
KIVIVEISTÄMÖ BERGLÖF OY
Hautakiviä perinteitä kunnioittaen
- jo vuodesta 1896



Kiviveistämö alkuperäisellä paikallaan kirkon kupeessa 1900 - luvun alkupuolella.



Vuonna 1896 helsinkiläinen rakennusalan ammattilainen F.W. Berglöf perusti Porvooseen rakennus- ja kivialan yrityksen nimeltä Porvoon Kivi-
veistämö Berglöf. Aluksi yritys toimi rakennusurakointi- ja kivialan yrityksenä, mutta 1900-luvun alussa kiviveistämö laajensi toimintaansa sement-
tivaluun puolelle. Berglöf on rakentanut useita, niin julkisia- kuin asuinrakennuksiakin, Porvooseen. Esimerkiksi Porvoon hautausmaan kappeli 
rakennettiin vuonna 1907 Askolinin ja Simolinin toimeksiannosta.

1905 yrityksen nimi muutettiin Kiviveistämö J. Berglöfiksi. Yritystä ryhtyi johtamaan Leonard Berglöf vuonna 1914. Hän investoi 1920-luvulla 
sementin valamiseen tarkoitettuun kalustoon, mutta kivityöt olivat edelleen tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. 1930-luvulla Leonard osti yrityksen 
kokonaan itselleen ja samalla nimikin muuttui Kiviveistämö ja Sementtivalimo L. Berglöfiksi. 1950-luvulla Leonardin pojat Tor ja Leif ryhtyivät 
työskentelemään yrityksessä. 60-luvun alussa yritys lopetti sementtivalutoiminnan ja kiviveistämö siirrettiin kirkon kupeesta vanhoihin sementtivali-
mon tiloihin Porvoon pappilanpellolle. Leonardin kuoltua 1969 yrityksen johtoon siirtyi Torin poika Kimmo Berglöf. 

Vuonna 1985 Kimmo osti yrityksen perikunnalta yhdessä puolisonsa Merjan kanssa. Toiminta jatkui nimellä Kiviveistämö K. Berglöf & K:ni 
Stenhuggeri. Kimmon johtamana yritys keskittyi täysin hautakivien ja niiden oheispalveluiden myymiseen ja tuottamiseen. Jesse Berglöf, Kimmon 
poika, osti puolet yrityksestä vuonna 2004. Hän on isänsä kanssa investoinut nykyaikaiseen tekniikkaan, joten hautakivet valmistetaan tällä hetkellä 
perinteistä kivityötaitoa vaalien sekä uusinta teknologiaa hyödyntäen. Vuonna 2013 Jesse siirtyi yrityksen johtoon ja yritys jatkaa toimintaansa nykyi-
sellä nimellään Kiviveistämö Berglöf Oy.

Jessellä on kolme lasta, joten jää nähtäväksi saako iäkäs perheyritys vielä kuudennen polven jatkajan tulevaisuudessa.                         

Hautamuistomerkki on asia, joka muistuttaa Teitä ja tulevia sukupolvia edesmenneestä läheisestänne, lisäksi se on myös kunnioituksenosoitus ys-
tävällenne. Hautakiven valintaan kannattaakin käyttää aikaa sekä syvää harkintaa, jotta valinta kuvastaisi toivottuja asioita. Miettikää rauhassa toivei-
tanne ja tutustukaa vaihtoehtoihin. 

Tästä esitteestä Te löydätte erilaisia hautakivikokonaisuuksia, joita voidaan tietysti muuttaa toiveidenne mukaan. Mukana on myös tekstimalleja, 
pronssikirjaimia, kynttiläluukkuja ja pronssikoristeita, jotta saisitte laajan kuvan mahdollisuuksista. Toivomme esitteemme auttavan Teitä löytämään 
rakkaallenne sopivan hautamuistomerkin. Olette myös lämpimästi tervetulleita verstaallemme tutustumaan erilaisiin mahdollisuuksiin ja suunnitte-
lemaan rakkaanne hautakiveä ammattilaisten avustuksella.

ARVOISA LUKIJA

KIVENVEISTOTAITO KULKEE SUVUSSA



MUSTIA HAUTAKIVIÄ

MUSTA 1:
•Varpaisjärven musta 90 x 70
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•teksti kaiverrettu ja kullattu
•pyöreä kynttiläluukku ja risti
•kaksi pääskystä, kaiverrettu ja kullattu

MUSTA 2:
•Varpaisjärven musta 70 x 80
•etupinta ja sivut hiottu
•teksti kaiverrettu ja kullattu
•holvimallinen kynttiläluukku
•risti lehvillä, kaiverrettu ja   
kullattu

MUSTA 3:
•Varpaisjärven musta 80 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•teksti kaiverrettu ja maalattu 
hopealla
•risti ja enkeli kaiverrettu ja 
maalattu hopealla

MUSTA 4:
•Varpaisjärven musta 80 x 60
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•teksti kaiverrettu ja kullattu
•uniikki puu, kaiverrettu ja 
kullattu



MUSTIA HAUTAKIVIÄ

MUSTA 5:
•Korpilahden musta 90 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku ja risti
•pronssienkeli

MUSTA 5:
•Varpaisjärven musta 60 x 80
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•laulujoutsenpari sekä risti pronssia

MUSTA 6:
•Varpaisjärven musta 80 x 60
•etupinta ja serpentiini mattahiottu, 
sivut louhittu
•teksti kaiverrettu ja maalattu       
harmaalla
•holvimallinen kynttiläluukku

MUSTA 7:
•Korpilahden musta 60 x 80
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•teksti kaiverrettu ja maalattu 
harmaalla
•maalattu pronssiristi
•kivinen pikkulintu "pesässä"



MÄNTSÄLÄN PUNAISIA HAUTAKIVIÄ

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN 1:
•Mäntsälän punainen 80 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku ruusuristillä
•pronssipääsky

MÄNTSÄLÄN PUN. 4:
•Mäntsälän pun. 90 x 70
•etupinta ja sivut hiottu
•teksti kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku 
suojelusenkelillä

MÄNTSÄLÄN PUN. 2:
•Mäntsälän pun. 120 x 70
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
kullattu
•risti pronssista

MÄNTSÄLÄN PUN. 3:
•Mäntsälän pun. 70 x 50
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
kullattu
•goottilainen kynttiläluukku 
ristillä



MÄNTSÄLÄN PUNAISIA  HAUTAKIVIÄ

MÄNTSÄLÄN PUNAINEN 8:
•Mäntsälän punainen 70 x 80
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•holvimallinen kynttiläluukku ristillä
•pronssipääskyt

MÄNTSÄLÄN PUN. 6:
•Mäntsälän pun. 70 x 70
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•teksti kaiverrettu ja kullattu
•holvimallinen kynttiläluukku kielo-
ristillä
•pronssisydän

MÄNTSÄLÄN PUN. 7:
•Mäntsälän pun. 60 x 80
•etupinta ja sivut hiottu, päältä lou-
hittu
•teksti kaiverrettu ja kullattu
•pyöreä kynttiläluukku ristillä

MÄNTSÄLÄN PUN. 5:
•Mäntsälän pun. 70 x 80
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku ristillä
•varpunen pronssista

Huom! Pronssien sävynä taidepatina



HARMAITA HAUTAKIVIÄ       

HARMAA 3:
•Kurun harmaa 80 x 60
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit pronssikirjaimin
•kaksinkertainen pronssiristi
•louhittu reunus

Huom! Pronssituotteet tuovat 
hautakiveen tyylikästä kol-
miulotteisuutta

HARMAA 2:
•Ristijärven harmaa 110 x 70
•etupinta ja sivut hiottu
•Sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
kullattu
•pronssiristi
•laskeva aurinko, kaiverrettu ja 
kullattu

HARMAA 4:
•Kurun harmaa 120 x 70
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
maalattu mustalla
•pronssiristi
•pronssilyhty jalustalla 
syvennyksessä 

HARMAA 1:
•Kurun harmaa 120 x 70
•etupinta hiottu, sivut louhittu, louhittu reunus
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja maalattu mustalla
•pronssiristi
•kukka-aukollinen päältä hiottu pohjakivi



HARMAITA HAUTAKIVIÄ

HARMAA 8:
•Ristijärven harmaa 110 x 70
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•enkelireliefi pronssista
•istuvat pronssienkelit kiven päällä

HARMAA 5:
•Kurun harmaa 60 x 80
•etupinta hakattu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja maalattu
•pronssivarpunen "kolossa"

Huom! Aika patinoi karhean kiven-
pinnan nopeasti

HARMAA 6:
•Kurun harmaa 50 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit kaiverrettu ja maalattu mus-
talla
•pyöreä kynttiläluukku pääskyllä
•viistetty ja hiottu pohjakivi

HARMAA 7:
•Kurun harmaa 55 x 65
•etupinta hakattu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja maalattu 
mustalla
•kivinen enkeli "kolossa"



PUNAISIA HAUTAKIVIÄ

PUNAINEN 1:
•Liedon punainen 100 x 65
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit pronssikirjaimin
•goottilainen kynttiläluukku kieloristillä
•pronssivarpuset

Huom! Fonttina harvemmin käytetty kapea antikva

PUNAINEN 2:
•Vehmaan punainen 90 x 60
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•Sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
maalattu hopealla

PUNAINEN 3:
•Liedon punainen 80 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•sydämenmuotoinen kynttilä-
luukku ristillä
•nuottiavain pronssista

PUNAINEN 4:
•Karjalan punainen 80 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•Sukunimi kromatuin pronssi-
kirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
maalattu hopealla
•goottilainen kynttiläluukku 
taotulla kromatulla ristillä



PUNAISIA HAUTAKIVIÄ

PUNAINEN 8:
•Taivassalon punainen 70 x 80
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin, muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku ristillä
•2 kpl pronssivarpusia 

PUNAINEN 5:
•Vehmaan punainen 60 x 80
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•holvikynttiläluukku ristillä

PUNAINEN 6:
•Vehmaan punainen 65 x 130
•etupinta ja sivut hiottu
•kaikki tiedot pronssikirjaimin
•pronssiristi lehvillä

PUNAINEN 7:
•Vehmaan punainen 70 x 90
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku ristillä



MUUT VÄRIT 1:
•Ylämaan spektroliitti 50 x 80
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit kaiverrettu ja maalattu hopealla
•kromattu holvikynttiläluukku ristillä
•kromattu pronssivarpunen

MUUT VÄRIT 2:
•Ylämaan vihreä 60 x 75
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•pyöreä kynttiläluukku
•pronssivarpunen

Huom! Muistolauseet sopivat 
hyvin hautakiviin

MUUT VÄRIT 3:
•Savon Helmi 90 x 60
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit kaiverrettu ja maalattu 
hopealla
•kromattu goottilainen kynttilä-
luukku ristillä
•kromattu pronssivarpunen

MUUT VÄRIT 4:
•Pohjolan Loimu 80 x 70
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
kullattu
•kaksi pronssipääskyä

MUITA KIVILAJEJA



MUUT VÄRIT 7:
•Ylämaan spektroliitti 70 x 70
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•ruusuristi ja suojelusenkeli prons-
sista

                         

MUUT VÄRIT 6:
•Oulaisten ruskea 70 x 80
•etupinta ja sivut hiottu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•goottilainen kynttiläluukku ristillä

Huom! Fonttivalinta vaikuttaa paljon 
hautakiven yleisilmeeseen

MUUT VÄRIT 5:
•Tumma Labrador 50 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja maalattu 
harmaalla
•pieni pronssiristi
•kivinen enkeli

MUITA KIVILAJEJA

MUUT VÄRIT 8:
•Pohjolan Loimu 60 x 80
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•sukunimi pronssikirjaimin, muut tekstit kaiverrettu ja kullattu
•holvikynttiläluukku kaksinkertaisella ristillä
•uniikki mittatilaustyönä teetetty enkeli pronssista



WANHAA AIKAA

WANHAA AIKAA 1:
•Varpaisjärven musta 55 x 120
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•välikivi 

WANHAA AIKAA 2:
•Korpilahden musta 60 x 90
•etupinta ja sivut mattahiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tekstit kaiverrettu ja 
kullattu
•pieni pronssiristi lehvillä

WANHAA AIKAA 3:
•Varpaisjärven musta 50 x 60
•etupinta ja sivut hiottu
•nimet kaiverrettu ja maalattu 
harmaalla
•risti, kaiverrettu ja maalattu 
harmaalla

WANHAA AIKAA 4:
•Varpaisjärven musta 70 x 110
•etupinta ja sivut mattahiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tiedot kaiverrettu, ei 
käsittelyä
•pronssipääsky hiekkapuhalle-
tulla taustalla



UUSIA TUULIA
UUSIA TUULIA 5:
•Varpaisjärven musta 140 x 70, 
2-osainen kokonaisuus
•etupinta ja sivut hiottu
•sukunimi kromatuin pronssikirjai-
min
•muut tekstit kaiverrettu ja maalattu 
hopealla
•kromattu pronssiristi

UUSIA TUULIA 6:
•Korpilahden musta 80 x 65
•etupinta ja sivut mattahiottu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•enkelireliefi pronssista

Huom! Allekirjoitukset ja yksilölliset 
kuva-aiheet sopivat erinomaisesti 
hautakiviin

UUSIA TUULIA 7:
•Varpaisjärven musta tyyny 50 x 60
•etupinta hiottu, sivut louhittu
•tekstit pronssikirjaimin
•enkelireliefi pronssista

Huom! Tyynykivissä pronssikirjaimet 
ovat ainoa kestävä vaihtoehto

UUSIA TUULIA 8:
•Mäntsälän punainen 60 x 100
•etupinta ja sivut hiottu, lyhtypilarin tausta hakattu
•sukunimi yhteenvalettua pronssia
•muut tekstit kaiverrettu ja kullattu, vanhimmat tiedot laatalla
•kynttilälyhty pronssista 



UUSIA TUULIA

UUSIA TUULIA 1:
•Pohjolan Loimu 70 x 100, 4-osainen kokonaisuus
•etupinta ja sivut hiottu, aaltopinta sahattu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•suorakaiteen muotoinen kynttiläluukku
•tunturimaisema, kaiverrettu ja/tai kullattu

UUSIA TUULIA 2:
•Ruskea 50 x 80, 2-osainen
•etupinta ja sivut hiottu, sisä-
pinnat louhittu
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•risti kaiverrettu ja kullattu
•linnut kaiverrettu ja kullattu

UUSIA TUULIA 4:
•Mäntsälän pun. 70 x 70, 
3-osainen kokonaisuus
•etupinta ja sivut hiottu, päältä  
louhittu
•tekstit kohovaletuilla pronssi-
laatoilla
•kolminkertainen pronssiristi
•kynttilälyhty pronssista

UUSIA TUULIA 3:
•Kurun harmaa 35 x 70
•kaikki sivut hakattu, päältä 
hiottu
•sukunimi pronssikirjaimin
•muut tiedot metallilaatalla
•"juoma-allas" hakattuna
•pikkulinnut pronssia



UUSIA TUULIA

UUSIA TUULIA 11:
•Varpaisjärven musta 50 x 80, 3-osainen
•tekstit kaiverrettu ja kullattu
•risti kaiverrettu ja kullattu
•holvikynttiläluukku, edestä avattava malli

UUSIA TUULIA 9:
•luonnollinen liuskekivi
•sukunimi yhteenvalettua pronssia
•muut tiedot kohovaletulla laatalla
•valkovuokko ja risti pronssista
•varpuset pronssista

Huom! Luonnollinen ja mattapintai-
nen lopputulos

UUSIA TUULIA 10:
•luonnollinen liuskekivi
•tekstit kaiverrettu ja maalattu ho-
pealla
•risti kaiverrettu ja maalattu hopealla
•kynttilälyhty pronssista

Huom! Lyhdyn voi asentaa myös 
suoraan pohjakiveen



HAUTAKIVEN SUUNNITTELU

Mieluisan muistomerkin löytämisessä auttaa käyttämämme  3D – suunnitte-
luohjelma. 

Kun toiveenne saadaan pääpiirteittäin kartoitettua, voidaan kokonaisuus 
piirtää tietokoneohjelman avulla. Suunnitteluohjelmalla saamme hyvin hah-
moteltua suunnitteilla olevan muistomerkin ja luonnosta on helppo muokata 
toivomaanne suuntaan. Luonnoksesta näette hautakiven ulkoasun koristeineen 
oikeissa mittasuhteissa ja varsin realistisissa väreissäkin. 

Hautakivisuunnittelijamme opastaa teitä valinnoissa ja vastaa mielellään teitä 
askarruttaviin kysymyksiin.

Kehittyneet suunnitteluohjelmat antavat teille asiakkaille varmuuden siitä, että 
tuleva hautakivi on toivotunlainen. Läheisen hautakivi kun on hyvin tunnepi-
toinen ja pitkäikäinen hankinta, on hyvä varmistua valinnoistaan nykytekniikan 
avulla.

Oikealla näette esimerkin 3D-luonnoksesta sekä valokuvan kyseisen suunnitel-
man mukaan valmistetusta hautakivestä.



KIVIMUOTOJA

•tässä on esitetty suosituimmat muodot, mutta valmistamme hautakiviä myös yksilöllisten suunnitelmien mukaan
•lähes kaikki muodot on toteutettavissa sahatuilla, hiotuilla, hakatuilla tai louhituilla pinnoilla 

Erilaiset monikulmiot Serpentiini Harja tasoillaLouhittu aaltoilevastiPuoliserpentiini
kaarevin sivuin

Pisara Harja ErikoismuodotSuorakaidePyöreä

Puoliserpentiini
suorin sivuin

Kaari tasoilla Pehmeät muodotLouhittu pyöreästiKaari



TEKSTITYYLEJÄ

PRONSSIKIRJAIMIA:

•pronssikirjainten sävyjä eli pintakäsittelyjä on useita, joten 
ne saadaan sopimaan erinomaisesti muihin valintoihin
•kestävä ja laadukas materiaali
•suositellaan käytettäväksi etenkin sukunimissä ja tyynyki-
vissä
•saatavilla myös yhteenvalettuja tekstifontteja sekä mittatila-
ustyönä teetettyjä tekstejä

KAIVERRETTAVIA TEKSTIMALLEJA:



KIVILAJEJA

•esitellyt kivilajit ovat kotimaisia ensiluokkaisia kiviä, jotka kestävät erinomaisesti Suomen ankarat sääolot
•kaikkia kivilajeja voi työstää eri pintakäsittelyin eli sahaamalla, hiomalla, hakkaamalla ja louhimalla
•kivien sävyt, kuviot ja saatavuus saattavat vaihdella

Kurun harmaa Ristijärven harmaa Pohjolan Loimu Ylämaan spektroliitti

Mäntsälän punainen Vehmaan punainen Taivassalon punainen Karjalan punainen

Varpaisjärven musta Oulaisten ruskea Ylämaan vihreä Savon Helmi



KYNTTILÄLUUKKUJEN MALLIT

SUOSITTUJA PRONSSIKORISTEITA

•sydänkehys, holvikehys, goottilainen kehys, suorakaidekehys ja ympyräkehys
•saatavilla eri sävyissä ja kokojakin on useita
•lukuisia erilaisia koristevaihtoehtoja niin lasiin kuin kehykseenkin asennettuna, lasin voi jättää myös tyhjäksi halutessaan

Ristejä: Kukkia:



Enkeleitä: Lintuja:

Muita koristeaiheita:

•pronssikoristeita on saatavissa eri sävyissä ja eri kokoisina
•tässä on esitelty vain osa valikoimasta
•koristeita on mahdollista teettää myös mittatilaustyönä    

ORNAMENTIT

•ornamentit ovat kiveen kaiverrettavia koristeaiheita
•perinteisiä kuva-aiheita löytyy nettisivuiltamme
•toteutettavissa myös esimerkiksi omasta piirrustuksesta tai 
halutusta kuva-aiheesta
•tyylikäs ja edullinen tapa lisätä yksilöllisyyttä hautakiveen


