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Suostumuksen hakeminen vainajan tuhkan sirotteluun Imatran
kaupungin omistamalle alueelle
Hautaustoimilaissa (457/2002) säädetään ihmisen ruumiin hautaamisesta ja tuhkaamisesta
sekä tuhkan käsittelystä. Vainajan tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattava tai
muulla tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Ennen tuhkan luovuttamista on
tuhkauurnansaajan ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka tullaan
sijoittamaan. Jolleivät hautaamisjärjestelyistä vastaavat henkilöt vuoden kuluttua tuhkaamisesta (krematorion kehotuksesta huolimatta) huolehdi tuhkasta, tuhka sijoitetaan vainajan
kuolinpesän kustannuksella sille hautausmaalle, johon vainajalle on oikeus tulla haudatuksi.
Tuhkan sijoittamiseen, hautaamiseen tai sirotteluun maa- tai vesialueelle, on oltava aina
alueen omistajan tai haltijan suostumus. Epäselvyyksien välttämiseksi suostumus on hyvä
hankkia kirjallisena.

Imatran kaupungin suostumuksen hakeminen ja antaminen
Imatran kaupungilta voi hakea suostumusta vainajan tuhkan sirotteluun kaupungin
omistamalle vesialueelle Vuokseen tai Saimaaseen. Tuhkan sirotteluhakemukseen Vuoksen
vesialueelle tai Saimaaseen on suhtauduttu myönteisesti. Vainajan tuhkan sirotteluun
kaupungin omistamille maa-alueille ei ole annettu suostumuksia.
Suostumus tuhkan sirotteluun on haettava kirjallisesti:
a) postitse osoitteella Imatran kaupunki, Virastokatu 2, 55100 Imatra tai
b) sähköpostiosoitteella kaupunkisuunnittelu@imatra.fi
Hakemuksessa on ilmoitettava hautausjärjestelyistä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot,
vainajan nimi, henkilötunnus ja kuolinpäivä sekä haluaako sirotella tuhkat Vuokseen vai
Saimaaseen.
Imatran kaupungin suostumus tuhkan sirotteluun Vuokseen tai Saimaaseen on luonteeltaan
maanomistajan suostumus, ei valituskelpoinen hallintopäätös. Kaupungin myöntämä
kirjallinen suostumus lähetetään hakemuksessa ilmoitetulle hautausjärjestelyistä vastaavalle henkilölle, suostumuksen liitteenä on kartta tuhkien sirottelualueesta Vuoksessa ja
Saimaassa.
Lupaan liittyviä ehtoja:
- kaupungin myöntämä lupa on voimassa 1 vuoden luvan antopäivästä alkaen ja vain
liitekarttaan punaisella rajatulla, kaupungin omistamalla vesialueella
- luvan saajan on noudatettava hautaustoimilain (457/2003) säädöksiä
- tuhkan sirottelemisesta ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa lähialueen asukkaille tai
muille alueella liikkujille
- tuhka tulee sirotella noin 30 senttimetrin korkeudelta pölyämisen välttämiseksi
- tuhkan sirottelua tulee välttää tuulisella säällä ja tuulen suunta sekä voimakkuus on
syytä ottaa huomioon
- tuhka tulee sirotella yhtäjaksoisesti samaan paikkaan - sirottelun jälkeen uurna
viedään pois, sitä ei saa laskea Vuokseen/Saimaaseen
Lisätietoja antaa:
kaupungingeodeetti Sini Pekkala
puhelinnumero 020 617 4456
sähköpostiosoite sini.pekkala@imatra.fi.

