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TOIMINTAOHJE 26.11.2021 
 
 

Vainajan tuhkan sirottelu vesistöön 

 
 
Seurakunnat ovat varanneet hautausmailta alueita, kuten uurnalehto ja uurnahautapaikko-
ja, jonne vainajien tuhkat on tarkoitettu sijoitettavaksi. Lainsäädäntö mahdollistaa tuhkan 
hautaamisen myös muualle, kuten omalle maalle vähintään 10 cm syvyyteen tai tuhkan 
sirottelun maan pinnalle. Tuhkan hautaus tai sirottelu yksityiselle maalle vaatii maan- 
tai vesialueen omistajan tai -haltijan luvan ja sirottelu on tehtävä hautaustoimilakia 
noudattaen. Tapauskohtaisesti vainajan omaiset voivat myös pyytää ympäristönsuojelu- 
ja terveydensuojeluviranomaisen näkemystä sekä paikan että olosuhteiden osalta. 
 
Kaupungin omistamilta vesialueilta vainajan tuhkan sirottelupaikaksi on vakiintunut Ky-
rönsalmi. Tuhkan sirottelua varten tulee pyytää Savonlinnan kaupungin maankäyt-
töpalveluiden lupa maankäyttöinsinööriltä. 
 
Petra Junnila 
maankäyttöasiantuntija  
044 4174670 
petra.junnila@savonlinna.fi 
 
 
Aiheesta on aiempien vainajan tuhkan sirottamishakemusten yhteydessä selvitetty tervey-
densuojeluviranomaisen valvottavien säädösten puolesta asiaa. Terveystarkastajan lau-
sunnon mukaan: 
 
”Vainajan tuhkan sirottelusta ei aiheudu terveyshaittaa vedenhankinnalle eikä muulle lähi-
alueen toiminnoille ottaen huomioon siroteltavan tuhkan vähäinen määrä. Sirottelu ei ta-
pahdu virtaussuunnassa vesilaitoksen vedenottokohtaa päin. Sirottelu tulee tehdä varovai-
sesti, koska sirottelu tapahtuu korkealta siroteltavaan veteen nähden. Sirottelua ei tule 
tehdä kovin tuulisella säällä.” 
 
------------ 
 
Kaupungingeodeetin päätöksen 16.5.2013 § 38 mukaan: 
Savonlinnan kaupunki myöntää tapauskohtaisesti vainajan tuhkaamisluvan yhteisesti so-
vittuun paikkaan omistamilleen maa- ja vesialueille. Tällaiseksi paikaksi on vakiintunut Ky-
rönsalmi. 
 
------------ 
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Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö on ohjeistanut vainajien tuhkan sirottelussa 
vesistöön noudatettavaksi seuraavia käytäntöjä: 
 

1) Tuhkaa ei tule sirotella vedenottopaikan läheisyyteen. 
 

2) Sirottelua vesistöön ei tule tehdä paikasta, josta tuhka voi levitä 
vesistössä liikkuvien päälle (ts. tuhka tulee sirotella veneestä, jos mahdollista). 
 

3) Sirottelupaikka ei saa olla yleisessä käytössä oleva rantavesi, 
jolloin tuhka voi joutua uimaveteen, vaan sirottelu on tehtävä joko 
selkävedelle tai virtaavaan veteen. 

 
Ottaen huomioon siroteltavan tuhkan vähäisen määrän Kyrönsalmessa virtaavaan suu-
reen vesimassaan nähden ja vesialueen turbulenttisen virtauksen, tuhkasta ei ennalta ar-
vioiden katsota aiheutuvan terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, ve-
denhankinnan tai yleiseltä kannalta vesistön tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaaran-
tumista tuhkan leviämisalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitet-
tua kohtuutonta rasitusta. 
 
 
 
 
Lisätietoja antavat: 
 
Matti Rautiainen 
ympäristöpäällikkö 
044 417 4685 
matti.rautiainen@savonlinna.fi 
 
Tiina Munck 
terveystarkastaja 
050 378 9483 
tiina.munck@sosteri.fi    
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