Paasikiven valmistamien pronssituotteiden
ja muistolaattojen myynti
vain hautakivi- ja hautausalan liikkeissä
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kromattu
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Hautausmaa on paikka muistamiselle,
kunnioittamiselle ja hiljentymiselle. Sijainti,
kirkko, kasvillisuus ja hautamuistomerkit
tekevät jokaisesta hautausmaamiljööstä
omanlaisensa. Muistomerkit ovat erilaisia
ja kertovat ihmisistä, perheistä ja heidän
elämästään. Hautausmaat ovat arvokkaita
kulttuurimaisemia sisältäen merkittävän osan
paikallista ja osin valtakunnallistakin historiaa.

M. J. Pa
Paasikivi Oy:n tuotteilla
on Su
Suomalaisen Työn Liiton
Avainlippu -tunnus.
Avain

Muistot elävät hautakiveen ikuistettuina
Muistomerkki kuvastaa vainajan persoonallisuutta sekä kunnioittaa hänen elämäänsä arvokkaalla tavalla. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Jokaisella on oma elämäntarinansa,
arvonsa ja mieltymyksensä. Muistomerkissä voidaan erilaisin
symbolein ja tekstein tuoda esiin nimi- ja aikatietojen ohella
esimerkiksi ammatti, harrastus, paikkakunta, lempinimi tai
muu henkilöä kuvaava tieto, kuten miete- tai muistolause.
Näiden yksilöllisten elementtien ohella kiveen kiinteästi
kiinnitetyt lyhtyrakenteet ovat vakiintuneet osaksi hautamuistomerkkejä luoden kynttilänvalolla lämmintä tunnelmaa
hautausmaille.

Käsityönä ajattomasta materiaalista
Pronssiseos on luonnonkiven ohella ikiaikainen, klassinen
materiaali. Hautamuistomerkissä ne täydentävät toisiaan
erinomaisesti ulkonäkönsä ja ominaisuuksiensa puolesta.
Valetut tuotteet viimeistelevät kiven ilmeen tyylikkäästi. Kiven
ja pronssituotteiden yhdistelmässä on arvokkuutta ja sopivaa
keskinäistä kontrastia, mistä johtuen kokonaisuus on visuaa-

lisesti mielenkiintoinen. Molemmat materiaalit edustavat
pysyviä arvoja.
Pronssi on ikuinen, arvostettu ja ajaton materiaali,
joka soveltuu niin kirjainten, symbolien kuin erilaisten
reliefienkin toteutukseen. Paasikiven tuotteet valmistetaan valamalla vakioidusta harkkoraaka-aineesta, jonka
yrityksen perustaja on jo aikoinaan valinnut suomalaisiin
olosuhteisiin soveltuvaksi. Ajan kuluessa pinta patinoituu
kauniisti tummuen hautamuistomerkin arvokkuudelle
sopivalla tavalla. Valetussa tuotteessa näkyy hyvin syvyysvaikutelma, jota ajan tuoma patina korostaa. Tuotteesta
riippuen valmistuksessa on noin 15–30 käsityönä tehtävää työvaihetta valusta ja viimeistelystä pintakäsittelyyn
ja pakkaukseen.
Erilaiset pintakäsittelyt mahdollistavat hyvinkin yksilölliset ratkaisut. Pronssituotteiden ulkonäköä ja väritystä
voidaan muunnella pintakäsittelyillä. Eri pintakäsittelyt
soveltuvat myös hyvin yhteen vastaavanlaisen kaiverretun
tekstin ja koristeiden kanssa. Ammattitaidolla tehty piilokiinnitys takaa huomaamattoman ja kestävän kiinnityksen.

Mikko ja Aila Paasikivi perustivat M. J. Paasikivi Oy:n vuonna 1965. Olemme
alusta alkaen erikoistuneet hautamuistomerkeissä käytettäviin ajattomiin,
valettuihin pronssituotteisiin. Niiden lisäksi valmistamme edustavia valettuja
opastekirjaimia, -tunnuksia ja -kilpiä sekä muistotauluja.
Valmistamme tuotteemme Lahdessa, mistä toimitamme ne tilauskohtaisesti
hautakivivalmistajille asiakkaan tilaamaan sekä yksilöllisesti suunniteltuun
ja valmistettuun hautakiveen. Kiviveistämö kiinnittää tuotteet hautakiveen ja
asentaa valmiit muistomerkit hautausmaille sekä Suomessa että Pohjoismaissa.
Kotimaisena valmistajana Paasikivellä on mahdollisuus toteuttaa myös
yksittäiskappaleita asiakkaan toiveiden mukaan mittatilaustyönä. Usein myös
vakiotuotteita voi tarvittaessa hieman muunnella esim. kiinnikkeiden, mitoituksen ja muotoilun suhteen sekä erilaisilla tuoteyhdistelmillä.

Paasikivi® on M. J. Paasikivi Oy:n rekisteröimä tavaramerkki. Paasikivi® -tuotteilla on tekijänoikeus-, mallioikeus- ja tavaramerkkisuoja. M. J. Paasikivi Oy:n
tuotteet sekä markkinointiaineistot ovat tekijänoikeuksien suojaamia.
Tuotekuva- ja esiteaineisto painetussa sekä sähköisessä muodossa on M. J. Paasikivi Oy:n omaisuutta
ja se on tarkoitettu ainoastaan Paasikiven tuotteiden
markkinointiin.
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Suomalaisille Suomesta
– yksilöllisesti, laadukkaasti ja joustavasti
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1. Pintakäsittelyt

4

1. Tumma patina

4. Taottu pinta

on tuotteen ominaisin ja luonnollisin pintasävy. Patina
tehdään joko valmistusvaiheessa tai se syntyy itsestään
ulkona ajan myötä. Tumma patina on sävyltään lähes musta
ja ajan kuluessa se jatkaa patinoitumistaan arvokkaan
tumman harmaaksi hautamuistomerkille sopivalla tavalla.

Taottu pinta tehdään kokonaan käsityönä takomalla.
Taottu pinta viimeistellään
toivotulla pintakäsittelyllä.
Ilman erillistä mainintaa
taotut kirjaimet ja koristeet
toimitetaan taidepatinoituina.

2. Kirkas pinta
on käyttämämme materiaaliseoksen alkuperäinen väri.
Tuotteen muodosta riippuen pinta viimeistellään hionnalla,
raepuhalluksella tai harjauksella. Kirkkaiden kirjainten sivut
ovat tummaksi patinoidut, haluttaessa ne voivat olla myös
kirkkaat. Pinta on suojattu kevyesti asennuskäsittelyn kestäväksi. Suojauksen vaikutus ulkoilmassa on n. 1-2 vuotta, minkä jälkeen kuparipohjaisen materiaalin pinta jatkaa luontaista
patinoitumistaan. Kirkkaan pinnan säilymistä alkuperäisen
kaltaisena voidaan pidentää kestolakkauksella (pinta 2+7).

5. Kromaus
muistuttaa ulkonäöltään hopeansävyistä pintaa. Kirjaimet ja koristeet ovat kokonaan kromattuja,
etupinta ja sivut ovat samanväriset.
Vaihtoehtehtoisesti sileäpintaiset,
kromatut tuotteet voidaan tehdä
kokonaan raepuhalletulla pinnalla.

3. Taidepatina
Kromattu, raepuhallettu pinta

6. Kultaus
7. Kestolakkaus
Kirkas ja taidepatinoitu pinta voidaan viimeistellä kestolakkauksella, joka säilyttää pinnan alkuperäisen kaltaisena
vähintään n. 5 vuotta olosuhteista riippuen (mm. tuotteen
sijaintipaikan suojaisuus, ilmansuunta, ilmanlaatu, kasvillisuus ja puusto). Kestolakkauksen suojaava vaikutus on keskimäärin noin 10 vuotta. Kaiverretuissa laatoissa kestolakkaus
on vakiona (jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta
tilatessa).

on aitoa 24 karaatin kultaa, joka
kiinnitetään tuotteen pintaan
sähkökemiallisesti. Kirjaimet ja
koristeet ovat kokonaan kullattuja, tuotteen etupinta ja sivut
ovat samanväriset.

© M.J. Paasikivi Oy 2015

on väriltään ns. pronssinruskea. Taidepatina tehdään käsin
pinnan mukaisesti, minkä ansiosta tuotteen sävy elää tummemmasta ruskeasta punertavan ruskeaan eri taidepatinoitujen pintojen kesken. Myös tuotteen muoto (esim. valettu
koriste tai kaiverrettu laatta) vaikuttaa patinan sävyihin. Pinta
on suojattu kevyesti asennuskäsittelyn kestäväksi. Suojauksen vaikutus ulkoilmassa on n. 1-2 vuotta, minkä jälkeen
kuparipohjaisen materiaalin pinta jatkaa luontaista patinoitumistaan. Taidepatinoidun pinnan säilymistä alkuperäisen
kaltaisena voidaan pidentää kestolakkauksella (pinta 3+7).
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Pronssituotteiden hoidosta

6

Graniitti ja pronssi on hautakivissä käytetty klassinen
yhdistelmä. Molemmat ovat lähes ikuisia materiaaleja,
jotka vaativissa ja vaihtelevissa ilmasto-olosuhteissamme
käyttäytyvät luontaisella tavallaan.

Pronssipinta patinoituu kauniisti ja arvokkaasti ajan kuluessa.

Perinteisessä suomalaisessa muistamiskulttuurissa ajan
kulku on elämän kiertokulun tapaan näkynyt hautamuistomerkin pinnoilla. Kiven pinta saattaa sammaloitua ja
pronssituotteet patinoituvat vuosien saatossa kauniisti
tummuen. Käyttämämme seos on valtaosin kuparia,
jolle on ominaista vähittäinen patinoituminen ulkoilman
vaikutuksesta. Ajan patina korostaa kohokirjainten sekä
reliefinomaisten koristeiden syvyysvaikutelmaa.

jälkeen pinta voidaan suojata kevyesti metallipinnoille
tarkoitetulla lakalla, jolloin kivipinta tulee ennen käsittelyä
suojata lakalta. Messinki- ja kuparituotteiden kotitalouskäyttöön tarkoitettuja nestemäisiä puhdistusaineita ei suositella, sillä hautausmaalla puhdistettaessa lopputulos voi
olla epätasainen.

Jos kirjainten patinoitunut pinta halutaan kirkastaa uudelleen, voidaan kirjainten pinta hioa mahdollisimman
hienolla hiomapaperilla. Hionta kannattaa tehdä huolellisesti ja pystysuuntaan hioen, jolloin valo taittuu pinnasta
samalla tavalla ja lopputulos on tasainen. Reliefinomaisten
tuotteiden pintaa voidaan kirkastaa ruostumattomalla
teräs- tai messinkiharjalla tai ns. karhunkielellä. Hionnan

Tuotteen pinnalle kerääntynyttä likaa (pöly, noki yms.)
voidaan puhdistaa pehmeällä harjalla tai talousliinalla
sekä vedellä. Jos puhdistuksessa käytetään mietoa, neutraalia pesuaineliuosta, tulee tuote huuhdella huolellisesti
vedellä. Voimakkaita pesu- ja liuotinaineita tai muita kemikaaleja tulee välttää, sillä ne voivat vaurioittaa pintaa.
Kromatun ja kullatun pinnan puhdistukseen suositellaan
pelkkää vettä ja pehmeää harjaa tai kangasta.
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2. Kirjaimet

7

1. Groteski

Tyyppi

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

20
25
30
35
40
50

4
5
5
5
5
8

1/
1/
1/
1/
1/
1/

Kirjainten tilantarve:
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kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

8

Tilattaessa esim.
Groteski / 70 mm / tumma patina = tilauskoodi 1 / 70 / 1

Tyyppi
1/
1/
1/
1/
1/
1/

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

60
70
80
90
100
120

9
10
13
14
16
15

2. Korkea Groteski

Tyyppi

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

25
30
35
40
50

9
9
9
11
11

2/
2/
2/
2/
2/

Tyyppi
2/
2/
2/
2/
2/

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

60
70
80
90
100

14
16
18
20
20

Kirjainten tilantarve:

Tilattaessa esim.
Korkea Groteski / 40 mm / taidepatina = tilauskoodi 2 / 40 / 3
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kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm

9

3. Antikva

Tyyppi

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

20
25
30
35
40
50

4
5
6
6
6
7

3/
3/
3/
3/
3/
3/

Kirjainten tilantarve:
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kirjainten lukumäärä x korkeus mm = tekstin leveys mm
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Tilattaessa esim.
Antikva / 50 mm / kirkas = tilauskoodi 3 / 50 / 2

Tyyppi
3/
3/
3/
3/
3/
3/

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

60
70
80
90
100
120

8
9
10
10
11
14

4. Leveä Antikva

Tyyppi
4/
4/
4/
4/

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

25
30
40
50

5
5
6
7

Tyyppi
4/
4/
4/
4/
4/

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

60
70
80
90
100

7
7
8
10
10

kirjainten lukumäärä x korkeus mm x 2 =
tekstin leveys mm
Tilattaessa esim.
Leveä Antikva / 30 mm / taottu, taidepatina =
tilauskoodi 4 / 30 / 4
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Kirjainten tilantarve:

11

6. Kapea Antikva

Tyyppi
6/
6/
6/
6/
6/
6/
6/

Korkeus
mm

Vahvuus
mm

20*
25
30
40
50
60
70

5
5
6
6
6
7
8
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* vain numero

12

Kirjainten tilantarve:
kirjainten lukumäärä x korkeus mm x 0,85 = tekstin leveys mm
Tilattaessa esim.
Kapea Antikva / 60 mm / kirkas, kestolakattu = tilauskoodi 6 / 60 / 2+7

Tankoon kiinnitetyt kirjaimet

Kirjainten kiinnitys korokeholkeilla
Kirjaimet ja ristit voidaan kiinnittää taustapinnasta
koholle joko sileään tai epätasaiseen kivipintaan
korokeholkkien avulla.

Korokeholkkien vakiopituudet
6, 8, 10, 15 ja 20 mm.
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Epätasaisiin pintoihin asennettaessa kirjaimet voidaan kiinnittää
tummaksi patinoituun tankoon.

13

3. Yhteenvaletut tekstit
Yhteenvalettujen tekstien pintakäsittelyvaihtoehdot
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1. tumma patina
2. kirkas
3. taidepatina

5. kromaus
6. kultaus
7+2. kestolakkaus + kirkas
7+3. kestolakkaus + taidepatina

Esimerkkikuvassa
kirjaintyyppi Sanvito

Esimerkkikuvassa
kirjaintyyppi Kursiivi

17. Enkeli, 150 x 75 mm
Valetut laatat kohokirjaimin

19. Vene ja airot, 150 x 40 x 30 mm
22. Kaipaus-reliefi, kiven etupintaan
kiinnitettävä, 95 x 40 x 25 mm, oik.

Esimerkkikuvassa
kirjaintyyppi Avant Garde
4. Kaksinkertainen risti,
korkeus 300 mm
12. Lohi, 75x130 mm

Havainnekuvien värisävyt voivat poiketa todellisista värisävyistä.

14

Kursiivi

ylälinja
A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)
B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)
C. kokonaiskorkeus
peruslinja
alalinja

20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

B. Pienaakkoskorkeus
(gemenalinja)
mm
18
21
25
28
35
42
49
56
63
70

C. Kokonaiskorkeus
mm
42
50
58
67
84
100
117
134
150
167

Esimerkkiteksti “Paasikivi”
A. nimelliskorkeus 60 mm,
B. pienaakkoskorkeus 42 mm,
C. kokonaiskorkeus 100 mm
esimerkkinimen pituus 320 mm

Tilausohje
Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.
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A. Nimelliskorkeus
eli suuraakkoskork.
(versaalilinja)
mm

* vain numerot
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Kaunokirjoitus

ylälinja
A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)
B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)
C. kokonaiskorkeus
peruslinja
alalinja
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A. Nimelliskorkeus
eli suuraakkoskork.
(versaalilinja)
mm
20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
* vain numerot

16

B. Pienaakkoskorkeus
(gemenalinja)
mm
13
15
18
20
25
30
35
40
45
50

C. Kokonaiskorkeus
mm
36
44
51
58
73
87
102
116
131
145

Esimerkkiteksti “Paasikivi”
A. nimelliskorkeus 60 mm,
B. pienaakkoskorkeus 30 mm,
esimerkkinimen pituus 330 mm

Tilausohje
Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.

Avant Garde

ylälinja
A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)
B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)
C. kokonaiskorkeus
peruslinja
alalinja

20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

B. Pienaakkoskorkeus
(gemenalinja)
mm
19
23
23
30
38
45
53
60
68
75

C. Kokonaiskorkeus
mm
31
38
38
50
63
75
88
100
113
125

Esimerkkiteksti “Paasikivi”
A. nimelliskorkeus 60 mm,
B. pienaakkoskorkeus 45 mm,
esimerkkinimen pituus 300 mm

Tilausohje
Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.
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A. Nimelliskorkeus
eli suuraakkoskork.
(versaalilinja)
mm

* vain numerot
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Optima

ylälinja
A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)
B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)
C. kokonaiskorkeus
peruslinja
alalinja
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A. Nimelliskorkeus
eli suuraakkoskork.
(versaalilinja)
mm
20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
* vain numerot
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B. Pienaakkoskorkeus
(gemenalinja)
mm
17
21
24
28
35
41
48
55
62
69

C. Kokonaiskorkeus
mm
36
44
51
58
73
87
102
116
131
145

Esimerkkiteksti “Paasikivi”
A. nimelliskorkeus 60 mm,
B. pienaakkoskorkeus 43 mm,
esimerkkinimen pituus 250 mm

Tilausohje
Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.

Sanvito

ylälinja
A. suuraakkoskorkeus (versaalilinja)
B. pienaakkoskorkeus (gemenalinja)
C. kokonaiskorkeus
peruslinja
alalinja

20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

B. Pienaakkoskorkeus
(gemenalinja)
mm
18
22
25
29
36
43
50
58
65
72

C. Kokonaiskorkeus
mm
44
53
61
70
88
105
123
140
158
175

Esimerkkiteksti “Paasikivi”
A. nimelliskorkeus 60 mm,
B. pienaakkoskorkeus 43 mm,
esimerkkinimen pituus 270 mm

Tilausohje
Tekstien valumallit valmistetaan tilauskohtaisesti.
Tilatessa ilmoita alkukirjaimen nimelliskorkeus
tai vaihtoehtoisesti toivottu nimen pituus.
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A. Nimelliskorkeus
eli suuraakkoskork.
(versaalilinja)
mm

* vain numerot
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4. Ristit

20

1. Risti

a
b
c

korkeus
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

(a x b x c)
(5x9x9)
(5x9x9)
(6x12x12)
(6x12x12)
(6x12x12)
(6x12x12)
(7x14x14) | (8x16x16)
(7x14x14) | (8x16x16)
(7x14x14) | (8x16x16)

Erilaiset kiinnitystavat sekä ristien
pienemmät koot mahdollistavat ristin
monipuolisen sijoittelun hautakiveen.
Ristit voidaan kiinnittää kiven etupintaan,
sivulle, kiven yli kiinnityksenä tai
jalkakiinnityksenä. Kiinnikkeet tehdään
toivomallanne kiinnitystavalla ja
mitoituksella.

3. Risti

2. Risti

a
b

korkeus
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

(a x b)
(6x20)
(6x20)
(6x20)
(6x20)
(6x20) | (8x18)
(8x18) | (10x18)
(8x18) | (10x18) | (10x40)
(20x40)
(20x40)

a
b

korkeus
70 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

(a x b)
(8x8)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(12x12)
(10x10) | (12x12) | (15x15)
(12x12) | (15x15) | (20x20)
(15x15) | (20x20)
(25x25)
(25x25)

a
b

korkeus
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
800 mm

(a x b)
(4x15)
(4x15)
(4x20)
(5x20)
(5x20)
(5x20)
(5x20)
(6x20)
(6x25)
(6x30)
(6x30)
(8x40)
(8x40)

5. Kolminkertainen risti

a
b

korkeus
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

(a x b)
(4x20)
(4x20)
(5x20)
(5x20)
(5x20)
(6x20)
(6x25)
(6x30)
(6x40)
(8x40)
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4. Kaksinkertainen risti

21
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6. Ruusuristi

7. Tähkäristi

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
360 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
360 mm

8. Risti

9. Risti

200 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

10. Kieloristi

11. Pieni kieloristi

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

150 mm, oik/vas
200 mm, oik/vas
250 mm, oik/vas
300 mm, oik/vas
350 mm, oik/vas

12. Risti

14. Ortodoksiristi

16. Risti

400 mm
500 mm

180 x 90 mm
300 x 125 mm
350 x 200 mm

350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

17. Risti
300 x 100 mm
470 x 130 mm

24. A. lehvillä
90 x 130 mm
120 x 160 mm

25. Risti
100 mm

24. B. ilman lehviä

26. Risti

27. Risti

28. Risti

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
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90 mm
150 mm
200 mm

Profiilikuva
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Kiven päälle kiinnitettävät ristit

50. Hautaristi

51. Hautaristi

• korkeus 370 mm,
leveys 245 mm
• materiaalivahvuus 8 mm
• jalkakiinnitys
• kiinnitetään kiven tai
pohjakiven päälle
• kuvan risti tummaksi patinoitu

• korkeus 370 mm,
leveys 245 mm
• materiaalivahvuus 8 mm
• jalkakiinnitys
• kiinnitetään kiven tai
pohjakiven päälle
• kuvan risti taidepatinoitu
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Isot hautaristit

101. Pelkistetty hautaristi

102. Apilanlehtiristi

korkeus 800 x leveys 450 mm,
materiaalivahvuus 8 mm

korkeus 800 x leveys 530 mm,
materiaalivahvuus 8 mm

kuvan mallilaatan koko
130 x 200 mm

kuvan mallilaattojen koot
• sukunimilaatta 60 x 200 mm
• etunimet 60 x 90 mm

Ison hautaristin tilauksen
yhteydessä tieto muistolaatan
toivotusta sijainnista.
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103. Kehikkoristi
korkeus 800 x leveys 470 mm ,
materiaalivahvuus 8 x 40 mm
kuvan mallilaatan koko 130 x 200 mm

104. Kaksinkertainen hautaristi
korkeus 800 x leveys 360 mm,
materiaalivahvuus 8 x 40 mm
kuvan mallilaattojen koot
• sukunimilaatta 60 x 200 mm
• etunimet 60 x 90 mm

Isojen hautaristien materiaali on
tummaksi patinoitu pronssiseos.
Isoihin hautaristeihin voidaan
yhdistää myös valettuja koristeita,
esim. lintuja ja kukkia.

Isoissa hautaristeissä on vakiona
tappikiinnitys pohjakiveen
kiinnitystä varten. Lisävarusteena
saatavana rst-jalkarakenne
(vakiokorkeus 500 mm), jonka
avulla hautaristi voidaan asentaa
maahan suoraan ilman pohjakiveä.

105. Kolminkertainen hautaristi
korkeus 800 x leveys 360 mm
materiaalivahvuus 8 x 40 mm
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Lisätietoja muistolaattavaihtoehdoista löytyy esitteen Muistolaatat-osasta.
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5. Koristeet
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1. Pääsky

2. Lokki

siipien väli
60 mm
75 mm
95 mm
120 mm
135 mm

siipien väli
140 mm, oik/vas
190 mm, oik/vas
250 mm, oik/vas

3. Joutsenpari

4. Lapintiira

200 x 60 mm, oik/vas
270 x 90 mm, oik/vas

120 x 150 mm, oik/vas
160 x 200 mm, oik/vas
210 x 320 mm, oik/vas
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5.1. Linnut
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7 A. Varpunen
kiinnitetään kiven päälle
40 x 75 x 40 mm
65 x 85 x 50 mm

7 B. Miettivä varpunen
kiinnitetään kiven päälle
35 x 70 x 40 mm
50 x 100 x 50 mm

Varpuset oksalla
pienemmät varpuset oksalla
• oksan pituus 175 mm
• oksan syvyys 75 mm
isommat varpuset oksalla
• oksan pituus 280 mm
• oksan syvyys 100 mm

Kuvassa Varpuset A ja B oksaan kiinnitettyinä,
koriste kiinnitetään kiven päälle.

11. Kurki
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180 x 220 mm, oik/vas
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12. Lokki

13. Lintupari oksalla

80 x 190 mm, oik/vas
140 x 340 mm, vas

65 x 95 mm, oik/vas
90 x 130 mm, oik/vas

14. Pikkutiira

15. Tilhet
A. Naaras
70 x 90 x 50 mm
kiinnitetään kiven päälle

B. pienempi
40 x 110 mm
oik/vas

19. Leppälintu
B. Koiras
90 x 100 x 45 mm
kiinnitetään kiven päälle
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A. isompi
55 x 150 mm
oik/vas

40 x 80 mm, oik/vas
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16. Laulujoutsenet
A. koiras
80 x 100 mm, oik/vas
105 x 130 mm, oik/vas
B. naaras
50 x 80 mm, oik/vas
65 x 105 mm, oik/vas

17 A. Uiva joutsen

17 B. Uiva joutsen vedessä

70 x 120 mm, oik/vas

80 x 150 mm, oik/vas
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Esimerkkejä sijoittelusta

joutsenet vastakkain

18. Joutsen-pienoispatsas
kiinnitetään kiven päälle
kork. 70 x pit. 90 x lev. 30 mm
kork. 95 x pit. 155 x lev. 50 mm

joutsenet rinnakkain
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1. Ruusu

5. Ruusu

6. Ruusu

300 x 100 mm

180 x 70 mm,
oik/vas
250 x 90 mm,
oik/vas

190 x 70 mm
280 x 100 mm

9. Ruusuköynnös
400 x 100 mm
560 x 100 mm

7. Ruusu

8. Ruusu

10. Ruusuköynnös

170 x 100 mm

140 x 110 mm

200 x 45 mm
300 x 65 mm
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5.2. Kukat
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11. Krysanteemi

12. Kielo

13. Päivänkakkara

14. Ruusu

170 x 60 mm

150 x 90 mm
190 x 110 mm
250 x 150 mm

190 x 100 mm, oik/vas

200 x 70 mm, oik/vas

18. Kalla
115 x 50 mm
160 x 60 mm

140 x 50 mm, oik/vas
180 x 65 mm, oik/vas

150 x 85 mm
190 x 110 mm
Kallapariin voi yhdistää
Kallanlehden nro 20.

20. Kallanlehti
17. Pitsikukka
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70 x 70 mm
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19. Kallapari

21. Kielo

22. Ruusu

23. Muratti

24. Valkovuokko

100 x 60 mm

140 x 55 mm
180 x 80 mm
350 x 150 mm

190 x 75 mm

170 x 90 mm

5.3. Enkelit
1. Enkeli
220 x 150 mm, oik/vas
350 x 230 mm, oik/vas

2. Enkeli
125 x 80 mm, oik/vas
290 x 200 mm, vas

3. Enkeli

4. Enkeli
115 x 65 mm, oik/vas
260 x 150 mm, oik/vas
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330 x 270 mm, oik/vas
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5. Enkeli

6. Enkeli

7. Enkeli

170 x 110 mm, oik/vas

165 x 135 mm

115 x 130 mm

8. Enkeli

11. Pitsienkeli

125 x 95 mm

150 x 70 mm, oik/vas

12. Enkeli

13. Suojelusenkeli

17. Enkeli

100 x 50 mm, oik/vas

110 x 60 mm
160 x 85 mm

150 x 80 mm, oik/vas

14. Rukoileva enkeli -pienoispatsas
kiinnitetään kiven päälle

A. 110 x 60 x 70 mm

B. 140 x 70 x 75 mm

C. 170 x 80 x 95 mm

Rukoileva enkeli taustapuolelta

15. Rukoileva tyttö -pienoispatsas

16. Rukoileva poika -pienoispatsas

kiinnitetään kiven päälle

kiinnitetään kiven päälle

Rukoileva tyttö taustapuolelta

170 x 65 x 95 mm

Rukoileva poika taustapuolelta
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170 x 65 x 100 mm

Rukoileva tyttö ja poika
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5.4. Muut symbolit
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3. Tähti

4. Daavidintähti

5. Aurinko

50 x 50 mm
60 x 60 mm
110 x 110 mm

90 x 80 mm
170 x 150 mm

60 x 150 mm
80 x 220 mm
120 x 315 mm

10. Kädet

16. Usko, toivo, rakkaus

tähti d = 60 mm,
pituus 140 mm

60 x 90 mm, oik/vas
100 x 160 mm, oik/vas
140 x 200 mm, oik/vas

70 x 65 mm
95 x 95 mm
120 x 110 mm

19. Islamin tunnus

8. Ankkuri

9. Ruori

120 x 140 mm

100 x 65 mm
160 x 100 mm
300 x 120 mm

ø 80 mm
ø 160 mm
ø 210 mm

13. Purjevene

19. Vene ja airot

80 x 75 mm, oik/vas
110 x 85 mm, oik
175 x 140 mm, oik

kiinnitetään kiven päälle,
150 x 40 x 30 mm
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6. Tähti ja säteet
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11. Perhonen

12. Lohi

70 x 80 mm

50 x 95 mm, oik/vas
75 x 130 mm, oik/vas
110 x 190 mm, oik/vas

14. Orava
-pienoispatsas
90 x 45 x 95 mm
kiinnitetään kiven päälle

18. Sinisiipi
40 x 65 mm

15. Hirvi
140 x 135 mm, oik/vas

7. Nuottiavain

17. Avoin kirja

20. Sydän

75 x 35 mm
125 x 50 mm
190 x 80 mm
230 x 100 mm

75 x 115 mm

80 x 70 mm

Veistos toisesta
suunnasta kuvattuna,
kuvassa tummaksi
patinoituna (osittain
vaaleammaksi
harjattuna)

21. Kaipaus-pienoisveistos
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100 x 40 x 25 mm
kiinnitetään kiven päälle

22. Kaipaus-reliefi
kiven etupintaan
kiinnitettävänä reliefinä
A. oikealle
100 x 40 x 25 mm

B. vasemmalle
100 x 40 x 25 mm
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5.5. Puut, tähkät
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1. Tähkät

2. Tähkäpari

3. Lyhde

250 x 120 mm
340 x 160 mm

kork. 320 mm, oik/vas

340 x 110 mm, oik/vas

5. Tähkät

11. Vilja

12. Kaksitähkäinen vilja

150 x 45 mm, oik/vas
210 x 55 mm, oik/vas
280 x 70 mm, oik/vas

200 x 50 mm, oik/vas

200 x 70 mm, oik/vas

6. Runko

8. Kelo

10. Petäjä

340 x 170 mm

200 x 105 mm, oik/vas
350 x 170 mm, oik/vas
470 x 220 mm, oik/vas
Kuvan kelo kaartuu
oikealle

240 x 130 mm
360 x 195 mm

5.6. Liekit, lehvät

1. Liekki

3. Liekki

8. Liekkikansi

kork. 150 mm
kork. 340 mm

kork. 240 mm

halk. 130 mm*
halk. 150 mm*
* korokepalat

5. Rauhanlehvä I

6. Rauhanlehvä II

310 x 90 mm

390 x 100 mm

7. Vapaa-ajattelijan
symboli
200 x 100 mm
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kiinnitetään kiven tai
kivilyhdyn päälle

41

© M.J. Paasikivi Oy 2015

6. Lyhtykehykset
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Tunnelmallinen ja turvallinen
kotimainen lyhtyrakenne
Paasikiven innovoima ja kehittämä lyhtyrakenne
on suunniteltu vaativaan pohjoiseen ilmastoon
suomalaista muistomerkkikulttuuria vaalien.
Valettu lyhtykehys hautakiveen yhdistettynä
muodostaa kauniin ja tunnelmallisen kokonaisuuden. Suomessa valmistetun, laadukkaan ja
kestävän lyhtyrakenteen ansiosta kynttilä palaa
turvallisesti, suojassa tuulelta ja tuiskulta.
Yksilöllisen lyhtykehyskokonaisuuden toteutukseen
on valikoimissamme monipuoliset vaihtoehdot
• 12 vakiokehysmallia
• lukuisia erilaisia risti- ja koristevaihtoehtoja
• seitsemän eri pintakäsittelyä
• kolme lasivaihtoehtoa
Lyhtykehys on valmistettu samasta pronssiseoksesta
kuin koristeet ja kirjaimet.
Lyhtyrakenteessa suositellaan poltettavan ainoastaan
öljykynttilöitä. Muunlaiset kynttilät ja niiden muovikuoret voivat palaessaan muodostaa nokea ja värjätä
lasi- ja pronssipintoja.

1.

2.

3.

Lyhtykehys taustapuolelta
1. saranoitu ovi
2. nuppi, rst-lukitussalpa
3. tummaksi patinoidut kiinniketangot ja ruuvit
4. “Vain öljykynttilälle” –tarra
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4.
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Pintakäsittelyvaihtoehdot

1. tumma patina

2. kirkas

3. taidepatina

4. taottu

5. kromattu

6. kullattu

7. kestolakkaus
7+2. kirkkaaseen
tai
7+3. taidepatinaan
yhdistettynä

Lasivaihtoehdot

L1. kirkas sileä lasi

L2. kirkas kuviolasi

Teknisiä lisätietoja
Lyhtykehystilausta varten tarvittavat tiedot
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-
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lyhtykehysmalli, koko ja pintakäsittely
lasityyppi
mahdollisen koristeen tyyppi, koko ja pintakäsittely
tarvittaessa lisäohjeet koristeen toivotusta asettelusta
kiven vahvuus (jos muu kuin 150 mm)

Lyhtykehys voidaan tilauksesta toimittaa myös edestä aukeavana, mikäli lyhtykehystä ei voida avata kiven taustapuolelta kiven ahtaan sijainnin tai kasvillisuuden vuoksi. Edestä aukeavissa kehyksissä ovi viimeistellään pintakäsittelyllä
ja mahdollinen koriste kiinnitetään oven lasiin tai vaihtoehtoisesti kehykseen.
Lyhtykehysten osat on valmistettu ruostumattomista materiaaleista.
Lyhtykehys asennetaan kivessä olevaan aukkoon kiinniketankojen avulla.
Lyhtykehys on suunniteltu huoltovapaaksi, mutta se on myös tarvittaessa
huollettavissa. Lasit voidaan irrottaa ilman työkaluja mahdollista huoltoa ja
puhdistusta varten.
Huom. Lyhtykehysten lasien sekä lasiin kiinnitettyjen koristeiden
kiinnitysruuvien tulee olla hieman löysällä lämpötilavaihteluiden vuoksi.

L3. keltainen kuviolasi

A. Holvikehykset

A1. Iso holvikehys

A2. Pieni holvikehys

A3. Miniholvikehys

kiviaukon kork. 350 x lev.160 mm,
ulkomitta 370 x 180 mm

kiviaukon kork. 300 x lev. 120 mm,
ulkomitta 320 x 140 mm

kiviaukon kork. 220 x lev. 100 mm,
ulkomitta 240 x 120 mm

esimerkkikoristeena
26. Risti, 250 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
1. Risti, 200 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
22. Ruusu, 140 mm,
kirkas pinta

Esimerkkikuvassa

Havainnekuvien värisävyt voivat hieman poiketa todellisista värisävyistä.
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A2. Holvikehys,
kiviaukon koko 300x120 mm,
jonka etukehyksen oikeaan alakulmaan kiinnitettyinä:
- 19. Kallapari, 150x85 mm
- 20. Kallanlehti, 140x50 mm, oik.
- kirjainten tyyppi 3. Antikva
- 19. Leppälinnut, 40x80 mm,
oik. + vas.
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B. Goottilaiset holvikehykset

B1. Iso goottilainen holvikehys

B2. Pieni goottilainen holvikehys

B3. Goottilainen miniholvikehys

kiviaukon kork. 360 x lev. 160 mm,
ulkomitta 380 x 180 mm

kiviaukon kork. 310 x lev. 120 mm,
ulkomitta 330 x 140 mm

kiviaukon kork. 230 x lev. 100 mm,
ulkomitta 250 x 120 mm

esimerkkikoristeena
28. Risti, 250 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
12. Kaksitähkäinen vilja, 200 mm,
kirkas pinta

esimerkkikoristeena
23. Muratti, 190 mm,
kirkas pinta

Esimerkkikuvassa
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B2. Goottilainen holvikehys,
kiviaukon koko 310x120 mm,
jonka etukehyksen alaosaan kiinnitettynä:
- 24. A. Risti lehvillä, 90x130 mm
- Yhteenvaletut kirjaimet, tyyppi Optima
- 18. Joutsen-pienoispatsaat, 2 kpl,
kork. 95 mm
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C. Suorakaidelyhtykehykset

C1. Suorakaidelyhtykehys
kiviaukon kork. 240 x lev. 120 mm,
ulkomitta 260 x 140 mm

Esimerkkikuvassa

C2. Minisuorakaidelyhtykehys
kiviaukon kork. 180 x lev. 100 mm,
ulkomitta 200 x 120 mm,
esimerkkikoristeena
1. Risti, 150 mm,
kirkas pinta

C1. Suorakaidelyhtykehys,
kiviaukon koko 240x120 mm,
jonka etukehyksen alaosaan kiinnitettyinä:
- 18. Sinisiivet, 2 kpl, 40x65 mm,
- kirjainten tyyppi 6. Kapea Antikva
- Valetut laatat kohokirjaimin,
pohja tumma patina, teksti taidepatina

Havainnekuvien värisävyt
voivat hieman poiketa
todellisista värisävyistä.
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esimerkkikoristeena
24. Valkovuokko, 160 mm,
kirkas pinta
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D. Ympyräkehykset

D1. Ympyräkehys

D2. Pyöreäreunainen ympyräkehys

kiviaukon halkaisija 160 mm,
ulkomitta d=180 mm,
kehysprofiilin vahvuus 5 mm

kiviaukon halkaisija 160 mm,
ulkomitta d=180 mm,
kehysprofiilin vahvuus 7 mm

esimerkkikoristeena
1. Pääsky 60 mm, 2 kpl
kirkas pinta
kiinnitettyinä kehykseen

esimerkkikoristeena
25. Risti, korkeus 100 mm,
kirkas pinta
kiinnitettynä lasiin

h Ympyräkehys taustapuolelta,
ympyrä- ja sydänkehyksissä on kynttilätaso,
jotta kynttilä palaa tasaisella alustalla.
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E. Sydänlyhtykehykset
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E1. Sydänlyhtykehys

E2. Pieni sydänlyhtykehys

kiviaukon kork. 210 x lev. 190 mm,
ulkomitta h=230 x 210 mm,
kirkas pinta

kiviaukon kork. 160 x lev. 160 mm,
ulkomitta h=180 x 180 mm,
kirkas pinta

Esimerkkikuvassa
E2. Pieni sydänlyhtykehys, kiviaukon koko 160x160 mm,
Yhteenvaletut kirjaimet tyyppi Kaunokirjoitus
Valetut laatat kohokirjaimin,
pohja tumma patina, teksti taidepatina
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7. Muistolaatat
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Muistot
elävät

pronssiin valettuina,
kiveen ikuistettuina

Muistolaatat soveltuvat
• pienikokoisiin hautakiviin
• lisätekstityksenä hautakiviin
• luonnonkiviin
• metallisiin ja puisiin hautaristeihin
ja -muistomerkkeihin

Muistolaatan valmistusta varten tarvittavat tiedot
A. Valetut laatat kohokirjaimin
- laatan koko (maininta, jos muoto muu kuin suorakaide)
- pohjan pintakäsittely, tekstin pintakäsittely
- mahdollinen kehys tai viiste
- kirjaintyyppi
- kestolakkaus (kohovaletuissa laatoissa vakiona kevyt lakkaus)
B. Valetut pohjat kaiverretulla tekstillä
- laatan tyyppi ja koko
- pohjan pintakäsittely, tekstin pintakäsittely
- kirjaintyyppi
- kestolakkaus vakiona kaiverretuissa laatoissa 1.1.2015 alkaen
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(jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta tilatessa)
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C. Levylle kaiverretut messinkilaatat
- laatan koko (maininta, jos muoto muu kuin suorakaide)
- vakiovahvuus 4 mm, jossa vakiona piilokiinnitys
- maininta tilatessa, jos laatan vahvuus 2 mm, läpikiinnitys
- pohjan pintakäsittely, tekstin pintakäsittely
- mahdollinen reunaura tai viiste
- kirjaintyyppi
- kestolakkaus vakiona kaiverretuissa laatoissa 1.1.2015 alkaen

Huomioitavaa
Laattaan tulevien tietojen sekä laatan yksityiskohtien
oikeellisuuden varmistamiseksi toivomme
muistolaatoista kirjallista tilausta.
Ilmoitattehan tilauksessa henkilötiedot toivotussa
järjestyksessä ja rivijaolla.
Kestolakkaus on korkeakiiltoinen lakkapinta ja
se syventää patinoidun pinnan sävyä
(tumma patina sekä taidepatina).
Kuvaus- ja painoteknisistä syistä esitteen
muistolaattojen sävyt voivat hieman poiketa
tuotteiden todellisista sävyistä luonnollisissa
olosuhteissa hautausmaalla.

(jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta tilatessa)

D. Kaiverretut rst-laatat
- laatan koko (maininta, jos muoto muu kuin suorakaide)
- vakiona hiottu pohja ja mustaksi maalattu teksti
- mahdollinen reunaura tai viiste
- kirjaintyyppi

Esitteessä olevat henkilöiden nimi- ja
aikatiedot ovat fiktiivisiä, tavanomaisia
suomalaisia nimiä havainnollistamassa
tekstitystä muistolaatassa.

7.1. Valetut laatat kohokirjaimin
Kohovaletuissa muistolaatoissa teksti ja mahdollinen
kehys on pohjasta koholla.
Jokaiselle laatalle tehdään oma, erillinen valumalli
tilauksen mukaan yksilöllisesti.
• pohjan vahvuus n. 6 mm, josta teksti (ja kehys)
n. 1-2 mm koholla tekstikoosta riippuen
• kirjaintyypit ks. s. 56
• pintakäsittelyvaihtoehdot
• pohja tumma patina, kohopinta kirkas
• pohja tumma patina, kohopinta taidepatina
• kokonaan tumma patina
• pohja taidepatina, kohopinta kirkas
• kokonaan taidepatina
• pohja kromattu, teksti tumma patina
• kokonaan kromattu
Kohovalettujen laattojen vakiokoot
(korkeus x leveys, mm)
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
200 x 280 mm
Myös vapaavalintaiset koot

i Valettu laatta kohokirjaimin
pohja tumma patina, teksti ja kehys kirkas,
kuvassa kirjaintyyppi Antikva

i Pohja taidepatina,
teksti kirkas, ilman kehystä

Valettu laatta kohokirjaimin
h Pohja tumma patina,

i Valettu laatta kohokirjaimin, soikea

i Valettu laatta kohokirjaimin, soikea

pohja tumma patina,
teksti ja kehys kirkas,
kuvassa kirjaintyyppi Kursiivi

pohja taidepatina,
teksti ja kehys kirkas,
kuvassa kirjaintyyppi Optima
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teksti kirkas, kuvassa kirjaintyyppi
Antikva, ilman kehystä
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i Valettu laatta kohokirjaimin
omakätinen nimikirjoitus,
aikatiedot Antikvalla,
pohja tumma patina,
teksti kirkas

i Valettu laatta kohokirjaimin
neliönmuotoinen, pohja tumma patina,
teksti taidepatina,
kuvassa kirjaintyyppi Kapea Antikva
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vain suorakulmaisiin laattoihin,
maininta tilatessa

i Valettu laatta kohokirjaimin

i Valettu laatta kohokirjaimin

pohja kromattuna, teksti tumma patina,
kuvassa kirjaintyyppi Groteski, ilman kehystä,
mahdollinen kehys samansävyinen kuin teksti

kokonaan kromattuna, ilman kehystä,
mahdollinen kehys samansävyinen kuin teksti

Valetut pergamenttilaatat kohokirjaimin
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g Kohovalettu laatta viistereunoilla

Kohovalettujen pergamenttilaattojen koot
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm

Valettu pergamenttilaatta kohokirjaimin h
pohja tumma patina,
teksti kirkas, kuvassa kirjaintyyppi Sanvito
Pohja taidepatina, teksti kirkas h

7.2. Valetut laatat kaiverretulla tekstillä
1. Valettu soikea laatta
pyöristetty kehys koholla
80 x 130 mm
120 x 155 mm
155 x 210 mm

i Pohja tumma patina, teksti ja kehys

i Pohja ja kehys tumma patina,

kirkas, tässä kirjaintyyppi Antikva

teksti kirkas

i Pohja tumma patina, teksti ja kehys

i Pohja taidepatina,

kirkas, tässä kirjaintyyppi Groteski

teksti ja kehys kirkas

2. Valettu laatta,
kehys koholla
70 x 120 mm
90 x 145 mm
110 x 190 mm

3. Valettu laatta,
madallettu reunus
80 x 140 mm, suorakaide tai soikea
110 x 185 mm, suorakaide tai soikea

h Kuvassa kirjaintyyppi
Kapea Antikva
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3. Valettu laatta madallettu reunus
-laattamallia saatavissa myös seuraavilla
pintakäsittelyvaihtoehdoilla
- pohja tumma patina, teksti ja
reunus kromattu
- pohja ja reunus tumma patina,
teksti hopeanväriseksi maalattuna

h Pohja ja reunus tumma patina, teksti kirkas,
kuvassa kirjaintyyppi
Groteski

i Pohja ja reunus kirkas,

i Pohja ja reunus taidepatina,

teksti tumma patina

teksti kirkas tai tumma patina
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4. Valettu pergamenttilaatta
kaiverretulla tekstillä
50 x 100 mm
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
200 x 280 mm

i Pohja tumma patina, teksti kirkas,

i Pohja kirkas, teksti tumma patina

i Pohja taidepatina, teksti tumma patina

tässä kirjaintyyppi Kursiivi

5. Kaiverrettu kirja
115 x 220 x 20 mm

i Pohja taidepatina, teksti tumma patina,
tässä kirjaintyyppi Kursiivi
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i Pohja kirkas, teksti tumma patina
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Vinotuen avulla kirja
voidaan kiinnittää
kiven päälle

i Pohja tumma patina, teksti kirkas

7.3. Levylle kaiverretut messinkilaatat
Kaiverrettujen messinkilaattojen vakiokoot
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
200 x 280 mm
myös vapaavalintaiset koot
Vakiovahvuudet
4 mm vakiona piilokiinnitys kierretapeilla
2 mm vain läpikiinnitys ruuveilla

i Pohja kirkas,
kuvassa teksti tumma patina, Antikva

g Pohja tumma

g Messinkilaatta viistereunoilla,

patina, kuvassa
teksti kirkas,
Kursiivi

vain suorakulmaisiin laattoihin,
maininta tilatessa

i Pohja kirkas, soikea,

i Pohja taidepatina, soikea,

i Pohja tumma patina, soikea,

teksti ja reunaura tumma patina
kuvassa Kaunokirjoitus

teksti tumma patina,
kuvassa Kapea Antikva

teksti kirkas, kuvassa Antikva

i Pohja tumma patina,

i Pohja tumma patina,

i Pohja tumma patina,

teksti kullattu (24 kar. ), Antikva

teksti kromattu, kuvassa Groteski

teksti hopeansävyinen maali,
kuvassa Optima
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7.4. Kaiverretut RST-laatat
RST-laattojen vakiokoot
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
vahvuus 4 mm

Pohja 4 mm ruostumaton teräs, muoto suorakaide tai soikea, teksti mustaksi maalattu

g Rst-laatta viistereunoilla,
vain suorakulmaisiin laattoihin,
maininta tilatessa
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Messinkilaattoihin kaiverrettavat
symboliaiheet
1.

1. risti
2. risti
3. kielo, kaartumissuunta vas/oik
4. enkeli, katsesuunta vas/oik
5. pääsky, lentosuunta vas/oik
6. ääriviivasydän
7. sydän
8. kaksoissydämet
Omakätiset nimikirjoitukset ja erikoissymbolit tilaajan
toimittamasta terävästä ja hyvälaatuisesta originaalista tai
piirroksesta, toteutusarvio tapauskohtaisesti.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Muistolaattojen vakiokirjaintyypit
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Groteski

Antikva

Kapea Antikva

Kursiivi

Kaunokirjoitus

Sanvito

Avant Garde

Optima

8. Sotaveteraanitunnukset

Pyöreä veteraanitunnus

Sakarallinen veteraanitunnus

Vuosiluvullinen veteraanitunnus

korkeus 55 mm

korkeus 70 mm

korkeudet 45 mm ja 70 mm

Näitä sotaveteraanitunnuksia voivat käyttää sotaveteraaniyhdistysten jäsenet.

Sotaveteraaninaisten tunnus

Lotta Svärd -tunnus

korkeus 75 mm

korkeudet 45 mm ja 60 mm

Sotaveteraaninaisten tunnusta voivat
käyttää sotaveteraaniyhdistysten naisjaoston jäsenet.

Lotta Svärd -tunnusta voivat
käyttää entiset lotat ja pikkulotat.

Sotainvaliditunnus

Rintamaveteraanitunnus

Rintamanaisten tunnus

korkeus 60 mm

korkeus 60 mm

korkeus 55 mm

Tammenlehvä

Vuosiluvullinen tammenlehvä

korkeudet 50 mm ja 80 mm

korkeudet 55 mm ja 85 mm

Tammenlehvätunnusta voivat käyttää rintamaveteraanit, joille on myönnetty
rintama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus (naisille) tai ulkomaalaisen rintamasotilastunnus.

Rintamanaisten tunnusta voivat käyttää
Rintamanaisten liiton jäsenet.
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Sotainvaliditunnusta voivat käyttää
Rintamaveteraanitunnusta voivat käytsodassa vammautuneet tai sairastuneet. tää Rintamaveteraaniliiton jäsenet.
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9. Erikoistyöt
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Toteutamme mittatilaustyönä toiveidenne mukaan esimerkiksi
• omakätisiä nimikirjoituksia
• yksilöllisiä tunnuksia (esim. sukuvaakunat, järjestötunnukset)
• uniikkeja koristeita, symboleita ja reliefejä
Valmistusta varten toivomme mahdollisimman hyvälaatuisen ja
terävän kuvaoriginaalin. Annamme mittatilaustyöstä toteutus- ja
kustannusarvion tapauskohtaisesti kuva-aineistonne pohjalta.

Valettu tunnus kolmiulotteisena
reliefinä, kokonaan taidepatina

Valettu tunnus kaksiulotteisena tunnuksena,
pohja tummaksi patinoitu, kohopinta kirkas

Muistotaulut
Tyylikkäät ja ajattomat muistotaulut kohotekstein
ovat Paasikiven vahvaa erikoisosaamista.
h Valettu muistotaulu kohokirjaimin

i Valettu muistotaulu kohokirjaimin ja kasvoreliefillä

i Muistolaatta

• kasvoreliefi: kuvanveistäjä Kim Simonsson
• K. J. Ståhlbergin muistotaulu, Kulosaari, Helsinki
• kokonaan taidepatina

• Lahden Mieskuoro, Lahti
• pohja tummaksi patinoitu, kohopinnat kirkkaat
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• Martti Ahtisaaren Nobel-palkinnon muistotaulu, Oulun Lyseo
• kokonaan tumma patina
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M. J. Paasikivi Oy:n valmistamien Muistot elävät -pronssituotteiden myynti
hautakiviyritysten sekä niiden edustajien ja jälleenmyyjien kautta

M. J. Paasikivi Oy
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