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Meistä

Olemme 1988 perustettu lemmikkieläinten tuhkauspalveluihin erikoistunut
perheyritys Myrskylästä. Tarjoamme kaikki tuhkaamiseen ja hautaamiseen liittyvät
palvelut sekä tuotteet saman katon alta.
Palveluihimme kuuluvat noutopalvelu poisnukkuneelle lemmikille
eläinlääkäriasemalta, yksilö- tai yhteistuhkaus ja uurnan palautus. Lisäksi
toimipisteemme palvelee arkipäivisin ajanvarauksella. Laajasta tuotevalikoimasta
löytyy tuotteita eri tarpeisiin.
Yli 30 vuoden kokemuksemme takaa asiakkaillemme luotettavan, laadukkaan ja
ammattitaitoisen palvelun. Arvostamme lisäksi ympäristöystävällisyyttä, joka näkyy
laitteistossamme sekä toimintatavoissamme. Myös kotimaisuus on meille tärkeä arvo
ja siksi kaikki tuotteemme on valmistettu Suomessa.

Yksilötuhkaus

Tuhkaus on hienotunteinen ja kaunis tapa lemmikin
hautaamiseksi. Asiakkaan valittavissa on yksilötuhkaus, jossa
tunnistetiedoin merkitty lemmikki tuhkataan erikseen ja
tuhka otetaan talteen asiakkaan valitsemaan, kotimaisena
käsityönä valmistettuun uurnaan. Uurna palautetaan asiakkaalle
sopimuksen mukaan.
Uurnat pakataan, toimitustavasta riippumatta
tunnistetiedoin varustettuun, omaan suljettuun kotimaisesta
kierrätysmateriaalista valmistettuun pakkaukseensa. Uurna
luovutetaan hienotunteisesti asiakkaalle, ilman vaaraa
sen rikkoutumisesta, likaantumisesta tai tunnistetietojen
katoamisesta.

Yksilötuhkausuuni
Yksilötuhkausuunissamme on 4
tuhkauskammiota. Yksilötuhkausuuneja
on käytössämme kaksi.

Lehtolan muistokivi

Yhteistuhkaus

Yhteistuhkauksessa tuhkataan useita lemmikkejä samanaikaisesti.
Tuhkauksen päätyttyä tuhkat kerätään talteen odottamaan
hautaamista.
Yhteistuhkauksesta ei ole mahdollista erotella yksittäisen lemmikin
tuhkia talteen. Yhteistuhkattujen lemmikkien tuhkat hautaamme
Lehtolaan, Suomen Eläintuhkaus Oy:n omistuksessa olevalle
luonnonkauniille havumetsäalueelle.

Yhteistuhkausuuni
Yhteistuhkausuunissamme on yksi
tuhkauskammio. Käytössämme on 1
yhteistuhkausuuni.

Tuotteet

Laajasta valikoimastamme löytyy tuotteita eri makuihin
ja tarkoituksiin. Uurnia on valikoimassa useista eri
materiaaleista keramiikasta puuhun. Valittavana
on uurnien lisäksi uurnaan kiinnitettäviä laattoja,
muistoesineitä, hautakiviä ja hautakivilaattoja. Kaikki
tuotteemme ovat valmistettu Suomessa.

Vastaanottotilat

Toimitilat
Vastaanottotilat

Toimitilamme sijaitsevat maaseudun rauhassa ItäiselläUudellamaalla Myrskylässä, vain noin tunnin ajomatkan päässä
esimerkiksi pääkaupunkiseudulta, Kymenlaaksosta tai vaikkapa
Kanta-Hämeestä.
Nykyaikaiset toimitilamme ovat valmistuneet vuonna 2016 ja
ne pitävät sisällään niin vastaanotto- kuin krematoriotilat. Jo
vuodesta 1988 asti olemme suorittaneet tuhkaukset yhteisissä
toimitiloissa vastaanottomme kanssa. Näin asiakkaamme tietävät
missä lemmikin viimeinen palvelus suoritetaan, eikä lemmikkiä
tarpeetta kuljeteta toisaalle tuhkattavaksi.

Erilliset kylmätilat yksilö- ja
yhteistuhkattaville lemmikeille

Toimitilojen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä
huomiota niin asiakasviihtyvyyteen, työturvallisuuteen
kuin energiatehokkuuteenkin. Otamme asiakkaan aina
henkilökohtaisesti vastaan ajanvarauksella hänen tuodessa
lemmikin itse tuhkattavaksi. Aukioloaikojemme ulkopuolella
lähin päivystävä yhteistyöeläinlääkärimme on asiakkaidemme
palveluksessa.

Lehtola

Yhteistuhkattujen lemmikkien tuhkat hautaamme Lehtolaan, Suomen Eläintuhkaus Oy:n
omistuksessa olevalle luonnonkauniille havumetsäalueelle. Lehtolassa voi vierailla ottamalla yhteyttä
toimipisteeseemme.
Lehtolaan on pystytetty poisnukkuneiden lemmikkien muistoa kunnioittaen muisto- ja paasikivi,
johon on mahdollista hankkia erillinen muistolaatta oman lemmikkinsä muistolle.

Lehtolan paasikivi

Suomen Eläintuhkaus 30 vuotta
vuonna 2018

Perustaja Isa Lindfors sai kipinän toiminnalle ystävänsä koiran poisnukuttua.
Hautauspaikkaa ei läheltä löytynyt ja hän huomasi, että alueella olisi tarvetta
kunnioitettavalle tavalle suorittaa rakkaan lemmikin viimeinen matka. Näin
ajatus pieneläinkrematorion perustamisesta oli syntynyt.
Ensin täytyi löytää keskeinen paikka krematoriolle. Sellainen löytyi
Myrskylästä, vanhasta navetasta, joka remontoitiin krematorion tarpeisiin.
Oppia alasta hankittiin USA:ssa ja Iso-Britanniassa, josta ensimmäinen
uunikin hankittiin. Eläinkrematorioon suhtauduttiin aluksi arastellen, sillä
sellaisesta ei ollut monellakaan kokemuksia. Ihmiset alkoivat kuitenkin vuosi
vuodelta mieltymään ajatukseen eläimen tuhkaamisesta lemmikin viimeisenä
matkana.
Tänä päivänä toimintaa jatketaan uusissa, vuonna 2016 valmistuneissa
tiloissa, toisen sukupolven voimin. Toimintaa on kehitetty vuosien saatossa
asiakkaiden tarpeiden ja tekniikan kehittymisen johdolla. Näin olemme
pystyneet tarjoamaan yli 30 vuotta laadukasta palvelua eläinystäviemme
kauniille muistolle.

Y lpeästi Suomalainen
Kuten nimemmekin sen kertoo, olemme
ylpeästi suomalaisia. Siksi uurnamme,
hautakivet, hautakivi- ja muistolaatat on
valmistettu käsityönä Suomessa. Myös
pakkauslaatikkomme ovat valmistettu
Suomessa.

Luomassa parempaa
ympäristöä meille sekä
eläinystävillemme

Me Suomen Eläintuhkauksessa kannamme
ympäristövastuumme. Näin olemme mukana tekemässä
maapallosta parempaa paikkaa.
Minimoidaksemme hiilijalanjäljen tuhkausprosessissa,
olemme varustaneet uunimme jälkipolttokammioilla.
Lehtolan yhteydessä sijaitseva metsäalueemme toimii
ympäristöarvojemme mukaisena hiilinieluna.
Ympäristöarvojamme tukevat myös esimerkiksi uusiutuvalla
energialla tuotetun sähkön käyttö, energiatehokkaiden
krematoriotilojemme lämmitys krematoriouunien
hukkalämmöllä sekä Euro 6 päästöluokituksen täyttävä
kuljetuskalustomme.

Miksi Suomen Eläintuhkaus?

Yli 30 vuoden
kokemus

kokemuksemme takaa
palvelumme laadun.

Ympäristövastuulinen

vastuullisuus näkyy toiminnassamme
ja laitteistossamme

Pitkäaikaiset
yhteistyökumppanuudet

Periaatteemme palvelussa on
minimoida eläinlääkäriasemien
henkilökunnan työ ja maksimoida
asiakkaiden tyytyväisyys.

Laaja kotimainen
tuotevalikoima

Pakkaamme suomalaisena
käsityönä tehdyt uurnat ja
muut tuotteet yksilöitävään ja
turvalliseen pakkaukseen.

Räätälöidyt tilat ja
laitteet

Krematoriouunit sijaitsevat
samoissa tiloissa, kuin
toimipisteemmekin.

Pukkilantie 265, 07600 MYRSKYLÄ
www.suomenelaintuhkaus.fi
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Löydät meidät myös Facebookista

