KOTIMAISET ARKUT
JA UURNAT

SHT on valmistanut arkkuja
vuodesta 1955
Suomalainen SHT-Tukku Oy on onnistunut siirtämään perinteistä suomalaista käsityötaitoa ja kokemusta arkunvalmistuksesta yli vuosikymmenten, sukupolvelta toiselle. Nykyään olemme merkittävin kotimainen arkunvalmistaja ja työllistämme yhteensä yli 130
henkilöä, joista suurin osa on puuseppiä tai verhoilijoita – kädentaitajia parhaimmillaan.

Arkut ja uurnat syntyvät
Punkalaitumella

Tuemme vahvasti suomalaisen työn ja perinteisten käsityötaitojen säilymistä. Vuosikymmenten kokemuksella puuseppämme ja verhoilijamme tekevät kauniita arkkuja ja uurnia
Punkalaitumen tehtaallamme. Valmistamillamme arkuilla ja uurnilla on suomalaisen työn
Avainlippu-tunnus.

Kotimainen työ ja läheltä tuodut materiaalit
Kotimaisuus on meille tärkeä arvo ja se näkyy materiaaleissa ja valmistuksessa. Suomalaisesta puusta valmistetut tuotteet tukevat kestävää kehitystä ja tarkasti valitut materiaalit
takaavat parhaan lopputuloksen. Arkuissamme yhdistyvät laadukkaat materiaalit, kaunis
muotoilu, vuosikymmenten kokemus ja erityistaidot sekä suomalainen käsityö.
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ARKUT
Suomessa kaikki vainajat saatetaan arkussa – hautaan tai tuhkaukseen. Ruumisarkku on näin aina
keskeinen osa läheisen viimeistä matkaa. Ajatuksella valittu arkku kuvastaa juuri niitä asioita, joilla
vainajan ainutkertaista elämää halutaan kunnioittaa.
Valikoimamme sisältää puisia ja verhoiltuja arkkuja. Kaikki ruumisarkkumme valmistetaan perinteisiä käsityötaitoja kunnioittaen, parhaista materiaaleista ja suurella ammattitaidolla.

Honka H-82 RHL
Jykevästä, tasaleveästä puuarkusta välittyy suomalaisten
ikihonkain suuruus. Pinnan
muotokeilaukset ja tumma
sävy korostavat arvokasta
olemusta. Siunaushiekalle on
oma paikkansa harjalaudan
ristikoristeen sylissä.

Tuotenumero: 882122
882102 (Ilman kahvoja)

Pyynikki
Pyynikin suoralinjainen ja
selkeä muotoilu tuo upeasti
esiin suomalaisen hongan
vuosien saatossa syntyneet
kuviot. Arkun sisustus on
pellavaa.

Tuotenumero: 870101
870121 (Kahvoilla)
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Koivu K-61 sileä
Koivu tuo mukanaan Suomen
yöttömien öiden levollista ja
valoisaa tunnelmaa. Koivu
on meillä perinteisesti symboloinut uutta aikaa. Linjakas,
eleettömän kaunis arkku.

Tuotenumero: 661101
661191 (Kahvoilla)

Koivu K-61
Koivu vie ajatukset puhtauteen, valoon ja uuteen aikaan.
Arkun pinta on toteutettu
viilutekniikalla, joka korostaa
hienosti koivun kauneutta.
Perinteinen ornamentti viimeistelee arkun laadukkaan
ulkonäön.

Tuotenumero: 661190
661100 (Ilman kahvoja)

Tammi T-41
Perinteisen kaunis, linjakas
tammiarkku on arvokkaan
hillitty. Kansiosan hieno keilaus sekä koristelistat arkun
harjalaudassa ja alareunassa
viimeistelevät arvokkuuden.

Tuotenumero: 741220
741200 (Ilman kahvoja)
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Muisto kasvoi Kallaan

Kalla-sarja on tyylikäs lisä suomalaiseen hautajaisperinteeseen. Suunnittelija Ritva-Liisa Pohjalainen on saanut inspiraationsa sarjaan kallasta, sen sulavasta ja linjakkaasta,
minimalistisesta muodosta. Tuoteperheeseen kuuluvat arkku, uurna, pienoisveistos,
kaulakoru ja hautakivi.
Kalla-arkut ja -uurnat on valmistettu Punkalaitumella suomalaisesta hongasta perinteisillä käsityötaidoilla. Jokainen Kalla-arkkuun käytetty honkapuu on yksilö, joka tulee Punkalaitumen lähimetsistä. Sen vuosirenkaat sekä huolella työstetty urapinta kuvastavat
ainutlaatuisen elämän tarinaa. Kokonaisuus on käsitelty vaalean kuultavalla sävyllä, joka
jättää puulle ominaiset piirteet näkyviin. Arkun sisustus, peitto ja tyyny ovat pellavaa.
Arkun ja uurnan lisäksi tuoteperheeseen kuuluu pronssinen, kromattu pienoisveistos.
Veistos aloittaa matkan siunaustilaisuudessa arkkuun kiinnitettynä. Arkusta se jatkaa
matkaa tuhkauksen yhteydessä uurnaan ja uurnasta edelleen omaiselle jäävään muistoesineeseen. Pienoisveistoksen Pohjalainen on suunnitellut vahvalla korumuotoilijan
taustallaan. Saatavilla on myös hopeinen kaulakoru, jota esimerkiksi leski tai vainajan
tytär voi käyttää muistona läheisestään.
Sama kalla-symboli toistuu myös Kaavin kiven valmistamassa hautakivessä.
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Kalla
Kalla-arkun on suunnitellut
pitkän linjan suomalainen
muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen. Hänen innoituksenaan
on toiminut kallan sulava
ja linjakas muoto. Jokainen
Kalla-arkkuun käytetty puu
on yksilö, ja sen vuosirenkaat
sekä huolella työstetty urapinta kuvastavat ainutlaatuisen
elämän tarinaa.

Tuotenumero: 870014
870015 (Kahvoilla)

n:o 1 PVS Säde ja risti
Risti ja säteet ovat molemmat
vahvoja symboleita, jotka
kantavat elämää syntymästä
ikiuneen. Puuvillasatiinin kiilto
nostaa hillitysti toteutetut
symbolit kauniisti esiin.

Tuotenumero: 210125
210108 (Ilman kahvoja)

n:o 7G Solmusäde
Kaksivärinen solmusäde
symboloi kaksi ihmistä yhteen
sitovaa liittoa sekä sukupolvien ketjua. Harjalaudan ja
reunan tumma verhoilu sekä
arkun alaosan ylle laskeutuvat hapsut ja tupsut antavat
ilmeelle voimaa.

Tuotenumero: 271153
271194 (Kahvoilla)
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n:o 7A Solmusäde
Valkean arkun solmulaskos
sitoo elämän säteet huolella
yhteen, lähdön hetkeen. Kannen taidokkaita säteitä kiertää
hapsutus, joka laskeutuu
sileän alaosan ylle. Kulmat on
viimeistelty tupsuin.

Tuotenumero: 271150
271190 (Kahvoilla)

n:o 7A Pellava solmusäde
Valkean arkun näyttävät pellavasäteet on solmittu taittumaan ylhäältä alas, elämän
aamusta kohti iltaa. Sädelaskosten harkittu sijoittelu
korostaa myös arkun perinteistä, kapenevaa muotoa.

Tuotenumero: 270196
270109 (Ilman kahvoja)

n:o 7J Solmusäde
Arkun vaaleutta vasten korostuu kaunis, kaksivärinen
solmusäde, joka symboloi
kaksi ihmistä yhteen sitovaa
liittoa sekä sukupolvien ketjua. Arkun sileän alaosan ylle
laskeutuvat hapsut ja tupsut
viimeistelevät ilmeen.

Tuotenumero: 271155
271197 (Kahvoilla)
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n:o 3 Pellavanauha
vaalea
Arkussa kohtaavat eleetön
tyylikkyys ja pellavaverhoilun tuoma lämpö. Muotoilu
ja verhoilu ovat linjakkaan
selkeitä. Kannen pellavanauhat korostavat kauniisti arkun
linjakkuutta.

Tuotenumero: 230193
230194 (Ilman kahvoja)

n:o 5 Pellavasäde
Näyttävän arkun pellavasäteet avautuvat symmetrisesti
kohti elämän iltaa, saattavat
levolliseen matkaan. Pellavan
luonnonläheisyys korostuu
kauniisti valkeaa taustaa
vasten.

Tuotenumero: 250198
250102 (Ilman kahvoja)

n:o 1 Vene ja ranta
Ranta on autio, kulkija on
poissa. On lähdön aika. Arkun
tumma sävytys ja tunnelmakuvaa kehystävät sädelaskokset viestivät luopumisen
haikeudesta.

Tuotenumero: 218221
218222 (Kahvoilla)
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Finlayson-yhteistyöstä syntyy
yksilöllisiä arkkuja

Vuonna 2017 aloitimme yhteistyön toisen kotimaisen pitkän linjan valmistajan Finlaysonin kanssa. Halusimme tuoda
jotain uutta suomalaiseen hautausperinteeseen. Finlaysonin erilaiset kuosit – herkät tai näyttävät, tutut tai ihkauudet –
voivat ilmentää vainajan ainutlaatuista persoonaa.

Taimi
Taimi-arkku kertoo hyvän
suomalaisen arjen ja eletyn
elämän tarinaa – kauneimmillaan. Finlaysonin tuttu ja
pidetty klassikkokuosi sekä
valkea pellava rakentavat
yhdessä puhuttelevan kokonaisuuden.

Tuotenumero: 230704
230705 (Kahvoilla)
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Klassikko
Finlaysonin tuttu ja pidetty
klassikkokuosi sekä valkea
puuvilla tuovat mieleen tunnelmia ja muistoja menneestä

Tuotenumero: 230700
230701 (Kahvoilla)

Alma
Tyylikäs ja ajaton Alma-arkku
muistuttaa menneistä kesäpäivistä, äidin helman heilahduksesta. Graafinen mutta
herkkä kuosi yhdistyy puhtaanvalkoiseen puuvillaan,
jolloin molemmat pääsevät
oikeuksiinsa.

Tuotenumero: 230702
230703 (Kahvoilla)

Sonetti
Sonetti-arkun kuosi on Finlaysonilta varta vasten SHT:lle tilattu. Herkät lehtiköynnökset
peittävät koko arkun kannen
ja harmaan sävyt sulautuvat
arkun vaaleuteen.

Tuotenumero: 230710
230711 (Kahvoilla)
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Kajo
Kajo kunnioittaa suomalaisen
designin perinteitä parhaimmillaan: yksinkertainen
on kaunista. Surunmustat
nauhat nostavat kaunislinjaisen, tähtipellavalla verhoillun
arkun muodot selkeästi esiin.

Tuotenumero: 239100
239101 (Kahvoilla)

Runo
Runo laskostaa eletyn elämän
kerrokset lyyrisen kauniisti ja
levollisesti pellavalla verhoiltuun arkkuun. Hillitty mutta
ryhdikäs pellavanauhus
viimeistelee arkun rauhallisen
ilmeen.

Tuotenumero: 531200
531201 (Kahvoilla)

n:o 3 Hohde
Puuvillaverhoiltu Hohde on
kaunis puhtaanvalkoinen ja
selkeälinjainen arkku, jonka
kylkeä koristaa Punkalaitumella valmistettu kaunis
pitsinauha.

Tuotenumero: 231104
231105 (Kahvoilla)
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n:o 7A Heinä
Huolella laskostetut säteet
kehystävät kauniisti kannen
heinäkuvioitua maisemaa.
Rauhallinen, eleettömän tyylikäs kokonaisuus tuo mieleen
suomalaisen maalaismaiseman.

Tuotenumero: 271189
271149 (Ilman kahvoja)

n:o 3 Pellavanauha
tumma
Pellavan elävä pinta sekä
luonnollisen lämmin värisävy
antavat arkulle arvokkaan,
hillityn vaikutelman. Kannen
sivua koristaa eleettömän
kaunis nauha.

Tuotenumero: 530103
530120 (Kahvoilla)

n:o 3 Ranta
Arkku vie ajatukset rauhaan,
kauniin rantamaiseman
tyyneyteen. Linjakasta verhoilua koristavat upea, hillitty
brodeeraus sekä levolliset
nauhalaskokset.

Tuotenumero: 230197
230196 (Ilman kahvoja)
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Honka H-72
Hieman tummemmaksi
käsitelty arkku suomalaisesta
hongasta on yksinkertaisen
tyylikäs vaihtoehto. Puun
luonne on kauniisti näkyvillä
arkun pinnassa.

Tuotenumero: 872190
872100 (Ilman kahvoja)

Tammisarkofagi S-21
Perinteinen, sirompi tammisarkofagi huokuu arvostusta. Arkun taidokas
puunkäsittely sekä hillityt
perinnekuvioinnit korostavat
jyhkeän puun kauneutta.
Valmistettu kauttaaltaan
tammesta.

Tuotenumero: 921120
921100 (Ilman kahvoja)

Honka H-70
Vaalea, pelkistetyn linjakas
honka-arkku huokuu levollisuutta ja rauhaa. Listoitettu
harjalauta korostaa ryhdikästä vaikutelmaa. Huolella valikoitua, vähäoksaista puuta.

Tuotenumero: 870100
870120 (Kahvoilla)
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Ristomatti Ratian arkut
vievät meren ääreen

Ristomatti Ratia on suunnitellut SHT:lle kaksi erilaista arkkumallia – Venhon ja Merenluodon. Nämä arkut vievät ajatukset rantaan ja meren ääreen, monelle suomalaiselle rakkaisiin paikkoihin. Yksityiskohdat on hiottu huippuunsa ja
huolellinen valmistus takaa kauniin ja erityislaatuisen arkun.

Venho Terva
Ratia Brand Co:n suunnittelema Venho kuvastaa luonnon karun kaunista voimaa:
myrskyävän meren sitkeyttä
mutta samalla viimeisen matkan lopullisuutta ja tyyneyttä.
Kansi on viimeistelty rouhealla hamppuköydellä.

Tuotenumero: 800203
800202 Venho vaalea autere
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Honka Merenluoto
Ristomatti Ratian suunnittelema Merenluoto hiljentyy luonnon äärelle, pysäyttää. Arkun
selkeä muotoilu ja huolellinen
valmistus nostavat esiin yksityiskohtien kauneuden.

Tuotenumero: 800200 Valkokuulto
800201 Harmaa

n:o 4 Kansisäde hapsuilla ja tupsuilla
Kauniisti viimeistelty, perinteisesti molempiin suuntiin
kaartuva arkkumalli. Kannen
taidokasta laskostusta korostamaan voi valita hapsut
ja tupsut, jotka laskeutuvat
sileän alaosan ylle. Puhtaan
valkea, rauhallinen kokonaisuus.

Tuotenumero: 240501

n:o 3 Tähtipellava
Kokovalkoisen arkun hillityt
yksityiskohdat symboloivat
sovitusta. Arkku on verhoiltu
kauttaaltaan kuosiinkudotulla, ristikuvioisella pellavalla.
Harjalaudan tyyni laskostus
korostaa arkun seesteistä
tunnelmaa.

Tuotenumero: 239107
239197 (Kahvoilla)
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Honka H-62
Arkku kertoo suomalaisen
hongan ja perinteisen käsityötaidon pitkäaikaista, yhteistä
tarinaa. Valmistettu valikoidusta, vähäoksaisesta puusta
ja viimeistelty kantta kiertävällä koristekuvioinnilla.

Tuotenumero: 862120
862100 (Ilman kahvoja)

Punahonka H-44
Punertavan sävyinen honka
ja perinteinen suomalainen
muotoilu muodostavat uljaan,
puhuttelevan yhdistelmän.
Kannen harjalauta on viimeistelty sileäksi.

Tuotenumero: 844290
844200 (Ilman kahvoja)

Honka H-210
Muotokieleltään pehmeälinjainen ja hillityn tyylikäs arkku
henkii suomalaisen hongan
ikiaikaista rauhaa. Huolellinen
viimeistely korostaa puun
arvokasta olemusta.

Tuotenumero: 822120
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Suomi 100
Satavuotiaan Suomen kunniaksi kehitetty Suomi 100
-juhlamalli pelkistää suomalaisen puusepäntyön
kauneimmilleen. Arkku on
huolella valmistettu suomalaisesta hongasta ja sen sileäksi
huoliteltu pinta on viimeistelty juhlavan vaaleaksi.

Tuotenumero: 861105
861106 (Kahvoilla)

n:o 3 Suomi Juhla
Suomen juhlavuoden arkun
seesteinen verhoilu vie ajatukset kohti elämän iltaa: auringon valkeat säteet vaipuvat
siniseen mereen. Huolellinen
sädelaskostus, leveä merensininen nauha ja arkkua kiertävä hapsutus viimeistelevät
ilmeen.

Tuotenumero: 630196
630106 (Ilman kahvoja)

n:o 3 Suomi
Hillityn tyylikäs arkku saattaa
viimeiselle matkalle Suomen
puhtaissa väreissä: merensineä vasten valkeaa. Siniset
nauhat korostavat arkun
linjakasta muotoilua.

Tuotenumero: 630193
630103 (Ilman kahvoja)
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n:o 3 Suomi Risti
Suomi on tyylikkäästi mutta näkyvästi läsnä läheisen
viimeisellä matkalla. Kannen
sinivalkoinen ristikuvio ja
hienostuneesti laskeutuva
hapsutus viimeistelevät valkean arkun.

Tuotenumero: 630195
630105 (Ilman kahvoja)

n:o 7C Solmusäde
Puhtaanvalkoinen arkku sinisellä solmusäteellä on juhlava
ja tyylikkäästi isänmaallinen.
Hapsuilla ja tupsuilla arkkuun
on tuotu lisää näyttävyyttä.

Tuotenumero: 271192
271152 (Ilman kahvoja)

n:o 1 Joutsenet
Arkun taidokas laskostus
avartaa maiseman joutsenille,
jotka lentävät tyynesti kohti
määränpäätä. Luonnonvaalea
väri korostaa luonnonläheistä, rauhallista tunnelmaa.

Tuotenumero: 218201
218202 (Kahvoilla)
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Honka Eko -arkkujen suosio jatkuu
Honka Eko -arkkumallistomme sai alkunsa jo yli 20 vuotta sitten. Edelleen nämä muotoilultaan tyylikkään yksinkertaiset
arkut ovat suosituimpien malliemme joukossa. Läheltä tuodun suomalaisen hongan kaunis pinta on käsitelty eri sävyillä, ja arkun sisustus on pellavaa.
Patina oli ensimmäisen Eko-arkun värisävy, ja sitä seurasivat muut luonnolliset pintakäsittelyt. Luonnosta inspiraationsa saanut arkkumallisto on yksi SHT-Tukun monista pitkäaikaisista arkkumallistoista. Jokaisen arkun pariksi on suunniteltu selkeälinjainen Kappa-uurna, jonka sävyt toistavat arkkujen sävyjä.

Honka H-90 Eko
Patina
Ensimmäinen Eko-arkku on
käsitelty kauniin patinoituneen hongan sävyiseksi.

Tuotenumero: 894100
894120 (Kahvoilla)

Honka H-90 Eko
Valkokuulto
Valkokuultopinnan saanut
Eko-arkku on moderni ja
pelkistetty vaihtoehto perinteikkäästä mallista.

Tuotenumero: 894101
894123 (Kahvoilla)
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Honka H-90 Eko
Punamulta
Honka Eko Punamulta tuo
mieleen perinteisen suomalaisen maalaismaiseman
punamullalla käsiteltyine
taloineen.

Tuotenumero: 894102
894124 (Kahvoilla)

Honka H-90 Eko
Kelo
Kelohongan väriseksi käsitelty
puu on tumma ja arvokas.

Tuotenumero: 894105
894125 (Kahvoilla)

Honka H-90 Eko
Natur
Natur on nimensä mukaisesti
luonnollisen sävyinen, honkapuinen arkku. Tässä vaihtoehdossa puu on luonnollisimmillaan.

Tuotenumero: 894108
894128 (Kahvoilla)
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n:o 7 Solmulaskos hapsuilla ja tupsuilla
Valkean arkun solmulaskos
sitoo elämän säteet huolella
yhteen, lähdön hetkeen. Kannen taidokkaita säteitä kiertää
hapsutus, joka laskeutuu
sileän alaosan ylle. Kulmat on
viimeistelty tupsuin.

Tuotenumero: 271160
271193 (Kahvoilla)

n:o 7 Solmulaskos
Puhtaan valkean arkun solmulaskos sitoo elämän säteet
huolella yhteen, lähdön
hetkeen. Rauhallinen, eleettömän tyylikäs arkku.

Tuotenumero: 271163
271162 (Kahvoilla)

Kansisäde puuvillasatiini
Luonnollisen sävyinen puuvillasatiini on taidokkaasti
laskostettu kauniiksi säteiksi.
Valon ja varjon leikki laskoksilla muistuttaa meitä elämän
vaihtelevuudesta.

Tuotenumero: 210120
210100 (Ilman kahvoja)
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n:o 7H Solmusäde
Huolella verhoiltu arkku on
osoitus hienosta käsityöperinteestä, jota verhoilijamme
Punkalaitumella ylläpitävät.
Luonnonsävyt yhdistyvät
toisiinsa, ja hapsut ja tupsut
viimeistelevät kokonaisuuden.

Tuotenumero: 271196
271154 (Ilman kahvoja)

n:o 3 Laskos
Tyylikäs verhoiltu arkku
hapsuineen on suomalaisen
käsityön taidonnäyte. Punkalaitumella valmistetaan myös
kaikki hapsut, nyörit ja tupsut
arkkuja ja uurnia varten.

Tuotenumero: 231103
231113 (Kahvoilla)

n:o 7A Ruusu
Kauniissa ruusukuosisella
kankaalla verhoillussa arkussa riittää upeita yksityiskohtia.
Solmusäde ylittää herkän ruusukuosin ja hapsut ja tupsut
kiertävät arkun reunoja.

Tuotenumero: 271186
271146 (Ilman kahvoja)
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Honka H-92
Suomalainen honka kurottaa
suorana ja komeana kohti
korkeuksia. Linjakas, tasaleveä arkku on valmistettu
perinteisellä puutyötaidolla
valikoidusta, vähäoksaisesta hongasta. Tumma sävy
ja lakkaus korostavat puun
kauneutta.

Tuotenumero: 892100
892120 (Kahvoilla)

Tervaleppä L-34
Tervalepän kauneuteen
sekoittuu pisara punaa, puun
tyyneyteen surun kyyneleitä. Upea väri ja vivahteikas
puunsyykuvio antavat arkulle
ainutlaatuisen ilmeen. Kannen muotokeilaus ja jykevä
harjalauta viimeistelevät
kokonaisuuden.

Tuotenumero: 634121
634100 (Ilman kahvoja)

Tammi T-82
Arkun tasaleveä muoto ja
jyhkeä harjalauta korostavat
tammen luomaa jykevää,
arvokasta tunnelmaa. Taidokkaasti toteutetut pintakeilaukset kertovat suomalaisesta
puutyötaidosta ja viimeistelyn
huolellisuudesta.

Tuotenumero: 782100
782120 (Kahvoilla)
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Tammi T-102
Klassinen pehmeä muotokieli ja jykevä tammi kertovat
pitkän iän tarinaa. Kaunis,
pyöreänmuotoinen tammisarkofagi antaa arvokkaan
vaikutelman. Yhtenäinen,
pitkä kahva viimeistelee kokonaisuuden.

Tuotenumero: 710220

n:o 3 Pellava Luonnonsilkkisäde
Luonnon upeat materiaalit
pellava ja silkki luovat yhdessä tyynen, ylellisen tunnelman. Silkkisäteet on laskostettu kehystämään arkun
sileää pintaa. Kannen herkkä,
pieni tupsu viimeistelee kokonaisuuden.

Tuotenumero: 530194
530104 (Ilman kahvoja)

n:o 2 Täyssäde
Suomalaisen arkkuperinteen
taituruutta ja symboliikkaa:
kannen kaunis sädelaskostus
peilautuu alaosaan, aamu
kohtaa illan. Arkun voi halutessaan viimeistellä hapsuin
ja tupsuin.

Tuotenumero: 220511
220501 (Ilman kahvoja)
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n:o 7 Valonsäde
Valkean arkun solmulaskos
sitoo elämän säteet huolella
yhteen, kerää elämän moninaiset polut kauniisti lähdön
hetkeen. Perinteisen arkun
ilme on eleettömän kaunis ja
rauhaisa.

Tuotenumero: 271109
271110 (Kahvoilla)

n:o 1 Kansisäde
Suomalaisen arkkuperinteen
taidonnäyte: kannen kaunista sädelaskostusta kiertää
hapsutus, joka laskeutuu
sileän alaosan ylle. Kulmat on
viimeistelty tupsuin. Puhtaan
valkea, rauhallinen kokonaisuus.

Tuotenumero: 210511
210501 (Ilman kahvoja)

n:o 5 Kukkasäde
Taidokkain yksityiskohdin viimeistelty perinnemalli, jossa
elämän monet säteet avautuvat kauniiseen kukkaan.
Kantta kiertää hapsutus, joka
laskeutuu sileän alaosan ylle.
Kulmat on viimeistelty tupsuin.

Tuotenumero: 251103
251193 (Kahvoilla)
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ARKKUJEN SISUSTUS
Arkut on huolella verhoiltu myös sisäpuolelta, ja sisustettu tyynyllä ja peitolla sekä kasvoliinalla.
Sisustuksessa käytetään parhaita, luonnosta peräisin olevia materiaaleja.
Jokaisen arkun sisustus on suunniteltu sopivaksi juuri kyseisen arkun tyyliin. Arkkujen pedin pehmikkeenä on puhtaasta puusta höylättyä villamaista lastua.
Myös sisustuksen materiaalien osalta haluamme toimia mahdollisimman luontoystävällisesti ja
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
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Kotimaista käsityötä
Ompelijamme Punkalaitumella
valmistavat käsityönä jokaisen arkun
sisustuksen.
Jokainen pisto on tarkkaan mietitty
ja tehdään huolella.

Laadukkaat materiaalit
Luonnonvärinen pellava sopii usean
puuarkun sisustukseen. Kaunis pitsi
viimeistelee kasvoliinan.
Käyttämämme materiaalit ovat luonnosta peräisin ja täyttävät Öko-Tex
100 -standardin.

Viimeistelty lopputulos
Ruusuin kuvioitu kiiltävä kangas tuo
arkun sisustukseen ylellisen tunnun.
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Osa arkkujemme sisäverhoiluista on
tehty kiiltävällä, silkkimäisellä kankaalla. Sekin on valmistettu luonnosta peräisin olevista kuiduista.

UURNAT
Uurnavalikoimamme on laaja. Materiaaleja, värejä ja muotoiluja on monia. Pääosa uurnistamme
on Punkalaitumella valmistettavia Avainlippu-tuotteita. Uurnien valmistus on tarkkaa ja huolellisuutta vaativaa työtä, jota käsityöläisemme ovat tehneet jopa vuosikymmeniä. Kaikki uurnamme
ovat maatuvia.

011011

n:o 20 Honka tumma

011013

n:o 20 Tammi tumma
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011015

n:o 20 Koivu vaalea

011012

011010

011009

011234

011235

011237

011326

011045

011215

n:o 20 Tammi vaalea

n:o 7A Solmulaskos

n:o 7J Solmulaskos

n:o 20 Honka vaalea

n:o 7B Solmulaskos

n:o 7A Heinä

n:o 20 Honka valkokuulto

n:o 7C Solmulaskos

Joutsen
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011053

n:o 16 Honka vaalea

011056

n:o 16 Tammi tumma

011031

Rannan Kivi valkokuulto

011054

n:o 16 Honka tumma

011295

Tähtipellava pellavanauha

011033

Rannan Kivi harmaa
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011055

n:o 16 Tammi

011298

Hohde

011322

Suomi 100

Avainlippu kertoo kotimaisuudesta
Kaikki tässä kuvastossa esitellyt arkut ja uurnat on
valmistettu Punkalaitumella. Kotimainen valmistus ja
suomalainen työ ovat meille erittäin tärkeitä arvoja. Siksi
tuotteillamme on Avainlippu-tunnus, joka kertoo niiden
valmistusmaan.
Arkkuja ja uurnia valmistavat ammattiylpeät käsityöläiset, joille samalla alalla työskentely jopa useassa polvessa ei ole harvinaisuus. Puusepät ja verhoilijat tietävät
tekevänsä arvokasta työtä, jonka lopputulos on näkyvillä
keskeisimmällä paikalla hautajaisissa.
Myös materiaalit pyritään tuomaan mahdollisimman
läheltä. Lähipuu on ekologinen vaihtoehto lyhyiden kuljetusmatkojen vuoksi. Kaikki puu käytetään hyödyksi, ja
lopulta viimeisetkin lastut poltetaan energiaksi. Punkalaitumella sijaitsee myös kutomo, jossa punotaan arkuissa
ja uurnissa käytetyt nyörit, hapsut ja tupsut.

011219

Majakka Valkokuulto

011220

Majakka Kelo
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011324

Kalla

011323

011325

011321

011320

011224

011225

Alma

Taimi

011240

Kappa Natur

Sonetti

Klassikko

n:o 20 Honka Usva

011241

Kappa Valkokuulto
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n:o 20 Honka Tähkä

011242

Kappa Patina

011243

011239

011292

011217

011218

011047

Kajo

Runo

n:o 14 Koivu Lintu valkoinen

011023

011061

011051

Kappa Kelo

n:o 14 Visakoivu Lintu

Kappa Punamulta

n:o 14 Koivu Lintu tumma
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V-Pellava

n:o 14 Koivu Lintu

Hapsut, tupsut
ja nauhat
Punkalaitumella arkkutehtaamme vieressä
sijaitsee pieni kutomo, jossa valmistuvat
arkuissa ja uurnissa käytettävät hapsut,
tupsut ja erilaiset nauhat.
Muun muassa uurnissa käytettävät laskunarut valmistetaan kutomossa. Uurnien
kotimaisuusaste onkin meillä erittäin
korkea.
Kutomomme on ainutlaatuinen Suomessa.
Ammattilaiset punovat nyörit perinteisin
menetelmin, ja kutomon koneet ovat viime
vuosisadan alkupuolelta.
Tupsuja ja nauhoja käyttävät myös monet
käsityöläiset, kuten esimerkiksi entisöijät,
kirjojen sitojat tai verhoilijat. Monissa eri
väreissä saatavat tuotteet ovat kauniita ja
monikäyttöisiä.

011018

n:o 18 Honka Valkokuulto

011001

n:o 18 Honka vaalea
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011002

n:o 18 Honka tumma

011003

011004

011052

011038

011040

011042

011297

011293

011032

n:o 18 Tammi vaalea

n:o 26 Pellava

Ranta brodeerattu

n:o 18 Tammi tumma

Suomi

n:o 14 Koivu Purje

n:o 28 Puuvillasatiini

n:o 7A Ruusu
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Vene

011057

Punahonka

011041

Valonsäde ja Risti

011060

011290

Tervaleppä

Valonsäde ja Risti

011063

n:o 10 Valkoinen

011065

n:o 10 Enkeli

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TUOTANTO
Kun lähimetsien puu tulee tehtaallemme, mitään ei heitetä hukkaan: arkunteosta ylijäävät palat hyödynnetään
pienempiin tuotteisiin, esimerkiksi ekologisiin kukkasidontakahvoihin. Työstön eri vaiheissa syntynyt puru ja pienkappaleet poltetaan energiaksi, jolla lämmitetään SHT:n rakennukset ja vielä läheistä kouluakin.
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PAIDAT
Suomalaiset vaatetusalan ammattilaiset ovat suunnitelleet erilaisiin arkkumalleihin sopivat paidat.
Taitavat ompelijamme valmistavat paidat Punkalaitumella, ja niihin käytetään luonnonmateriaaleja
– puuvillaa ja pellavaa sekä luonnon muuntokuituja.
Uusimmat paitamallit Hetki, Taival ja Aika ovat laadukasta pellavaa. Ne sopivat erityisen hyvin yhteen pellavalla sisustettujen arkkujemme kanssa.

Hetki 010028

Taival 010030

Aika 010029
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Arkuntekijä 45 vuoden ajan

SHT-Tukku työllistää noin 130 ihmistä, joista suurin osa on puuseppiä ja verhoilijoita. Yksi pitkäaikaisimmista
työntekijöistä on puuseppä Matti Känkänen.
– Kun on tuossa tehtaan varjossa kasvanut, oli tämä luonnollinen uravalinta, kertoo 45 vuotta arkkuja tehnyt ja
ikänsä Punkalaitumella asunut Känkänen.
Lähellä on kasvanut myös Känkäsen työstämä suomalainen honka, josta käytetään tarkasti jokainen lastu. Arkkujen valmistuksesta jäävistä paloista tehdään esimerkiksi ekologisia kukkasidontakahvoja, ja viimeiset purut
poltetaan energiaksi.
Arkkujen valmistuksessa viimeistelyhionta on Känkäsen vastuulla. Tärkeän työvaiheen tavoite on saada puun
pinnan muodot esiin ja tehdä hyvä pohja pinnan viimeistelyä varten.
Yksilöllisyys on tullut myös hautajaisiin, mikä näkyy arkkuvalikoiman laajuudessa. Klassikot ovat kuitenkin edelleen suosittuja.
– Tietyt mallit ovat pysyneet samanlaisina läpi vuosikymmenten, mutta olen huomannut myös malliston kasvaneen varsinkin viimeisten kymmenen vuoden aikana, sanoo Känkänen.
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www.sht-tukku.fi

Varmista, että saat
kotimaisen arkun

Laadukkaan, kotimaisen arkun tunnistat
avainlippumerkistä.
Tiesitkö, että osa Suomessa myytävistä arkuista on valmistettu
Baltiassa ja Itä-Euroopassa? SHT-Tukun arkut tehdään käsityönä
Punkalaitumella. Lähimetsistä tuotu honka muuttuu taitavien
puuseppien ja verhoilijoiden käsissä kauniiksi ja arvokkaaksi viimeiseksi leposijaksi.
Yli kuudenkymmenen vuoden kokemuksella ja yli sadan ammattilaisen käsissä syntyvät laadukkaat ja ekologiset arkut ja uurnat
sekä tuotteitamme myyvät hautaustoimistot kautta maan löydät
osoitteesta www.sht-tukku.fi.

