
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. Paasikivi Oy:n tuotteilla 
on Suomalaisen Työn Liiton 
Avainlippu -tunnus.
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Muistomerkki kuvastaa vainajan persoonallisuutta sekä kun-
nioittaa hänen elämäänsä arvokkaalla tavalla. Jokainen ihmi-
nen 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 hauta-
muistomerkkejä 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 valmiste-
taan 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 syvyys-
vaikutelma, jota ajan tuoma patina korostaa. Tuotteesta 
riippuen valmistuksessa on noin 15–30 käsityönä tehtä-
vää työvaihetta valusta ja viimeistelystä pintakäsittelyyn 
ja pakkaukseen.
 Erilaiset pintakäsittelyt mahdollistavat hyvinkin yksi-
lölliset ratkaisut. Pronssituotteiden ulkonäköä ja väritystä 
voidaan muunnella pintakäsittelyillä. Eri pintakäsittelyt 
soveltuvat myös hyvin yhteen vastaavanlaisen kaiverretun 
tekstin ja koristeiden kanssa. Ammattitaidolla tehty piilo-
kiinnitys takaa huomaamattoman ja kestävän kiinnityksen.

Muistot elävät hautakiveen ikuistettuina

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, mitoi-
tuksen ja muotoilun suhteen sekä erilaisilla tuoteyhdistelmillä.

Paasikivi® on M. J. Paasikivi Oy:n rekisteröimä tavara-

merkki. Paasikivi® -tuotteilla on tekijänoikeus-, malli- 

oikeus- ja tavaramerkkisuoja.  M. J. Paasikivi Oy:n  

tuotteet sekä markkinointiaineistot ovat tekijän- 

oikeuksien suojaamia.

Tuotekuva- ja esiteaineisto painetussa sekä sähköi- 

sessä muodossa on M. J. Paasikivi Oy:n omaisuutta 

ja se on tarkoitettu ainoastaan Paasikiven tuotteiden 

markkinointiin.

Suomalaisille Suomesta 
– yksilöllisesti, laadukkaasti ja joustavasti




