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A J A T O N T A  K A U N E U T T A

Suru on tullut ja pysäyttänyt elämän. Suru toimii oppaana ja porttina uu
teen. Suruajan jälkeen elämä jatkuu erilaisena kuin ennen; maailma on 
monin tavoin muuttunut. Jäljellä ovat muistot yhteisistä hetkistä. Muistot 
kulkevat mukanamme läpi elämän. Näitä muistoja haluamme välittää hau
takiviemme kautta.

Kivi mielletään ikuiseksi ja ajattomaksi materiaaliksi. Kiven muotoiluun si
sällytämme ajatuksen ajattomuudesta, kauneudesta ja yksilöllisyydestä. 
Työstämme kivet vankalla suomalaisella ammattitaidolla valmiiksi muisto
merkeiksi.

Tervetuloa tutustumaan laajaan hautakivimallistoomme, josta löydät niin 
perinteisiä kuin moderneja muistomerkkimalleja. Haluamme auttaa Sinua 
valitsemaan kauniin hautakiven omaisesi haudalle. Malliston hautakiviin 
voidaan tehdä muutoksia toiveiden mukaisesti. Voimme esimerkiksi lisätä 
hautakiveen yksilöllisiä koristeita, jotka kertovat poisnukkuneen elämästä 
tai vaihtaa vaikkapa kiven kokoa ja kivilajia mieleiseksi. Käytössämme on 
suunnitteluohjelma, jolla luonnostelemme hautakivimallin nähtäväksesi 
ennen tilausta. Edustajaverkostomme ja omat myymälämme palvelevat 
Sinua ammattitaidolla ympäri Suomen.

Hoidamme kaikki hautakiven toimitukseen liittyvät toimenpiteet. Palve
luumme sisältyvät laadukkaasti Suomessa valmistettu hautakivi, tarvit
tavien lupien hakeminen seurakunnalta, hautakiven kuljetus ja asennus 
hautapaikalle, 2 vuoden oikaisutakuu sekä tuotetakuu.

Vuonna 2019 Kivilähde – Kaavin Kivi Oy saavutti 30 vuoden merkkipaalun. 
Tänään Kivilähde toimii edelläkävijänä nykyaikaisessa suomalaisessa kiven 
työstössä ja pitkää historiaamme kunnioittaen tuotteidemme laadun takaa 
by Kaavin Kivi signeeraus.

Kaikissa kiveen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä luottamuksella puo
leemme.

Ystävällisesti

Marita Mielonen 
toimitusjohtaja 
Kivilähde 
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Hautakiven hankinta
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SEURAKUNNAN OHJEISTUKSET

Aluksi on hyvä selvittää seurakunnan ohjeistukset 
hautakivelle. Minkä kokoinen kivi hautapaikalle sallitaan? 
Tarvittaessa selvitämme ohjeistukset puolestasi.

OMAT TOIVEET

Millaisia toiveita hautakiven mallista ja koristeista on 
ja montako nimeä kiveen on kaikkiaan tulossa? Löytyykö 
kuvastosta suoraan sopiva hautakivi vai halutaanko 
malliin muutoksia?

SOPIVA MALLI

Jos sopiva malli löytyy suoraan mallistostamme, sen 
voi tilata lähimmän edustajamme, myymälämme tai 
verkkosivujemme kautta.

MUUTOKSET

Jos haluat malliin muutoksia, kerro toiveistasi meille 
tai edustajallemme. Luonnostelemme sopivan mallin 
toiveiden pohjalta, seurakunnan ohjeistukset huomioiden. 
Kun luonnos vastaa toiveita, tehdään hautakivestä tilaus.

TOIMITUS

Toimitamme hautakiviä kaikkialle Suomeen. Haemme 
tarvittavat luvat seurakunnalta ja toimitamme hautakiven 
paikalleen asennettuna hautausmaalle. Muistomerkin 
asennusajankohdasta ilmoitamme ennakkoon tilaajalle. 
Toimitukseen sisältyy tuotetakuu sekä kahden vuoden 
oikaisutakuu. Hautakivelle on saatavana myös 5 vuoden 
ilkivaltatakuu.

Voit valita kuvastosta valmiin hautakivimallin 
tai voimme muunnella mallia mm. koon, kivilajin 
ja koristeiden osalta toiveiden mukaiseksi. 
Me ja edustajamme autamme mielellämme 
suunnittelussa ja annamme vinkkejä hautakiven 
valintaan. Alla yhteenveto seikoista, jotka on 
hyvä huomioida hautakiven valinnassa.

Tutustu hautakivimallistoon ja ota meihin yhteyttä. 
Palvelemme myymälöissämme Kaavilla, Ylöjärvellä ja 

Helsingissä sekä verkkosivuillamme. Lisäksi edustajamme 
palvelevat myymälöissään ympäri Suomen. Lähimmän 

edustajan löydät osoitteesta www.kivilahde.fi

Ammattilaisemme auttavat Sinua 
kaikissa kiven hankinnan vaiheissa.
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Hautakiven suunnittelu
Usein kuvastosta löytyy suoraan sopiva hautakivimalli. Kaikkiin 

malleihin voidaan kuitenkin tehdä muutoksia, jotta muistomerkistä 
saadaan juuri toiveiden mukainen ja hautapaikalle soveltuva.

Kaikkia kuvaston hautakiviä voidaan muunnella mm. 
koon, kivilajin ja koristeiden osalta. Meillä ja edustajil
lamme on käytössä suunnitteluohjelma, jolla voimme 
tehdä hautakivestä kuvan toivotuin muutoksin ennen ti
laamista. Näin voit varmistua, että valitut yksityiskohdat 
tulevat muistomerkkiin juuri toiveen mukaisesti. Voim
me myös suunnitella uniikin muistomerkin kuvaston 
mallien ulkopuolelta.

HAUTAKIVEN SUUNNITTELUSSA ON 
HYVÄ OTTAA HUOMIOON

  Seurakunnan ohjeistukset mm. kiven kokoon liittyen
  Montako nimeä kiveen tarvitaan
  Kivilajin ja kiven pintakäsittelyiden vaihtoehdot
  Kiven muotoilu
  Tekstityyppi ja nimien toteutustapa
  Koristevaihtoehdot
  Pohjakiven ja kukkaaition malli

Valmis hautakiviSuunnitelma hautakivestä
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Kotimainen luonnonkivi
Suomalainen kallioperä kätkee sisäänsä upeita kivimateriaaleja, jotka 
ovat muotoutuneet historian saatossa erityisen kestäviksi. Ennen kuin 
hautakivi on valmis asennukseen, sillä on pitkä tie kalliosta valmiiksi 

muistomerkiksi. Kiven työstämisessä yhdistyvät nykyaikaisten 
koneiden tarkkuus sekä perinteinen käsityötaito.

Kivilähteen hautakivet valmistetaan suomalaisesta luonnon
kivestä. Suomalaisesta kalliosta louhittava kivi on erityisen kes
tävää. Valmiissa hautakivissä kotimainen kivimateriaali kestää 
Suomen erilaiset sääolosuhteet talven pakkasista kesän heltei
siin.

Kivilähde louhii kiveä Rautavaaralla, Varpaisjärvellä ja Kiuruvedel
lä. Rautavaaralta louhitaan Savon helmi kivilajia, joka on saavut
tanut hautakivissä suuren suosion. Kivilajin tumman viininpu

nertava sävy luo hautakiveen lämpimän vivahteen ja maltillisen 
kuviollinen pinta tuo siihen elävyyttä.

Varpaisjärveltä louhitaan mustaa diabaasia sekä Pohjolan loimu 
nimistä kivilajia. Pohjolan loimun upea hopeanhohtoinen loimu
kas pinta on aina yksilöllinen kuvion vaihdellessa. Pohjolan loi
musta saadaan erityisen näyttävä kun pinta timanttiharjataan. 
Tällöin kiven pinnasta tulee mattamainen ja hieman epätasainen, 
luonnollisen eläväpintainen. Kivilaji soveltuu hyvin hautakiviin 

sekä keittiön kivitasoihin. Hautakivissä Pohjolan loimun kanssa 
käyvät hyvin yhteen hopeisen väriset tekstit ja koristeet.

Varpaisjärveltä louhitaan myös Valkea helmi kivilajia. Se on vaa
lean sävyinen ja kauniin juovikas kivi. Valkeaan helmeen soveltuu 
kauniisti mm. timanttiharjattu sekä poltettu pinta.

Aarnikivilajia louhitaan Kiuruvedeltä. Kivessä yhdistyvät tummat 
vihreän ja ruskean sävyt, joiden lo
massa on pieniä sinertäviä rakeita. 
Materiaali soveltuu sävyltään kau
niisti hautakiviin.

Kivimateriaali irrotetaan kalliosta 
kuutiomaisina lohkareina eli blok
keina. Kivet tulevatkin louhimoilta 
blokkeina tehtaille jatkojalostukseen. Kiven sävy ja kuviointi vaih
televat jonkin verran riippuen siitä kallion kohdasta, josta kivi on 
irrotettu. Näin ollen jokaisesta hautakivestä tulee yksilöllinen.

Jokainen Kivilähteen hautakivi tehdään mittatilaustyönä ja tänä 
päivänä kiven käsittelyssä tarvitaan sekä massiivisia kiventyöstö

laitteita että perinteistä käsityötaitoa ja osaamista. Siinä missä 
hautakiviaihion sahaamisessa ja kiillottamisessa tarvitaan nyky
aikaisten koneiden ja laitteistojen tarkkuutta, niin perinteinen kä
sityöosaaminen on puolestaan vahvimmin esillä lohkoreunaisten 
kivien muotoilussa. Jokaisesta kivestä tulee lohkoreunaisena yk
silöllinen, kun lohkojan oma kädenjälki ja eri kivilajien taipumus 
lohjeta luontaisella tavallaan yhdistyvät kiveä muotoiltaessa.

Hautakiveen tulevien nimitietojen ja 
koristekuviointien kaivertamisessa 
ja erilaisten pronssisten koristeiden 
sommittelussa tarvitaan kaivertajien 
vankkaa ammattitaitoa.

Suomalaiset kivet ovat erittäin van
haa kallioperää ja louhimamme kivet 

ovat syntyneet 1800–2700 miljoonaa vuotta sitten. Haluamme 
nyt ja tulevaisuudessa edistää suomalaisen kiven käyttöä. Suo
malaisella kivellä on tunnemerkitys hautakivissä, matala hiilija
lanjälki ja samalla tuemme suomalaista työtä ja osaamista.

Jokainen Kivilähteen 
hautakivi tehdään 
mittatilaustyönä.
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Perinteiset kivet
Perinteisten kivien ryhmässä ovat suorakaiteen muotoiset 

hautakivet, kaaripäällyskivet sekä vanhan ajan muistomerkkimallit. 
Perinteisten kivien ryhmästä löytyvät myös hiekkapuhallettuja 
maisemia sisältävät hautakivimallimme sekä uudet kuvakivet. 

Kuvakivissä kiven pintaan voidaan hakata maisema myös 
oman valokuvan pohjalta, vaikkapa mökkirannasta. Kiven sivujen kiillotus viimeistelee hautakiven 

ilmeen sekä tekee kiven hoidosta helpompaa.

Antiikkireuna on kiven särmiin tehtävä erikoismuotoilu, 
joka luo muistomerkkiin vanhan ajan tyylikkyyttä.

Kiven pintaan voidaan hakata kuva 
esimerkiksi omasta maisemakuvasta.
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805. k. 40 cm x l. 60 cm, Savon helmi

804. Ikuinen uni, k. 120 cm x l. 60 cm, Savon helmi803. Vaellus, k. 125 cm x l. 60 cm, musta

650

802. Iltatuuli, k. 80 cm x l. 60 cm, Savon helmi, 
antiikkireuna

801. Aamutuuli, k. 60 cm x l. 40 cm, musta, 
antiikkireuna

806. k. 60 cm x l. 80 cm, Savon helmi

807. k. 55 cm x l. 110 cm, musta, 
mattahiottu.

800. TUULEN HENKÄYS 
k. 100 cm x l. 60 cm, musta, antiikkireuna

Antiikkireuna on kiven särmiin tehtävä erikoismuotoilu, 
joka luo muistomerkkiin vanhan ajan tyylikkyyttä.
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808. KESÄILTA 

809. Taivaanrannan taa, k. 60 cm x l. 100 cm, 
Spektroliitti

810. k. 55 cm x l. 100 cm, musta

k. 90 cm x l. 40 cm, Spektroliitti

813. Rantaheinä, k. 80 cm x l. 45 cm, Aarni

811. k. 60 cm x l. 100 cm, musta

814. k. 60 cm x l. 80 cm, Spektroliitti

812. k. 60 cm x l. 110 cm, Pohjolan loimu, 
timanttiharjattu
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816. Heijastus, k. 65 cm x l. 80 cm, musta.
Kivi kapenee alaspäin ja sen etureunoissa on 

levenevät viisteet.
817. Laineilla, k. 80 cm x l. 60 cm, Aarni

818. Kevätaamu, 
k. 60 cm x l. 80 cm, musta 819. Hiihtäjä, k. 80 cm x l. 50 cm, musta

822. Elämän aallot, k. 60 cm x l. 110 cm, Savon helmi

821. Sydämen kaipaus, 
k. 60 cm x l. 90 cm, Savon helmi

823. Kaipuu, k. 80 cm x l. 75 cm, musta

820. k. 60 cm x l. 80 cm, musta

815. RAUHA 
k. 60 cm x l. 100 cm, Spektroliitti
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826. Muisto vain jää, k. 60 cm x l. 30 cm, Aarni

828. Kertomus, k. 80 cm x l. 35 cm, musta

830. Sävelet, k. 60 cm  x l. 30 cm, Aarni

827. Kyyhkynen, k. 60 cm x l. 30 cm, Pohjolan loimu

825. Enkelin rinnalla, k. 60 cm x l. 40 cm, 
Kurun harmaa graniitti

PIENET HAUTAKIVET
Myös muiden kivikategorioiden malleja voidaan tehdä pienempinä.

824. KYYHKYNEN 
k. 60 cm x l. 40 cm, musta

829. Soutaja, k. 60 cm x l. 30 cm, Aarni



20 21

833. Kajastava valo, 
k. 40 cm x l. 40 cm, Pohjolan loimu

836. Kaunis uni, k. 45 cm x l. 45 cm, Savon helmi

832. k. 45 cm x l. 50 cm, punainen graniitti

837. Tyynykivi, k. 30 cm x l. 40 cm, Savon helmi

835. Liuskekivilaatta metallitelineellä, 
n. 30 cm x 40 cm (eri kokoja), liuskekivi

834. Hautalaatta kivijalustalla, 
k. 25 cm x l. 40 cm x p. 3 cm, 

Pohjolan loimu, etupinta timanttiharjattu

838. k. 35 cm x l. 40 cm, Savon helmi

831. VIRTA 
k. 60 cm x l. 30 cm, Pohjolan loimu



22 23

841. Nuotioranta, k. 60 cm x l. 90 cm, musta

839. JÄRVELLÄ 
 k. 80 cm x l. 45 cm, musta

840. Heinät, k. 80 cm x l. 45 cm, musta

KUVAKIVET

Kuvakivien maisemat tehdään kiven pintaan koneellisesti hakkaamalla. Kone jäljentää 
hakattavan kuvan valokuvan pohjalta. Voimme tehdä kuvan hautakiveen myös asiakkaan 

omasta valokuvasta, vaikkapa mökkirannasta tai muusta mieleisestä aiheesta. 
Kuvakivissä käytetään mustaa kivilajia, jolloin kuviin saadaan tarvittava kontrasti.

842. Ruusut, k. 80 cm x l. 40 cm, musta 843. Kukat, k. 90 cm x l. 45 cm, musta

Järvellämallin kuva on valmistettu tämän valokuvan mukaan.
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Lohkopintaa ja  
luonnonkiviä

Lohkotut sivut luovat hautakivelle luonnollisen ilmeen. 
Jokainen lohkoreuna on erilainen ja yksilöllinen, koska 

muistomerkin lohkominen on täysin käsityötä.

Muistomerkki voidaan valmistaa myös luonnon 
muotoilemasta kivestä, joita tehtaallamme on aina saatavilla.  

Tutustu valikoimaamme osoitteessa www.kivilahde.fi

Lohkotut sivut luovat hautakivelle 
luonnollisen ilmeen.

Lyhtykivessä kynttilä palaa rauhassa 
tuimallakin tuulella.

Hautakivi voidaan valmistaa myös 
luonnon muotoilemasta kivestä. 

Luonnonkivivalikoima on nähtävillä: 
www.kivilahde.fi
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844. HILJAINEN RANTA

849. Kotikallio, k. 70 cm x l. 60 cm, punainen gneissi

845. Kaunis uni, k. 60 cm x l. 85 cm, musta

847. Aamun sarastus, k. 70 cm x l. 55 cm, Savon helmi

846. Joutsenet, k. 70 cm x l. 55 cm, musta

848. Lämmöllä, k. 60 cm x l. 45 cm, Aarni

851. Mäntykallio, k. 60 cm x l. 80 cm, Aarni 852. Iltarusko, k. 55 cm x l. 55 cm, Aarni

k. 60 cm x l. 90 cm, Savon helmi
850. Valon luokse, k. 70 cm x l. 60 cm, Savon helmi
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861. Lohdutus, k. 90 cm x l. 55 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

857. Surun hetki, k. 60 cm x l. 100 cm, Pohjolan loimu

859. Meren aalloilla, k. 70 cm x l. 100 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

853. RANTAKALLIO 
k. 70 cm x l. 60 cm, Pohjolan loimu, timanttiharjattu

854. Lehdossa, k. 55 cm x l. 70 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

855. Rantapolku, k. 60 cm x l. 60 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu 860. Kaipuun sävel, k. 90 cm x l. 45 cm, Aarni

858. Muistoissani, k. 70 cm x l. 90 cm, Aarni

856. Rinnallasi iltaan, k. 100 cm x l. 50 cm, 
k. 70 cm x l. 40 cm, Aarni
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Luonnonkiviesimerkki
Luonnonkivivalikoima on nähtävillä: www.kivilahde.fi

867. Kalliolla, k. 80 cm x l. 50 cm, 
Savon helmi, timanttiharjattu

865. Luokse virran, k. 70 cm x l. 55 cm, Savon helmi

866. Poutapilvi, k. 60 cm x l. 50 cm, 
Kurun harmaa graniitti

864. Syystuuli, k. 50 cm x l. 80 cm, Savon helmi

868. Pieni sydän, k. 55 cm x l. 40 cm, 
Vehmaan punainen graniitti

863. Tunturin tuuli, k. 70 cm x l. 45 cm, 
Valkea helmi, etupinta timanttiharjattu

Mallissa 862 poltetun pinnan kanssa 
käytetään RST tai pronssikirjaimia.

862. VALKEA HELMI 
k. 90 cm x l. 45 cm, Valkea helmi, poltettu etupinta
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Pohjola-sarja
Pohjolasarjan hautakivet valmistetaan suositusta 

Pohjolan loimu kivilajista timanttiharjatulla pinnalla. 
Timanttiharjaus tekee kiven pintaan kauniin 

mattamaisen ja hieman epätasaisen pintastruktuurin.

Pohjolan loimu kivilajin kanssa sopivat erityisen 
hyvin yhteen hopeanväriset tekstit ja koristeet. 

Harmaan ja hopean sävyt luovat 
yhdessä harmonisen kokonaisuuden.

Timanttiharjaus on hiontamenetelmä, jolla kiven pintaan 
saadaan mattamainen ja hieman epätasainen, kaunis pinta.

Pohjolan loimun vaihteleva kuviointi luo jokaiselle 
muistomerkille yksilöllisen vivahteen.

Hopean sävyiset koristeet ja tekstit sopivat 
Pohjolan loimu kiven sävyihin erityisen hyvin.
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872. Tuulessa, k. 70 cm x l. 40 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

869. ERÄMAAN LUMOUS

873. Jäävirta, k. 60 cm x l. 60 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

871. Elämän sivut, k. 90 cm x l. 40 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

 k� 65 cm x l� 80 cm, Pohjolan loimu, timanttiharjattu

870. Pohjan virta, k. 75 cm x l. 100 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

853. Rantakallio, k. 70 cm x l. 60 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu

855. Rantapolku, k. 60 cm x l. 60 cm, 
Pohjolan loimu, timanttiharjattu
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Modernia designia
Modernien kivien sarjassa muistomerkit on muotoiltu 

ajattomasti ja persoonallisin yksityiskohdin.

Useissa malleissa on käytetty perinteisten sävyjen sijasta 
hillittyä mustavalkovärimaailmaa. Monissa malleissa onkin 
kromattuja tekstejä ja koristeita sekä RST ja alumiinikirjaimia. 

Kromi, ruostumaton teräs ja alumiini ovat kestäviä 
vaihtoehtoja koristeisiin ja kirjaimiin ja ne säilyttävät 

sävynsä hyvin Suomen ilmastossa.

Hautakiveen voidaan luoda yksilöllisyyttä 
erilaisilla koristeilla. Lisää koristeita löydät tuotesivuiltamme.

Hautakiviin voidaan lisätä korukiviä, 
jotka loistavat kauniisti auringon valossa.

Nimet voidaan laittaa hautakiveen nimilaatoin. 
Valikoimissamme on paljon erilaisia laattamalleja ja värejä.
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874. KALLA
k� 80 cm x l� 55 cm, Spektroliitti

875. Perhoset, k. 90 cm x l. 50 cm, Spektroliitti 881. Köynnös, k. 90 cm x l. 40 cm, Aarni 881. Köynnös-mallin yksityiskohta876. Villiruusut, k. 80 cm x l. 40 cm, Spektroliitti

878. Kauniit muistot, k. 90 cm x l. 45 cm, musta877. Tähtien virta, k. 60 cm x l. 30 cm, musta

880. Lintunen, k. 80 cm x l. 50 cm, punainen gneissi879. Lintunen, k. 60 cm x l. 30 cm, Savon helmi
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888. Hiljainen virta, k. 90 cm x l. 80 cm, 
musta, mattahiottu

885. Kuunsilta, k. 90 cm x l. 50 cm, musta 886. Ikivirta, k. 90 cm x l. 50 cm, Aarni

887. Aina luonasi, k. 60 cm x l. 80 cm, Pohjolan loimu

884. Illan varjot, k. 90 cm x l. 55 cm, 
musta, mattahiottu883. Unohtumaton, k. 90 cm x l. 40 cm, musta

 
k. 70 cm x l. 78 cm, Pohjolan loimu ja musta, timanttiharjattu

882. POHJOLAN YÖ
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889. HOPEAKÖYNNÖS 
k. 80 cm x l. 50 cm, musta. Kivessä oleva kaiverruskuvio jatkuu kiven päälle.

891. Elämän sävyt, k. 100 cm x l. 55 cm x p. 30 cm, 
musta, kiillotettu, mattahiottu ja 

hiekkapuhallettu pinta
Mallin 891 tolpan päälle voidaan valita 

toiveen mukainen koriste

895. Sydämeni tänne jää, 
k. 60 cm x l. 40 cm, musta

892. Tuntematon maa, 
k. 90 cm x l. 40 cm, Pohjolan loimu

894. Yötön yö, 
k. 70 cm x l. 55 cm, Kurun harmaa graniitti

893. Aaltojen äärellä, k. 90 cm x l. 40 cm, Aarni

890. Elämän virta,
k. 80 x l. 55 cm, musta Mallin 890 taidelasi
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Ikuisuus-sarja
RitvaLiisa Pohjalaisen suunnittelemat Ikuisuussarjan 

muistomerkit välittävät ajatonta kauneutta ja rauhaa. Pohjalaisen 
muotoilu kestää aikaa ja on avoin liittymään osaksi 

Sinun sukusi ainutkertaisia vaiheita.

Kaikki Ikuisuussarjan hautakivissä olevat veistokset 
ovat RitvaLiisa Pohjalaisen suunnittelemia.

874. Kallahautakivi on osa Kallatuoteperhettä, johon 
kuuluvat muistoesine, arkku, uurna ja muistokoru. Kuvan muistoesinettä 

on saatavilla myymälöistämme tai edustajiemme kautta.
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874. Kalla, k. 80 cm x l. 55 cm, Spektroliitti

901. Valoon päin, 
k. 100 cm x l. 25 cm x p. 25 cm, musta

899. Rauha, k. 120 cm x l. 55 cm, musta

896. LILJA
k. 120 cm x l. 55 cm, Aarni

903. Valkeat kallat, k. 60 cm x l. 40 cm, Spektroliitti

902. Laine, 
k. 75 cm x l. 120 cm, p. 20,5 cm, musta

897. Valkoinen lilja, k. 80 cm x l. 50 cm, musta

900. Taival, k. 120 cm x l. 60 cm, musta

898. Elämän virta, k. 100 cm x l. 60 cm, musta
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Kivilajit, koristeet ja 
nimilaatat

Hautakiven yksityiskohdat ovat muunneltavissa toiveiden mukaan. 
Hautakiven ilmeeseen voidaan vaikuttaa valitsemalla mieleinen 

kivilaji, pohjakivi ja koristeet. Tutustu erilaisiin vaihtoehtoihimme ja 
pyydä luonnos valitsemastasi kokonaisuudesta myymälästämme tai 

lähimmältä edustajaltamme.

Kivilajit 
sivu 50 

 

Erikoispohjakivet ja kukka-aitiot 
sivu 50 

 

Nimilaatat 
sivu 51 

 

Fontit 
sivu 52 

 

Kaiverretut koristeet 
sivu 53 

 

Pronssikoristeet 
sivut 54–55 

 

Enkelipatsaat 
sivu 55 

 

Lyhdyt ja maljakot 
sivut 56–59 
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K I V I L A J I T

E R I K O I S P O H J A K I V E T 
J A  K U K K A - A I T I O T

N I M I L A A T A T

ERIKOISLAATAT

Aarni Taivassalon punainen

Punainen gneissi

Pohjolan loimu

MustaKurun harmaa

Spektroliitti

Savon helmi

Valkea helmi Vehmaan punainen

Kivi on luonnonmateriaali ja sille on ominaista värin ja kuvioinnin 
vaihtelevuus. Tilauksesta on saatavana myös muita kivilajeja.

Pohjakivivalinta viimeistelee muistomerkin. Viimeistellyn, tyylikkään ja 
helppohoitoisen lopputuloksen saat valitsemalla kukkaaukollisen pohja
kiven, jossa kukat ovat siististi esillä. Pohjakiven kiillotetulta pinnalta lika 
on helppo poistaa. Mallit voidaan tilata myös sivuilta kiillotettuina tai 
kaikilta pinnoilta hiekkapuhallettuina.

EP1
Päältä kiillotettu pohjakivi 
3osaisella kukkaaitiolla.

EP6
Päältä kiillotettu kukka 

aukollinen pohjakivi.

EP2
Päältä kiillotettu pohjakivi 

maljakkopäädyllä ja 
kukkaaitiolla.

EP7
Päältä kiillotettu kukka 

aukollinen pohjakivi 
maljakonrei’illä.

EP3
Päältä kiillotettu pohjakivi 

kahdella maljakkopäädyllä ja 
kukkaaitiolla.

EP8
Muotoon lohkottu 

kukkaaukollinen pohjakivi.

EP5
Päältä kiillotettu pohjakivi 
Umallisella kukkaaitiolla, 

jossa paikka 
pronssikoristeelle

EP9
Kukkaaukollinen päältä 

kiillotettu pohjakivi, 
kukkaaukko kiven sivulla.

VALETUT LAATAT KOHOKIRJAIMIN

PL9

PL19PL18

PL23 lehti oikealla

PL21

PL23 lehti vasemmallaPL22

PL14PL13PL10 PL12PL11

LEVYLLE KAIVERRETUT LAATAT

PL8PL7PL6PL5

PL16PL15

VALETUT LAATAT KAIVERRETULLA TEKSTILLÄ

PL4PL3PL2 PL17PL1

PL25 PL26

PL24

KÄYTÄMME KOTIMAISIA KIVILAJEJA
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P R O N S S I F O N T I T

K A I V E R R E T U T  K O R I S T E E T

K A I V E R R U S F O N T I T

F1 Antikva

F5 Yhtenäinen kauno, yhteenvalettu

F9 Kontur

F2 Kapea antikva

F6 Sanvito, yhteenvalettu

F11 Elegant, yhteenvalettu

F3 Groteski

F7 Zurich Calligraphic, 
yhteenvalettu

F4 Avant Garde, 
yhteenvalettu

F8 Edwardian Script, yhteenvalettu

Pronssifontteja on saatavilla eri pintakäsittelyin mm. taidepatinoituina, 
tummina, kromattuina, harmaina ja kiiltävän mustina.

Pronssisia ja kaiverrettuja kirjaimia voi yhdistellä. Kuvassa olevan hautakiven sukunimi on 
kromattua ja raepuhallettua pronssia, etunimet ovat kaiverretut ja hopeamaalatut.

Kaiverretut kirjaimet voidaan joko kullata tai maalata. 
Maalin sävyn voi valita useista vaihtoehdoista.

R S T - F O N T I T

F13 Ruben F14 Bente F15 Bischoph 

Kirjaimet F13 ja F14 voidaan tilata joko harjatulla tai kiillotetulla pinnalla. Ruostumattomasta 
teräksestä valmistettujen kirjainten kanssa yhdistettäviin kaiverrettuihin kirjaimiin 
suosittelemme hopeamaalausta.

K1

K6

K11

K2

K7

K12

K3

K8

K13

K4

K9

K14

K5

K10

K15
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P R O N S S I R I S T I T

P R O N S S I L I N N U T E N K E L I P A T S A A T

M U U T  P R O N S S I S Y M B O L I T

PK1 PK60

PK62

PK80

PK83 PK84 PK85

PK81 PK82

PK63

PK61

PK65PK10 PK11 PK12 PK13 PK14

PK2 PK3 PK4 PK9

PK43

PK44

PK34 PK35

PK36

PK31

PK37 PK38

PK39 PK40 PK41 PK42
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P Y Ö R E Ä T  L Y H D Y T H O L V I -  J A 
G O O T T I L A I S E T  L Y H D Y T

Lyhdyissä poltetaan öljykynttilää, joka laitetaan lyhtyyn saranoidun 
taka luukun kautta. Lyhtykehykseen voi valita joko hiekkapuhalletun 
lasin, kuviolasin pronssikoristeella tai taidelasin. Kaikkia lyhtyjä saa 
myös edestä avattavina. Pyöreiden lyhtyjen halkaisija on 21 cm.

Lyhdyissä poltetaan öljykynttilää, joka laitetaan lyhtyyn 
saranoidun taka luukun kautta. Lyhtykehykseen voi valita 
joko hiekkapuhalletun lasin, kuviolasin pronssikoristeella 
tai taidelasin. Lyhtyjä on saatavana kolmessa eri koossa, 
myös edestä avattavina.

LASIVAIHTOEHDOT LASIVAIHTOEHDOT

Holvilyhty: 
Iso holvilyhty 41,5 cm x 19,5 cm 
Pieni holvilyhty 32 cm x 14 cm 
Miniholvilyhty 24 cm x 12 cm

Goottilainen lyhty: 
Iso goottilainen 38 cm x 18 cm 
Pieni goottilainen 33 cm x 14 cm 
Minigoottilainen 25 cm x 12 cm

KOOT

L102 L118L111 L113

L119 L124

L155

L121

L156

L123

L157

L100 L101 L130 L133

L134 L136 L137 L140

L152 L153 L154

PYÖREIDEN, HOLVI-  JA GOOTTILAISTEN LYHTYJEN KEHYSSÄVYT

Kirkas Taidepatina
Tumma 

Saatavilla mattana 
tai kiiltävänä

Kromi Harmaa
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S U O R A K A I D E L Y H D Y T E R I L L I S E T  M A L J A K O T  J A 
L Y H D Y T

Lyhdyn sisälle sopii viiden vuorokauden öljykynttilä. Kynttilä laitetaan 
lyhtyyn takaluukun kautta. Kaikkia lyhtyjä saa myös edestä avattavina.
Lyhdyn lasina käytetään fasettihiottua kirkasta lasia ja kehykseen voi 
halutessaan valita pronssikoristeen. Lyhtykehyksen koko on 21 cm x 
14 cm. 

Maljakot ja lyhdyt kiinnitetään pohjastaan joko pohja
kiveen tai erilliseen tolppaan. * Tähdellä merkityt saa 
myös sivukiinnityksellä. 

SUORAKAIDELYHTYJEN KEHYSSÄVYT

SUORAKAIDELYHTY/ISO K. 25 X L.  14 CM

L210 L211 L212 L213 L215

L216 L217 L218 L219

Kirkas KromiTaidepatina
Tumma patina

Saatavilla mattana 
tai kiiltävänä

M1a* M1b* M2 M3

M4 M6 M7

P10 P11 P12

P1a*

P1b* P7 P8a* P8b*

P9a* P9b*

Harmaa

L225 taidelasi (malli 890)
Saatavilla myös muilla kehyssävyillä.
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Hautakivien 
lisäkaiverrukset 

ja entisöinti

Uusien hautakivien ohella teemme lisäkaiverruksia vanhoihin 
hautakiviin. Lisäkaiverruksen yhteydessä on hyvä hetki huoleh
tia tarvittavista entisöinneistä, jotka edesauttavat hautakiven 
kunnossa pysymistä.

Teemme lisänimen kaiverruksia sekä hautakivien entisöintejä 
PohjoisSavossa, Tampereen ympäristössä ja pääkaupunkiseu
dulla. Kaiverrukset ja kunnostukset tehdään pääasiassa kesä
aikaan toukolokakuussa.

Entisöimällä vanhastakin hautakivestä saadaan uudenveroinen. 
Kauttamme järjestyvät vanhan hautakiven tekstien ja koristei

den uudelleenkultaukset ja maalaukset, kiven pesu ja hiekka
puhallustyöt sekä kivien oikaisut, nostot ja siirrot. Meiltä voi tila
ta myös nimilaattoja vanhoihin hautakiviin.

Jos vanhaan hautakiveen tarvitaan lisänimiä, mutta kiven etu
pinnassa ei ole tilaa uusille nimitiedoille, voit kysyä meiltä 
suunnitteluapua. Vanhan hautakiven yhteyteen voidaan laittaa 
esimerkiksi lisäkivi, johon uusi nimi saadaan mahtumaan. Li
säksi nimilaattavalikoimasta löytyy vaihtoehtoja, jotka voidaan 
sijoittaa vanhan hautakiven päälle. Useimmissa tapauksissa on 
mahdollista hioa vanhan hautakiven pinta ja tehdä nimien ase
moinnit uudelleen lisätilan saamiseksi.

Hautakivi ennen entisöintiä. Hautakivi entisöinnin jälkeen.

Vanhan hautakiven yhteyteen voidaan suunnitella erilaisia lisäkiviä, 
joihin uusi nimi voidaan laittaa.

Osa nimilaatoista on kiinnitettävissä kiven päälle.
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Hautakiven hoito
Kivi on kaunis, arvokas materiaali ja kestävyydessään Kivi on kaunis, arvokas materiaali ja kestävyydessään 

lähes ikuinen. Hautamuistomerkkinä kiveen liittyy paljon lähes ikuinen. Hautamuistomerkkinä kiveen liittyy paljon 
tunnearvoa ja siltä vaaditaan tietynlaista edustavuutta. tunnearvoa ja siltä vaaditaan tietynlaista edustavuutta. 

Säännöllinen kiven hoito on hyvä ottaa tavaksi Säännöllinen kiven hoito on hyvä ottaa tavaksi 
jokaisen haudalla käynnin yhteydessä.jokaisen haudalla käynnin yhteydessä.

Yleisintä likaa hautakivissä ovat hiekka ja multaroiskeet. 
Roiskeet ovat puhdistettavissa harjalla ja vedellä tai 
miedolla pesuaineliuoksella. Harjaaminen soveltuu 
myös siitepölyn puhdistamiseen kivestä. Siitepölyn 
puhdistaminen kannattaa tehdä säännöllisesti 
pinttymien estämiseksi. Sammaleen poistamiseksi 
voidaan käyttää apuna ruostumattomasta teräksestä 
valmistettua harjaa mikäli sammal on pinttynyttä.

Kullatut tekstit on puhdistettava varoen ja ensimmäisen vuoden aikana 
puhdistusta ei suositella tehtäväksi ollenkaan. Kullatut tekstit voidaan 
puhdistaa pehmeällä kankaalla ja tarvittaessa kultaukset voidaan uusia.

Metallikirjaimet ja koristeet patinoituvat ajan myötä tummemmiksi eli 
sävyn muuttuminen niissä on normaalia. Metallikirjaimien ja koristei
den puhdistukseen voidaan tarvittaessa käyttää metallin puhdistukseen 
soveltuvia tahnoja.

Lyhtykivissä saa polttaa ainoastaan öljykynttilöitä ja vääränlaisten kynt
tilöiden polttaminen voi aiheuttaa lyhdyn nokeentumisen sekä steariini
roiskeita. Lyhtylasien puhdistaminen voidaan tehdä vedellä tai miedolla 
pesuaineella. Pinttynyt noki puhdistetaan keraamisten liesitasojen puh
distukseen tarkoitetulla puhdistusaineella. Steariinista tulleita rasvatah
roja voidaan puhdistaa talousspriillä tai puhdistetulla bensiinillä.

Kiven oikaisu on tehtävä pikimmiten, mikäli kallistumista ilmenee. Huo
mattavasti kallellaan olevan kiven viereen ei pidä mennä. Kivillämme on 
kahden vuoden oikaisutakuu ja mikäli kivi kallistuu myöhemmin, niin voit 
tiedustella oikaisua seurakunnasta, hautaustoimistosta tai meiltä.

Teemme PohjoisSavossa, Tampereen ympäristössä sekä pääkaupunki
seudulla hautakivien puhdistuksia sekä entisöintejä. Annamme mielel
lämme tarjouksen vanhan hautakiven entisöintitöistä.

ILKIVALTATAKUU

Joskus hautakivet voivat vahingoittua ilkivallan seurauksena. Hautakivel
le onkin mahdollista hankkia ilkivaltatakuu. Ilkivaltatakuu on voimassa 5 
vuotta ja se korvaa ilkivallan seurauksena hautakivelle aiheutuneet va
hingot omavastuuosuuden ylittävältä osalta. Kysy lisää ilkivaltatakuusta 
meiltä tai edustajaltamme.
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Kivi kestää 
läpi elämän

Keittiön merkitys kodin keskipisteenä on kasvanut 
jatkuvasti. Laadukas työtaso viimeistelee unelmien 
keittiön ja sen valintaan kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota. Kestävä työtaso on pitkäaikainen hankinta 
ja huolella tehty valinta takaa tyytyväisyyden pitkäksi 
aikaa.

Aito luonnonkivi on erinomainen valinta työtasoksi Aito luonnonkivi on erinomainen valinta työtasoksi 
keittiöön sekä kodin muihin tiloihin. Ylöjärvellä sijaitseva keittiöön sekä kodin muihin tiloihin. Ylöjärvellä sijaitseva 

tehtaamme on erikoistunut työtasojen valmistukseen. tehtaamme on erikoistunut työtasojen valmistukseen. 
Luonnonkivien lisäksi valikoimaamme kuuluvat Luonnonkivien lisäksi valikoimaamme kuuluvat 

keraamiset tasot sekä kvartsikomposiitit.keraamiset tasot sekä kvartsikomposiitit.

Kuten hautamuistomerkkimme, myös työtasomme valmistetaan Suo
messa, yksilöllisesti mittatilaustyönä. Laajasta valikoimastamme löy
tyy varmasti sopiva materiaali sekä sävy jokaiseen tarpeeseen. Olipa 
kyseessä remontti tai uudiskohde, palvelevat myymälämme Kaavilla, 
Ylöjärvellä sekä Helsingissä auttavat ja opastavat oikean materiaalin ja 
sävyn valinnassa.

Kivilähteen työtasovalikoimaan kuuluu kolme eri materiaalia: luonnon
kivet, keraamiset tasot sekä kvartsikomposiitit. Materiaalien välillä on 
pieniä eroavaisuuksia, yhteisenä tekijänä kaikilla on helppohoitoisuus 
sekä upea ulkonäkö. Laadukas työtaso kestää kulutusta ja säilyy uuden
veroisena koko käyttöikänsä.

Luonnonkivissä on saatavilla kaksi pintakäsittelyvaihtoehtoa: kiillotettu 
ja timanttiharjattu. Molemmissa yhdistyvät luonnonkiven parhaat omi
naisuudet kuten kestävyys ja helppohoitoisuus. Luonnonkivi on myös 
ekologinen valinta; louhinta ja jalostaminen tapahtuvat kokonaan me
kaanisesti ilman kemikaaleja.

Keraamiset työtasot ovat erittäin kovia, tiiviitä sekä hyvin lämpöä kestä
viä. Ne soveltuvat erinomaisesti sekä perinteiseen että moderniin tyy
liin. Keraamisia tasoja on saatavilla sekä mattamaisella että kiiltävällä 
pinnalla. Keramiikka on 100 % luonnontuote koostuen esimerkiksi sa
vesta ja kvartsista eikä se sisällä sidosaineita.

Kvartsikomposiiteista on saatavilla paljon erilaisia vaaleita ja valkoisia 
sävyjä. Kvartsien pinta on hyvin tiivis ja hygieeninen. Luonnonkivistä ja 
keramiikasta poiketen lämmönkesto on heikompi, joten kuuman astian 
alla on aina käytettävä pannunalustaa.

Työtasovalikoimaamme ja eri materiaalien ominaisuuksiin voit tutus
tua tarkemmin kotisivuillamme osoitteessa www.kivilahde.fi, jossa on 
myös nähtävillä referenssikuvia. Mallipaloja eri materiaaleista on katta
vasti esillä kaikissa myymälöissämme sekä jälleenmyyjillämme ympäri 
Suomen.
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Kivilähde

Kivilähde – Kaavin Kivi Oy on vuonna 1989 perustettu kiven
jalostusyhtiö. Yritys on tunnettu hyvästä palvelustaan, yksilöl
lisistä ja kauniista hautamuistomerkeistään sekä laadukkaista 
kivi tasoistaan. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on toteuttaa 
asiakkaan toiveet ja ajatukset kiveen muotoiltuna. Kivilähteen 
tehtailla on valmistunut jo yli 40 000 hautakiveä yksityishenki
löille sekä kymmeniä veistoksia ja muistomerkkejä esimerkiksi 
seurakunnille.

Tehtaamme ovat Kaavilla, Ylöjärvellä ja Helsingissä. Tehtaidem
me yhteydessä sijaitsevat lisäksi täyden palvelun kivimyymälät, 
joissa ovat kattavasti esillä sekä hautakivet että kivitasot. Myy
mälät palvelevat myös hautakivien suunnittelussa. Lisäksi Sinua 
palvelevat koko Suomen alueella asiantuntevat edustajamme.

Hautakivissä käytetyt kivilaadut ovat kotimaisia. Haluamme nyt 
ja tulevaisuudessa edistää suomalaisen kiven käyttöä, jolla on 

tunnemerkitys hautakivissä sekä positiivinen työllisyysvaikutus. 
Kivilähde louhii suosittua viininpunaista Savon helmi gneissiä 
Rautavaaralta, vihreän ja ruskean sävytteistä Aarnigraniittia 
Kiuruvedeltä ja mustaa diabaasia, harmaan sävyistä Pohjolan 
loimu kvartsiittia sekä vaaleaa Valkeaa helmeä Varpaisjärveltä. 
Lisäksi yhtiöllä on useita tutkimuksen alla olevia kiviesiintymiä. 
Omat kiviesiintymät takaavat asiakkaille laadukkaan kiven sekä 
monipuolisen värivalikoiman.

Vuonna 2019 Kivilähde saavutti 30 vuoden merkkipaalun. Tä
nään Kivilähde toimii edelläkävijänä nykyaikaisessa suomalai
sessa kiven työstössä ja pitkää historiaamme kunnioittaen tuot
teidemme laadun takaa by Kaavin Kivi signeeraus.

Olemme palveluksessasi, 
mielellämme!

Helsinki, Kamppi

Helsinki, Tapanila

Kaavi

Ylöjärvi



KAAVI 
Kirjekuorentie 6 
73600 Kaavi 
Puh. 017 6880 100 
myynti@kaavinkivi.fi

YLÖJÄRVI 
Kivilähteentie 13 
33470 Ylöjärvi 
Puh. 017 6880 160 
myynti@kivilahde.fi

HELSINKI,  KAMPPI 
Mechelininkatu 3 B 
00100 Helsinki 
Puh. 017 6880 140 
helsinki@kivilahde.fi

HELSINKI,  TAPANILA 
Punttikuja 3 
00730 Helsinki 
Puh. 017 6880 142 
tapanila@kivilahde.fi

KIVILAHDE.FI

EDUSTAJAMME

  


