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AMADEUS  aaltolouhittu | kynttilärakenne kivikehyksellä

SPEKTROLIITTI  puoliserpentiini | ympäri hiottu | lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  ympäri hiottu 
muotokivi | metallinen lyhtyrakenne

MUSTA  pystymalli | sivut louhittu | kiviristi

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  sivut louhittu | huullettu pilari | 
lyhtyrakenne kivestä | kiviristi

LIEDON PUNAINEN  sivut louhittu | 
lyhtyrakenne kivestä | reikäpohja

Ei tunne tietänsä ihminen,
elo on kuin hiukkanen, hetkinen,
valot, varjot vuoroin täyttää sen,
kuka tietää päivänsä viimeisen.

AMADEUS  sivut louhittu | lyhtyrakenne303
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MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  kaarimuoto | 
kynttilärakenteet kivikehyksillä, keskikoko
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302 VEHMAAN PUNAINEN  serpentiinimuoto | 
kynttilärakenne metallikehyksellä

MUSTA  suorakaide | kynttilärakenteen tausta hiekkapuhallettu | 
kynttilärakenne suorakaide



MUSTA  pystykivi | 
ympäri hiottu

KURUN HARMAA  sivut louhittu | lyhtyrakenne kivestä

MUSTA  serpentiini | etu ja sivut hiottu | 
lyhtyrakenteet kivestä molemmin puolin

SININEN TÄHTI  pisaramalli | sivut louhittu | 
valkoinen teksti | lyhtyrakenne kivestä | reikäpohja

Sydämessä soi
laulu hiljainen ja sanaton.
Metsä hiljaa huminoi
kiire poissa on. 

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  pilarikivi | lyhtyrakenne kivestä313

VAALEA LABRADOR  sivut louhittu | lyhtyrakenne kivestä310
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LIEDON PUNAINEN  serpentiini |

lyhtyrakenne kivestä
312

MUSTA  | serpentiinimuoto 



MUSTA sivut louhittu | pilari keskellä | 
lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  puoliserpentiini | 
etu ja sivut hiottu | lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  ympäri hiottu muotokivi | 
tekstit kullattu | lyhtyrakenne kivestä

SPEKTROLIITTI  kattomalli | serpentiini | ympäri hiottu | lyhty-
rakenteet molemmin puolin | ympäri hiottu reikäpohja

MUSTA  kaarikivi | pilarit molemmin puolin | lyhty-
rakenne kivestä | ympäri hiottu reikäpohja

MUSTA  sivut louhittu | sahattu kiviristi | lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  pystykivi | 
sivut louhittu | valkoinen teksti | 

lyhtyrakenne kivestä

Hyvä on nukkua lepoon, rauhaan.
Siirtyä rantaan tyyneen, lauhaan,

kun ilta pilvet jo ruskottaa. 

SININEN TÄHTI  sivut louhittu | 
lyhtyrakenne kivestä | reikäpohja
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MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  puoliserpentiini |
lyhtyrakenne kivestä

VARPAISJÄRVEN MUSTA  suorakaide | 
lyhtyrakenne kivestä

VARPAISJÄRVEN MUSTA  | suorakaide 
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MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  ympäri hiottu muotokivi | valkoinen teksti

MUSTA  sivut louhittu | lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  sivut louhittu | 
valkoinen teksti | lyhtyrakenne kivestä

MUSTA  puoliserpentiini | ympäri hiottu | lyhtyrakenne kivestä

MUSTA  pilarikivi | lyhdyt molemmin puolin

MUSTA  pystykivi | puoliserpentiini | 
lyhtyrakenne kivestä

Elämää eivät ole päivät,
jotka ovat menneet,

vaan hetket, 
jotka muistetaan. 
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KURUN HARMAA  |  peilikivi333

VARPAISJÄRVEN MUSTA  | lyhtyrakenne kivestä331

MUSTA POSKIKIVI  | teksti kromimetallia

SPEKTROLIITTI  louhittu | keskikokoinen 
kynttilärakenne kivikehyksellä

329



AMADEUS  aaltolouhittu | 
valkoinen teksti | mustat metallikirjaimet

SININEN TÄHTI  louhitut sivut | 
kromattu goottilainen lyhtyrakenne | reikäpohja

SININEN TÄHTI  keskikokoinen lyhtyrakenne 
kivestä | hiekkapuhallettu osa | reikäpohja

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  serpentiinimuoto | 
lyhtyrakenteet metallista 

SININEN TÄHTI  louhitut sivut | kynttilärakenne 
kivestä | lasiin hiekkapuhallettu kuvio

SININEN TÄHTI  serpentiini | sivut hiottu | 
kynttilärakenne kivestä 

SININEN TÄHTI  suorakaide | 
kaksi lyhtyrakennetta metallista

 AMADEUS  muotohiottu kivi | 
lyhtyrakenne metallista

KURUN HARMAA  
ympärilouhittu kivi peilillä

SPEKTROLIITTI  muotohiottu | lyhtyrakenne 
kivestä | kromatut metallit 
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VARPAISJÄRVEN MUSTA louhittu 
sydämenmuotoinen kivi | kromatut koristeet | 

sydämenmuotoinen lyhtyrakenne



Laserkaiverrus

KURUN HARMAA  kaarikivi | pilarit, joissa metalliset lyhtyrakenteet

TUMMA HARMAA  peilikivi | sivut louhittu | lyhtyrakenne kivestä

MUSTA  pystykivi | sivut hiottu | 
lyhtyrakenne kivestä

SPEKTROLIITTI  sivut louhittu | 
lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  sivut louhittu | lyhtyrakenne kivestä

MÄNTSÄLÄ PUNAINEN  kattomalli | 
sivut hiottu | lyhtyrakenne kivestä

SPEKTROLIITTI  suorakaide | sivut hiottu

Ihminen on kuin tuulen henkäys,
hänen päivänsä kuin pakeneva varjo. 
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356 ORIMATTILAN PUNAINEN  serpentiinimuoto | 
keskikokoiset goottilaiset lyhtyrakenteet



  
Nettisivultamme löydät suunnitteluohjelman, jonka avulla on mahdollista suunnitella hautakiviä.

KIVICENTER Tule tutustumaan näyttelytilaamme osoitteessa 

LAAJALAHDENTIE 22, KOKKOLA.

Avoinna ma–pe klo 9–16, muina aikoina sopimuksen mukaan.

www.hautakivipalvelu.fi
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MÄNTSÄLÄN PUNAINEN  louhittu | 
keskikokoiset kynttilärakenteet kivikehyksillä
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359 AMADEUS  aaltolouhittu | kynttilärakenne kivikehyksellä
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362 SPEKTROLIITTI  louhittu | keskikokoinen 
kynttilärakenne metallikehyksellä

365 SPEKTROLIITTI  louhittu | kynttilä-
rakenne kivikehyksellä

SININEN TÄHTI  louhittu | 2-osainen | 
kynttilärakenne kivikehyksellä, suorakaide

AMADEUS  louhittu | 2-osainen | kynttilärakenne 
kivikehyksellä, suorakaide

SPEKTROLIITTI  hiottu | 2-osainen | kynttilä-
rakenne kivikehyksellä, suorakaide

SININEN TÄHTI  hiottu | 2-osainen | kynttilä-
rakenne kivikehyksellä, suorakaide

Jokainen päivä
on yhtä lähellä ikuisuutta.
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VIHREÄ LOIMU  etupintaan sahatut urat | kynttilä-
rakenteet kivikehyksillä, suorakaide

KURUN HARMAA  louhittu | kynttilärakenne 
mustalla metallikehyksellä

SININEN TÄHTI  louhittu | 
kynttilärakenne kivikehyksellä, 

suorakaide

SININEN TÄHTI  etupintaan sahatut urat | kynttilä-
rakenteet kivikehyksillä, suorakaide

MUSTA  muotokivi | kynttilärakenne kivikehyksellä

SPEKTROLIITTI  hiottu suorakaide | kynttilä-
rakenne kivikehyksellä, suorakaide

KURUN HARMAA  louhittu | kynttilärakenne 
goottilaisella metallikehyksellä

KURUN HARMAA  louhittu | reunat hiekkapuhallettu | 
kynttilärakenne kromisella metallikehyksellä

KURUN HARMAA  hiottu sydänmalli | kynttilä-
rakenne kivikehyksellä, suorakaide
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SININEN TÄHTI  louhittu | 2-osainen | kynttilärakenne 
kivikehyksellä, suorakaide

KURUN HARMAA  | louhittu sydänmalli

MUSTA  | suorakaide SININEN TÄHTI  sahattu | puoliserpentiini | 
kynttilärakenne kivikehyksellä, suorakaide

SININEN TÄHTI  sahattu | puoliserpentiini | 
kynttilärakenne kivikehyksellä, suorakaide

SININEN TÄHTI  puoliserpentiini | kynttilärakenne kivikehyksellä

SININEN TÄHTI  louhittu | 2-osainen | kynttilä-
rakenne kivikehyksellä, suorakaide

TUMMA HARMAA  muotokivi | 
kynttilärakenne metallikehyksellä
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Minne meri ja taivas kantaa,
minne aalto ja tuuli käy,
siellä nouseva aurinko hohtaa
ja sydämelles lempeän rauhan suo.



MUSTA  puoliserpentiini | lyhtyrakenne kivestä

MUSTA  | kattomalli
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MUSTA  muotokivi | kynttilärakenne kivikehyksellä

387 MUSTA  muotokivi | kynttilärakenne 
kromisella metallikehyksellä

VARPAISJÄRVEN MUSTA  
louhittu | kääntyvä lyhtyrakenne 

 VARPAISJÄRVEN MUSTA
muotosahattu | lyhtyrakenne kivestä

KURUN HARMAA  sahatulla pinnalla | 
lyhtyrakenne kivestä, suorakaide

HOPEALOIMU  louhittu |  
lyhtyrakenne kivestä, suorakaide

SININEN TÄHTI  aaltolouhittu | lyhtyrakenne kivestä

SININEN TÄHTI  aaltolouhittu | lyhtyrakenne kivestä

SININEN TÄHTI  
louhittu kivi hiotulla peilillä 
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ORIMATTILAN PUNAINEN 
kaksi erillistä pilaria | suorakaide 

lyhtyrakenne | nimilaatat messinkiä

395

Muistoista aika rakentaa lohdutuksen.

MUSTA SERPENTIINI  
välikatolla | keskikoko | lyhtyrakenteet 

MUSTA PILARIKIVI 
lyhtyrakenteella

MÄNTSÄLÄ  
ruusu | sivut sahattu 

SININEN TÄHTI  
muotokivi | lyhtyrakenne 

TUMMA HARMAA  puoliserpentiini | 
kaarevat sivut | goottilainen lyhtyrakenne 
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Jonain päivänä tuuli vie pilvet,
ja aurinko tulee esiin.
Jonain päivänä suru on kevyempi kantaa.

SININEN TÄHTI  
lyhtyrakenne | sydän kiiltävä, 

muu osa sahattu 

MUSTA  
sivut louhittu | pilarissa lyhtyrakenne ja laserkaiverrus 

SININEN TÄHTI  
suorakaide | lyhtyrakenne | pohja uritettu
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SININEN TÄHTI  
pystykivi | puoliserpentiini | ympäri hiottu | 

goottilainen lyhtyrakenne

405

MUSTA  pystykivi | etu ja sivut hiottu | reikäpohja404



KOKKOLAN HAUTAKIVIPALVELU OY
Turkistarhaajantie 18, 67800 Kokkola
Puh. 06 822 7406
Fax. 06 822 7685
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Pohjakivet

KL-Saarela1

Kukkakoukku2

Reikäpohja3
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Kenneth Lindell
Puh. 0400 594 600
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Sakari Tuhkunen
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Toni Tuhkunen 
Puh. 040 732 8890    
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