
MuistolaatatMuistolaatat
Paasikiven valmistamien pronssituotteiden
ja muistolaattojen myynti
vain hautakivi- ja hautausalan liikkeissä
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Muistolaatat soveltuvat 

• pienikokoisiin hautakiviin

• lisätekstityksenä hautakiviin

• luonnonkiviin

• metallisiin ja puisiin hautaristeihin

ja -muistomerkkeihin

Muistot
pronssiin valettuina,        
      kiveen ikuistettuina

elävät

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

(jos toivotaan ilman kestolakkausta, maininta tilatessa)

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

(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.

Muistolaatan valmistusta varten tarvittavat tiedot

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.
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7.1. Valetut laatat kohokirjaimin

Valettu laatta kohokirjaimin
 Pohja tumma patina,
teksti kirkas, kuvassa kirjaintyyppi
Antikva, ilman kehystä

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

 Valettu laatta kohokirjaimin, soikea
pohja taidepatina,
teksti ja kehys kirkas,
kuvassa kirjaintyyppi Optima

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. 8
• 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

 Pohja taidepatina,
teksti kirkas, ilman kehystä

 Valettu laatta kohokirjaimin, soikea
pohja tumma patina,
teksti ja kehys kirkas,
kuvassa kirjaintyyppi Kursiivi
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 Valettu laatta kohokirjaimin
neliönmuotoinen, pohja tumma patina,
teksti taidepatina,
kuvassa kirjaintyyppi Kapea Antikva

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

 Valettu laatta kohokirjaimin
kokonaan kromattuna, ilman kehystä,
mahdollinen kehys samansävyinen kuin teksti

Pohja taidepatina, teksti kirkas 

Valetut pergamenttilaatat kohokirjaimin

 Valettu laatta kohokirjaimin
omakätinen nimikirjoitus,
aikatiedot Antikvalla,
pohja tumma patina,
teksti kirkas

 Kohovalettu laatta viistereunoilla
vain suorakulmaisiin laattoihin,
maininta tilatessa

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

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

 Pohja tumma patina, teksti ja kehys 
kirkas, tässä kirjaintyyppi Antikva

 Pohja ja kehys tumma patina,
teksti kirkas

 Pohja tumma patina, teksti ja kehys 
kirkas, tässä kirjaintyyppi Groteski

 Pohja taidepatina,
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

 Pohja ja reunus tum-
ma patina, teksti kirkas, 
kuvassa kirjaintyyppi 
Groteski

 Pohja ja reunus kirkas, 
teksti tumma patina

 Pohja ja reunus taidepatina,
teksti kirkas tai tumma patina

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

 Kuvassa kirjaintyyppi 
Kapea Antikva
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 Pohja kirkas, teksti tumma patina

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

 Pohja tumma patina, teksti kirkas,
tässä kirjaintyyppi Kursiivi

 Pohja taidepatina, teksti tumma patina

Vinotuen avulla kirja 
voidaan kiinnittää 
kiven päälle

 Pohja taidepatina, teksti tumma patina,
tässä kirjaintyyppi Kursiivi

 Pohja tumma patina, teksti kirkas

 Pohja kirkas, teksti tumma patina

5. Kaiverrettu kirja

 115 x 220 x 20 mm
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 Pohja kirkas, soikea,
teksti ja reunaura tumma patina
kuvassa Kaunokirjoitus

7.3. Levylle kaiverretut messinkilaatat

 Pohja tumma 
patina, kuvassa 
teksti kirkas, 
Kursiivi

 Pohja kirkas,
kuvassa teksti tumma patina, Antikva

 Pohja tumma patina, soikea,
teksti kirkas, kuvassa Antikva

 Pohja taidepatina, soikea,
teksti tumma patina,
kuvassa Kapea Antikva

 Pohja tumma patina,
teksti kullattu (24 kar. ), Antikva

 Pohja tumma patina,
teksti kromattu, kuvassa Groteski

 Pohja tumma patina,
teksti hopeansävyinen maali,
kuvassa Optima

Messinkilaatta viistereunoilla,
vain suorakulmaisiin laattoihin,
maininta tilatessa

Pohja 4 mm ruostumaton teräs, muoto suora-
kaide tai soikea, teksti mustaksi maalattu

Rst-laatta viistereunoilla, 
vain suorakulmaisiin laattoihin, 
maininta tilatessa

D. Kaiverretut RST-laatat

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

RST-laattojen vakiokoot
    70 x 130 mm
    90 x 160 mm
  130 x 200 mm
  vahvuus 4 mm
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1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

Messinkilaattoihin kaiverrettavat 
symboliaiheet

 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.

Muistolaattojen vakiokirjaintyypit

Groteski Antikva Kapea Antikva

Kursiivi Kaunokirjoitus Sanvito

Avant Garde Optima
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7.1. Valetut laatat kohokirjaimin

 Pohja tumma patina, teksti taidepatina,
Antikva, kursivoitu, pienaakkosin

Valettu laatta kohokirjaimin,
neliönmuotoisten suosituskoot
100 x 100 mm
120 x 120 mm
150 x 150 mm
myös muilla toivotuilla mitoilla

 Pohja tumma patina, teksti kirkas, Antikva

 Pohja tumma patina, teksti ja reunaviiva
taidepatina, Avant Garde

7.3. Levylle kaiverretut messinkilaatat

Kaiverrettu messinkilaatta,
neliönmuotoisten suosituskoot
100 x 100 mm
120 x 120 mm
150 x 150 mm
myös muilla toivotuilla mitoilla,
vakiovahvuudet 4 tai 2 mm

 Pohja kirkas, teksti tumma, Optima

 Pohja tumma patina, teksti kirkas, Kursiivi

 Pohja kirkas, teksti tumma, Kaunokirjoitus

Tuoteuutuudet 2016
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Esimerkkejä laatoista, joihin yhdistettynä erillinen koriste tai yhteenvalettu nimi

 Esimerkissä
Valettu laatta kohokirjaimin,
130 x 200 mm
kiinnitettynä valettu 
1. Risti, h=100 mm
pohja tumma patina, 
teksti kirkas, kestolakka

 Esimerkissä
Valettu laatta kohokirjaimin, 
d=130 mm, kiinnitettynä 
19. Leppälintu, 40x80 mm, vas.
pohja tumma patina, 
taidepatina

 Esimerkissä Kaiverrettu laatta
200 x 130 mm, kiinnitettynä yhteenvalettu 
sukunimi, Sanvito, h=30 mm,
pohja taidepatina, teksti tumma patina, 
kestolakka

Kohovalettuina 
(vain kohovalettuihin laattoihin)

Kaiverrettuina 
(vain kaiverrettuihin laattoihin, ei rst)

Viivasymbolit muistolaattoihin

9. 10.
14. 15.

20. 21.
19.

11.
12. 13.

18. 17.

16.

9. 10.
14. 15.

20. 21.
19.

11.
12. 13.

18. 17.

16.
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Viivasymbolit 
muistolaattoihin,
vakiosymbolit

Mainitut mitat
minimikokoja

Tilauksen yhteydessä maininta symbolin toivotusta sijoittelusta. 

Viivasymboleiden asetteluesimerkkejä muistolaatoissa 
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Tuoteuutuudet 2018

Valettu lehdenmuotoinen laatta
- valettu pohja, teksti pohjasta koholla
- koko 90 x 160 mm
- tekstialan koko n. 70 x 130 mm

Köynnösvarsi
erillinen, koko 185 x 55 mm
A. köynnösvarsi, isompi lehti oikealla
B. köynnösvarsi, isompi lehti vasemmalla

 A. Köynnösvarsi, isompi lehti oikealla

 Lehdenmuotoinen laatta, vasen
(lehtiruoti lehden oikealla puolella)

 Lehdenmuotoinen laatta, oikea
(lehtiruoti lehden vasemmalla puolella)

Valettu lehtilaatta kohokirjaimin, pintakäsittelyvaihtoehdot
- pohja tumma patina, teksti ja reunus kirkas (kuvassa yllä)
- pohja tumma patina, teksti ja reunus taidepatina
- pohja taidepatina, teksti ja reunus kirkas
- kokonaan kromattu
- pohja kromattu, teksti tumma patina

Asetteluesimerkkejä

 kokonaan kromattuna

 A. Köynnösvarsi,
isompi lehti oikealla

Molemmat köynnösvarret
A. Köynnösvarret,
isompi lehti oikealla

 B. Köynnösvarsi,
isompi lehti vasemmalla

7.1. Valetut laatat kohokirjaimin
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5. Kaiverrettu kirja, pienempi koko
115 x 220 mm

Uutena pintakäsittelyvaihtoehtona
pohja tumma patina, hiottu,
teksti hopeansäv. maalattu, kestolakkaus

5. Kaiverrettu kirja, isompi koko
155 x 310 mm

 pohja kirkas, hiottu,
teksti tumma patina, kestolakkaus

 pohja tumma patina, hiottu,
teksti hopeansäv. maalattu, kestolakkaus

Kaiverrettu kirja, pintakäsittelyvaihtoehdot
- pohja tumma patina, teksti kirkas
- pohja tumma patina, teksti taidepatina
- pohja tumma patina, teksti hopeansävyisellä

maalilla maalattu
- pohja kirkas, teksti tumma patina
- pohja kokonaan kromattu, teksti tumma patina

Kaiverretut kirjat toimitetaan jatkossa hiotulla 
pinnalla, saatavissa myös raepuhalletulla pinnalla 
(maalatulla tekstillä vain hiotulla pohjalla), 
raepuhalletusta pohjasta maininta tilatessa.

A. Kiinteä vinotuki
laatta kiinnitetään kiven päälle
kierretapeilla ja liimalla

B. Irrotettava vinotuki
laatta kiinnitetään ruuveilla vinotukeen ja
irrotettavissa siitä myöhempää kaiverrusta varten,
vinotuki kiinnitetään kiveen joko ruuveilla
tai piilokiinnityksenä kierretapeilla

Vinotuki sis. kaiverrettuun kirjaan,
maininta tilatessa kummalla
vinotuella toivotaan

7.2. Valetut laatat kaiverretulla tekstillä
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paasikivi@paasikivi.fi  |  www.paasikivi.fi

M. J. Paasikivi Oy:n valmistamien Muistot elävät -pronssituotteiden myynti

hautakiviyritysten sekä niiden edustajien ja jälleenmyyjien kautta




