kaatuu, aiheutuuko
kiven kaatumisesta mahdollisia vaurioita naapurimerkkeihin
huomioi työergonomia! (Älä nosta selällä)
koskaa ei saa työskennellä yksin!
työvälineitä: vatupassi
vahvoja nostoliinoja mielellään lyhyitä lenkillisiä
rautakanki, lapio
mursketta
eripituisia lankkuja
kivikärryt (työaikana seurakunnalta saa lainaan)
juuriharja aluskiven puhdistuksen
muistomerkin puhdistus: kiven tulee olla mahdollisimman kostea koko puhdistuksen ajan.
puhdistus aineena voi tarvittaessa käyttää mäntysuopaa
pehmeä juuriharja isommille alueille ja kultauksille,
hopeoinneille tai maalauksille mahdollisimman
pehmeä hammasharja (huom! kultaukset ovat herkkiä irtoamaan joten varovainen
harjaus)
EI näin oikaisu
Ainoa oikea kiven oikaisu on tapahtunut silloin kun aluskivi on suoristettu ja nostettu maasta
koholle. Muistokiven ja aluskiven väliin EI SAA laittaa mitään sinne kuulumatonata!!!!
puu on pehmeä ja lahoava materiaali. Kivet vierittävät muistomerkkiä ja vaurioittavat pintoja
samalla kuulumattomat osat tekevät muistomerkistä vaarallisen.
Mikäli muistomerkki on kaatuessaan vaurioittanut muita muistomerkkejä on haltija velvollinen
korvaamaan vaurioituneen muistomerkin tai muistomerkki on kaatuessaan aiheuttanut vamman
tai jopa kuoleman on muistomerkin haltija korvausvelvollinen.
Hautausmaalla liikkuessa on suositeltavaa olemaan varovainen keväisin jolloin routavauriot ovat
pahimmillaan. kaltevat kivet ja maan vajoamat

Kivi on materiaalina uusiutumaton materiaali joten on syytä harkita vanhan muistomerkin
uusiokäyttöä hävittämisen sijasta!

