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Unifier kehitti lemmikeille ekologiset arkut ja uurnat

Koira saa arvoisensa 
hautauksen
Surun koittaessa omistajat haluavat 
kohdella koiraansa kunnioituksella 
ja saattaa sen kauniisti viimeiselle 
matkalleen. 

K
oiran ja omista-
jan yhteiseloon 
kuuluu väistä-
mättä jossain 
vaiheessa myös 
suru ja menetys. 

Rakastetun lemmikin viimeinen 
matka hautaan voi kuitenkin olla 
arvokas.

Unifier on kehittänyt lemmi-
keille tyylikkäät, turvalliset ja 
ekologiset arkut ja uurnat.

– Ajatus lemmikkien Kehto-
arkuista syntyi huomiosta, ettei 
eläimille ollut kotimaassa tai 
edes maailmalla juurikaan tar-
jolla omia hautaustuotteitaan. 
Ne vaihtoehdot, joita oli ole-
massa, kopioivat ihmismaail-
man elementtejä uskonnollisine 
symboleineen, ja materiaaleina 
lemmikkien arkuissa saatettiin 
käytettiin käyttää esimerkiksi 
muovia, kertoo Unifier Oy:n 
markkinointijohtaja Olli-Pekka 
Kinnunen.

Tutkimuksen tulosta

Unifier aloitti perusteellisen 
tutkimustyön lemmikkien hau-
taustuotteiden kehittämiseksi yh-
teistyössä ammattilaisten kanssa. 

– Selvitimme eläinlääkärien, 
lemmikkitarvikepuolen sekä 
kuljetusliikkeiden kanssa sitä, 
minkälainen lemmikin arkun 
tulisi olla, jotta se olisi toimi-
va ja kestävä. Krematorioiden 
kanssa tarkasteltiin myös arkku-
jen turvallisuutta ja paloarvoja. 
Tavallinen pahvilaatikkohan 
voi aiheuttaa tuhkauksessa tur-
vallisuusriskin, sillä se syttyy 
välittömästi, kun se laitetaan 
600-700-asteiseen uuniin, Kin-
nunen selittää. 

Tuotekehityksessä työsken-
teli matkan varrella satakunta 

käsiparia. Muutaman vuoden 
tutkimus- ja kehitystyön tulok-
sena Unifier loi lemmikeille omat 
hautaamiseen soveltuvat tuotteet, 
jotka ovat materiaaleiltaan kevyi-
tä, mutta kuljetuksessa kestäviä. 

Lemmikkien hautaustuotteet 
ovat myös ekologisia, mikä oli 
yksi tärkeistä selvitystyössä esiin 
tulleista tekijöistä.

– Tuotteiden valmistuksessa 
on käytetty kierrätyskuitua ja val-
mistuksessa käytetyt liimat ovat 
vesipohjaisia. Kehto on pienen 
hiilijalanjälkensä ansiosta siten 
ekologinen, Kinnunen sanoo.

Kaikki arkut ja uurnat ovat 
suomalaista suunnittelutyötä ja 
ne myös valmistetaan Suomessa. 

– Halusimme luoda lemmi-
keille persoonalliset hautaus-
tuotteet, jotka eivät ulkonäöltään 
viittaisi lainkaan ihmisarkkujen 
tyypilliseen muotokieleen. Lem-
mikkien ikiomat hautaustuotteet 
suunnitteli muotoilija Markus 
Toivanen, Kinnunen kertoo.

Kehdossa hautaan

Mallisuojattu Unifierin Kehto-
tuoteperhe on tarkoitettu lemmik-
kien poltto- tai maahautaamiseen. 
Suomessa ja etenkin suuremmissa 
kaupungeissa lemmikit tuhkataan 
miltei aina. 

– Kehto-nimi kuvaa elämän 
kiertokulkua: kuljemme kehdosta 
hautaan. Kehto on turvallinen, 
rauhallinen tyyssija. Tuotepake-
tissa tulevalla peitteellä lemmikin 
voi vielä kietoa ja peitellä hellästi 
viimeiselle matkalle, ikiuneen, 
Kinnunen sanoo.

Kehdoista löytyy kaksi sarjaa, 
jotka soveltuvat pienlemmikeille 
ja suurille lemmikeille. Pienlem-
mikkien Kehto sopii esimerkiksi 
pienille jyrsijöille, matelijoille ja 
linnuille. Suurlemmikki -sarja on 

tarkoitettu koirille, kissoille sekä 
isoille matelijoille ja linnuille. 

– Koirille sopivat Kehto-ark-
kujen mallit U3-U6. Kehdot on 
valmistettu kierrätyskartongista 
ja uusiomateriaalista. Kehto-ar-
kuissa on myös ruuvikiinnitys, 
jolla arkun saa suljettua siististi 
ja pitävästi. Suuremmille lem-
mikeille suunnatussa sarjassa 
Kehtoon kuuluvat myös puu-
villapeite, Lehto-uurna sekä 
aitoustodistus. 

Lehto tuoteperhe on tarkoitet-
tu lemmikin tuhkan säilyttämi-
seen, tai sen voi haudata maahan.

– Vielä kehitystyön alla oleva 
Lehto tuoteperhe tulee koostu-
maan tulevaisuudessa kahdesta 
eri sarjasta. Nykyisessä sarjassa 
on kolme eri kokoa. Lehtouurna 
on kevyt, kestävä ja se on valmis-
tettu niin ikään korkealaatuisista, 
ekologisista kierrätysmateriaa-
leista.

Nyt verkkokaupasta

Nykyisin lemmikkien Kehtoja 
saa hankittua verkkokaupasta, 
lyhyelläkin varoitusajalla. 

– Ajatuksenamme kuiten-
kin on, että jatkossa lemmikin 
Kehdon voisi hankkia suoraan 
eläinlääkäristä tai pienempiä 
kehtoja löytyisi myös lemmik-
kitarvikeliikkeestä. Koira voisi 
matkata Kehdossa tuhkattavak-
si eläinlääkärin toimesta, kuten 
nykyisin usein tapahtuu, mutta 
toisaalta tukevan, suljetun arkun 
voisi myös nykyistä helpommin 
ja arvokkaammin viedä itse tuh-
kattavaksi. Tärkeintä on, että 
surun koittaessa lemmikille 
voidaan tarjota turvallinen ja 
hellävarainen matka, Kinnunen 
sanoo.  
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– Korkealaatuiset 
lemmikkieläinten arkut 

ja uurnat mahdollistavat 
lemmikille turvallisen ja 

arvokkaan hautaamisen tai 
tuhkaamisen, Olli-Pekka 

Kinnunen sanoo.
 

U4-U6 kehdoissa on kantokahvat helpottamaan kantamista.

Koirille sopivia kehtoja on kolmea eri kokoa aina 
pienimmästä koirasta jopa 80-kiloiseen asti.

Malli U5 sopii maksimissaan 50-kiloisille koirille. 
Tuotepakettiin kuuluu mukaan peite, jolla voi suojata rakkaan 
lemmikin viimeiselle matkalle sekä tuhkausta varten Lehto-
tuhkauurna. 

Surun koittaessa rakasta lemmikkiä halutaan kohdella kunnioituksella. 
Unifierin kehdot saattelevat lemmikin arvokkaasti viimeiselle matkalleen. 


