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Arkkupaketti sisältää myös pahvisen uurnan ja puuvillaisen peiton. 
Arkun keskellä olevaan koloon voi laittaa vaikka lemmikin kuvan.

Kehto-arkkuja on 
kuutta eri kokoa. 
Kissoille sopivat 
keskikoon arkut 
KehtoU3 ja KehtoU4.
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Tyylikkäässä arkussa viimeiselle matkalle

Arvokas loppu ystävälle
Lemmikin kuolema 
on aina koskettava 
hetki. Hyvästien 
jättäminen voi olla 
helpompaa, kun 
rakkaan kissakaverin 
saa saatella viimeiselle 
matkalle tyylikkäästi 
ja arvokkaasti. 

L
emmikit on pit-
kään haudattu 
pahvilaatikoissa 
tai muovipusseis-
sa. Halusimme 
keh it tää hau-

taustuotteen, joka olisi paitsi 
käytännöllinen, myös kaunis. 
Arkuistamme ja uurnistamme on 
häivytetty perinteiset kuolemaan 
liittyvät symbolit ja muotokie-
li, jotta se ei herättäisi kauhua 
vaan muistuttaisi, että kuole-
ma on osa elämän kiertokulkua, 
kertoo Unifier Oy:n myynti- ja 
markkinointijohtaja Olli-Pekka 
Kinnunen.

Unifierin Kehto-arkut ja 
Lehto-uurnat on valmistettu 

ekologisista ja kestävistä kier-
rätysmateriaaleista ja tuotteet 
sopivat sellaisenaan sekä poltto- 
että maahautaukseen. Tyylikkään 
valkoiset, pyöreämuotoiset lepo-
sijat ovat suomalaista designia 
ja ne on suunnitellut Markus 
Toivonen. 

Arkkuja on kuutta eri kokoa, 
joten ne sopivat niin pienille 
jyrsijöille ja linnuille siinä mis-
sä 80-kiloisillekin lemmikeille. 
Kissoille sopivia arkkuja on kahta 
eri kokoa, joista pienempi sovel-
tuu alle 5-kiloisille ja suurempi 
alle 20-kiloisille lemmikeille.

Tuotteiden suunnittelussa on 
tyylikkyyden ja ekologisuuden 
lisäksi kiinnitetty erityistä huo-

miota turvallisuuteen.
– Lemmikkejä lähetetään tuh-

kattavaksi ja haudattavaksi myös 
Matkahuollon ja Postin kautta. 
Halusimme tehdä tuotteen, joka 
kestää rahtikuljetuksen ja -käsit-
telyn. Arkuissa on tuplaseinämät 
ja -pohjat ja vahvistetut kannet 
voi sulkea kiinnitysruuveilla, 
Kinnunen kertoo.

Myös krematorio-olosuhteet 
on huomioitu.

– Tavallinen pahvilaatikko voi 
krematorion kuumuudessa lei-
mahtaa liekkeihin jo ennen kuin 
se ehtii uuniin. Unifierin Kehto 
kestää 700 asteen kuumuutta 
kymmenkunta sekuntia ennen 
kuin ne syttyvät palamaan. 

Näin kaikki sai alkunsa
n Unifierin tuotekehitystyö kesti viisi vuotta ennen Kehto-arkku-
jen ja Lehto-uurnien lanseeraamista markkinoille syksyllä 2015. 
Etenkin viimeiset kaksi vuotta työtä on tehty tiiviisti ja mukana 
suunnittelussa, testauksissa ja markkinointitutkimuksissa on 
häärännyt noin sata ihmistä. Idean isä on Unifier Oy:n toimitus-
johtaja Vesa Huttunen:

– Näin joskus upean armeijan palveluksessa olleen schäferin 
kuolleena pahvilaatikossa. Koira oli minua korkea-arvoisempi, 
joten sille piti tehdä kunniaakin. Minusta pahvilaatikko oli niin 
upealle eläimelle ruma tapa lähteä pois – tuntui kuin kaikki kun-
nioitus olisi loppunut kuoleman hetkellä.

Suomen miljoonasta kotieläimestä kuolee vuosittain noin 
kymmenen prosenttia. Unifier haluaa tarjota käytännöllisyyttä, 
kunnioitusta ja arvokkuuden tunnetta lemmikin elämän loppu-
metreille. 

– Arkuistamme 
ja uurnistamme 
on häivytetty 
perinteiset 
kuolemaan liittyvät 
symbolit ja 
muotokieli, jotta se 
ei herättäisi kauhua 
vaan muistuttaisi, 
että kuolema 
on osa elämän 
kiertokulkua, 
kertoo Unifier 
Oy:n myynti- ja 
markkinointijohtaja 
Olli-Pekka 
Kinnunen.

Arkut on suunniteltu 
kestämään kuljetusta. 
Isoimmissa arkuissa on 
myös kantokahvat.

Arkku helpottaa  
surun kohtaamista

Unifierin arkkuja ja uurnia saa 
toistaiseksi vain verkkokau-
pasta, mutta yrityksen on 
tarkoitus tuoda tuotteitaan 
myös eläinlääkäriasemille, 
lemmikkitarvikeliikkei-
siin ja päivittäistavara-
kauppoihin.

– Tänä päivänä ihmiset 
panostavat lemmikkiensä 
hyvinvointiin ja lemmi-
keille on tarjolla paljon 
erilaisia hyödykkeitä, 
mutta tästä surullisesta 
hetkestä puuttui selvästi 
tällainen. Kehto-arkku tuo 
lemmikinomistajille tietoa 
siitä, että myös siellä elä-
män loppupäässä on jotain 
hellävaraista huolenpitoa 
tarjolla.

Kinnunen toteaa, että 
lemmikistä luopuminen on 
usein yllättävä ja sekava het-
ki. Lemmikin lopettamispäätös 
täytyy toisinaan tehdä nopeasti, 
ja sitä seuraavat hämmennyksen 
tunteet saattavat johtaa harkitse-
mattomiin tekoihin.

– Usein kuollut lemmikki 
jätetään eläinlääkäriaseman 
hoidettavaksi. Ei haluta koh-
data sitä tosiasiaa, että hyvä 
ystävä laitetaan siellä muovi-
pussiin, pakastimeen ja viedään 
krematorioon. Unifierin tuot-
teiden avulla tuosta hetkestä 
voi tulla vähän ystävällisempi: 
lemmikin voi kantaa turvalli-
sesti autoon ja haudata sitten 
tyylikkäästi.

Unifierin mallisuojattu Keh-
to-arkkupaketti sisältää myös 
tuhkauurnan ja korkealaatuisen 
puuvillapeitteen, johon lemmi-
kin voi kietoa ennen hautausta. 
Kissoille sopivat Kehto-arkut 
maksavat noin 140–200 euroa. 

Kaisa-Liisa Ikonen
Kuvat: Unifier Oy 


