




SUUNNITTELIJA PINJA HELLMAN
Yksilöllisyyden puolesta

Kiviliike Sairanen otti minuun yhteyttä koska 
he halusivat uuden, helpommin saavutettavan 
tuoteryhmän tavanomaisten mallistokivien ja 
harvinaisempien yksittäiskappaleiden välille. He 
halusivat malliston, jossa yhdistyvät yksilöllisyys, 
korkea laatu ja kohtuullinen hinta. 

Muisto-kivimallistossa olen laadun ja estetiikan 
lisäksi  kiinnittänyt huomiota siihen, että sinun 
olisi mahdollisimman helppo löytää mieleisesi 
kokonaisuus. Valittavanasi on jokaiseen malliin 
parhaiten sopivat kiven ja koristeiden väriyhdis-
telmät.

Valitessasi kiven Muisto-mallistosta lopputulos on 
aina toiveidesi mukainen, laadukkaasti toteutettu 
kokonaisuus.

Pinja Hellman suunnittelee hautakiviä tilaustyönä. Hänen 
suunnittelemiaan yksittäiskappaleita löytyy hautausmailta 
Lapista Keski-Eurooppaan.



Valo
Perinteitä 
kunnioittava
muoto yhdistyy 
laadukkaasti 
toteutettuihin 
yksityiskohtiin. 
Kookkaan 
lyhty aukon edessä 
olevalle hyllylle 
voit valita 
haluamasi 
koristeen.



Ei 

Paakivea on
mahdollista 
leventaa

Tekniset tiedot

Korkeus 80 cm
Leveys 70-130 cm
(Lyhtypilarin koko ei muutu)

Pilari sahattu, 
pääkiven etupinta 
kiillotettu, 
reunat sahattu tai 
kiillotettu.

Värivaihtoehdot

Tumma labrador
Vaalea labrador
Spektroliitti
Oulaisten ruskea
Kurun harmaa
Vehmaan punainen
Musta
Mäntsälän punainen

Lyhtyaukon kehys ja 
koristeet pronssia.

Tekstit pronssia.



Sarastus
Yksinkertainen,
asettelultaan
moderni Sarastus.
Kiveen upotetusta
lyhdystä valo 
kajastaa kolmeen 
suuntaan.
Leikkokukat 
korostuvat
maljakossa, 
nimitietoja
peittämättä.



SUKUNIMI

Etunimet
1. 1. 1910 - 1. 1 . 1999

Etunimet
1. 1. 1910 - 1. 1 . 1999

Etunimet
1. 1. 1910 - 1. 1 . 1999

Etunimet
1. 1. 1910 - 1. 1 . 1999

Etunimet
1. 1. 1910 - 1. 1 . 1999

Tekniset tiedot

Korkeus 90 cm
Leveys 50 cm
Mahdollinen myös 80 cm korkeana.

Etupinta ja sivut kiillotettu.

Lyhty ja Maljakko 
ovat kivessa 
kiinteina 
elementteina.

Kiven voi 
toteuttaa myos 
peilikuvana .

Värivaihtoehdot

Tumma labrador
elementit hopea

Vaalea labrador
elementit hopea

Spektroliitti
elementit kulta tai hopea

Oulaisten ruskea
elementit kulta

Vehmaan punainen
elementit kulta

Musta
elementit kulta tai hopea

Tekstit kohokirjaimin tai
kaiverrettuna.



Koski
Koski kuvastaa 
elämän virtaa. 
Ristillä on 
siinä arvoisensa 
paikka. 
Kahteen palstaan 
jaettu nimitila 
mahdollistaa 
useamman
sukunimen 
käytön.



Tekniset tiedot

Korkeus 90 cm
Leveys 70 cm

Etupinta ja sivut kiillotettu.

VUORI VIRTA

Risti pronssia ja 
ruostumatonta 
terasta.

Värivaihtoehdot

Tumma labrador
Spektroliitti
Musta

Tekstit kaiverrettu.
Väri kulta, hopea tai harmaa.



Tässä kivessä 
kokonaisuus 
muodostuu 
kahdesta osasta. 
Ne ovat erillään, 
mutta silti yhdessä.

Aalto



10 laattaa tai 
lyhty ja 
8 laattaa.

kaantyva lyhty 

Tekniset tiedot

Korkeus 70 cm
Leveys 55 cm

Etupinta ja sivut kiillotettu.
Lyhty pronssia.

Nimitiedot valetuissa pronssi-
laatoissa kultaisin koho-
kirjaimin. Kivessä on tilaa 
kym menelle laatalle. 

Laattamallit takakannessa.

Värivaihtoehdot

Tumma labrador
Vaalea labrador
Spektroliitti
Oulaisten ruskea

Vehmaan punainen

Mäntsälän punainen

Lyhty ja laatat tummaksi 
patinoitu.

Kurun harmaa

Musta



Taivaanranta
Horisontin yllä 
lentävät linnut 
tuovat mieleen 
Hilja Haahden 
runon:
Niinkuin 
muuttolintusen tie
kotoa kauas 
matka vie ... 



Kiillotetut
sivut

10 laattaa tai 
lyhtyja 8 laattaa

Värivaihtoehdot

Tumma labrador
Vaalea labrador
Spektroliitti
Oulaisten ruskea

Vehmaan punainen

Mäntsälän punainen

Linnut, lyhty ja laatat 
tummaksi patinoitu.   

Tekniset tiedot

Korkeus 70 cm
Leveys 60 cm

Etupinta kiillotettu, 
sivut kiillotettu tai lohkottu.
Linnut pronssia.

Nimitiedot valetuissa 
pronssi laatoissa kultaisin 
kohokirjaimin. Kivessä on 
tilaa kym menelle laatalle. 

Laattamallit takakannessa.

Kurun harmaa

Musta



Majakan valo 
näkyy kauas. 
Kukkien juurella 
teksti muistuttaa: 
pilvien takana on 
aina valoa.








