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Abstract 

A Management of Sulfide induced Acidity in Peat Harvesting (SuHE) project in Finnish Environment Institute aimed 
to develop an acid load forecasting method and a neutralization method for acidic runoff water in areas where 
electricity is not available. This thesis was written according to results of SuHE project. Acid sulfate soils or black 
schist located under a peat production area can be oxidized due to drainage. The drainage water is acidified because 

of the oxidation of sulfides. Formation of acid in the soil can solubilize metals which are drained to the recipient 
watercourse. High acidity load and dissolved metal concentrations cause severe ecological problems in streams and 
rivers. The acidic drainage can be treated by neutralization to make the water pH and acidity more suitable to be 
discharged to the water bodies. 
Acidic drainage can occur in the peat production area constantly or occasionally. Short term occurrence of acidity can 
be caused by groundwater level fluctuations, very local occurrence of acidic sediments or variation in drainage depth 
due to different production phases inside the production area. Acidic peaks occur in the spring and autumn high flow 
and in the summer after heavy rains, if there was a dry season before. During the dry season the ground water level 

has dropped and sulfide sediment is exposed to oxidation. The acidity peaks can be predicted by monitoring the 
groundwater level fluctuations in relation to the mineral soil depth. When a dry season is followed by heavy rain, rise 
of the groundwater level and a subsequent drop in pH is detected. Determination of electrical conductivity (EC) is not 
practical method to predict acidity peaks since pH and EC changes are recorded simultaneously. 
Results of acidity analysis can be used to select neutralization material and method. Acidity is affected by pH but also 
concentrations of dissolved of iron, aluminum and manganese. Precipitation reactions of metals generate protons 
which directly affects the acidity and consumption of neutralization material. Granulated calcium hydroxide was 
selected as neutralization material due to its good neutralization capacity and ability to immediately raise the pH. 
A variety of passive neutralization methods were tested in field. Stationary neutralization material was rapidly coated 

and inactivated due to the high acidity and large amount of water. Rotating metal drums with a plastic net were too 
heavy in relation to the flow and were ineffective. Tipping bucket water neutralization method was found to be most 
effective. In the small scale pilot water was pumped into the tipping bucket. Tipping of water on top of the granulated 
calcium hydroxide caused motion in material which prevented accumulation of metal precipitates and coating of the 
material. Full scale equipment is planned to run by gravity, eg. water fills the tipping bucket due to over-flow. Water 
is collected in a sump and then tipped into a container where neutralization material is. Tipping bucket water 
neutralization method caused water pH increase to 10–12 from initial pH of 3.5–4. Dissolved metals did not have 
enough retention time to precipitate in the small scale tests. 

Further studies should be made to get the after treatment pH more suitable to the environment. Formation of metal 
hydroxide precipitate is significant if acidity of the water is high. A solution for metal sludge treatment or disposal 
should be developed. Stainless steel cannot withstand high acidity of the water to be treated.  Attention should be paid 
on the choice of building materials of the apparatus. The method is applicable to various locations because its 
capacity is adjustable. Using overflow to run water makes it possible to use the tipping bucket neutralization method 
in locations where electricity is not available. The suitability of tipping bucket neutralization method to full scale 
should be evaluated after further studies. 
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1 JOHDANTO 

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) kartoituksen mukaan Suomessa on turvemaita 

yhteensä 9,29 miljoonaa hehtaaria, ja näistä 0,6 % eli 0,06 miljoonaa hehtaaria 

käytetään turpeen tuottamiseen. Tuotetusta turpeesta yli 90 % käytetään energian 

tuotantoon ja 6–7 % kasvuturpeena. Turve kattaa Suomen energiahuollosta noin 7 % ja 

kaukolämmöstä noin 20 %. Turvetta nostetaan vuosittain keskimäärin vajaa 30 Mm
3
, 

mutta sääolosuhteet voivat aiheuttaa tuotantomääriin merkittävää vaihtelua. (GTK 

2010) 

Turve on eloperäinen maalaji, joka on muodostunut kosteissa ja hapettomissa oloissa 

suokasvien jäänteiden epätäydellisen hajoamisen seurauksena, ja kerrostunut 

muodostumispaikalleen. Turpeen koostumus vaihtelee suuresti kasvilajikoostumuksen 

ja maatumisasteen mukaan. Noin yksi kolmasosa Suomen teknisesti käyttökelpoisista 

turvevaroista sijaitsee Lapissa, toinen kolmasosa Pohjois-Pohjanmaalla ja kolmasosa 

eteläisen Suomen alueella. (GTK 2010) 

Turvetuotantoalueilla alkaa kuivatuksen vaikutuksesta esiintyä voimakkaita ja äkillisiä 

tulvahuippuja sekä pitkiä alivirtaamakausia. Vesistöihin huuhtoutuu valumavesien 

mukana kiintoainetta, ravinteita, humusta ja rautaa. (Ympäristöministeriö 2013) 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä (23.11.2006) todetaan, että turvetuotannon 

valumavesien puhdistuksessa tulee käyttää turvetuotantosuon koko elinkaaren 

vesistövaikutukset huomioon ottavaa parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT).  

Valumavesiä käsitellään yleisesti pintavalutusta, vesiensuojelukosteikkoja sekä 

kemiallista vedenkäsittelyä käyttäen. (Klöve ym. 2012) 

Happamat sulfaattimaat ovat muinaisen Litorinameren aikana merenpohjaan 

kerrostuneita sulfidisedimenttejä. Yleisimpiä sulfidisavikot ovat Pohjanmaalla 

Kristiinankaupungista Ouluun ylettyvällä alueella. Esiintymisvyöhyke ulottuu 

merenpinnasta noin 80 metrin korkeudelle. (GTK 2011b) Sulfidipitoisia happamia 
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sedimenttejä esiintyy myös mustaliuskealueilla, jotka rapautuvat herkästi (Tertsunen 

ym. 2012) 

Sulfaattimaan tai mustaliuskealueen päällä sijaitsevan turvetuotantoalueen, 

maatalousmaan tai metsätalousmaan valumavedet voivat happamoitua sulfidien 

hapettuessa ojituksen ja kuivatustoimenpiteiden seurauksena. Happamien 

sulfaattimaiden laajempi tutkimus on keskittynyt maanviljelysmaiden sekä jossain 

määrin metsäteollisuuden vaikutuksiin. Maatalouden kannattavuuden kannalta olisi 

tärkeää löytää edullisia menetelmiä happamien sulfaattimaiden aiheuttaman 

kuormituksen vähentämiseksi (Yli-Halla 2010). Turvetuotantoalueilta tulevien 

happamien valumavesien neutralointia tutkittiin Suomen ympäristökeskuksen 

Sulfaattimailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät 

(SuHE) - hankkeessa, jonka tuloksista tämä diplomityö tehtiin.  

Erilaisia kalkkikiven käyttöön perustuvia happaman vesistökuormituksen 

neutralointimenetelmiä on kehitetty mm. kaivosteollisuuteen liittyen. Nämä menetelmät 

ovat kuitenkin useimmiten suunniteltu alueille, joissa sähköä on helposti saatavilla 

eivätkä sääolosuhteet ja niistä johtuvat virtaaman vaihtelut vaikeuta menetelmien 

käyttöä. Kaivosteollisuudessa syntyvät happaman jäteveden kuormitus on usein mm. 

metallipitoisuuksien suhteen huomattavasti suurempaa kuin turvetuotantoalueella 

mahdollisesti syntyvä hapan kuormitus. Erityisesti paljon rautaa ja alumiinia sisältävien 

vesien käsittelyssä kaivosteollisuuden kalkkikivineutraloinnin yhteydessä ongelmallista 

on vähemmän huoltoa vaativien menetelmien tehokkaan toiminnan lyhytikäisyys 

neutralointimateriaalin pinnottumisesta raudan ja alumiinin hydroksidien saostuessa. 

(SuHE hankesuunnitelma 2011) 

Tavoitteena oli kehittää menetelmä happaman vesistökuormituksen syntymisen 

ennakointiin sekä tehokas syntyneiden valumavesien käsittelymenetelmä 

turvetuotantoalueille. Kehitettävissä menetelmissä oli otettava erityisesti huomioon 

kustannustehokkuus, toimivuus sähköttömissä oloissa sekä vähäinen huoltotarve. 

Tutkimuksia tehtiin perinteisten kalkkikivimenetelmien lisäksi myös erilaisilla 
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teollisuuden sivutuotteilla ja kierrätysmateriaaleilla. Kenttäolosuhteissa testattiin 

tehokkaimmiksi havaittujen neutralointimenetelmien toimivuutta. 

Tässä työssä esitetään sulfidien hapettumiseen liittyvä biogeokemialliset prosessit, 

joiden seurauksena maaperään muodostuu hapanta kuormitusta. Vesistöihin 

valumavesien mukana huuhtoutuvan happamuuden ja sen liuottamien metallien 

vaikutuksia vesistöön ja eliöstöön kuvaillaan. Happamuutta esiintyy joillain alueilla 

myös lyhytaikaisina piikkeinä. Maatalouden säätösalaojituksista ja kuivien kausien 

jälkeisten sateiden aiheuttamien happamien kuormituspiikkien havainnoinnista saatuja 

kokemuksia tutkittiin happamuuden ennakointimenetelmää kehitettäessä. Pohjaveden 

pinnankorkeuden vaihtelun ja sääolosuhteiden seurantaa ehdotettiin menetelmäksi, jolla 

voidaan ennakoida happamuuspiikkejä. 

Happamien valumavesien neutralointimenetelmän kehittämiseksi tutkittiin 

neutralointiin soveltuvien ja käytettävissä olevien materiaalien ominaisuuksia 

kirjallisuuden ja kokeellisten analyysien avulla. Kirjallisuuden perusteella tutustuttiin 

erilaisista passiivisista, sähköttömistä happamien valumavesien neutralointi-

menetelmistä saatuihin kokemuksiin Suomessa sekä ulkomailla. Ulkomailla happamien 

valumavesien neutralointikäsittely on yleistä kaivosteollisuudessa. Erityisesti 

Skandinaviassa on myös paljon kokemuksia jokien ja järvien neutraloinnista.  

Kirjallisuusselvitysten perusteella kehitettiin useita erilaisia passiivisia pienen 

mittakaavan neutralointilaitteistoja, joissa käytettiin neutralointimateriaalina Nordkalk 

Oy:n granuloitua kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2). Laitteistoja testattiin maasto-

olosuhteissa turvetuotantoalueella. Maastotestien ja suoritetun vedenlaadun seurannan 

perusteella arvioitiin menetelmien tehokkuutta. Teoreettisesti määritettiin täyden 

mittakaavan laitteiston mitoitus ja materiaalinkulutus sekä arvioitiin menetelmien 

soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin.       
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2 HAPPAMAT SULFAATTIMAAT 

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan Suomessa rannikolle keskittyneitä rikkipitoisia 

sulfidimaita. Myös sisämaassa esiintyvät mustaliuskealueet ovat rikkipitoisia. 

Molemmilla maaperälajeilla rikkiyhdisteiden hapettuminen luonnostaan sekä 

kuivatuksen seurauksena aiheuttaa samantyyppisiä happamoitumisongelmia sekä 

metallien huuhtoutumista vesistöihin. 

2.1 Esiintyminen  

Happamat sulfaattimaat ovat maaperässä luontaisesti esiintyviä rikkipitoisia 

sedimenttejä. Happamia sulfaattimaita esiintyy Suomessa pääsääntöisesti entisen 

Litorinameren peittämillä alueilla noin 60 metrin korkeusrajalle asti. Litorinameren 

aikana 8000 – 4000 vuotta sitten veteen kuolleet ja maatuneet kasvin osat rehevöittivät 

veden, jolloin bakteeritoiminnan tuloksena syntyi rikkipitoista sulfidisavea. Yleisimpiä 

sulfidisavikot ovat Pohjanmaalla (Kuva 1). Rikkipitoisia sedimenttejä löytyy 

satunnaisesti myös rannikon ja sisämaan järvikuivioalueilta, joissa esiintyy 

mustaliuskeita. Suomen sulfidimaaesiintymät ovat Euroopan laajimmat. Maailmalla 

sulfidisavea esiintyy eniten Kaakkois-Aasiassa sekä Australiassa. (GTK 2011b, GTK 

2009) 

Mustaliuskeet ovat hiiltä ja rikkiä sisältäviä liuskekiviä, jotka ovat syntyneet 

merenpohjaan kerrostuneesta mätäliejusta. Suomen maaperässä esiintyvät mustaliuskeet 

ovat noin kaksi miljardia vuotta vanhoja ja sisältävät paljon rikkiä ja hiiltä verrattuna 

muualla maailmassa tutkittuihin mustaliuskeisiin. (Tertsunen ym. 2012)  

2.2 Happamuuden muodostuminen 

Sulfaattipitoiset sedimentit nousevat pikkuhiljaa ylöspäin maan kohoamisen 

seurauksena. Maa kohoaa Suomessa vuosittain 0,5–1 cm. (Joukainen & Yli-Halla 2003) 

Hapettomassa tilassa pohjaveden pinnan alapuolella sulfidisavet eivät aiheuta haittaa  
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Kuva 1. Litorinameren raja ja mustaliuskealueet Suomessa. Kuva: Kati Häkkilä, 

SYKE. 
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ympäristölle. Maankäytön, kuten maatalouden, rakentamisen tai turvetuotannon, vuoksi 

pohjavedenpinta laskee kuivatusojituksen myötä, ja sulfidisavet altistuvat 

hapettumiselle muodostaen happamuutta maaperään. (GTK 2011b, GTK 2009) 

Happamuus voi myös vapauttaa maaperästä siinä luonnollisesti esiintyviä metalleja. 

Kuivana kautena happamuus ja metallit varastoituvat maaperään, ja sateiden mukana ne 

huuhtoutuvat vesistöihin. (GTK 2011b, GTK 2009) 

Hapettomassa tilassa pohjavedenpinnan alapuolella olevia sulfidisavikerrostumia 

kutsutaan potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi. Kuivatuksen kautta 

hapettumiselle ja happamoitumiselle altistunutta maaperää kutsutan todelliseksi 

happamaksi sulfaattimaaksi. Alla on esitetty sulfaattimaan kerrostumista 

maanviljelysmaalla, turvetuotantomaalla sekä hiekkamaalla (Kuva 2). (GTK 2011b) 

 

Kuva 2. Happaman sulfaattimaan kerrostuminen. A) maanviljelysmaa, B) 

turvetuotantoalue, C) hiekkamaa. Kuva: GTK http://www.gtk.fi/export 

/sites/fi/tutkimus/tutkimusohjelmat/merigeologia/esiintyminen_2011.pdf.  

Sulfaattimaan päällä on usein noin 0,5 metriä muuta maalajia. Monet sulfaattimaa-

alueet soveltuvat hyvin maanviljelykseen. Maanviljely happamilla sulfaattimailla 

toteutetaan voimakkaasti kalkitsemalla maan pintakerros ja ojittamalla maa noin 1 m 

syvyyteen. Ojittaminen paljastaa sulfidiesiintymät, jolloin ne ilman kanssa 

kosketuksissa ollessaan hapettuvat muodostaen rikkihappoa. Maanviljelysmailla 

käytetään tehokasta ojitusta, koska se estää happamoitumistuotteiden nousun 

juurivyöhykkeelle mutta samalla mahdollistaa niiden huuhtoutumisen vesistöön ojien 

kautta. (Joukainen & Yli-Halla 2003)  
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Hapettumaton, potentiaalinen hapan sulfaattimaa on väriltään usein mustaa tai tumman 

harmaata, ja se sijaitsee pohjaveden pinnan alapuolella. Maan pH on tyypillisesti yli 6, 

ja se haisee selvästi rikille. Jo hapettunut todellinen hapan sulfaattimaa on väriltään 

ruskeanharmaata ja saattaa sisältää oransseja ja kellertäviä rautasaostumia. Hapettuneen 

sulfaattimaan pH on alle 4,5 ja se sijaitsee pohjaveden pinnan yläpuolella. (GTK 2011a) 

Kuvassa 3 nähdään happaman sulfaattimaan profiili ojan pientareella heti ojan 

kaivamisen jälkeen. Alin musta kerros on hapettumatonta rautasulfidia eli potentiaalista 

hapanta sulfaattimaata. Harmaantunut kerros on ollut jo pidempään ilman hapen kanssa 

kosketuksissa ja on hapettunutta eli todellista sulfaattimaata. Ylimpänä on turvetta. 

 

Kuva 3. Happaman sulfaattimaan esiintymä ojan pientareella. Ylimpänä on 

turvekerros, harmaa alue on hapettunutta sulfidia ja alin musta kerros on 

pelkistyneessä tilassa olevaa potentiaalista sulfaattimaata. Kuva: Peter Eden, 

GTK. 

Rikkikiisun eli pyriitin (FeS2) hapettuminen ja happamuuden muodostuminen 

sulfidipitoisessa maassa on kemiallisten sekä mikrobiologisten reaktioiden muodostama 
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ketjureaktio. Pyriitti hajoaa veden ja hapen vaikutuksesta reaktioyhtälön (1) mukaan. 

Toisessa reaktiossa kahdenarvoinen ferrorauta hapettuu kolmenarvoiseksi ferriraudaksi 

reaktioyhtälön (2) mukaan. Kolmannessa reaktiossa ferrirauta saostuu 

hydrolyysireaktiossa reaktioyhtälön (3) mukaisesti. Neljännessä reaktiossa pyriitti 

hapettuu ferriraudalla reaktioyhtälön (4) mukaisesti. (Schoonen ym. 2000, Salomons 

1995, Peppas ym. 2000, Nordstrom 2011, Kytö & Räisänen 2002) 

 2 FeS2 + 7 O2 + 2 H2O  → 2 Fe2+ + 4 SO4
2- + 4 H+  (1) 

 Pyriitti + Happi + Vesi  → Ferrorauta + Sulfaatti + Protoni 
 
 4 Fe2+ + O2 + 4H+  → 4 Fe3+ + 2 H2O  (2) 

 Ferrorauta + Happi + Protoni  → Ferrirauta + Vesi 
 

 4 Fe3+ + 12 H2O  → 4 Fe(OH)3 (s) + 12 H+  (3) 
 Ferrirauta + Vesi  → Ferrihydroksi + Protoni 
 
 FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O  → 15 Fe2+ + SO4

2- +16 H+  (4) 

 Pyriitti + Ferrirauta + Vesi  → Ferrorauta + Sulfaatti +Protoni  

 

Pyriitin hapettumisreaktiot esiintyvät syklisenä autokatalyyttisenä reaktiotienä. Pyriitin 

hapettumisessa (reaktioyhtälö (1)) muodostuva protonihappamuus edistää ferroraudan 

hapettumista ferriraudaksi (reaktioyhtälö (2)). Ferrirauta on molekulaarista happea 

vahvempi hapetin. Ferriraudan muodostuminen (reaktioyhtälö (2)) edistää pyriitin 

hapettumista reaktioyhtälön (4) mukaisesti. Reaktioyhtälössä (4) syntynyt ferrorauta 

taas hapettuu reaktioyhtälön (2) mukaisesti ferriraudaksi. Ferrirauta saostuu pH-

riippuvaisesti reaktioyhtälön (3) mukaisesti. (Salomons 1995, Peppas ym. 2000, Kytö & 

Räisänen 2002) 

Rautasulfidin hapettuminen on eksoterminen reaktio, mikä mahdollistaa reaktioiden 

tapahtumisen jopa +4 °C lämpötilassa. Pyriitin hapetusreaktion (reaktioyhtälö (1)) 

nopeus on pH riippuvainen, ja erittäin happamissa (pH 2–3) olosuhteissa ja bakteerien 

puuttuessa reaktio on hidas. Optimi pH-alue pyriitin hapettumisreaktiolle ja ferriraudan 

saostumiselle on 4,5–5, ja ne hidastuvat pH:n laskiessa. (Salomons 1995, Kytö & 

Räisänen 2002) 
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Happi hapettaa rikkikiisua sekä kemiallisesti että bakteerien katalysoimana. pH:n 

laskiessa riittävän alas, ferriraudan rikkikiisua hapettava vaikutus kasvaa happea 

suuremmaksi. Reaktioyhtälöissä (2), (3) ja (4) esitetyt reaktiot vaativat happamia 

olosuhteita, koska ferrirauta pysyy liukoisena kun pH on alle 4. (Kytö & Räisänen 

2002) 

Ferriraudan saostuminen (reaktioyhtälö (3)) on pH:sta riippuvaista, ja reaktio hidastuu 

pH:n laskiessa. Saostuneen rautayhdisteen rakenne riippuu pH:sta, kosteudesta ja 

sulfaattipitoisuudesta. Rauta voi saostua ferrihydroksina Fe(OH)3, kun pH on yli 3. 

Fe(OH)3:lla on amorfinen rakenne ja polymeerisiä ominaisuuksia. Ferrihydroksidin 

vanhetessa se muuttuu kiteiseksi götiitiksi tai hematiitiksi riippuen kosteusolosuhteista. 

(Peppas ym. 2000) Rauta voi saostua huonosti kiteisiksi schwertmanniitiksi tai 

ferrihydriitiksi, tai kiteiseksi götiitiksi. Alla on esitetty mineraalityypin määräytyminen 

erilaisista pH olosuhteista ja sulfaattipitoisuuksista riippuen (Kuva 4). (Bigham ym. 

1992) 

    
 

Kuva 4. Rautasaostumien synty eri kaivosympäristöolosuhteissa. (Kuva: Ritva 

Nilivaara-Koskela, suomennettu mukaillen Bigham ym. (1992))  
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Molekulaarisen hapen liukoisuus veteen voi olla rajoittava tekijä rikkikiisun 

hapettumisreaktioiden etenemisessä. Useissa tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että 

reaktioita katalysoivat mikrobit, jotka voivat nopeuttaa reaktioita moninkertaisiksi. 

Thiobacillus feroxidans -bakteerit katalysoivat ferriraudan hapettumista ferroraudaksi 

(reaktioyhtälö (2)) nopeuttaen täten pyriitin hapetusreaktioiden (reaktioyhtälöt (1) ja 

(4)) etenemistä. Ferroraudan hapettumisnopeus ja hapen määrä eivät ole tällöin enää 

rajoittavia tekijöitä. Thiobacillus -bakteerit voivat toimia myös hapettomissa 

olosuhteissa ja jatkaa pyriitin hapettamista ferriraudan avulla. Myös Leptospirillium 

ferrooxidans- ja Thiobacillus acidophilus -bakteerien, sekä joidenkin arkkien, on 

havaittu hapettavan pyriittiä. (Pronk ym. 1992, Kytö & Räisänen 2002) 

Edellä esitetyt pyriitin hapettumisreaktiot ovat pelkistetty ja yleisesti hyväksytty esitys 

hapettumisprosessista. Hapettumisreaktioiden välituotteiksi epäillään mm. tiosulfaattia, 

alkuainerikkiä, tritionaattia, tetrationaattia sekä pentationattia, joita kaikkia on havaittu 

pyriittipitoisten kaivosten sekä happamien sulfaattimaiden jätevesistä. Schippersin 

tutkimusryhmä (2004) on ehdottanut alla (Kuva 5) esitettyä tiosulfaattireaktiotietä 

mahdolliseksi mekanismiksi. Välituotteet ovat kuitenkin hyvin lyhytikäisiä, joten 

reaktioita ei ole pystytty todistamaan paikkansa pitäviksi. (Schippers 2004) 
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Kuva 5. Tiosulfaattireaktiotien välituotteet, joista muodostuu sulfaattia. Kuva: Ritva 

Nilivaara-Koskela, muokattu lähteestä Schippers (2004). 

2.3 Happamuuden vesistövaikutukset 

Happamista sulfaattimaista huuhtoutuu happamuuden vaikutuksesta vesistöihin muun 

muassa alumiinia, mangaania sekä potentiaalisesti myrkyllisiä metalleja kuten 

kadmiumia, kobolttia, kuparia, litiumia, nikkeliä, uraania ja sinkkiä. Vertailu Suomen 

koko teollisuudesta 1978 – 2002 vuosittain vesistöihin päässeiden metallimäärien ja 

happamista sulfaattimaista johtuvien määrien välillä osoittaa, että happamilta 

sulfaattimailta alumiini- ja mangaanipäästöt olivat koko tarkkailujakson suuremmat 

kuin teollisuuden. (Sundström ym. 2002) 

Vesistön happamuuden aiheuttaman kriittisen tilan mittarina on pidetty pH-arvoa 5,5. 

Seurantajakson keskimääräinen pH ei anna todellista kuvaa vesistön tilasta esimerkiksi 
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sateiden aiheuttaman suuren vaihtelun vuoksi. (Palko ym. 1988) Alkaliniteetti kuvaa 

veden puskurikykyä happamoitumista vastaan. Vesistön happamoituessa ensin laskee 

alkaliniteetti ja vasta sen jälkeen pH-arvo. Usein pH-arvo vaihtelee vuoden aikana 

merkittävästi ja monissa joissa se laskee vuosittain alle viiden. Pahimmilla sulfaattimaa-

alueilla olevat pienet vesistöt voivat kärsiä happamuudesta koko ajan, jolloin niiden 

ekologinen tila heikkenee pysyvästi. (Sutela ym. 2012) Tärkein puskurikykyyn 

vaikuttava tekijä on karbonaattipuskurisysteemi, joka kuvaa hiilihapon (H2CO3), 

hiilidioksidin (CO2), karbonaatin (CO3
2-

) ja bikarbonaatin (HCO3
-
) välistä tasapainoa 

vedessä. Myös humusaineet vaikuttavat veden puskurikapasiteettiin. (Sutela ym. 2012, 

Heikkinen & Alasaarela 1988, Lydersen ym. 2004) 

Äärimmäinen happamoituminen johtaa veden kirkastumiseen ja rautapitoisuuden 

pienentymiseen, joka johtuu raudan saostumisesta humusyhdisteiden kanssa 

happamuuden lisääntyessä. Turve- ja metsämaiden happamilta sulfaattimailta tulevaa 

happamuutta kuvastaa parhaiten sähkönjohtavuus sekä sulfaattien ja metallien määrä 

vedessä. Sähkönjohtavuus kertoo liuenneiden suolojen määrän, eli veden 

kokonaisionipitoisuuden ja happamilta sulfaattimailta tuleva valumavesi aiheuttaa tähän 

kasvua sulfaattien ja metallien määrän lisääntyessä. (Sutela ym. 2012) 

Vedessä liuenneina olevien metallien olomuoto vaikuttaa niiden kykyyn aiheuttaa 

myrkkyvaikutuksia eliöille. Humusaineisten taipumus muodostaa metallien kanssa 

kompleksiyhdisteitä alentaa metallien toksisuutta, koska niiden biosaatavuus 

kompleksoitumisen seurauksena alenee. (Sutela ym. 2012) 

Tutkimusten mukaan alumiini on myrkyllisintä kun pH on 4,5, ja sama 

alumiinipitoisuus ei ole yhtä haitallinen muissa pH-arvoissa. Kaloille myrkyllisen 

alumiinin epäorgaanisen muodon liukoisuus kasvaa happamuuden myötä. Hyvin 

happamassa vedessä, alle pH 4,5, alumiini voi hidastaa happamuuden ja 

metallipitoisuuden myrkkyvaikutusten ilmaantumista. Tämä on merkittävää 

lyhytaikaisissa happamuuspiikeissä. (Sutela ym. 2012)  
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Veden kalsium- ja magnesiumpitoisuuksista laskettava kovuus vaikuttaa metallien 

myrkyllisyyteen ja myrkkyvaikutusten ilmenemisen pH-alueeseen. Happamoitumiseen 

liittyy usein veden kalsiumpitoisuuden lasku mikä voimistaa happamuuden vaikutuksia. 

(Sutela ym. 2012) Alumiini saostuu pH-alueella 6–7 hydroksideina ja kompleksoituu 

orgaanisen aineksen kanssa, eikä ole tällöin haitallista kaloille (Clair & Hindar 2005). 

Orgaanisen aineksen (total organic carbon, TOC) kompleksoitumisen alumiinin kanssa 

on havaittu vähentävän tai kokonaan neutraloivan alumiinin vaikutusta eliöihin (Roy & 

Campbell 1997) Kalsium vähentää alumiinin myrkkyvaikutusta (Brown 1983). 

EU on asettanut ympäristölaatunormit eli enimmäispitoisuudet metallipitoisuuksien 

vuosikeskiarvoille ja maksimipitoisuuksille. Suomen jokivesistöissä on havaittu normit 

ylittäviä kadmiumpitoisuuksia happamien sulfaattimaiden vaikutuskohteissa. Metallit 

voivat sitoutua kiintoainekseen ja orgaaniseen ainekseen, jolloin ne sedimentoituvat 

jokien suistoihin muodostaen pitkäaikaisia metallivarastoja, joiden 

ympäristövaikutuksia ei tunneta. (Sutela ym. 2012)  

Sulfaattimailta tulevat valumavedet ovat johtaneet kalakantojen heikkenemisiin ja 

kalakuolemiin erityisesti kuivien kesien jälkeen, esimerkiksi syksyllä 2006. Laajemmin 

ongelmia alkoi ilmetä 1970-luvulla, kun maatalouden salaojitus sulfaattimailla yleistyi. 

Happamuuden vuoksi viljelymaita joudutaan voimakkaasti kalkitsemaan viljelyn 

onnistumiseksi. Kalkituksesta huolimatta ei pystytä välttämään joiltain alueilta tulevaa 

runsasta happamuus- ja metallikuormitusta. Maataloudessa sulfaattimaiden hapettumista 

on yritetty hillitä pengerryksillä ja säätösalaojituksella. (Yli-Halla 2010) 

Happamoituminen vaikuttaa haitallisesti kaloihin ja muihin vesieliöihin. 

Happamuudensietokyky vaihtelee eri kalalajien välillä, mutta särki- ja lohikalat ovat 

herkimpiä. Mäti ja vastakuoriutuneet poikaset ovat aikuisia kaloja herkempiä 

happamuuden vaikutuksille, joten lisääntyminen voi häiriintyä. Myös ravut ja simpukat 

ovat herkkiä happamoitumiselle. (Rantala 1991) Kevätvalunnan aikana usein esiintyvä 

hapan kuormitus on haitallista kalastolle, koska tällöin joissa on eniten poikasia ja 

nuoria kaloja, jotka ovat herkimpiä happamoitumisen vaikutuksille (Roy & Campbell 

1997). Vesistön happamoituminen johtaa poikastuotannon häiriintymiseen, jolloin 
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kalansaaliit alentuvat vuosien kuluessa (Weppling & Iivonen 2005). Eliöiden kannalta 

tärkeitä ovat happamuuden ja metallipitoisuuksien maksimiarvot. Lyhytaikaisesta 

tappavalle metallipitoisuudelle altistuksesta osa kaloista saattaa toipua, ja ne kestävät 

toistuvia piikkejä paremmin kuin jatkuvaa altistusta. (Sutela ym. 2012) 

Kalkituksen jälkeen vesistön eliöstö voi normalisoitua vuosien kuluessa, mutta pahoin 

happamoituneen vesistön palautuminen on epävarmaa ja epäsuotuisien sivuvaikutusten 

mahdollisuus kasvaa. Niin sanottua luonnontilaa ei voida palauttaa happamoitumisen 

jälkeen. Kalkitus alentaa olennaisesti veteen liuenneiden metallien kaloille myrkyllisten 

muotojen osuutta. (Weppling & Iivonen 2005)  

Vesistön hyvän tilan saavuttamiseksi kalataloudellisesta näkökulmasta on tarpeen 

vähentää myrkyllisen alumiinin määrää ja happamien jaksojen esiintymistiheyttä. 

Myrkyllisten alumiiniyhdisteiden saostuminen tehostuu veden pH:n noustessa yli 6, ja 

kalaston kannalta pH tason tulisi kalkituksen jälkeen olla vähintään 6,5. Alkaliniteetin 

olisi hyvä olla yli 0,1 mmol/l mutta alle 0,2 mmol/l. Hyvä puskurikyky ja korkea 

kalsiumpitoisuus edistävät kalojen ja rapujen hyvinvointia. (Weppling & Iivonen 2005) 
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3 LYHYTKESTOISTEN HAPPAMIEN PIIKKIEN 

ENNAKOINTI 

Turvetuotantoalueilla, jotka sijaitsevat sulfidisaviesiintymien päällä voi esiintyä 

sulfidien hapettumisesta johtuvaa valumaveden happamuutta myös väliaikaisesti. 

Väliaikaista happamuutta voi esiintyä jos vain osa turvetuotantoalueesta on sulfidimaan 

päällä, tai ojitettu niin syvälle että mineraalimaa paljastuu kontaktiin ilman hapen 

kanssa. 

Happamuuden merkittävämpää huuhtoutumista vesistöihin havaitaan keväisin ja 

syksyisin. Kesän aikana pohjaveden pinta laskeutuu, jolloin sulfidit paljastuvat ja 

hapettuvat. Syyssateiden aikaan syyskuusta marraskuuhun, ja seuraavana keväänä 

lumensulamisvesien vaikutuksesta havaitaan happaman valumaveden määrässä piikkejä 

ja vesistöissä mahdollisia kalakuolemia. (Palko & Yli-Halla 1993)  

Väliaikainen happamuuspiikki voidaan havaita kuivan kauden jälkeisten sateiden 

myötä, jos pohjaveden pinta on ollut sulfidimaan pinnan alapuolella. Kuivan kauden 

aikana happamat sulfaattimaat ovat hapen kanssa kosketuksissa, jolloin rikkikiisu 

hapettuu muodostaen rautaa, happamuutta sekä sulfaatteja. Sateet huuhtovat 

hapettumistuotteita ja happamuuden maaperästä liuottamia raskasmetalleja vesistöön. 

Hapan piikki havaitaan kuivan kauden jälkeisenä pohjaveden korkeuden nousuna sekä 

virtaaman kasvuna valumavesissä. 

Säätösalaojituksista ja pohjaveden korkeuden säädöstä maanviljelysmailla saatuja 

kokemuksia voidaan hyödyntää, kun arvioidaan pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelua 

lyhytkestoisten happamien piikkien ennakointimenetelmänä. 

3.1 Pohjaveden pinta 

Palko ja Yli-Halla (1993) arvioivat valumavesien happamuutta kevät- ja syysvaluntojen 

aikaan. Kesän aikaisten kuivien päivien määrä korreloi tutkimuksen mukaan jossain 

määrin syysvalunnan aikaisen asiditeetin kanssa tutkituilla pienillä valuma-alueilla. 

Kesän aikainen kuiva päivä määritettiin sellaiseksi, jona valunta oli alle 1 (l/s)/km
2
. 
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Vuonna 1986 oli hyvin kuiva kesä, johon sisältyi pitkä 72 päivän mittainen kuivakausi, 

ja seuraava kesä 1987 oli taas erityisen sateinen ilman kuivia kausia. Näiden vuosien 

syysvalunnan aikana huomattiin merkittävä ero veden asiditeettiarvoissa isoilla valuma-

alueilla. Happamuuden suhteellinen määrä isommissa joissa on merkittävästi pienempi 

kuin pienissä johtuen valumavesien laimentumisesta. (Palko & Yli-Halla 1993)   

Maatalouden aiheuttamia happamoitumisongelmia pyritään hillitsemään 

säätösalaojituksella. Tropiikissa etenkin riisin viljelymailla on mahdollista ylläpitää 

korkeaa pohjavedenpintaa, joka merkittävästi voi estää sulfidipitoisten sedimenttien 

hapettumista (Minh ym. 1998). Sulfidikerrosten hapettuminen rajoittuu kun 

sulfidikerrokset ovat veden kyllästäminä pohjaveden pinnan alapuolella (Uusi-Kämppä 

ym. 2012). Suomessa pelloilla viljeltävistä lajeista monet eivät kestä korkeaa 

pohjavedenpintaa kuin lyhytaikaisesti. Maanviljelysmailla veden pintaa voidaan 

kohottaa kesällä ja syksyllä sadonkorjuun jälkeen, mutta pelloilla työskentelyn ajaksi 

veden pintaa on laskettava. (Joukainen & Yli-Halla 2003)  

Joukainen ja Yli-Halla (2003) tutkivat Ilmajoella ja Mustasaaressa sijainneita 

maanviljelysmaita, joilla käytettiin säätösalaojitusta. Tutkimuksessa huomattiin, että 

säätösalaojituksen aikaansaama korkeampi veden pinta vaikutti jossain määrin 

vähentävän valumavesien hapanta kuormitusta. Säätösalaojituksella saavutetaan 

parempi tulos happaman vesistökuormituksen hallinnassa sellaisissa paikoissa, joissa 

sulfidipitoiset sedimentit sijaitsevat alempana maaperässä kuin jos sulfidipitoiset 

sedimentit sijaitsevat lähellä maanpintaa. Jos sulfidipitoiset sedimentit sijaitsevat lähellä 

maan pintaa, ne todennäköisesti jäävät joka kesä pohjaveden pinnan yläpuolelle, jolloin 

ne tuottavat runsaasti happamuutta valumavesiin (Bärlund ym. 2002). 

Ajoittain pohjaveden pinnan yläpuolella oleva sulfidipitoinen maa voi muuttua 

happamaksi, koska hapen käynnistämä sulfidien hapettuminen voi jatkua anaerobisissa 

oloissa (Virtanen & Simojoki 2010). Kun maan pH on alle 4, voi kolmenarvoinen rauta 

toimia hapettimena (Kirk 2004). Pohjaveden pinnankorkeutta säädellessä jo 

hapettumaan alkaneita kerroksia upotetaan veden alle, jolloin ne alkavat pelkistyä ja 

hapettuminen pysähtyy (Virtanen & Simojoki 2010). 
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Pohjaveden pinnan korkeuden vaikutusta happaman sulfaattimaan ja huokosveden 

koostumukseen tutkittiin lysimetrikokein (Virtanen & Simojoki 2010, Virtanen ym. 

2013). Helsingin Yliopiston Viikin koetilalta otettuja happaman sulfaattimaan näytteitä 

tutkittiin kahdella eri pohjaveden korkeudella. Maan redox-potentiaalia seurattiin 

jatkuvatoimisesti ja huokosvesinäytteitä kerättiin eri syvyyksiltä. Näytteistä tutkittiin 

pH, sähköjohtavuus, TOC ja metallipitoisuudet. Korkean pohjaveden pinnan 

vaikutuksesta aiemmin hapettuneet maakerrokset pelkistyivät. Korkeamman pohjaveden 

pinnan myötä huokosveden pH nousi, ja olosuhteet muuttuivat pelkistäviksi eli 

hapettuminen pysähtyi. Happamimmassa kerroksesta pH nousi pelkistymisen 

seurauksena alun arvosta 3,6 arvoon 4,8. Alhaisen pohjaveden pinnan vaikutuksesta 

sulfidit hapettuivat ja huokosveden metallipitoisuudet olivat korkeammat kuin korkean 

pohjaveden vertailukokeessa. Lysimetrikokeissa olosuhteet olivat tarkasti kontrolloituja, 

joten näissä pohjaveden pinnan korkeuden vaikutus ilmeni selvästi. Söderfjärdenin 

koekentillä pohjaveden pinnankorkeuden säädön vaikutukset olivat samansuuntaisia 

mutta pienempiä. 

Happamuuden ja metallien huuhtoutuminen on suurinta kevät- ja syysvaluntojen aikaan, 

kesällä rankkasateiden jälkeen ja keväällä roudan sulaessa. Pahimpien tilanteiden on 

havaittu esiintyvän pitkän kuivan kauden jälkeisten rankkasateiden jälkeen, kun sivu-

uomista huuhtoutuu suuri kuormitus pääuomiin. Kuivan kauden aikana virtaama on 

alhainen, jolloin pääuomissa normaalisti tapahtuva laimeneminen on heikompaa. 

Vähäsateinen syksy voi siirtää happamuuspiikin seuraavaan kevääseen. Kesän 

rankkasateet voivat myös aikaansaada happamuuspiikin. (Sutela ym. 2012)  

Happamuuden muodostumista rannikkojoissa suhteessa hydrologisiin tekijöihin ja 

sääolosuhteisiin tutkittaessa huomattiin syys- ja talvikaudelle sijoittuvan pH-minimin 

happamien sulfaattimaiden vaikutusalueella selittyvän ajanjakson ylivirtaaman 

suuruudella. Edeltävä kuiva kesä aiheutti yhdessä syksyn ja talven aikaisten korkeiden 

virtaamien kanssa pH:n tippumisen alle kriittisen tason. (Saarinen ym. 2010) 

Australiassa happamien sulfaattimaiden valumavesien aiheuttamia kalakuolemia 

edelsivät rankkasateet, jolloin myös huomattiin kuivien kausien ja niiden jälkeisen 
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sulfidin hapettumistuotteiden huuhtoutumisen yhteys happamiin sulfaattimaihin. 

(Macdonald ym. 2007)  

Österholm ja Åström (2008) tutkivat sääolosuhteiden vaikutusta Pajuluoman valuma-

alueen veden laatuun ympärivuotisesti happaman sulfaattimaan vaikutusalueella 

vuosina 1990–2001. Veden laadussa havaittiin suurta vaihtelua ajallisesti vuosien ja 

jopa vuodenaikojen sisällä. Yleisesti kuitenkin huomattiin, että veden laatu oli heikointa 

myöhään syksyllä ja keväällä. Huomattiin, että myöhäisen syksyn veden laatu korreloi 

vahvasti edeltävän talven ja kevään veden laadun kanssa. Tämä arveltiin johtuvan siitä, 

että sulfidit hapettuvat eri tavalla edeltävänä kesänä tai hapettumistuotteiden kuorma 

maavedessä on niin suuri, ettei sen vaihtuminen yhden vuodenajan kuluessa ole 

mahdollista.  

Kesät vuosina 1994–1997 olivat erittäin kuivia, josta seurasi merkittävä lasku pH-

arvoissa ja nousu sähköjohtavuudessa alkaen keväällä 1995. Tutkimuksen päättyessä 

vuonna 2001 pH ja sähkönjohtavuus eivät olleet vielä palanneet vuotta 1994 edeltävälle 

tasolle. Epätavallisen kuiva kesä aiheuttaa pohjaveden pinnan laskemisen niin alas, että 

normaalitilanteessa pelkistyneenä olevat sulfidiesiintymät paljastuvat ja hapettuvat. 

Tämä lisää merkittävästi huuhtoutuvien ionien määrää, joka näkyy valumaveden 

laadussa pitkään. (Österholm & Åström 2008) Epäsuorasti tämä havaitaan myös 

säätösalaojitusten yhteydessä, joissa veden laadun parantuminen pohjaveden pinnan 

nostamisen jälkeen voi viedä vuosia. (Puustinen 2001) 

Keväällä 2005 huomattu pH-lasku havaittiin verrattain hitaasti mikäli se johtui edellisen 

kesän kuivuuden aiheuttamasta pohjaveden pinnan laskusta ja sulfidien hapettumisesta. 

Sulfidien hapettumien on kuitenkin alussa hidas kemiallinen reaktio (Evangelou & 

Zhang 1995). Syvällä maassa olleiden sedimenttien hydraulisen johtavuuden 

kasvaminen voi viedä aikaa, ja tämä on toinen mahdollinen selitys happamoitumis-

tuotteiden hitaaseen suotautumiseen maaperästä. (Österholm & Åström 2008)  

SuHE -hankkeessa seurattiin vuonna 2012 viidellä ja 2013 kuudella 

turvetuotantoalueella pohjaveden pinnankorkeutta, lähtevän veden pH-arvoja ja 
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pinnankorkeutta jatkuvatoimisesti. Kenttämittareilla mitattiin veden pH, 

sähköjohtavuus, happipitoisuus ja lämpötila kerran viikossa useissa eri mittauspisteissä. 

Osalla seurantakohteista valumavesi oli jatkuvasti hapanta, ja osalla happamuus esiintyi 

lyhytaikaisina piikkeinä eli ajoittaisena suurena vaihteluna verrattuna kohteen 

keskimääräisiin pH-arvoihin. Seurannan tuloksista tehdyssä kandidaatintyössä 

(Marttinen 2013) tarkasteltiin pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelun vaikutusta pH-

arvojen muutoksiin. 

Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelun ja tuotantoalueelta lähtevän veden pH:n välillä 

havaittiin yhteys. Oltuaan mittausten mukaan 13 päivää mineraalimaan korkeusrajan 

alapuolella pohjaveden pinta lähti nousuun (Kuva 6). Tätä seuranneena päivänä pH-

arvoissa huomattiin lasku. Samanlainen ilmiö havaittiin myös muilla seurantakohteilla 

useamman kerran kesän aikana. Viipymä pohjavedenpinnan korkeuden nousun ja pH:n 

laskun välillä oli kohteesta riippuen 0–12 tuntia. Viiveeseen vaikuttaa se, että 

pohjaveden pinnankorkeuden mittauspisteet ja jatkuvatoimisen pH-seurannan 

mittauspisteet sijaitsivat eri kohdissa tuotantoaluetta, ja niiden välinen matka vaihteli 

kohteittain. Kesän 2012 aikana havaittiin kaksi tulvahuippua, jolloin suuren virtaaman 

aikana pH arvot nousivat hieman. (Marttinen 2013) Tulvahuippujen aikainen pH:n 

nousu voi johtua happamien valumavesien laimenemisesta muun tuotantoalueen lähes 

neutraaliin valumaveden suuren virtaaman vaikutuksesta. Turvetuotantoalueet 

sijaitsevat usein ympäristöään matalammalla, jolloin tulvan aikana myös tuotantoalueen 

ulkopuolisia valumavesiä voi kertyä kokoomaojiin. Nämä osaltaan myös laimentavat 

hapanta valumavettä. 
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Kuva 6. Pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelun vaikutus pH-arvoihin koekohteella 

kesällä 2012. 

Kohteilla, joilla esiintyi lyhytaikaisia happamuuspiikkejä lähtevän veden 

seurantapisteillä, havaittiin kenttämittaustietojen perusteella olevan pienempiä ns. hot 

spot-alueita, joilla happamuus on jatkuvasti suurempaa verrattuna muuhun 

tuotantoalueeseen. Hot spot-alue voi olla esimerkiksi yhden tuotantolohkon kokoinen 

alue. Hot spot-alueelta ajoittain sateiden mukana vapautuva iso hapan kuorma aiheuttaa 

koko tuotantoalueelta lähtevän veden mittauspisteellä pH-arvojen laskua. Alhaisen 

virtaaman aikana hapan kuormitus on niin pientä, että se laimenee muilta 

tuotantolohkoilta tulevan lähes neutraalin valumaveden vaikutuksesta eikä vaikuta 

merkittävästi lähtevän veden mittaustuloksiin. Seurannan aikana hot spot-alueen ojissa 

ei välillä ollut vettä ollenkaan, eikä kenttämittauksia voitu suorittaa. Tällöin 

sulfidiesiintymät voivat olla ilman kanssa kosketuksissa ja hapettua, ja seuraava sade 

huuhtoo maahan muodostunutta happamuutta valumavesiin.    
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3.2 Sähkönjohtavuus ja pH 

Mustaliuskeen ja happamien sulfaattimaiden rikkiyhdisteiden hapettumisreaktioissa 

vapautuu protoneja ja sulfaattia, jotka kulkeutuvat veden mukana (Lahermo ym. 1996). 

Turve- ja metsämaiden happamilta sulfaattimailta tulevaa happamuutta kuvastaa 

parhaiten sähkönjohtavuus sekä sulfaattien ja metallien määrä vedessä. Happamilta 

sulfaattimailta tuleva valumavesi vaikuttaa liuenneiden suolojen määrään, eli veden 

kokonaisionipitoisuuden kasvuun sulfaattien ja metallien määrän lisääntyessä, jolloin 

veden sähkönjohtavuus nousee. (Sutela ym. 2012) 

Veden sähkönjohtavuus (electrical conductivity, EC) on suoraan verrannollinen 

elektrolyyttien määrään eli ionimuodossa olevien liuenneiden aineiden suhteelliseen 

ekvivalenttiosuuteen. Veden metalleista ja piihaposta suurin osa on sitoutunut vedessä 

oleviin orgaanisiin yhdisteisiin ja vain osa on ionimuodossa. Runsaasti humusta 

sisältävissä vesissä sähkönjohtavuuden ja liuenneiden aineiden määrien välinen 

riippuvuus ei ole suoraviivainen. (Lahermo ym. 1996)  

Happamuutta ilmaistaan pH-luvulla, joka on vetyionien konsentraation logaritmin 

vastaluku. Esimerkiksi vetyionikonsentraatio 10
-5

 mmol/l vastaa pH-arvoa 5. Vesi on 

sitä happamempaa mitä pienempi sen pH-arvo on. Happamuutta aiheuttavat vetyionit 

(H
+
, kutsutaan myös protoniksi) ovat vedessä vapaina hydratoituneita vesimolekyylin 

kanssa (H3O
+
) tai kiinteisiin mineraaleihin, saostumiin tai humusainekseen sitoutuneina. 

(Lahermo ym. 1996) 

Happamuus voidaan jakaa kokonaishappamuudeksi ja vapaaksi happamuudeksi. 

(Kortelainen ym. 1986) Vapaa happamuus viittaa veden pH-arvoon. Kokonais-

happamuus eli asiditeetti tarkoittaa sekä vapaiden että sitoutuneiden happojen summaa, 

joka voidaan määrittää titraamalla. Happamuuden alkuperä voidaan määrittää 

analysoimalla veden anionit ja kationit. Emäskationien (Ca
2+

, Mg
2+

, Na
2+

 ja K
+
) suuri 

määrä ilmaisee, että maa-vesisysteemi on puskurikykyinen. Happaman kuormituksen 

yhteydessä protoneja sitoutuu maan ioninvaihtokomplekseihin, ja samalla vapautuu 

vastaava määrä emäskationeja. Emäskationien määrän lisääntyminen maa- ja 

purovedessä voi olla merkki happaman kuormituksen lisääntymisestä, puskurikyvyn 
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heikkenemisestä ja happamoitumisesta. (Lahermo ym. 1996) Suomen purot ja järvet 

ovat humushappojen vaikutuksesta luonnostaan happamia. Etelä-Suomen järvissä 

esiintyy luonnostaan enemmän sulfaatin aiheuttamaa happamuutta kuin Pohjois-

Suomessa. (Lahermo ym. 1996, Kortelainen & Mannio 1990)   

Alkaliniteetti (tai alkaliteetti) kuvaa veden merkittävimpien epäorgaanisen hiilen 

muotojen, vetykarbonaatin (HCO3
-
) ja karbonaatin (CO3

2-
) pitoisuuksia. Kun veden pH 

on 4,5–8,0, alkaliniteetti kuvaa vetykarbonaatin määrää. Kun pH on alle 4,3, 

vetykarbonaatti hajoaa vedeksi ja hiilidioksidiksi. Vain kun pH on yli 8,3, vedestä 

löytyy karbonaatti-ioneja. Myös orgaaniset humus- ja fulvohapot vaikuttavat veden 

puskurikapasiteettiin. Veden pH:n muuttuessa myös liuenneiden metallien pitoisuudet 

vaikuttavat puskurisysteemiin saostusreaktioiden kautta. (Lahermo ym. 1996, Stumm & 

Morgan 1996, Heikkinen & Alasaarela 1988) Pääosan veden luonnollisesta 

puskurikapasiteetista muodostaa vetykarbonaatti, jonka hajoaminen kuluttaa protoneja. 

Happamoituneissa vesissä on vähän vetykarbonaatti-ioneja ja ne ovat korvautuneet 

sulfaatti- ja nitraatti-ioneilla. (Lahermo ym. 1996) 

SuHE -hankkeessa seurattiin sähköjohtavuutta ja pH:ta Heininevan turvetuotantoalueen 

laskeutusaltaasta jatkuvatoimisesti. Seurannan perusteella haluttiin selvittää, voiko 

sähköjohtavuuden muutoksia seuraamalla ennakoida turvetuotantoalueelta tulevaa 

hapanta kuormitusta. Seurannan tuloksista (Kuva 7) nähdään pH:n ja sähköjohtavuuden 

välinen yhteys. Ku pH-arvo laskee, nousee sähkönjohtavuus. Seurannan perusteella ei 

kuitenkaan voida suositella sähköjohtavuusmittauksen käyttämistä happaman 

kuormituksen ennakointimenetelmänä, koska muutos molemmissa arvoissa tapahtuu 

yhtä aikaa. Jos tuotantoalueella on havaittu pH ja sähköjohtavuusarvojen seuraavan 

toisiaan, voitaisiin happamuuden vaihtelua seurata sähkönjohtavuuden avulla. 

Jatkuvatoiminen sähkönjohtavuuden seuranta on helpompaa, koska mittareita ei tarvitse 

huoltaa yhtä usein kuin jatkuvatoimista pH-mittaria. 
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Kuva 7. Jatkuvatoimisen pH- ja sähköjohtavuusseurannan tulokset koekohteella 2012. 
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4 HAPPAMIEN VALUMAVESIEN NEUTRALOINTI 

Happamilla sulfaattimailla syntyvä valumavesi on hyvin hapanta, ja sisältää paljon 

rautaa, rikkiä ja happamuuden maaperästä liuottamia metalleja. Suomessa 

sulfaattimailta vapautuvia valumavesiä on käsitelty vasta vähän. Tutkimuksia ovat 

suorittaneet mm. Kustula ym. (2005) ja Tertsunen ym. (2012). Kokemuksia on 

happaman laskeuman aiheuttaman vesistöjen happamuudenhoidosta sekä happamien 

sulfaattimaiden hapettamien vesistöjen kalkituksesta (Heikkinen & Alasaarela 1988, 

Rantala 1991, Hooli ym. 1993). Weppling & Iivonen (2005) toteavat, että 

Yhdysvalloista ja Kanadasta löytyy paljon tietoa sulfidimalmin käsittelyn yhteydessä 

syntyvien kaivosjätteiden käsittelystä ja niistä hapettumisen jälkeen huuhtoutuvien 

metallipitoisten valumavesien kalkituksesta, ja tätä tietoa voidaan hyödyntää Suomen 

sulfaattimaiden happamoitumisongelman torjumisessa. 

Seuraavassa esitetään yleisiä periaatteista veden neutralointikemikaaliannoksen 

määrittämiseen suunnitteluun sekä SuHE -hankkeessa tutkittuja 

neutralointimateriaaleja. SuHE -hankkeessa kehitettiin happamien piikkien 

neutralointimenetelmää, jossa oli otettava erityisesti huomioon kustannustehokkuus, 

toimivuus sähköttömissä oloissa sekä vähäinen huoltotarve. Tällöin valittavaksi jäivät 

tässä luvussa esiteltävät passiiviset käsittelymenetelmät, joissa ei käytetä pumppausta tai 

sähköistä sekoitusta.  

4.1 Neutralointimateriaalit 

Neutralointiin soveltuvia materiaaleja on lukuisia. Kaupallisia kalsiumpohjaisia 

kivituotteita on tarjolla paljon, ja niiden pH:n säätövaikutus vaihtelee. Lisäksi 

teollisuuden sivutuotteita voidaan hyödyntää neutraloinnissa, mutta tällöin täytyy 

selvittää myös sivutuotteen koostumus ja siitä mahdollisesti irtoavien metallien tai 

muiden haitta-aineiden pitoisuudet.  



32 

 

 Neutralointikemikaaliannoksen määrittäminen 4.1.1

Kirby ja Cravotta (2005a ja b) ovat käsitelleet laajasti alkaliniteetti ja asiditeetti 

käsitteitä, sekä niiden hyödyntämistä happamien valumavesien käsittelyssä. He 

viittaavat tutkimukseen, jossa havaittiin lähes neutraalin (pH 6–7) veden, jossa oli sekä 

alkaliniteettia että asiditeettia, voivan metallien hapettumisen, hydrolysoitumisen ja 

saostumisen jälkeen olla lopulta hapanta, ja veden pH voi olla alle 4,5.   

Kokonaishappamuus on termi, jolla voidaan määrittää, kuinka paljon emästä täytyy 

lisätä happamoituneeseen valumaveteen, jotta siitä voidaan poistaa tarvittava määrä 

metalleja ja vesi on mahdollista vapauttaa alapuoliseen vesistöön. Vastaanottavaan 

vesistöön laskettavan veden metallipitoisuuksien täytyy olla alhaisia, jotta vältetään 

niiden vesieliöille ja ihmisille aiheuttamat haitat. (Kirby & Cravotta 2005a) Veden 

ekvivalenttinen puskurointikyky kertoo liuoksen kyvystä reagoida pH muutoksiin. 

(Stumm & Morgan 1996) 

Kirby ja Caravotta (2005a) selittivät puskurikyvyn muuttumista käyttäen esimerkkinä 

kaivosvettä, jonka pH on alhainen, ja joka sisältää liuennutta alumiinia, ferrirautaa, 

sulfaattia ja hiilidioksidia. Kun pH nousee yli kolmen, alkaa ferrirauta hydrolysoitua ja 

saostua, jolloin puskurikyky kasvaa kunnes ferrirauta on kulunut loppuun ja 

puskurikyky laskee. Noin pH viidessä puskurikyky uudelleen nousee alumiinin 

hydrolyysin ja saostumisen vuoksi kunnes kaikki alumiini on saostunut ja puskurikyky 

laskee. Kun pH nousee yli seitsemän, puskurikyky jälleen alumiinin hydrolyysin 

amfoteerisen luonteen vuoksi kasvaa alumiinisaostumien liuetessa ja alumiinin palatessa 

liuokseen. Veden pH:n ollessa yli 9 puskurikyky aiheutuu vedestä ja hiilidioksidista, ja 

kun pH on yli 10, vain veden puskurikyvystä. Puskurikapasiteetti on maksimissaan pH-

arvossa 6,3, joka vastaa hiilihapon ensimmäistä happovakionarvoa. (Kirby & Cravotta 

2005a) 

Veden pH- ja asiditeettiarvoja vertailtaessa huomattiin pH:n alenemisen hidastuvan kun 

pH laskee alle arvon 4, vaikka asiditeetti kasvaa merkittävästi (Weppling 1997). Tämä 

johtuu liuenneiden alumiiniyhdisteiden puskurikyvystä, joka on voimakkaasti pH:sta 
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riippuvainen. Kun pH on alle 4, pääasiallinen alumiiniyhdiste vedessä on Al
3+

. Kun pH 

lähestyy viittä, Al(OH)
2+ 

ja Al(OH)2
+
 konsentraatio kasvaa. Al(OH)2

+
 on hallitseva ioni 

pH alueella 5,4–6. Tällöin alumiinin liukoisuus on alimmillaan ja suurin osa alumiinista 

saostuu alumiinihydroksidina (Al(OH)3). Kun pH on lähellä kolmea, on rauta 

pääasiallinen puskuri (Hedin ym. 1994). Alumiinin Al
3+

 ja alumiinihydroksidin 

Al(OH)3 liukoisuus riippuu kaikkien alumiinin vesiliukoisten muotojen (Al
3+

, Al(OH)2
+
, 

Al(OH)
2+

 ja Al(OH)4) välisestä tasapainosta liuoksessa (Taylor ym. 2005). 

Kokonaishappamuuden määrittämiseen happamien sulfaatti- ja metallipitoisten vesien 

käsittelyä suunniteltaessa suositellaan seuraavaa: 

Kokonaishappamuus = - Kuuma asiditeetti 

Kuuma asiditeetti (Hot acidity) on asiditeetin määritysmenetelmä vesille, joissa on 

hydrolysoituvia metalleja. Määrityksessä käytetään vetyperoksidia hapettamaan Fe(II) 

ja Mn(II), ja näytettä keittämällä poistetaan hiilidioksidi vedestä. Määritelmän käyttö 

edellyttää että myös negatiiviset kuuman asiditeettimääritystulokset raportoidaan. 

(Kirby & Cravotta 2005b) 

Teoreettisesta asiditeetin laskukaavasta (2) nähdään liukoisten metallipitoisuuksien 

merkittävä vaikutus asiditeettiarvoon ja neutralointimateriaalin kulutukseen. 

Laskukaavassa otetaan huomioon metallien saostumisessa muodostuvien vety-ionien 

määrä. Vetyionit H
+
 vaikuttavat suoraa pH-arvoon ja sitä kautta neutralointikemikaalin 

kulutukseen.  Laskennallinen asiditeetti (mg CaCO3/l) voidaan laskea veden pH:n ja 

liukoisten alumiinin (mg/l), mangaanin (mg/l) ja ferri- ja ferroraudan (mg/l) analyyttisiä 

pitoisuuksia käyttäen kaavan (3) mukaan (Kirby & Cravotta 2005a). 

                            {    (  
   )  

[ (    )  (     )]

  
 
 (  )

  
 
 (  )

  
}  (3) 

Edellä esitetyn määrityksen mukaisesti, jos asiditeetille saadaan arvo 50 mg/l, on 

kokonaishappamuus –50 mg/l. Tämä tarkoittaa, että määritetyn veden käsittelyyn 

tarvitaan neutralointimateriaalin lisäystä 50 mg/l CaCO3:ksi muutettuna. Vedessä, jonka 
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kokonaishappamuus on nolla, pH on noin 6,3, ja metallien hapettumisen ja saostumisen 

jälkeen se ei sisällä liuenneita rautaa, alumiinia tai mangaania. (Kirby & Cravotta 

2005a) 

Hapon neutralointikyky (acid neutralizing capacity, ANC) on veden puskurikykyä 

kuvaava suure, joka ottaa huomioon myös orgaanisista yhdisteistä johtuvan 

puskurikyvyn (Tertsunen ym. 2012). Hapon neutralointikykyä käytetään yleisesti 

indikaattorina happamoitumisen vaikutuksista kaloille (Lydersen ym. 2004).  Yleisesti 

hapon neutralointikyky lasketaan emäskationien ([BC]= (Ca
2+

 + K
+
 + Na

+
 + Mg

2+
 + 

NH4
+
)) ja vahvojen happoanionien ([SAA]=(SO4

2-
 + NO3

-
 + Cl

-
)) erotuksena. Lydersen 

ym. (2004) ovat kehittäneet mallin, jossa otetaan huomioon myös orgaanisen hiilen 

vaikutus veden puskurisysteemissä.  

Orgaanisen aineksen happo-emäsominaisuuksien määrittäminen on orgaanisten 

yhdisteiden monimutkaisen rakenteen vuoksi vaikeaa (Kortelainen 1993). Korkea 

orgaanisen hiilen määrä laskee järvien pH-arvoa ja puskurikykyä. Alempi pH heikentää 

bikarbonaattipuskuria, joten humuspitoinen vesi on herkempää happamoitumiselle. 

Orgaanisen aineksen korkea määrä vähentää kuitenkin kompleksinmuodostamiskykynsä 

vuoksi esim. alumiinin myrkkyvaikutuksia vesissä. Happamien sulfaattimaiden 

valumavesissä orgaanisen happamuuden osuus on pieni verrattuna muihin Suomen 

vesistöihin (Weppling 1997). Korkea humuspitoisuus lisää neutralointimateriaalin 

kulutusta ja vähentää kalkkikiven liukenemista (Alasaarela ym. 1990).  

Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa käytetään Suomen standardisoimisliiton 

standardiin SFS 3005 perustuvaa asiditeettimääritystä. Standardin SFS 3005 mukaan 

asiditeetilla tarkoitetaan veden kykyä neutraloida vahva happo tiettyyn pH-arvon. 

Standardin mukaisesti pH-arvo määritetään titraamalla näyte 

natriumhydroksidiliuoksella potentiometrisesti päätepisteeseen 8,3. (SFS 1981) 

Weppling (1997) toteaa SFS standardin mukaisen asiditeettititrauksen olevan paras tapa 

määrittää neutralointimateriaalin tarve.  
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Kuuma asiditeettimäärityksen ja standardimenetelmän vertaamiseksi suoritettiin 

asiditeettimääritykset kuuma asiditeettimenetelmällä sekä SYKE:n laboratoriossa 

akreditoidulla menetelmällä.  

Taulukossa 1 esitetyistä tuloksista nähdään, ettei menetelmien välillä ole mainittavaa 

eroa. Vertailun otanta on varsin pieni, mutta näiden tulosten perusteella voidaan 

alustavasti käyttää SYKE laboratoriossa tuotettuja asiditeetin määritystuloksia 

neutraloinnin suunnittelussa. 

 

 Asiditeettimääritysten vertailu. PH-307K ja ACI-255K ovat SYKE:n Taulukko 1.

Oulun ympäristölaboratoriossa määritettyjä tuloksia.  

 PH-307K ACI-255K Kuuma asiditeetti 

Näyte  mmol/l mmol/l 

1 3,1 3,16 3,07 

2 3,6 1,65 1,62 

3 3,7 1,42 1,41 

4 3,2 2,86 2,93 

5 3,1 3,34 3,29 

 

 Kalsiumkarbonaatti CaCO3 4.1.2

Kalsiitti eli kalkkikivi (Kuva 8) sisältää suurimmaksi osaksi kalsiumkarbonaattia 

CaCO3, ja on yleisesti käytetty neutralointikemikaali (Heikkinen & Alasaarela 1988). 

Kalsiumkarbonaattia voidaan annostella jauheena tai rouheena, jota on saatavilla 

esimerkiksi Nordkalk Oy:n valikoimassa useita eri raekokoja välillä 2–16 mm 

(Nordkalk 2012a).  

Kalsiumkarbonaatin reaktiot happamassa vedessä on esitetty alla reaktioyhtälöissä (5) ja 

(6). Hiilihappo (H2CO3) hajoaa edelleen helposti hiilidioksidiksi ja vedeksi. (Wilkins 

ym. 2001, Huminicki & Rimstidt 2008)  

 CaCO3 + 2H+   → Ca2+ + H2CO3   pH < 6,3 (5) 
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 kalkkikivi + Protoni  → kalsium + hiilihappo 
 
 CaCO3 + H+   → Ca2+ + HCO3

-  pH > 6,3 (6) 
 kalkkikivi + Protoni → kalsium + vetykarbonaatti 
 

Kalsiumkarbonaatti on edullista, se liukenee veteen hitaasti, neutralointitulos on 

pitkäaikainen eikä yliannostuksen vaaraa ole (Nordkalk 2012a). Kalkkikiven liukoisuus 

on 0,0166 g/l 20 °C lämpötilassa. (Nordkalk 2012b). Kalkkikiven liukenemisen 

johdosta käsitellyn veden pH nousee maksimissaan välille 7,5–8,0 (Taylor ym. 2005). 

Karbonaattipohjaiset kalkitusaineet ovat suhteellisen hidasliukoisia, jonka vuoksi ne 

soveltuvat parhaiten, jos veden asiditeetti ei ylitä arvoa 1 mmol/l. Mikäli 

kalkkikivipohjaisen tuotteen kalsiumkarbonaattipitoisuus on korkea, sitä voidaan 

käyttää jos asiditeetti on alle 3 mmol/l. (Rantala 1991) Kalkkikiven liukeneminen on 

nopeampaa pienellä raekoolla, mutta tällöin neutralointivaikutus on lyhytaikainen ja 

kalkkikiveä täytyy lisätä useammin sen nopean kulumisen vuoksi. Kalkkikiven 

liukoisuus alenee pH:n noustessa, jolloin tarvitaan pidempiä reaktioaikoja korkeampien 

pH-arvojen saavuttamiseksi (Green ym. 2006).  

 

Kuva 8. Nordkalkin Aito Kalsiitti seulottuna raekokoon 4–6 mm. (Kuva: Ritva 

Nilivaara-Koskela) 
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Kalkkikiveä on käytetty paljon happamien valumavesien neutraloinnissa, mm. 

(Huminicki & Rimstidt 2008, Hammarstrom ym. 2003, Green ym. 2006). Kalkkikiveä 

ei suositella sellaisten vesien neutralointiin, joissa on yli 5 mg/l rautaa tai korkeita 

alumiini- ja sulfaattipitoisuuksia, koska ne voivat saostua kalkkikiven pinnalle 

(Hammarstrom ym. 2003). Raudan ja alumiinin saostumisreaktiot on esitetty alla 

reaktioyhtälöissä (7) ja (8) (Watzlaf ym. 2004).  

 Fe3+ + 2 H2O   → FeOOH (s) + 3H+   (7) 

 Ferrirauta + vesi  → ferrihydraatti + protoni 
 

 Al3+ + 3 H2O   → Al(OH)3 (s) + 3 H+  (8) 
 Alumiini + vesi   → alumiinihydroksidi + protoni 
 

Molemmat reaktiot ovat pH riippuvaisia. Raudan ja alumiinin saostusreaktioissa 

muodostuu protoneja, jolloin veden happamuus lisääntyy (Watzlaf ym. 2004). Ferrirauta 

saostuu yleensä pH-arvossa 4 ja alumiini, kun pH on yli 5 (Green ym. 2006). 

Alumiinihydroksidisaostumat liukenevat jälleen pH:n noustessa yli 7 (Kirby & Cravotta 

2005a). 

Rauta- ja alumiinipitoisten hydroksidisakkojen muodostuessa kalkkikiven pinnalle 

kalkkikiven liukeneminen ja kontakti happaman veden kanssa estyy, ja materiaalin 

neutraloiva vaikutus heikkenee (Watzlaf ym. 2004). Alla (Kuva 9) on esitetty SuHE -

hankkeessa käytettyä granuloitua kalsiumhydroksidia ja metallisaostumia 

neutralointikäsittelyn jälkeen. 
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Kuva 9. Metallisaostumia granuloidun kalsiumhydroksidin pinnalla neutraloinnin 

jälkeen. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

Vesissä, joissa on korkea sulfaattipitoisuus (yli 1500 mg/l), kalkkikiven pinnalle voi 

lisäksi muodostua kipsiä (CaSO4∙2H2O), joka myös estää kalkkikiven ja happaman 

veden reaktiota. Kipsin muodostuminen on esitetty reaktioyhtälössä (9). (Wilkins ym. 

2001)  

 CaCO3 + H2SO4 + 2H2O  → CaSO4∙2H2O + H2CO3  (9) 
 Kalkkikivi + rikkihappo + vesi  → kipsi + hiilihappo 
 

Rauta- ja alumiinihydroksidisaostumat eivät kiinnity kalkkikiven pinnalle ja niiden 

kertymistä neutralointimateriaalin pinnalle voidaan estää huuhtelemalla tai käyttämällä 

nopeaa virtausta. Kipsi sen sijaan kiinnittyy tiukasti kalkkikiven pinnalle ja sen 

poistaminen huuhtelemalla ei ole mahdollista. (Hammarstrom ym. 2003, Huminicki & 

Rimstidt 2008) Voimakkaan virtauksen lisäksi hankausliikettä voidaan käyttää estämään 

neutralointimateriaalin pinnottuminen, sekä edistämään materiaalin liukenemista 

(Cravotta 2010). 
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 Kalsiumoksidi CaO 4.1.3

Sammuttamatonta kalkkia eli kalsiumoksidia CaO valmistetaan polttamalla kalkkikiveä, 

jolloin siitä irtoaa hiilidioksidia. Kalsiumoksidin yliannostelu nostaa helposti veden 

pH:n arvoon 12–13. Neutraloiva vaikutus on lyhytaikainen, joten annostelun on oltava 

jatkuvaa ja sekoitus on suotavaa. Jauhemaisen kalsiumoksidin käsittely ja annostelu on 

sen reaktiivisuuden vuoksi hankalaa. (Heikkinen & Alasaarela 1988)  

 Kalsiumhydroksidi Ca(OH)2 4.1.4

Kalsiumhydroksidia Ca(OH)2 eli sammutettua kalkkia valmistetaan lisäämällä 

kalsiumoksidiin vettä reaktioyhtälön (10) mukaisesti (Heikkinen & Alasaarela 1988).

  

 CaO + H2O   → Ca(OH)2   (10) 
 Kalsiumoksidi + vesi  → kalsiumhydroksidi 

 

Tekniset kalkkikivituotteet kuten kalsiumoksidi ja kalsiumhydroksidi ovat voimakkaita 

emäksiä, ja ne soveltuvat parhaiten kohteisiin, joissa asiditeetti on korkea (yli 1 

mmol/l), virtaama on suuri tai virtausnopeus on pieni (Rantala 1991). Pieni 

virtausnopeus ei riitä huuhtomaan materiaalin pinnalle muodostuvaa saostumaa.  

Happamilla sulfaattimailla muodostuvien valumavesien käsittelyssä metallisaostumien 

muodostuminen voi olla huomattavaa etenkin jos veden asiditeetti ennen käsittelyä on 

yli 1 mmol/l. (Weppling & Iivonen 2005) 

Kalsiumhydroksidin liuetessa veteen muodostuu hydroksidi-ioneja (reaktioyhtälö (11)), 

jotka saostavat metalli-ioneja pH:n noustessa ja neutraloivat happamuutta (Kalin ym. 

2006). Kalsiumhydroksidin liukoisuus veteen on 1,8 g/l ja pH kylläisessä liuoksessa on 

12,4 (Nordkalk 2012c). 

 Ca(OH)2 (s)  → Ca2+(aq) + 2 OH-(aq)  (11) 
 Kalsiumhydroksidi → kalsium + hydroksidi-ioni 

Alla (Kuva 10) on esitetty neutraloinnissa käytettyä Nordkalk Oy:n valmistamaa 

granuloitua kalsiumhydroksidia. 
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Kuva 10. Nordkalk Oy:n granuloitu kalsiumhydroksidi. (Kuva: Ritva Nilivaara-

Koskela) 

Kalsiumhydroksidia käytettäessä saavutetaan välitön pH:n nousuvaikutus, joka on 

kuitenkin lyhytaikainen ja alenee nopeasti laimentumisen ja karbonatisoitumisen 

tuloksena (Nordkalk 2012c). Kalsiumhydroksidia käytettäessä veden pH nousee arvoon 

10–12, jolloin happamista valumavesistä saostuu metallihydroksideja (Heikkinen & 

Alasaarela 1988). 

 Teräskuona  4.1.5

Teräskuona (Kuva 11) on teräksen valmistusprosessissa muodostuva sivutuote, jonka on 

havaittu pidättävän haitta-aineita pääosin sitomalla niitä fysikaalis-kemiallisesti ja 

saostamalla niitä (Takalo 2007). Teräskuona muodostuu erilaisista aineista, joista eniten 

on kalsiumoksidia (CaO), rautaa ja silikaattioksidia (SiO2) (Hiltunen 1996). 

Teräskuonalla on sen sisältämän kalsiumoksidin vuoksi hyvä neutraloimispotentiaali, 

jolloin sitä voidaan hyödyntää happamien valumavesien käsittelyssä. Tutkittua 

teräskuonaa muodostui Raahen Rautaruukki Oy:n terästehtaan tuotantoprosessin 

sivutuotteena. Teräksen valmistusprosessin muutoksen vuoksi teräskuonaa ei enää 

synny, eikä sitä näin ollen enää ole kaupallisesti saatavilla. 
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Kuva 11. Raahen Rautaruukin terästehtaan teräskuonaa. (Kuva: Ritva Nilivaara-

Koskela) 

 Tuhka 4.1.6

Puun ja turpeen poltosta syntynyttä tuhkaa voidaan hyödyntää muun muassa 

maanparannusaineena, metsä- ja peltolannoitteena, tierakentamisessa ja kentillä, 

kaatopaikkarakenteissa, lisäaineena asfaltissa ja sementissä sekä perinteisesti 

läjityksessä (Ojala 2010). Puuta, turvetta ja haketta poltettaessa syntyvän tuhkan 

ominaisuudet vaihtelevat raaka-aineiden ja niiden seossuhteen mukaan. Puuntuhka 

sisältää yleensä 20–30 % kalsiumia, yli 3 % kaliumia ja fosforia noin 1,5 %. Puuntuhka 

sisältää myös rautaa, joka sitoo tuhkan sisältämää fosforia ja luovuttaa sen hitaasti 

kasvillisuuden käyttöön. Tuhka ei sisällä typpeä. Puuntuhkan pH on korkea, jopa 10–13 

pH-yksikköä. Turpeen poltosta syntyneessä tuhkassa ravinteiden pitoisuudet ovat 

selvästi puuntuhkaa pienempiä. Lannoitekäyttöön soveltuvan tuhkan raskasmetallien 

pitoisuudet on määritetty lainsäädännössä. Pöllyävän, hienojakoisen tuhkan käsittely on 

hankalaa, joten se usein rakeistetaan kostuttamalla 2–10 mm kokoisiksi rakeiksi. (Tapio 

2008) 
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 OPA-sakka 4.1.7

OPA -sakka on Oulun Stora Enson paperitehtaan kalsiumpitoista jätevesilietettä. OPA -

sakka sisältää noin 80 % kalsiumkarbonaattia. Loppu 20 % on pääosin sellukuitua sekä 

pieniä jäämiä lateksia ynnä muita jätevedessä olevia epäpuhtauksia. Kuidut, lateksit, 

kivet ja muut epäpuhtaudet eivät ole vesiliukoisia. OPA -sakan veden eristyskyky on 

korkea, jonka vuoksi sitä käytetään bentoniitin korvikkeena maarakenteissa 

vesieristekerrosten rakentamisessa. (Partanen 2013) 

4.2 Passiiviset happamien valumavesien käsittelymenetelmät 

Happamien valumavesien käsittelymenetelmään kuuluu olennaisena osana neutraloivan 

kemikaalin käyttö. Tehokkaiden aktiivisten menetelmien rinnalle on kehitetty lukusia 

passiivisia käsittelymenetelmiä, jotka perustuvat luontaisesti tapahtuviin kemiallisiin ja 

biologisiin prosesseihin eivätkä tarvitse jatkuvaa kemikalointia. Passiivisen 

valumavesien käsittelymenetelmän valintaan vaikuttaa veden kemiallinen laatu ja 

virtaama sekä käsittelymenetelmälle soveltuva sijainti kohteessa. (Hedin ym. 1994) 

 Avoin kalkkikivioja 4.2.1

Avoin kalkkikivioja on kalkkikivellä vuorattu tai täytetty oja, jonka läpi hapan vesi 

virtaa. Kalkkikiven liuetessa veden pH nousee. Happaman veden esteetön kontakti 

hapen kanssa aiheuttaa metallipitoisissa vesissä metallihydroksidisaostumien 

muodostumista ja kalkkikiven pinnottumista. Saostumien muodostuminen kuluttaa 

myös paljon emäksistä ainesta. (MMM 2009)  

Kaivosteollisuuden happamien valumavesien käsittelyyn mitoitetuissa avoimissa 

kalkkikiviojissa käytetään isoja kalkkikiven palasia, eikä hapen vaikutusta 

neutralointimateriaalin pinnottumiseen yritetä estää. Hapen vaikutus metallisaostumien 

syntymiseen ja kalkkikiven liukoisuuden heikkenemiseen otetaan huomioon 

mitoittamalla kalkkikiven tarve suuremmaksi. Kalkkikivioja on edullinen 

käsittelymenetelmä. (Skousen 1997) 
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Kanavan mitoitus, erityisesti pituus, on tärkeää tarpeeksi pitkän kontaktiajan 

varmistamiseksi. Liian nopeasti virtaava vesi ei ehdi neutraloitua tarpeeksi, ja liian 

hidas virtaus aiheuttaa metallisaostumien kertymistä kalkkikiviojaan. Anaerobisia 

kalkkikiviojia käytetään estämään happamien valumavesien kontakti hapen kanssa. 

Tällöin hidastetaan ferroraudan hapettumista ferriraudaksi reaktioyhtälön (2) 

mukaisesti, ja raudan saostuminen vähenee. (Taylor ym. 2005)  

Suomessa avoimen kalkkikiviojan sovellutuksena on käytetty kalkkirouhepatoja ja -

pohjia. Patojen käytössä pienten purojen kalataloudellisissa kunnostuksissa on ollut 

tavoitteena sekä veden pinnan nosto että pH:n lievä nosto (MMM 2009). Sanginjoen 

valuma-alueella tehtiin kalkituskokeita ojitetun turvemaan valumavesien neutraloinnista 

kalkkisuodinpatojen avulla. Alueella esiintyy sekä Litorinameren aikaisia happamia 

sulfaattimaita että mustaliuskealueita, jotka molemmat aiheuttavat maaperän ja 

vesistöjen happamoitumista hapettumisen seurauksena. Sanginjoen kalkkisuodinpadon 

vaikutuksesta pH nousi kolmella ojalla keskimäärin 0,54, 1,14 ja 0,73 yksikköä. 

Yksittäisissä mittauksissa havaittiin padolle tulevan ja siitä lähtevän veden pH nousu 

0,1–2,2 yksikköä. Sanginjoella pH ennen kalkkisuodinpatoja oli 4,4–4,7 ja 

suodinpatojen jälkeen 5,7–6,0. (Tertsunen ym. 2012) 

Sanginjoella käytetyn suodinpadon neutralointimateriaalina käytettiin 5–8 mm 

kalkkikiveä. Kalkkisuodinpato aiheutti veden patoutumista, jonka vuoksi vesi virtasi 

suodinpadon yli. Tällöin havaittiin kalkkirouheen pinnalle pidättäytynyttä ruskeaa 

ainesta, joka oli todennäköisesti humusta ja rautaa. Sanginjoen koealueen valuma-

alueen suovesissä happipitoisuus on paikoin hyvin alhainen, minkä vuoksi alumiinin ja 

raudan saostuminen kalkkisuodinpadoilla on voinut olla hapekkaampia olosuhteita 

vähäisempää. (Tertsunen ym. 2012) 

Turvetuotantoalueelta tulevan happaman valumaveden neutraloinnissa päätettiin olla 

käyttämättä avointa kalkkikiviojaa, koska aiempien tutkimusten perusteella saadut 

tulokset eivät olleet riittävän hyviä tällaiseen kohteeseen. Koekohteen vesi on noin 1–2 

pH yksikköä happamempaa kuin esimerkiksi Sanginjoella toteutetussa 

kalkkisuodinpadon testauksessa. Logaritmisen pH-asteikon vuoksi neutralointitehon 
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tulee koekohteessa olla suurempi kuin Sanginjoella. Edellisen kesän seurannan 

perusteella oletettiin myös metallipitoisuuksien olevan koekohteessa korkeammat. Tämä 

yhdistettynä virtaavan veden korkeahkoon happipitoisuuteen todennäköisesti olisi 

tukkinut kalkkikiviojan metallihydroksidisaostumalla. Turvetuotantoalueilla ei ole 

käytettävissä korkeuseroja, joilla olisi saatu aikaan virtausta ja estetty saostumien 

kertyminen kalkkikiven pinnalle.    

 Anaerobiset kalkkikiviojat 4.2.2

Anaerobisessa kalkkikiviojassa kalkkikivi on vuorattu ympäriinsä vettä 

läpäisemättömällä materiaalilla. Tämän tarkoituksena on estää hapen kontakti 

kalkkikivikanavan kanssa. Tällöin myös hiilidioksidi kertyy systeemiin, joka lisää 

käsiteltävän veden puskurikykyä ja parantaa kalkkikiven liukenemista. (Metesh ym. 

1998) Anaerobisessa kalkkikiviojassa käsiteltävän veden happi-, alumiini- ja 

ferrirautapitoisuuksien täytyy olla alhaiset, jotta kalkkikivioja ei tukkeudu 

metallisaostumasta (Skousen 1997).  

Koekohteen valumavesissä oli korkeat metallipitoisuudet, joiden vuoksi anaerobinen 

kalkkikivioja ei sovellu neutralointimenetelmäksi. 

 Anaerobinen alkaliniteettia tuottava systeemi (SAPS) 4.2.3

Anaerobisessa alkaliniteettia tuottavassa systeemissä (Successive alkalinity producing 

system, SAPS) happi-, rauta- ja alumiinipitoinen vesi johdetaan ensin orgaanisen 

kerroksen läpi ja sitten kalkkikivikerroksen läpi. SAPS:ssa yhdistetään kosteikkojen ja 

kalkkikiviojien periaatteet. Orgaanisessa kerroksessa sulfaatinpelkistäjä -bakteerit 

kuluttavat vedestä liuenneen hapen ja orgaanisen substraatin läsnä ollessa tuottavat 

bikarbonaatti-ioneja, jolloin alkaliniteetti paranee. Bikarbonaattia vapautuu myös 

kalkkikiven liuetessa. (Skousen 1997) 

Orgaanisessa kerroksessa on pelkistävät olosuhteet, jolloin rauta esiintyy ferrorautana. 

Orgaanisessa kerroksessa saostuu metallisulfideja, sekä metalleja adsorboituu ja 

kompleksoituu orgaanisten aineiden kanssa. Pelkistävien olosuhteiden ansiosta 
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rautasaostumia ei muodostu kalkkikivikerrokseen, koska ferrorauta on liukoista kun pH 

on alle 7. Metallit hapettuvat ja saostuvat laskeutusaltaaseen, joka sijaitsee SAPS 

rakennelman perässä. (Skousen 1997) 

Kustula ym. (2005) testasivat SAPS -laitosta Rintalan alueella Ilmajoella vuodesta 2001 

vuoteen 2004. Tutkimuksessa testattiin kolmella linjastolla kahta erilaista eloperäistä 

ainesta, joita seurasi kalkkikivikerros ja aerobinen selkeytysallas. Kolmas linjasto oli 

vertailulinjasto, jossa oli vain kalkkikiveä. Eloperäisenä materiaalina käytettiin toisessa 

linjastossa pelkkää kompostia ja toisessa jätekipsin ja kompostin seosta.  

Kustulan ym. tutkimuksessa käsittelylinjat nostivat veden pH:ta ja lisäsivät veden 

puskurikykyä. Ongelmallista menetelmän käytössä oli veden laadun vaihtelu 

vuodenaikojen mukaan, sekä lumen sulamisvesien aiheuttamat kevättulvat ja niiden 

aikainen suuri virtaama.  

Orgaanisessa kerroksessa tapahtuvan bakteeritoiminnan vaatimien olosuhteiden vuoksi 

SAPS menetelmän tehokkuus vaihtelee vuodenaikojen mukaan (Skousen 1997). 

Pohjois-Quebecissä Kanadassa anaerobinen käsittely-yksikkö peitettiin savella ja 

soralla, jossa sijainneen putkiston kautta nopeudella 22 l/min virrannut vesi levitettiin 

orgaanisen kerroksen pinnalle. Maakerros eristi orgaanisen kerroksen ja ylläpiti 

bakteeritoiminnalle tarvittavaa lämpötilaa, sekä esti maan jäätymisen, vaikka alueella 

talven keskilämpötila on – 20 °C. Pohjois-Quebecissä veden pH ennen käsittelyä oli 

3,45, ja se nousi keskimäärin pH-arvoon 6,7. Metallien ja sulfaatin pitoisuudet 

pienenivät myös. Talvikauden aikana käsittely-yksikön lämpötila oli koko ajan yli 

+4°C. (Kuyucak ym. 2006) Kuyucakin ym. tutkimuksen pohjalta piirretty periaatekuva 

SAPS -järjestelmästä on esitetty alla (Kuva 12). 

SAPS soveltuu käsittelymenetelmäksi, kun valumavesien virtaama on alhainen ja 

metallipitoisuudet ovat kohtalaisia. Rakennelman iän myötä orgaaniseen kerrokseen 

kertyy metalleja, ja sen tehokkuus kärsii. Maa- ja metsätalousministeriön 

työryhmämuistiossa (2009) todetaan menetelmän sopivan kohteisiin, joista tulee 

pienehkö määrä hyvin happamia vesiä.  
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Kuva 12. Periaatekuva SAPS -järjestelmästä maan pinnan alle pakkaselta suojaan 

haudattuna. Kuva Ritva Nilivaara-Koskela Kuyucak ym. (2006) mukaillen. 

Hangasnevan koekohteella neutralointiratkaisu sijoitettiin kasvillisuusaltaan ulostulon 

jälkeiseen ojaan. Turvetuotantoalueen valumavesi pumpattiin kasvillisuusaltaaseen 

pumpulla, jonka virtaama sen käytössä ollessa oli 133 l/s. Korkean virtaaman vuoksi 

SAPS ei soveltunut käsittelymenetelmäksi koekohteessa. 

4.3 Neutraloinnin tehostaminen 

Yksi suurimmista ongelmista kalkkikivipatojen ja -ojien käytölle happamien 

valumavesien neutraloinnissa on vesien korkeat happi-, sulfaatti- ja metallipitoisuudet, 

ja niiden aiheuttama metallisakkojen ja kipsin kertyminen kalkkikiven pinnalle. 

Saostuman muodostuessa kalkkikiven ja happaman veden välinen reaktiopinta-ala 

vähenee ja neutralointiratkaisun tehokkuus kärsii.  

 Raudan hapetus 4.3.1

Raudan saostumista säätelee liuenneen hapen pitoisuus, pH sekä ferroraudan (Fe
2+

) 

konsentraatio. Ferrirauta (Fe
3+

) saostuu kun pH on yli 3,5 ja ferrorauta kun pH on yli 7. 

Passiivisessa käsittelymenetelmässä pH:n nostaminen yli arvon 7 on vaikeata, joten 
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ferroraudan hapettaminen ferriraudaksi on välttämätöntä, jotta rauta saadaan saostettua 

vedestä. Hapettumisen onnistumiseksi vedessä täytyy olla liuennutta happea. 

(PIRAMID 2003) 

Ferroraudan hapettaminen ferriraudaksi on esitetty edellä reaktioyhtälössä (2) ja 

ferriraudan saostuminen reaktioyhtälössä (3). Kemiallisesti hapettumisreaktio on hidas, 

erityisesti matalissa pH olosuhteissa, ja luontaisesti sitä katalysoivat Thiobacillus 

feroxidans -bakteerit. Raudan saostuminen tuottaa protonihappamuutta, jolloin pH 

laskee. Luonnonvesissä rauta esiintyy Fe
2+

- ja Fe
3+

- muodoissa ja saostuu oksideina, 

hydroksideina ja hydroksisulfaatteina. Rose (2010) määritti tutkimuksessaan raudan Eh-

pH -diagrammin sulfaattipitoisissa vesissä. Tutkimuksessa todettiin, että kolmenarvoista 

ferrirautaa esiintyy vain, kun pH on alle 3 ja redox-potentiaali on korkea, eli liuoksessa 

vallitsevat hapettavat olosuhteet. Korkeammassa pH:ssa kolmenarvoinen rauta saostuu. 

Kahdenarvoinen ferrorauta on liukoista pelkistävämmissä olosuhteissa, ja kun pH on 

alle 8.  

Raudan hapettumisnopeutta esittää yhtälö (1). (RIL 2004) 

 
 [    ]

  
   

[    ][  ]

[  ] 
   (1) 

missä [Fe2+] = ferroraudan konsentraatio, mol/l 
 [O2] = liuenneen hapen pitoisuus, mol/l, 
 [H+] = vetyionikonsentraatio, mol/l 
 k = 3*10-12 (mol/l)/min, 20°C 

 

Hapettamiseen voidaan käyttää kemiallisia tai mekaanisia hapettimia. Hapetusreaktiossa 

muodostuva rautasakka on voimakkaasti katalysoiva ja se nopeuttaa 

hapettumisprosessia oleellisesti. (RIL 2004) Ferroraudan hapettumisnopeutta voidaan 

nopeuttaa parantamalla vesiliuoksen kontaktipinta-alaa ilman ja hapen kanssa, 

käyttämällä kemikaaleja kuten vetyperoksidia, kalsiumperoksidia tai otsonia, sekä 

bakteerien avulla. (Rao ym. 1995)  
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Raon ym. (1995) tutkimuksessa havaittiin, että hapen ja ilman pumppaaminen 

happamaan kaivosveteen ei vaikuttanut hapetusnopeuteen, kun liuoksen pH oli 3,5. Kun 

pH nousee yli 4,5, jokainen pH-yksikön nousu nostaa hapetusnopeuden satakertaiseksi, 

kuten nähdään myös kaavasta (1). Vetyperoksidi on tehokas hapetin, mutta sitä tarvitaan 

ylimäärin. Kalsiumperoksidi liukenee hitaasti veteen, ja se vapauttaa myös hydroksidi-

ioneja nostaen siten liuoksen pH:ta. Kalsiumperoksidi on kohtuullisen kallista ja vaatii 

pitkän viipymäajan. 

Raudan hapettaminen pitoisuudella 1 mg/l kuluttaa 0,14 mg/l happea. Yli 64 mg/l 

ferrorautaa kuluttaa veteen liuenneen hapen loppuun, jos sitä ei lisätä. Raudan pitoisuus, 

liuoksen pH sekä liuennen hapen määrä liuoksessa muuttuvat ajan funktiona, joten 

laskennalliset mallit ovat vain suuntaa-antavia (Hustwit ym. 1992). Liuenneen hapen 

määrä vesiliuoksessa riippuu veden ja ilman kontaktista, sekä lämpötilasta 

maksimimäärän vaihdellessa välillä 0 °C 14,60 mg/l ja 20 °C 9,07 mg/l (DNR).  

Ilmastuksella pyritään fysikaalisesti muuttamaan veteen liuenneiden kaasujen määrää. 

Painovoimaisesti toimivia ilmastimia ovat mm. kaskadi- eli porrasilmastin, kalteva 

pinta, vastavirtaperiaatteella toimiva ilmastuskoppi ja valutuslautasilla varustettu 

ilmastin. Näissä vesi valutetaan ohuena kerroksena tasolta toiselle, ja tehoa voidaan 

parantaa erilaisilla harvoilla täytemateriaaleilla, jotka lisäävät reaktiopinta-alaa. (RIL 

2004)  
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5 KOKEELLINEN OSUUS 

Tässä kappaleessa esitellään Hangasnevan koekohde, jossa maastotestit suoritettiin. 

Kappaleessa esitetään neutralointimateriaalitestien tulokset sekä erilaiset 

neutralointiratkaisut, joita testattiin maasto-olosuhteissa. Kappaleessa myös esitetään 

vedenlaatuseurannan toteutus ja tulokset, joiden perusteella arvioidaan kehitettyjä 

menetelmiä. Lopuksi esitetään laskelmia täydenmittakaavan neutralointilaitteistoon 

liittyen. 

5.1 Neutralointimateriaalin valinta 

SuHE -hankkeessa oli valittu testattaviksi neutralointimateriaaleiksi hankkeen 

yhteistyökumppanin Nordkalk Oy:n valikoimasta useita kalkkikivituotteita ja 

briketöityä kalsiumhydroksidia, FA Forestin valikoimasta kaksi rakeistettua 

tuhkatuotetta sekä Rautaruukki Oyj:n Raahen terästehtaan teräskuona (taulukko 2). 

Lisäksi tutkittiin Stora Enson Oulun tehtaan OPA -sakan soveltuvuutta neutralointiin.  

 Testatut neutralointimateriaalit. Taulukko 2.

Materiaali 
Raekoko 

CaCO3 
pitoisuus 

Valmistus- 
paikkakunta 

Aito kalsiittimurske 0–3 mm 100 % Useita 

Kaivosten sivukivi  sepeli tai 0–6 mm 50–70% Useita 

FS-suodatinhiekka  0–2 mm Ca 20% Lappeenranta 

Briketöity/Granuloitu Ca(OH)2     Kerimäki, Lohja 

Filtra A2  2–5 mm 100 % Parainen 

Rakeinen tuhka 3–10 mm   Viitasaari 

Rakeinen tuhka + Fe 10 mm   Viitasaari 

Teräskuona 3–10 mm   Raahe 

OPA-sakka   80 % Oulu 

 

Neutralointimateriaalien neutralointikyky määritettiin standardiin SFS-EN 12945 

perustuen. Standardin SFS-EN 12994-3 mukaan neutralointikyky ilmaisee, kuinka 

monta kilogrammaa kalsiumoksidia (CaO) tarvitaan aikaan saamaan sama 
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neutralointivaikutus kuin 100 kilogrammaa tutkittavaa materiaalia. Mitä pienempi 

neutralointipotentiaalin arvo on, sitä enemmän materiaalia tarvitaan neutraloinnin 

toteuttamiseksi.   

5.2 Hangasnevan koekohteen kuvaus 

Hangasnevan turvetuotantoalue sijaitsee Ruukissa Pohjois-Pohjanmaalla noin 2 km 

etelään 86-tietä Paavolan taajamasta (Kuva 13). Ympäristölupapäätöksessä nro 3/2013/1 

kerrotaan, että Hangasnevalla on tuotannossa olevaa pinta-alaa 121,2 ha ja auma-alueita 

5,1 ha. Tuotannosta poistuneita alueita on 49,6 ha. Koepaikan läheisyydessä sijaitsee 

kasvillisuusallas, johon vesi pumpataan keräilyojasta. Kasvillisuusaltaan jälkeen on 

laskeutusallas 2, josta valumavedet laskevat Ohtuanojaan ja edelleen Siikajokeen. 

Kasvillisuusaltaan kokonaisvaluma-alue on noin 156 ha, josta on tuotantoaluetta noin 

107 ha ja muuta aluetta noin 49 ha. 

Geologian tutkimuskeskus on kartoittanut happamien sulfaattimaiden esiintymistä 

Siikajoen valuma-alueella Happaman vesistökuormituksen ehkäisy Siikajoki-Pyhäjöki- 

alueella 2009 – 2012 HAKU-hankkeessa. Siikajoen valuma-alueella on Pohjois-

Pohjanmaalla kartoitetuista valuma-alueista prosentuaalisesti eniten maa-alueita, joilla 

happamien sulfaattimaiden esiintymisen mahdollisuus on kohtalainen tai suuri (Peter 

Eden, suullinen tiedonanto). GTK:n tuottaman Happamat sulfaattimaat-karttapalvelun 

mukaan Hangasnevan alueella sijaitsevat kartoituspisteet kertovat alueella esiintyvien 

sulfidien esiintyvän 2,0–3,0 metrin syvyydellä. Karttapalvelusta nähdään myös 

Hangasnevan turvetuotantoalueen sijaitsevan hyvin lähellä alueita, joilla happamien 

sulfaattimaiden esiintyvyyden todennäköisyys on suuri. Edenin (2012) mukaan 

sulfaattimaiden esiintyvyys voi vaihdella paljon pienellä alueella eikä kerrostuma ole 

tasainen, koska se noudattaa muinaisen merenpohjan muotoja. Sulfidiesiintymä voi olla 

hyvin paikallisesti eri syvyyksissä (kts. Honkakoski 2013).  
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Kuva 13. Hangasnevan turvetuotantoalueen sijainti. Kuva Kati Häkkilä, SYKE. 

 Vedenlaadun seuranta koekohteella 5.2.1

Hangasnevan tuotantoalueelta lähtevä vesi on jatkuvasti hapanta, veden pH:n ollessa 

päästötarkkailuraporteissa 2006 – 2010 keskimäärin 3,8. Koekohteen lähtevien 

valumavesien neutralointi lupaehtojen mukaisesti vaatisi jatkuvatoimisen neutraloinnin 

mutta nyt Hangasnevalla testattiin suunniteltuja neutralointiratkaisuja pienen 

mittakaavan pilot-kokeina. 

Veden laatua ja neutralointikokeiden vaikutusta tarkkailtiin jatkuvatoimisilla pH-

mittareilla, kenttämittauksilla sekä vesinäytteillä. Mittauspisteet on merkitty alla 

olevassa kartassa (Kuva 14). Veden pH:ta seurattiin tuotantoalueella jatkuvatoimisilla 

Intech TruTrack Data Logger pH-HR – mittareilla. Vedenpinnan korkeutta seurattiin 

jatkuvatoimisella Intech TruTrack Data Logger WT-HR-150 – mittarilla. 

Jatkuvatoimiset mittarit taltioivat lukeman 10 minuutin välein keskiarvona. 

Jatkuvatoimisten mittareiden tiedot luettiin ja pH-mittarit huollettiin ja kalibroitiin noin 

kahden viikon välein.  
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Kuva 14.  Neutralointiratkaisujen sijainti Hangasnevan turvetuotantoalueella. 

(Aineisto: Maanmittauslaitos, muokkaus Ritva Nilivaara-Koskela) 

Maastokäyntien yhteydessä seurattiin veden pH:ta, sähkönjohtavuutta, happipitoisuutta 

ja lämpötilaa YSI Professional plus -kenttämittarilla. Vesinäytteitä otettiin lähtevän 

veden mittapadolta sekä neutralointiratkaisun ylä- ja alapuolelta. Vesinäytteistä 

määritettiin pH, sähkönjohtavuus, alumiini (Al), barium (Ba), rauta (Fe), mangaani 

(Mn), strontium (Sr), titaani (Ti), sinkki (Zn), kalsium (Ca), kalium (K), magnesium 

(Mg), natrium (Na), fosfori (P), rikki (S), sulfaatti (SO4
2-

), kloridi (Cl
-
), liuennut 

orgaaninen hiili (DOC), alkaliniteetti ja asiditeetti. Vesinäytteet analysoitiin Suomen 

ympäristökeskuksen FINAS -akreditoidussa ympäristölaboratoriossa.  

Neutralointikokeita suoritettiin kahdessa eri paikassa koekohteella. Virtaamansäätöpato 

rakennettiin yllä olevan kartan (Kuva 14) mukaisesti kasvillisuus- ja haihdunta-altaasta 

mittapadolle kulkevan ojan alkupäähän ennen laskeutusallasta 2. Virtaamansäätöpadon 

yhteyteen asennettiin neutralointiratkaisujen pienen mittakaavan testilaitteistoja. Sähkön 
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saatavuuden vuoksi osa neutralointitesteistä suoritettiin pumppauspaikan yhteydessä 

ennen kasvillisuus- ja haihdunta-allasta. 

Turvetuotantoalueelta keräilyojaan tuleva vesi pumpataan kasvillisuusaltaaseen 

virtaamalla 133 l/s. Pumpun toimintaa säätelee uimuri, joka keräilyojan 

vedenpinnankorkeuden vaihtelun mukaan käynnistää ja sammuttaa pumpun moottorin. 

Vesi poistuu kasvillisuusaltaasta kahta putkea pitkin ojaan. Ojasta vesi kulkeutuu 

lasketusaltaaseen, josta se virtaa mittapadon kautta alapuoliseen vesistöön. Mittapato 

padottaa veden kesän normaalitilanteessa noin 50 cm korkeudelle suhteessa 

ojanpohjaan. 

5.3 Neutralointiratkaisut 

Kesän 2013 aikana SuHE -hankkeessa suunniteltuja neutralointiratkaisuja testattiin 

pienen mittakaavan laitteistoilla maasto-olosuhteissa. Rakennettujen koelaitteistojen ja 

virtaamansäätöpadon toimintaperiaatteet esitellään tässä kappaleessa. 

 Neutralointisukka ja virtaamansäätöpato 5.3.1

Lyhytkestoisten happamien piikkien neutralointia varten koekohteella päätettiin käyttää 

virtaamansäätöpatoa ja sen yhteyteen asennettua neutralointisukkaa. 

Virtaamansäätöpadolla testattiin myös muita tässä kappaleessa esiteltyjä koelaitteistoja 

lukuun ottamatta kippaavaa neutralointilaitteistoa. Kirjallisuuden perusteella 

happamuuspiikkejä esiintyy todennäköisimmin suuren virtaaman aikana, joten 

virtaamansäätöpadolla ohjataan vain nämä korkean virtaaman aikaiset happamat 

valumavedet neutralointiratkaisun läpi.  

Alivirtaamareiän halkaisijaksi laskettiin yhtälön (2) avulla 9 cm, kun virtaama oli 10 l/s 

ja painekorkeus 10cm. Virtaamansäätöpadon periaatekuva on esitetty alla (Kuva 15). 

Kun virtaama on alhainen, ollaan kuvassa 15 vasemmalla esitetyssä tilanteessa. 

Alivirtaamareikä avautuu ja sulkeutuu uimurin avulla. Uimurin varressa on levy (Kuva 

16), joka sulkee alivirtaamareiän tarvittaessa. Uimuri kelluu veden pinnalla, joten kun 
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virtaama on alhainen, alivirtaamareikä on auki. Alhaisen veden pinnankorkeuden aikana 

vesi kulkee alivirtaamareiän läpi. Veden pinnan noustessa uimuri nousee, jolloin varren 

päässä oleva levy sulkee alivirtaamareiän. Tällöin vesi kulkee patolevyssä ylempänä 

olevasta aukosta neutralointiin.  

Alivirtaamareiän läpi kulkeva virtaama Q lasketaan yhtälöllä (2) (Klöve 2000): 

     √
   

 
  (2) 

missä  Q on virtaama m3/s 
 r on putken säde (m) 
 h on painekorkeus (m),  
 g on putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s2  
 K on kitkakerroin, joka tässä tapauksessa on 2.  
 
 

 

Kuva 15. Virtaamansäätöpadon periaatekuva. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

Virtaamansäätöpato asennettiin, koska SuHE -hankkeessa haluttiin neutraloida 

turvetuotantoalueen valumaveden väliaikaisia happamia piikkejä. Tällainen hapan piikki 

valumavedessä havaitaan usein kuivan kauden jälkeisten sateiden aiheuttaman korkean 



55 

 

virtaaman aikana. Tällaisessa kohteessa alhaisen virtaaman aikaista valumavettä ei 

tarvitse käsitellä, joten se voidaan johtaa neutralointiratkaisun ohi. 

Neutralointikokeet aloitettiin soveltamalla Vapo Oy:n kemikaaliannosteluun käyttämää 

sukka-annostelijaa. Neutralointikemikaalia annosteltiin säiliöstä, jonka pohjan läpi oli 

pujotettu putki kemikaalin annostelua varten (Kuva 16). Putken päässä oli muovinen 

verkkosukka (Kuva 17), jonka sisällä oli neutralointimateriaalia. Padon sisäpuolella oli 

30 cm x 30 cm x 30 cm kokoinen teräslaatikko, jonka takareunassa on 2 cm rako. 

Laatikon tarkoitus on lisätä veden viipymäaikaa. Kemikaalin annostelu tapahtuu 

painovoiman avulla yläpuolella olevasta säiliöstä kulutuksen mukaan. 

 

Kuva 16. Neutralointikemikaalin annostelusäiliö, virtaamansäätöpato ja uimuri. (Kuva: 

Ritva Nilivaara-Koskela) 
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Kuva 17. Neutralointikemikaalin annostelusukka. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

 

Kuva 18. Neutralointimateriaali laatikon pohjalla. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

Neutralointia parannettiin poistamalla verkko putken päästä, jolloin granuloitu 

kalsiumhydroksidi oli vapaasti laatikon pohjalla (Kuva 18). Neutralointisukasta tehtiin 

kontaktipinta-alan lisäämiseksi toinen versio, jossa oli 4 metallista sormea, jotka kaikki 

täyttyivät granuloidulla kalsiumhydroksidilla (Kuva 19).  
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Kuva 19. Metallisukka. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

 Verkkokori 5.3.2

Suuremman reaktiopinta-alan aikaan saamiseksi neutralointimateriaali asetettiin 

verkkokoriin (Kuva 20), jonka läpi vesi virtasi. Neutralointimateriaalia annosteltiin 

säiliöstä metalliputken avulla. Verkkokori täytyi myös peittää verkolla, ettei 

neutralointimateriaali lähtenyt voimakkaan virtauksen mukaan. Koriin virtaavan veden 

ajateltiin aiheuttavan neutralointimateriaaliin liikettä, joka estäisi materiaalin 

pinnoittumisen. 

 Pyörivä rumpu 5.3.3

Testeissä havaittiin, että neutralointimateriaalia täytyy yrittää pitää liikkeessä, jotta se ei 

pinnotu ja pysyy tehokkaana. Rakennettiin pyörivä metallirumpu, jonka sisällä on 

verkon alla granuloitua kalsiumhydroksidia. Veden virtauksen voima pyörittää rumpua 

ja sen sisällä olevaa neutralointimateriaalia (Kuva 21). Pyörivästä rummusta 

rakennettiin toinen versio, jossa vesi virtaa pienen pudotuksen kautta siipirattaalle ja 

pyörittää rumpua, jonka sisällä on neutralointimateriaalia (Kuva 22). 
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Kuva 20. Verkkokori. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

 



59 

 

Kuva 21. Pyörivä rumpu. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

 

Kuva 22. Siipiratasrumpu. (Kuva: Ritva Nilivaara-Koskela) 

 Kippaava neutralointilaitteisto 5.3.4

Kippaava neutralointilaitteisto käyttää hyväkseen virtaavan veden voimaa, jonka avulla 

aikaan saadaan liikettä neutralointimateriaaliin. Neutralointimateriaalin liike parantaa 

materiaalin liukenemista hankausliikkeen avulla sekä estää metallihydroksidisakan ja 

kipsin kertymisen materiaalin pinnalle. 

Pienen mittakaavan koelaitteessa (Kuva 23) oli 10 l sinkkiämpäri, johon pumpattiin 

vettä. Alkuperäisen pumpun teoreettinen tuotto oli 0,3 l/s. Pumpun rikkouduttua 

hankittiin uusi uppopumppu, jonka teoreettinen tuotto oli 1,3 l/s. Ämpäri oli kiinnitetty 

reunoistaan telineeseen siten, että sen painopiste muuttui kun se täyttyy. Painopisteen 

muuttuessa ämpäri kaatui kipaten keräämänsä veden. Ämpärin pohjalla ollut vastapaino 

käänsi ämpärin oikeinpäin veden kaaduttua pois. Vesi kaatui ämpäristä saaviin, jonka 

pohjalla oli granuloitua kalsiumhydroksidia. Vesi heilautti neutralointimateriaalia, 

jolloin granuloiden liukenemisen vaikutuksesta alkoi veden neutraloituminen. 
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Neutralointi jatkui edelleen, kun vesi seisoi neutralointimateriaalin kanssa saavissa. 

Saavin täytyttyä noin puoliväliin käsitelty vesi valui poistoputkea pitkin ämpäriin, jossa 

oli jatkuvatoiminen pH-mittari. Mittausämpäristä vesi valui takaisin keräilyojaan. 

 

Kuva 23. Pienen mittakaavan kippaava neutralointilaitteisto. (Kuva: Ritva Nilivaara-

Koskela) 

Kippaavan neutralointilaitteiston täyden mittakaavan laitteiston periaatekuvassa (Kuva 

24) on kouru, joka on kiinnitetty tukirakenteeseen päistään. Kouru täyttyy käsiteltävän 

veden valuessa siihen ylivuotona. Neutralointimateriaali on verkon alla, joka estää sen 

karkaamisen voimakkaan virtauksen mukana. Mekaanisen hankausliikkeen ansiosta 

neutraloinnissa muodostuvat metallihydroksidisaostumat eivät kiinnity 

neutralointimateriaalin pinnalle. Käsitelty vesi poistuu lyhyen viipymän jälkeen 

tukirakenteesta ylivuotona. 
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Kuva 24. Kippaavan neutralointilaitteiston periaatekuva. (Kuva: Ritva Nilivaara-

Koskela) 

Virtaavan veden voimalla toimivia kalkin annostelijoita on käytetty virtaavien vesien 

neutralointiin. Virtaavan veden voimalla toimivia kalkinannostelijoita ovat esimerkiksi 

Boxholm-annostelija, Aquafix waterwheel-annostelija (Hansen ym. 2010) ja 

ruotsalainen Tipping bucket-annostelija (Lime Doser Consulting nettisivu). Nämä ovat 

sähköttömiä ja annostelevat neutralointikemikaalia suoraan veteen. 

5.4 Tulokset ja pohdinta 

Parhaimmaksi neutralointimenetelmäksi osoittautui kippaava veden 

neutralointilaitteisto. Jatkuvatoimisen pH-seurannan ja vesianalyysien tulosten 

perusteella arvioidaan eri menetelmien toimivuutta. Jatkuvatoimisen vedenkorkeuden 

seurantatiedon avulla laskettiin teoreettisesti neutralointimateriaalin kulutus 

täysimittaisessa neutraloinnissa, ja arvioitiin kippaavan neutralointilaitteiston 

soveltuvuutta turvetuotantoalueen valumavesien neutralointiin erilaisilla 

tuotantoalueilla. 
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 Kippaava neutralointilaitteisto 5.4.1

Kippaavan neutralointilaitteiston vaikutusta veden laatuun seurattiin jatkuvatoimisilla 

pH-mittareilla ennen ja jälkeen käsittelyn. Neutralointilaitteistossa testattiin kahdesti 

granuloitua kalsiumhydroksidia ja kerran 4–6 mm Aito kalsiittimursketta.  

Ensimmäisen granuloidulla kalsiumhydroksidilla suoritetun testin pH-seurannan 

tuloksista (Kuva 25) huomataan pienen mittakaavan testien tekniset ongelmat. Tulevan 

veden pH oli noin 4 ja lähtevän veden pH noin 10–11. Kuvassa 25 näkyvät pH piikit 

ovat noin puolen vuorokauden mittaisia jaksoja, jolloin neutralointilaitteisto oli 

toiminnassa. Teknisiä ongelmia esiintyi muun muassa pumpun toiminnan ja 

sinkkiämpärin kiinnityksen kanssa, ja niiden vuoksi pH-tulokset romahtivat takaisin 

tulevan veden tasolle. Lopulta neutralointimateriaalin kulumisen vuoksi lähtevän veden 

pH on lähes tulevan veden tasolla. 

 

Kuva 25. Kippaavan neutralointilaitteiston jatkuvatoimisen pH-seurannan tulokset 

ensimmäisestä testistä granuloidulla kalsiumhydroksidilla. 

Elokuun lopulla kippaavassa neutralointilaitteistossa kokeiltiin Nordkalk Oy:n 

toimittamaa Aito kalsiittimursketta neutralointimateriaalina. Aito kalsiittimurske on 

kalkkikiveä, joka oli seulottu raekokoon 4–6 mm. Aito kalsiittimurskeella pH:n nousu 
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oli vain hetkittäin 0,1–0,3 pH-yksikköä (Kuva 26), ja testiä vaivasi samat tekniset 

ongelmat kuin ensimmäistä testiä granuloidulla kalsiumhydroksidilla. Neutraloinnin 

jälkeen mitattujen tulosten heittely johtuu todennäköisesti laitteiston ajoittaisesta 

pysähtymisestä. Kuvassa 26 nähdään neutraloinnin jälkeisen pH:n olevan jopa 

alhaisempi kuin ennen neutralointia, josta voidaan todeta ettei kalkkikivi toiminut 

kippaavassa neutralointilaitteistossa. Kun pH-mittauksilla on näin pieni ero, voidaan sen 

epäillä johtuvan myös jatkuvatoimisten mittareiden tasoerosta. Tulevan veden pH 

mitattiin laitteiston vierellä sijainneesta vesisäiliöstä, johon vesi pumpattiin kokooma-

ojasta toista tarkoitusta varten. Kippaavaan neutralointilaitteistoon vesi pumpattiin 

suoraan kokooma-ojasta noin metri ylävirtaan säiliöön pumpatun vedenottopisteestä. 

Säiliöön ja kippaavan neutralointilaitteistoon pumpatun veden kemiallisessa laadussa 

voi olla pieni ero.  

 

Kuva 26. Kippaavan neutralointilaitteiston pH-seurannan tulokset Aito 

kalsiittimurskeella. 

Kalkkikivi tarvitsisi pidemmän viipymäajan happaman veden kanssa, jonka voidaan 

ajatella olevan pääsyy heikkoihin tuloksiin. Veden viipymä kippaavassa 

neutralointilaitteistossa oli noin 2–4 minuuttia. Kalkkikivi (tiheys ~ 1700 kg/m
3
) on 

myös huomattavasti raskaampaa kuin granuloitu kalsiumhydroksidi (2–5 mm, tiheys ~ 
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711 kg/m
3
), joten kipatun veden voima ei riittänyt pitämään kalkkikiveä liikkeessä. 

Kokeen aikana ei havaittu materiaalin pinnottumista. Koekohteen vesi oli erittäin 

hapanta, ja sen asiditeetti nousi kesän aikana jopa arvoon 17,8 mmol/l. Veden, jonka 

asiditeetti on näin korkea, käsittelyyn suositellaan usein tehokkaampia kemikaaleja kuin 

kalkkikivi (Rantala 1991). 

Tulosten perusteella neutralointilaitteistoa parannettiin korjaamalla ämpärin kiinnitystä 

ja vaihtamalla uusi sinkkiämpäri puhki ruostuneen tilalle sekä hankittiin uusi pumppu. 

Granuloidulla kalsiumhydroksidilla suoritetussa toisessa testissä oli myös teknisiä 

ongelmia. Uusi uppopumppu tukkeutui kokomaaojassa olleesta kiintoaineesta eikä 

toiminut luotettavasti. Syyskuun 5. päivänä pumppuun asennettiin suodatinkangasta 

tukkeutumisen estämiseksi, jonka jälkeen pumppu toimi luotettavammin. Uusi pumppu 

oli tuotoltaan tehokkaampi kuin aikaisempi. Tästä johtuen purkuputki ei tyhjentänyt 

saavia tarpeeksi tehokkaasti, jolloin saavin täyttyessä sinkkiämpäri ei tyhjentynyt 

kokonaan eikä kääntynyt pystyasentoon. Koska tyhjennys ei ollut tehokasta, ei 

myöskään saaviin kaatuvassa vedessä ollut tarpeeksi voimaa granuloiden 

liikuttamiseksi. 

Jatkuvatoimisen pH-seurannan tuloksista (Kuva 27) nähdään, että neutralointi on 

mahdollista kippaavalla neutralointilaitteistolla sen teknisen toteutuksen onnistuessa. 

Neutraloinnin teho laski, kun granuloitu kalsiumhydroksidi kului. Tulevan veden pH 

nousi testien aikana, koska loppukesän sadanta oli alhaista. Neutralointitestiin 

pumpattiin vettä samasta keräilyojasta, johon käsitelty vesi laskettiin noin 2–3 metriä 

alavirtaan päin. Ojassa ollut vesi ei kuitenkaan virrannut eteenpäin kuivien olosuhteiden 

vuoksi, joten ojaveden pH mahdollisesti kohosi neutralointikokeiden edetessä 

neutraloidun veden vaikutuksesta. 
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Kuva 27. pH-seurannan tulokset toisesta testistä granuloidulla kalsiumhydroksidilla 

kippaavassa neutralointilaitteistossa. 

Neutralointilaitteistossa käsitellystä vedestä otettiin kaksi vesinäytettä neutraloinnin 

jälkeen ja yksi vesinäyte ennen neutralointia. Vesinäytteiden tulokset on esitetty alla 

taulukossa 4. Näytteenoton yhteydessä huomattiin, että veden kemiallinen laatu 

ämpärissä, josta vesinäyte otettiin, ja jossa jatkuvatoiminen pH-seuranta suoritettiin, ei 

ollut stabiili. Näytteenoton yhteydessä vesi näytti rusehtavalta mutta kuitenkin 

kirkkaalta. Reilu tunti myöhemmin näyte tuotiin laboratorioon analysoitavaksi, jolloin 

huomattiin näytepulloihin muodostunut rusehtava saostuma. Tämä on todennäköisesti 

metallihydroksidisakkaa, joka on alkanut laskeutua näytepullon pohjalle. Analysointi 

suoritettiin vasta seuraavana päivänä, ja todennäköisesti vesinäytteet sekoitettiin eikä 

saostumia eroteltu. Käytännön syistä jatkuvatoiminen pH-seuranta suoritettiin näin pian 

neutraloinnin jälkeen. Myös 11.9. otetuista vesinäytteistä huomataan, että neutraloinnin 

jälkeisessä näytteessä ei ole ehtinyt tapahtua metallien saostumista.  

Weppling & Iivonen (2005) toteavat kalkituksen nostavan välittömästi veden pH-arvoa, 

puskurikykyä, alkaliteettiä ja kalsiumpitoisuutta sekä kohottavan epäorgaanisen hiilen 

määrää vedessä sekä sähkönjohtavuutta. Veteen liuenneen alumiinin, raudan ja muiden 
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metallien osuuden tulisi alentua. Kirkkaat ja erittäin happamat vedet voivat tummua 

pH:n noustua. 

 Kippaavan neutralointilaitteiston vesinäytteiden tulokset ennen Taulukko 3.

neutralointia ja neutraloinnin jälkeen.  

Analyysi 

9.9.2013 11.9.2013 

Neutraloinnin 
jälkeen 

Ennen 
neutralointia 

Neutraloinnin 
jälkeen 

Al [µg/l] 7000 6300 6400 

Ba [µg/l] 22 20 21 

P [µg/l] 260 81 98 

K [mg/l] 5,1 5 5,1 

Ca [mg/l] 73,4 40,1 65,7 

Mg [mg/l] 23,6 24,5 24,7 

Mn [µg/l] 2300 2200 2200 

Na [mg/l] 35,4 36,8 36,4 

DOC [mg/l] 17 13 12 

Fe [µg/l] 2700 2200 2700 

S [mg/l] 97 99 99 

Zn [µg/l] 210 130 190 

Sr [µg/l] 250 230 240 

Ti [µg/l] 4,3 <1,0 3,6 

Alkaliniteetti [mmol/l] 1,05 <0,000 0,243 

Asiditeetti [mmol/l] <0,01 1,06 0,12 

Cl [mg/l] 13 14 16 

SO4
2- [mg/l] 290 360 350 

pH   8,7 3,8 6,8 

EC [mS/m] 70,2 74,7 74,4 
 

 

Jatkuvatoimisen pH-seurannan tuloksista (Kuva 27) nähdään, että neutralointiin tulevan 

veden pH on ollut 9.9.2013 3,8–3,9 ja lähtevän veden pH 8,5–9. Laboratoriossa 

analysoidun neutraloinnin jälkeisen vesinäytteen pH on samana päivänä ollut 8,7. 

Neutraloinnin jälkeinen vesinäyte otettiin samasta kohdasta, missä jatkuvatoiminen pH-

seuranta sijaitsi eli ämpäristä poistoputken vieressä. Vaikka pH-tulokset eivät ole 

vertailukelpoisia toisen ollessa jatkuvatoimisesta datasta ja toisen laboratoriomääritys, 

voidaan kuitenkin sanoa neutraloinnin onnistuneen. Toisella näytteenottokerralla pH on 
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noussut laboratoriomäärityksen mukaan ennen neutralointia olleesta pH 3,8:sta arvoon 

pH 6,8.  

Neutraloinnin aikana alkaliniteetti on noussut nollasta arvoon 0,243 mmol/l ja asiditeetti 

on laskenut arvosta 1,06 arvoon 0,12 mmol/l. Sähkönjohtavuudessa ei ole tapahtunut 

mainittavaa muutosta, vaikka sähkönjohtavuuden tulisi laskea metallien saostuttua. 

Vedessä on kuitenkin paljon sulfaattia, eivätkä metallisaostumat ehtineet muodostua. 

Bariumin, kaliumin, magnesiumin, mangaanin, natriumin ja liuenneen orgaanisen hiilen 

pitoisuuksissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Alumiinin pitoisuus on hiukan 

noussut, joka voi johtua siitä että neutraloidun veden pH on lähellä alumiinihydroksidin 

toista liukoisuuspistettä pH 7.   

Veden kalsiumpitoisuus on noussut neutraloinnin aikana noin 25 mg/l, mikä on 

odotettua ja kertoo kalsiumhydroksidin liuenneen käsittelyn aikana. Fosforipitoisuus on 

noussut 17 µg/l, joka voi johtua fosforin liukoisen osuuden kasvusta pH:n noususta 

johtuen tai neutralointikemikaalin epäpuhtauksista (Weppling & Iivonen 2005).  

Rautapitoisuus on 11.9. otetuissa näytteissä noussut ennen neutralointia määritetystä 

2200 µg/l neutraloinnin jälkeen arvoon 2700 µg/l. Tämän voi johtua 

neutralointilaitteiston saavissa (Kuva 9) nähtävän punaruskean metallisaostuman 

huuhtoutumisesta kippaavan veden mukana näytepulloon mukaan ja näin ollen 

kohottavan kokonaisrautapitoisuutta vesinäytteessä. Rautapitoisuuden voisi olettaa 

olevan alhaisempi neutraloinnin jälkeen, kun pH on 6,8. Happipitoisuutta ei analysoitu 

neutraloinnin jälkeen, mutta voidaan epäillä raudan olevan hapettumattomana 

ferrorautana tai ettei hydroksidisaostumaa ole vielä ehtinyt muodostua. Eri puolilla 

tuotantoaluetta 11.9. suoritetuissa kenttämittauksissa (Liite 1) liuenneen hapen pitoisuus 

on ollut 0,8–1,3 mg/l, joka viittaa siihen että raudan saostumisen onnistuminen vaatisi 

veden hapettamisen neutralointikäsittelyn jälkeen. Happipitoisuus on voinut nousta 

hiukan, kun vesi on pumpattu ojasta kippiämpäriin ja saaviin. Hapettunut ferrirauta 

saostuu hydroksideina jo kun pH, nousee yli 3,5, mutta saostuminen vie aikaa. 
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Joidenkin metallien (sinkki, titaani, strontium) pitoisuudet ovat nousseet. Tämä voi 

johtua niiden liukoisuuden lisääntymisestä pH:n nousun seurauksena. 

 Neutralointipotentiaali 5.4.2

Standardin SFS-EN 12945 perusteella tehtyjen määritysten keitto- ja ravistelutestien 

tulokset on esitetty taulukossa 4. Paras neutraloimispotentiaalin arvo saatiin testeissä 

briketöidylle/granuloidulle kalsiumhydroksidille (76,5 %).  

Standardin menetelmässä oletetaan, että testattavat materiaalit on jauhettu hienoksi, ja 

niitä verrataan hienonnettuun kalsiumoksidiin. Tutkittavat materiaalit kuitenkin 

vaihtelevat raekooltaan, joten iso rakeisille materiaaleille saadaan saman painoisia 

näytteitä verrattaessa pienemmän reaktiopinta-alan vuoksi heikompia tuloksia 

verrattuna hienonnettuihin materiaaleihin.  

 Neutralointimateriaalien neutralointipotentiaali. Taulukko 4.

  
NV (kg CaO) 

Keitto 1 Keitto 2 Keitto 3 ka. keitto Ravistelu 

Aito kalsiittimurske 50,9 49,3 49,6 49,9 45,4 

Kaivosten sivukivi 48,8 38,1 42,7 43,2 41,1 

FS-suodatinhiekka 19,1 25,3 20,8 21,7 13,5 

Briketöity/Granuloitu Ca(OH)2 80,7 74,6 74,3 76,5 68,8 

Filtra A2  52,3 58,5 60,5 57,1 47,5 

Rakeinen tuhka 20,2 48,5 52,8 40,5 28,8 

Rakeinen tuhka + Fe 19,7 17,5 17,5 18,3 29,1 

Teräskuona 25,5 27,4 20,1 24,3 66,6 

OPA-sakka 47,7 47,4 45,4 46,8   
 

Kalkkikivipohjaiset neutralointimateriaalit ovat edullisia mikä puoltaisi niiden käyttöä. 

Kalkkikivipohjaisten materiaalien käytön etuja ovat myös niiden käsittelyn turvallisuus 

sekä positiiviset vesistövaikutukset. Vastaanottavan vesistön eliöstön kannalta niiden 

käyttö on turvallista, koska veden pH–arvo ei yliannostelunkaan seurauksena nouse 

haitallisen korkealle. Kalsiumoksidia eli sammutettua kalkkia on käytetty Suomessa 

alunamailta tulevien hyvin happamien virtavesien käsittelyssä, koska 
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alunahappamuuden neutralointi vaatisi hyvin suuren määrän kalkkikivimateriaalia. 

(Weppling & Iivonen 2005)  

Neutralointipotentiaalin määrityksen ja kirjallisuustutkimuksen perusteella 

neutralointikemikaaliksi valittiin Nordkalk OY:n valmistama granuloitu 

kalsiumhydroksidi Ca(OH)2. Materiaalitestissä käytetyn granuloidun 

kalsiumhydroksidin raekoko oli 2–5 mm. Maastossa suoritettuja neutralointikokeita 

varten Nordkalk Oy toimitti toisen erän granuloitua kalsiumhydroksidia, jonka raekoko 

oli noin 2–15 mm.  

 Muut neutralointiratkaisut 5.4.3

Neutralointiratkaisuista neutralointisukka, verkkokori ja pyörivä rumpu sijaitsivat 

virtaamansäätöpadon yhteydessä kasvillisuusaltaan jälkeen. Neutralointiratkaisujen 

tehoa seurattiin padon ylä- ja alapuolisilla jatkuvatoimisilla pH-mittareilla. 

Maastokäynnin yhteydessä 30.7.2013 huomattiin, että neutraloinnin yläpuolinen 

jatkuvatoiminen pH-mittari oli rikkoutunut, joten se vaihdettiin toiseen samanikäiseen ja 

samanlaiseen mittariin. Seuranta-aineistosta havaittiin pH-mittareiden välillä olevan 

noin puolen yksikön tasoero, tasoero oli myös paikalle vaihdetun pH-mittarin ja 

kenttämittausten välillä, joten mittarin vaihdon jälkeen neutraloinnin yläpuolisen 

jatkuvatoimisen seurannan tuloksia ei pidetty luotettavina. 

Jatkuvatoimisen pH-seurannan (Kuva 28) ja vesianalyysien tuloksista (taulukko 5) 

huomataan, että neutralointiratkaisujen teho on ollut minimaalinen. Syynä tähän on 

mitoitusongelmat neutralointiratkaisujen suunnittelussa ja paikallaan pysyvän 

neutralointimateriaalin pinnottuminen.   
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Kuva 28. Neutralointisukan jatkuvatoimisen pH- ja vedenkorkeusseurannan sekä 

kenttämittarilla mitatut pH-tulokset. 1. Neutralointisukan asennus. 2. 

Ca(OH)2 granulat vapaasti laatikossa. 3. Ca(OH)2 granulat pinnottuneet. 4. 

Metallisukka asennettu.  

Kasvillisuusaltaan jälkeen Hangasnevan turvetuotantoalueen valumaveden asiditeetti oli 

erittäin korkea. Neutraloinnin yhteydessä otetuissa vesinäytteissä asiditeetti vaihteli 

välillä 4,12–17,8. Asiditeetti oli kasvillisuusaltaan jälkeen huomattavasti korkeampi 

kuin ennen kasvillisuusallasta kippaavan neutralointilaitteiston sijaintipaikalla, jossa 

asiditeetti oli 1,1 mmol/l.  Neutralointikokeiden edetessä huomattiin myös, että 

neutraloinnin onnistumiseksi on neutraloimismateriaalin pysyttävä liikkeessä 

pinnottumisen estämiseksi.  

SuHE -hankkeen ohjausryhmän kokouksessa Turveruukki Oy:n edustajat kertoivat, että 

kasvillisuusallas on rakennettu vanhan tuotantoalueen päälle, jolloin alueelta on turve 

nostettu pois miltei kokonaan, ja osin todennäköisesti mineraalimaahan asti, jonka takia 

voidaan olettaa kasvillisuusaltaan sijaitsevan happaman sulfaattimaan hot spot-alueen 

päällä.  

 

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1,5

2

2,5

3

3,5

4

26.6.2013 1.7.2013 6.7.2013 11.7.2013 16.7.2013 21.7.2013 26.7.2013

V
e

d
e

n
 k

o
rk

e
u

s,
 m

m
 

p
H

 

Kenttämittaus Neutraloinnin yp Kenttämittaus neutraloinnin ap pH - ennen neutralointia

pH neutraloinnin jälkeen vedenkorkeus

1 

2 
3 

4 



71 

 

 Vesianalyysien tulokset ennen ja jälkeen neutralointiratkaisun ja Taulukko 5.

virtaamansäätöpadon.  

Analyysi 

4.7.2013 18.7.2013 30.7.2013 

Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen 

Al [µg/l] 81000 88000 27000 26000 17000 17000 

Ba [µg/l] 40 43 36 35 37 37 

P [µg/l] 280 280 < 50 <50        < 50 <50 

K [mg/l] 3,9 4,2 3,1 3,0 3,3 3,5 

Ca [mg/l] 102 107 52,3 51,1 49 48,3 

Mg [mg/l] 75,6 81 35,6 34,5 32,1 32 

Mn [µg/l] 9100 9600 4000 3900 3400 3300 

Na [mg/l] 30,4 32,9 26,4 26,6 28 28,6 

DOC [mg/l] 17 19 8,1 8,1 5,9 6,1 

Fe [µg/l] 120000 130000 25000 23000 19000 20000 

S [mg/l] 480 520 200 190 160 160 

Zn [µg/l] 1700 1200 420 340 380 220 

Sr [µg/l] 710 740 350 340 320 320 

Ti [µg/l] 9,1 8,0 1,6 1,2 <1,0 <1,0 

Alkaliniteetti [mmol/l] A A          - - - - 

Asiditeetti [mmol/l] 17 17,8 5,75 5,77 4,12 4,22 

Cl [mg/l] 5,8 5,8 7,7 8,1 10 10 

SO4 [mg/l] 2000 2100 1200 1400 1100 670 

pH   2,8 2,8 2,9 3,0 3,1 3,0 

EC [mS/m] 255 255 141 139 123 124 

 

Turvetuotantoalueelta lähtevästä vedestä otettiin näytteet 1–3 viikon välein. Huomattiin, 

että kasvillisuusaltaasta laskeutusaltaan kautta lähtevän veden mittapadolle kulkenut 

vesi ei neutralointikokeiden vaikutuksesta muuttunut. Virtaamansäätöpadon ja 

neutralointikokeiden jälkeen otettujen vesinäytteiden oletettiin näin ollen edustavan 

myös lähtevän veden kemiallista laatua ja nämä tulokset on esitetty samassa taulukossa 

6. Kesän aikana suoritettujen kenttämittausten tulokset on esitetty liitteessä 1 ja 

kenttämittauspisteiden sijoittuminen tuotantoalueelle liitteessä 2. 
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 Hangasnevan turvetuotantoalueelta lähtevän veden analyysitulokset. Taulukko 6.

    15.5.2013 23.5.2013 4.6.2013 4.7.2013 18.7.2013 30.7.2013 21.8.2013 28.8.2013 3.9.2013 9.9.2013 25.9.2013 

Al [µg/l] 11000 5800 2600 88000 26000 17000 91000 86000 84000 84000 81000 

Ba [µg/l] 28 29 -  43 35 37 42 42 41 41 42 

P [µg/l] <5 0 < 50        < 50        280 <50        <50 93 < 50 < 50 <50 110 

K [mg/l] 4,3 3,8 3,4 4,2 3,0 3,5 4,8 4,7 4,7 4,8 5,1 

Ca [mg/l] 48,1 37,4 28,7 107 51,1 48,3 124 123 120 125 122 

Mg [mg/l] 33 25,2 19,4 81 34,5 32 94,8 95,1 90,4 93,6 92,2 

Mn [µg/l] 3300 2300 1700 9600 3900 3300 11000 11000 10000 11000 10000 

Na [mg/l] 21,9 18,5 17,7 32,9 26,6 28,6 38,7 41,6 40,7 40,3 39,7 

DOC [mg/l] 11 8,3 3,8 19 8,1 6,1 17 13 11 10 11 

Fe [µg/l] 17000 9300 8000 130000 23000 20000 87000 73000 65000 61000 65000 

S [mg/l] 140 100 76 520 190 160 510 490 460 480 470 

Zn [µg/l]  260 140 67 1200 340 220 1000 1000 1100 1100 1200 

Sr [µg/l] 340 260 200 740 340 320 680 670 680 660 690 

Ti [µg/l] 1,4 <1,0       1,1 8 1,2 <1,0 3,4 2,5 3,5 3 2,3 

Alkaliniteetti [mmol/l] A A - A          - - A A A <0,000  - 

Asiditeetti [mmol/l] -  2,02 1,24 17,8 5,77 4,22 17,8 15,8 14,3 14,5 14,2 

Cl
-
 [mg/l] 5,3 5,4 5,7 5,8 8,1 10 9,6 10 10 10 10 

SO4
2-

 [mg/l] 490 360 270 2100 1400 670 1800 2000 1700 2400 2400 

pH   3,06 3,1 3,3 2,8 3 3 2,9 2,9 3 2,9 3 

EC [mS/m] 80,01 62,55 56,35 255 139 124 257 255 233 229 234 
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Pyörivä rumpu oli liian painava virtaamaan nähden eikä sillä saatu tuloksia. Pyörivän 

rummun siiven korkeus oli 5 cm, ja veden korkeus testissä oli 6 cm. Tällöin vain 1 cm 

vettä ylsi rummun sisälle, jossa neutralointimateriaali sijaitsi. Jos rumpu asennettiin 

syvemmälle veteen, se pysähtyi kokonaan. Ruotsissa (Länsstyrelsen Västerbotten 2011) 

on testattu vastaavaa pyörivää rumpua heikoin tuloksin. Siipiratasrumpu rakennettiin 

vasta elokuussa, mutta kuivien sääolosuhteiden vuoksi vettä ei virrannut 

virtaamansäätöpadon yli eikä näin ollen siipiratasrummun testaus onnistunut. 

 Asiditeettiarvon käyttö neutralointimateriaalin kulutuksen arvioinnissa 5.4.4

Veden asiditeettiarvoa voidaan käyttää hyödyksi arvioitaessa neutralointimateriaalin 

teoreettista kulutusta happaman valumaveden neutralointia suunniteltaessa. 

Laboratoriossa määritettyjen asiditeettiarvojen avulla laskettiin neutralointikemikaalin 

teoreettinen kulutus kiloina per kuutio vettä. Laskettiin myös kuinka monta kuutiota 

vettä saadaan neutraloitua yhdellä tonnilla neutralointimateriaalia. Teoreettinen 

tarkastelu suoritettiin sekä kalsiumhydroksidille että kalkkikivelle.  

Laboratoriossa analysoitu asiditeettiarvo ilmoitettiin yksikössä mmol CaCO3/l. 

Ilmoitettu asiditeettiarvo muutettiin yksikköön mg CaCO3/l kertomalla se CaCO3:n 

moolimassalla 100,09 g/mol. Kalsiumhydroksidin ja kalsiumkarbonaatin 

moolimassoista lasketulla vertailukertoimella 0,74 muutettiin kalsiumkarbonaatin määrä 

kalsiumhydroksidin määräksi per litra. 

Yksikkömuunnoksella saatiin tietää neutralointikemikaalin teoreettinen kulutus per 

kuutiometri käsiteltävää vettä. Tästä laskettiin kuinka monta kuutiota vettä voidaan 

teoreettisesti käsitellä, kun neutralointikemikaalia on 1000 kg.  Esimerkiksi asiditeetti 

arvosta 0,94 mmol CaCO3/l saadaan kulutus 0,7 kg Ca(OH)2 /m
3
 seuraavasti: 

0,94 mmol CaCO3/l * 100,09 g/mol = 94,0846 mg CaCO3/l * 0,74 = 69,62 mg Ca(OH)2 

/l = 0,07 g Ca(OH)2 /l = 0,07 kg Ca(OH)2 /m
3
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1 / (0,07 kg Ca(OH)2 / m
3
) = 14,28 m

3 
/ kg Ca(OH)2 * 1000 kg ≈ 14300 m

3
/ 1000 kg 

Ca(OH)2 

Kalsiumhydroksidin ja kalkkikiven teoreettinen kulutus Hangasnevan koekohteen 

lähtevästä vedestä määritetyillä eri asiditeettiarvoilla on esitetty taulukossa 7. 

 Kalsiumhydroksidin ja kalkkikiven teoreettinen kulutus Hangasnevan Taulukko 7.

lähtevän veden eri asiditeettiarvoilla. 

pvm 
Asiditeetti 

CaCO3 

kulutus 

Ca(OH)2 

kulutus m
3
 vettä/ 

1t CaCO3 

m
3
 vettä/ 

1t 

Ca(OH)2 

pH 
alussa mmol 

CaCO3/l 
kg/m

3
 kg/m

3
 

15.5. 0,94 0,09 0,07 10600 14300   

23.5. 2,02 0,20 0,15 4900 6700 3,1 

4.6. 1,24 0,12 0,09 8100 11000 3,3 

4.7. 17 1,7 1,3 600 700 2,8 

18.7. 5,75 0,58 0,43 1700 2300 2,9 

30.7. 4,12 0,41 0,31 2400 3200 3,1 

21.8. 17,8 1,8 1,3 600 700 2,9 

28.8. 15,8 1,6 1,2 600 800 2,9 

3.9. 14,3 1,4 1,1 700 900 3,0 

9.9. 14,5 1,5 1,1 700 900 2,9 

25.9. 14,2 1,4 1,1 700 900 3,0 

 

Vedessä liukoisena olevien sellaisten metallien määrä, jotka saostuvat hydroksideina 

kun pH on alle 8,3, aiheuttaa suurta vaihtelua asiditeettimäärityksen arvoissa, vaikka 

veden pH-arvo ei muuttuisikaan mainittavasti. Taulukosta 7 nähdään pH:n vaihtelun 

olevan vain 0,5 pH-yksikköä, kun asiditeetin vaihteluväli on 0,94–17,8 mmol CaCO3/l.  

Hangasnevan koekohteelta lähtevän veden analyysituloksista (Taulukko 6, Kuva 29) 

nähdään suuri vaihtelu metallien määrissä. Laskennallisen asiditeetin määrittämisessä 

käytettävien metallien liukoiset pitoisuudet lähtevän veden tuloksissa alhaisimmalla 

asiditeettiarvolla 1,24 mmol/l (4.6.13) ovat olleet rauta 9,3 mg/l, mangaani 2,3 mg/l ja 

alumiini 2,6 mg/l. Korkeimmalla asiditeettiarvolla 17,8 mmol/l (21.8.13) vastaavat 

pitoisuudet ovat olleet 87 mg/l, 11 mg/l ja 91 mg/l. SuHE -hankkeen 
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laboratorioanalyyseissä määritettiin veden liuenneen raudan kokonaispitoisuus eikä 

määritetty erikseen ferriraudan ja ferroraudan pitoisuuksia. 

Metallipitoisuuksien ja asiditeetin vaihtelu aiheuttaa suuria vaihteluita myös 

neutralointimateriaalin kulutuksessa. Yksi tonni kalsiumhydroksidia voi näin ollen 

veden laadusta riippuen teoreettisesti neutraloida jopa yli 14 000 kuutiota tai vain 700 

kuutiota vettä. Kalkkikiven neutralointikyky on alhaisempi, ja sitä 

neutralointimateriaalina käyttäen vastaavat vesimäärät olisivat noin 11 000 tai 600 

kuutiota. 

 

Kuva 29. Alumiinin, raudan ja mangaanin pitoisuuksien vaihtelun vaikutus asiditeetti- 

ja pH-arvoihin. 

Nämä vertailutulokset antavat osviittaa neutraloinnin annostelun hankaluudesta. Veden 

laatu voi vaihdella erittäin paljon. Neutralointiratkaisun tehoa tulee seurata 

jatkuvatoimisesti, jotta sen huolto ja toimintavarmuus voidaan taata.  
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 Täyden mittakaavan neutralointilaitteiston mitoitus 5.4.5

Virtaamansäätö- ja neutralointipadolla olleen jatkuvatoimisen veden korkeusseurannan 

avulla laskettiin Hangasnevan turvetuotantoalueelta tulleen happaman valumaveden 

virtaama.  

Virtaamansäätöpadon aukko oli suorakaiteen muotoinen, joten virtaaman laskemiseen 

käytettiin yhtälöjä (4) ja (5) (RIL 2004). 

  
 

 
     √     

 

  (4) 

       (  
 

   
) (5) 

 Q = virtaama, m3/s 
 µ = purkautumiskerroin 
 h = veden korkeus padonharjasta mitattuna, m 
 b = padonharjan leveys, m 
 g = maan vetovoiman kiihtyvyys, m/s2 
 

Koekohteella padonharjan leveys (b) oli 0,27 m. Veden korkeus padonharjasta mitattuna 

saatiin jatkuvatoimisesta veden korkeuden seurantatiedosta 10 minuutin mittausten 

keskiarvona.  

 

Kuva 30. Virtaamansäätöpadosta neutralointiratkaisun läpi kulkeneen virtaaman 

vaihtelu ja virtaaman kokonaiskertymä koekohteella seurantajakson aikana. 
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Laskennassa otettiin huomioon vain korkean virtaaman aikaiset vedenkorkeuden 

seurantatulokset, eli se osuus valumavedestä, joka virtaamansäätöpadon kohdalla kulki 

neutralointiratkaisun kautta. Alivirtaamatilanteen virtaamaa ei ole otettu huomioon. 

Välillä 16.8.–21.8. mitatut veden pinnan korkeuden seurantatulokset on poistettu, koska 

16.8. asennettu verkko mittapadon aukon edessä tukkiutui puista pudonneista lehdistä. 

Vesi tulvi koko mittapadon yli, eikä mittaustuloksia voida pitää luotettavina. Virtaaman 

vaihtelu (l/s) ja virtaaman kertymä (m
3
) on esitetty yllä (Kuva 30). Alhaisen virtaaman 

jaksot näkyvät kuvassa nollavirtaamana.  

Virtaamansäätöpadolla suoritetun vedenkorkeuden seurannan aikana oli käytettävissä 

kuusi laboratorioanalyysien tulosta veden asiditeettiarvosta (Taulukko 7). Nämä otettiin 

huomioon, kun laskettiin neutralointimateriaalin teoreettinen kulutus seurantajakson 

aikana. Neutralointimateriaalin teoreettinen kulutus (Kuva 31) laskettiin edellisessä 

kappaleessa esitetyllä tavalla, ja laskennassa otettiin huomioon veden virtaaman ja 

asiditeettiarvon vaihtelu. Kokonaisvirtaama seurantajaksolla oli laskelmien mukaan 

69 000 kuutiota. Kalkkikiven teoreettinen kokonaiskulutus tällä virtaamalla 

asiditeettiarvojen mukaan laskettuna olisi noin 47 tonnia, ja kalsiumhydroksidin 

teoreettinen kokonaiskulutus noin 35 tonnia. Käsitellyn veden pH olisi metallien 

saostuttua noin 6,3 ja metallien pitoisuudet alhaisia. Virtaaman maksimi 

seurantajaksolla ylivirtaaman 10 minuutin keskiarvosta laskettuna oli 84 l/s, 

minimivirtaama 0,07 l/s ja keskiarvo 19 l/s.  

Seurantajakson pituus oli 70 vuorokautta, joista noin 29 vuorokautta oli 

alivirtaamakautta, jolloin valumavesi virtasi alivirtaamareiän kautta tai veden pinta oli 

senkin alapuolella. Täysimittaisesti toteutettuna neutralointia olisi toteutettu 

kokonaisuudessaan 41 vuorokauden aikana, jolloin seurantajakson aikana laskettu 

kokonaisvirtaama olisi näille päiville tasaisesti jaettuna 1687 kuutiota vuorokaudessa, ja 

keskimääräinen virtaama olisi 19,5 l/s.  
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Kuva 31. Neutralointimateriaalien teoreettisen kulutuksen kertymä ja asiditeettiarvojen 

vaihtelu koekohteen vedessä seurantajakson aikana. 

Huber Oy toimittaa Suomessa jätevedenpuhdistamoille suunniteltuja kippaavia kouruja 

altaanpuhdistukseen. Tällaisen kourun kapasiteetti voi olla 200–2000 l/m (Huber). 

Erikokoisten kippaavien kourujen täyttymisnopeus on esitetty alla (Taulukko 8) 

alhaiselle 5 l/s virtaamalle ja seurantajakson aikana mitatuille keskimääräiselle 

virtaamalle ja maksimivirtaamalle. 

 Erikokoisten kippaavien kourujen täyttymisnopeus erilaisissa Taulukko 8.

virtaamatilanteissa. 

Kippaavan kourun tilavuus, l 200 500 1000 

Virtausnopeus, l/s Kourun täyttymisnopeus, s 

min 5 40 100 200 

ka 19 11 26 53 

max 84 2,4 6,0 11,9 

 

Metsä- ja turvetaloudessa vesiensuojeluratkaisujen toimivuus on heikko korkeiden 

virtaamien eli kevät- ja syystulvien sekä rankkasateiden aikana (Marttila 2010). Näiden 

virtaamahuippujen aikana iso osa vuotuisesta kuormituksesta huuhtoutuu vesistöihin. 

Turvetuotantoalueella ei ole kasvillisuutta, joka pidättäisi valumahuippujen aikaista 

vesimäärää. Turvetuotannon muidenkin vesiensuojeluratkaisujen, esimerkiksi 

laskeutusaltaiden, suunnittelussa perusongelma on tulovirtaaman voimakas vaihtelu 

(Klöve 2000). 
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Kouru tulisi mitoittaa siten, että käsiteltävän veden viipymäaika neutralointimateriaalin 

kanssa kontaktissa olisi sopiva ja täyttymisaika olisi realistinen. Jos kouru täytyy 

hitaasti, neutraloinnin aikana muodostuva metallihydroksidisaostuma voi alkaa 

kertymään materiaalisäiliöön. Käsiteltäessä happamia valumavesiä, joiden 

sulfaattipitoisuus on suuri kasvaa myös kipsin muodostumisen riski. 

Pienen mittakaavan neutralointikokeissa veden viipymä neutralointilaitteistossa oli noin 

2–5 minuuttia laitteiston toimiessa. Granuloitua kalsiumhydroksidia käytettäessä 

neutralointivaikutus on välitön, joten pitkää viipymäaikaa neutralointilaitteistossa ei 

tarvita. Jos hitaammin liukeneva kalkkikivi valitaan kippaavan neutralointilaitteiston 

materiaaliksi, tulee laitteisto mitoittaa siten että käsiteltävän happaman veden 

viipymäaika materiaalisäiliössä on pidempi. Kalkkikiven raekoon vaikutusta 

neutralointitehoon kippaavassa neutralointilaitteistossa tulisi selvittää. Pienemmällä 

raekoolla saavutetaan suurempi reaktiopinta-ala, jolloin liukeneminen on nopeampaa.  

Neutralointimateriaalin osalta on selvitettävä kuinka suuri tilavuus vettä tarvitaan, että 

materiaalisäiliössä oleva neutralointimateriaali saadaan liikkeelle. Kippautuvan veden 

aikaan saaman liike-energian määrään vaikuttaa kippauksen pudotuskorkeus sekä 

kipattavan veden kokonaistilavuus eli neutralointimateriaalin päälle tiputettava massa. 

Tehokas veden kippaus, ja sen aikaan saama liike pitää käytettävän 

neutralointimateriaalinen irtonaisena ja liikkuvana, jolloin materiaali ei pinnotu ja pysyy 

reaktiivisena. Tämä on kippaavan neutralointilaitteiston toiminnan kannalta 

välttämätöntä. 

Keveytensä ja irtonaisuutensa puolesta granuloitu kalsiumhydroksidi sopii hyvin 

neutralointimateriaaliksi kippaavaan neutralointilaitteistoon. Kalkkikivi on 

huomattavasti painavampaa kuin kalsiumhydroksidi. Painavaa neutralointimateriaalia 

käytettäessä materiaalin määrä suhteessa kerrallaan kipattavan veden määrään tulisi olla 

alhainen, jotta kippauksella saadaan luotua tarvittava liike-energia materiaalin liikkeellä 

pitämiseksi. Pienemmät kalkkikivijakeet olisivat myös kevyempiä, jolloin veden liike-

energia voisi riittää liikuttamaan niitä. 
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Neutralointimateriaalien fysikaalisia ominaisuuksia tutkittiin mitoittamisen tueksi. Alla 

(Taulukko 9) on esitetty neutralointimateriaaleista kokeellisesti määritetty tiheys ja 

huokostilavuus.  

 Neutralointimateriaalien fysikaalisia ominaisuuksia.  Taulukko 9.

Parametri Yksikkö Granuloitu Ca(OH)2 2–5 mm Seulomaton CaCO3 

Huokostilavuus l/m
3
 635 310 

Tiheys kg/m
3
 711 1693 

tilavuus / 1 t m
3
/1 t 1,4 0,6 

Huokosveden tilavuus/ 1 t l/ 1 t 893 185 

Näiden avulla on laskettu materiaalitonnin tilavuus, ja huokosveden tilavuus silloin kun 

neutralointimateriaalia on käytössä yksi tonni. Fysikaaliset ominaisuudet on määritetty 

2–5 mm granuloidulle kalsiumhydroksidille ja seulomattomalle kalkkikivelle. 

Käsiteltävän happaman veden kemiallisista ominaisuuksista tärkein mitoituksen 

kannalta on veden asiditeetti. Asiditeettiarvo vaikuttaa neutralointimateriaalin valintaan. 

Yhdessä virtaamatietojen kanssa asiditeetti vaikuttaa laitteiston mitoitukseen sekä 

neutralointimateriaalin täyttöväliin. 

Alla (Taulukko 10) on esitetty neutralointimateriaalien teoreettinen kulutus tonneina 

vuorokaudessa eri asiditeetti arvoilla alhaiselle 5 l/s virtaamalle sekä seurantajakson 

aikana mitatuille keskimääräiselle ja maksimivirtaamalle. Taulukosta 10 nähdään 

virtaaman ja asiditeetin yhteisvaikutus neutralointimateriaalin kulutukseen. Näitä tietoja 

voidaan käyttää avuksi arvioitaessa materiaalisäiliön täyttöväliä ja valittaessa 

neutralointimateriaalia. 

Vaihtelevan veden laadun ja virtausolosuhteiden vuoksi materiaalin täyttöväli täytyy 

käytännössä kuitenkin määrittää jatkuvatoimisella pH-seurannalla. Laitteiston yhteyteen 

voi suunnitella annostelusäiliön. Säiliö voi olla tavallinen siilo, josta annostellaan tietty 

määrä neutralointikemikaalia tietyin väliajoin. Annostelun voi suorittaa esimerkiksi 

asentamalla laitteistoon hammasrattaan, joka pyörii yhden hampaan verran eteenpäin 
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joka kerta kun kouru kippaa vettä. Hammasrattaan koko voisi määrätä kuinka monen 

kippauksen jälkeen säiliöön vapautetaan annos neutralointimateriaalia siilosta. 

 Neutralointimateriaalin teoreettinen kulutus vuorokaudessa eri Taulukko 10.

asiditeettiarvoilla ja eri virtaamatilanteissa. 

Virtausnopeus, 

l/s 

min ka max min ka max 

5 19 84 5 19 84 

Asiditeetti 

mmol/l 
t CaCO3/vrk  t Ca(OH)2 /vrk 

0,5 0,02 0,1 0,4 0,02 0,1 0,3 

1 0,04 0,2 0,7 0,03 0,1 0,5 

2,5 0,11 0,4 1,8 0,08 0,3 1,3 

5 0,22 0,8 3,6 0,16 0,6 2,7 

10 0,43 1,6 7,3 0,32 1,2 5,4 

15 0,65 2,5 11 0,48 1,8 8,1 

20 0,86 3,3 15 0,64 2,4 11 

 

Korkean neutralointikykynsä vuoksi kalsiumhydroksidi sopii neutralointimateriaaliksi, 

kun käsiteltävän veden virtaama ja/tai asiditeetti on suuri. Kalkkikivi sopii 

neutralointimateriaaliksi erityisesti kohteille, joilla on alhainen virtaama, jolloin 

pidempi viipymäaika on mahdollista toteuttaa. Kalkkikiveä suositellaan 

neutralointimateriaaliksi yleisesti myös kun veden asiditeetti on alhainen. 

Granuloidun kalsiumhydroksidin pinnalle voi muodostua pinnote materiaalin kuivuessa. 

Sekä laboratorio- että maastotesteissä huomattiin kuitenkin että pinnote liukeni nopeasti, 

kun sen päälle kaadettiin vettä. Ohuen, kovahkon pintakerroksen alla 

kalsiumhydroksidigranulat pysyivät irtonaisina.  

Seulomaton kalkkikivi sisältää myös jauhemaista hienoainesta, joka on reaktiivisempaa 

ja liukoisempaa kuin isommat kalkkikivipalaset. Seulomattoman kalkkikiven käytöstä ei 

ole kokemuksia tämän tutkimuksen maastotestauksessa. Laboratoriossa huomattiin 

jauhemaisen hienoaineksen aiheuttavan materiaalin kovettumisen isoiksi lohkareiksi 
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kastumisen jälkeen. Jauhemaista ainesta sisältävä kalkkikivi kovettuu kuivatessaan ja 

sen liukeneminen voi olla huonompaa, kun sitä kastellaan uudelleen. 

Koska sekä käsiteltävän veden virtaama että asiditeetti voivat vaihdella niin paljon kuin 

tämän tutkimuksen aikana on huomattu, voidaan todeta, että kippaavan 

neutralointilaitteiston mitoittaminen täyden mittakaavan laitteistoksi on haastavaa. Alla 

(taulukko 11) esitetään teoreettiset mitoitusvaihtoehdot tilanteisiin, joissa on korkea tai 

alhainen virtaama ja alhainen tai korkea asiditeetti. Taulukoidut mitoitustiedot ovat 

suoritettuihin teoreettisiin laskelmiin perustuvia eikä niitä ole testattu käytännössä. 

Menetelmää ei tule soveltaa taulukon mukaisesti ilman lisätutkimuksia. 

 Täyden mittakaavan kippaavan neutralointilaitteiston mitoitustietoja. Taulukko 11.

 

Asiditeetti 1 mmol/l, pH ~4 Asiditeetti 15 mmol/l, pH ~ 3 

Virtaama  10 l/s 40 l/s 10 l/s 40 l/s 

Neutralointimateriaali Kalkkikivi Kalkkikivi 
Granuloitu 

kalsiumhydroksidi 
Granuloitu 

kalsiumhydroksidi 

Materiaalin kulutus, 
kg/ vrk 

86 346 960 3840 

Virtaama, m3/ vrk 864 3456 864 3456 

Kippaavan kourun 
tilavuus, l 

600 1500 200 500 

Kippaavan kourun 
leveys, m 

200 l/m  
= 3 m 

400 l/m  
= 3,75 m 

200 l/m  
= 1 m 

200 l/m 
 = 2,5 m 

Kourun 
täyttymisnopeus, s 

60 37,5 20 12,5 

Materiaalin määrä 
säiliössä, kg 

600 1000 1000 4000 

materiaalin tilavuus 
säiliössä, l 

355 592 1407 5626 

Huokosveden tilavuus 
säiliössä, l 

92 185 893 3573 

Materiaalisäiliön 
kokonaistilavuus, l* 

2000 5000 1500 6000 

Säiliön täyttymisaika ≈ 
viipymäaika, s* 

174 115 99 99 

Materiaalin täyttöväli, 
vrk * 

6,9 2,9 1,0 1,0 

* teoreettinen lukema, vaatii lisätutkimuksia 
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Täyden mittakaavan laitteiston suunnittelussa täytyy selvittää myös säiliön materiaalien 

soveltuvuus. Ruostumaton teräs ei kestä happamien sulfaattimaiden vesiä, joiden pH voi 

olla jopa 3. Laitteisto voitaisiin rakentaa muovista. Laitteisto todennäköisesti kaivetaan 

osittain maan alle, joten sitä ei voida talveksi poistaa. Muovin kulutuksen kestävyys 

pakkasessa tulisi selvittää. Materiaalisäiliöön tulisi ehkä lisätä pieni venttiili, josta säiliö 

voitaisiin tyhjentää vedestä, niin ettei muovinen säiliö halkeaisi pakkasen aiheuttaman 

veden laajenemisen seurauksena. 

Neutralointilaitteistosta lähtevän veden pH on korkea, eikä vettä voida sellaisenaan 

päästää vesistöihin. Metallien saostaminen vedestä vie aikaa, joten käsitelty vesi tulisi 

neutraloinnin jälkeen johtaa laskeutusaltaaseen. Ennen laskeutusallasta vesi olisi 

ilmastettava, jotta metallien saostuminen tehostuu. 

Metallien saostusreaktioissa muodostuu protoneja, jotka aiheuttavat pH:n alenemista. 

Tässä tutkimuksessa lähtevän veden pH mitattiin heti neutraloinnin jälkeen jolloin 

metallit eivät olleet ehtineet saostua. Veden hapettaminen ja metallien saostaminen voi 

täten laskea käsitellyn veden pH:ta. Green ym. (2006) käsitteli happamien 

sulfaattimaiden valumavesiä jauhemaisella kalsiumhydroksidilla. Tutkimuksessa 

havaittiin pH:n laskeneen koetta seuraavana päivänä yhdessä ojassa alkuperäisestä pH 

11,8 arvoon pH 6,8 ja toisessa pH:sta 11,9 arvoon 8. Tämän arveltiin johtuvan 

hiilidioksidin liukenemisesta veteen. 

Virtaavia vesiä neutraloitaessa on tutkittu käsittelemättömän ja käsitellyn veden 

rajapintojen vaikutusta. Alumiinipitoisia jokivesiä neutraloitaessa havaittiin 

neutraloinnin aiheuttavan muutoksia alumiinin rakenteessa ja pahentavan sen 

vaikutuksia kaloihin (Weatherley ym. 1991; Witters ym. 1996). Åtland ja Barlaup 

(1995) huomasivat kuitenkin että kalat osaavat välttää vaarallisia sekoittumisalueita. 

Tällaisten sekoittumisalueiden muodostumisen välttämiseksi tulee neutraloidut vedet 

ilmastaa ja laskeuttaa metallisaostumat turvetuotantoalueelle ennen veden päästämistä 

luonnonvesiin (Weppling 1997). 
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Erityisesti jos vedessä on korkea asiditeetti, on muodostuvien metallihydroksidien 

määrä huomattava. Weppling (1997) selvitti laboratoriossa muodostuvan metallilietteen 

määrää verrattuna käsiteltävän veden asiditeettiin. Lietteen määrä korreloi voimakkaasti 

liuenneiden metallien pitoisuuden kanssa. Kun asiditeetti on 1 mmol/l, metallilietettä 

muodostuu 1 litra per kuutio käsiteltävää vettä. Kun asiditeetti on 7,2 mmol/l, 

muodostuvan metallilietteen määrä on noin 50 l/m
3
. Tarkastelujakson aikana asiditeetti 

oli keskimäärin 10,7 mmol/l, jolloin metallilietettä syntyisi yli 50 l/m
3
. 

Kokonaisvirtaama tuotantoalueella oli 69 000 m
3
, joten lietettä olisi syntynyt yli 3500 

kuutiota.
  

Neutraloinnin suunnitteluvaiheessa on jo huomioitava miten metallilietteet käsitellään. 

Liete on hankalaa käsitellä koska siinä on vain 2–4 % kiintoainetta (Johnson & Hallberg 

2005). Läjityksen seurauksen lietteen metallit voivat sedimentoitua mutta tämä voi 

viedä jopa vuosia. Lietteen kierrätys aktiivisen neutraloinnin kemikalointiprosessissa 

voi nostaa sen kiintoainepitoisuutta jopa 20 % ja kuivatuksen jälkeen 50 % (Bullen ym. 

2003), jolloin lieteen määrän vähenemisen vuoksi sen käsittelykustannukset alenevat. 

Marcello ym. (2008) on kehittänyt prosessin, jossa lietteestä tuotetaan pigmenttejä. 
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6 YHTEENVETO 

Happamien sulfaattimaiden hapettumisesta muodostuvat happamat valumavedet ovat 

ongelma monille elinkeinon harjoittajille. Turvetuotanto ja kaivosteollisuus ovat 

ympäristökuormituksen osalta ympäristöviranomaisten tarkassa seurannassa. Näiden 

elinkeinojen harjoittajille on siten hyvä kehittää toimivia menetelmiä ja ohjeita 

ympäristökuormituksen hallitsemiseksi ja vähentämiseksi. 

SuHE -hankkeessa kehitelty ja tässä diplomityössä käsitelty kippaava 

neutralointilaitteisto on sähkötön puolipassiivinen lyhytaikaisten happamien piikkien 

neutralointimenetelmä. Kippaava neutralointilaitteisto soveltuu kohteisiin, joissa ei ole 

sähköä saatavilla. Laitteiston koko on myös muunneltavissa, jonka vuoksi se soveltuu 

erilaisten ja erikokoisten kohteiden valumavesien käsittelyyn.  

Kippaava veden neutralointilaitteisto on panostyyppinen. Neutralointimateriaalin 

kulumista ja neutraloinnin tehoa voidaan seurata mittaamalla käsitellyn veden pH:ta 

laskeutusaltaan jälkeen. Jatkuvatoiminen pH -mittari voisi lähettää laitteiston huoltajalle 

ilmoituksen materiaalitäytön tarpeesta, kun veden pH laskee tietyn tason alle. 

Olosuhteet käsittelykohteilla voivat vaihdella paljon, joten neutralointikemikaalin määrä 

ja laitteiston koko on suunniteltava kullekin kohteelle alkututkimuksen perusteella. 

SuHE -hankkeessa suoritetussa pienen mittakaavan testissä kippaavassa 

neutralointilaitteistossa käytettiin neutralointimateriaalina Nordkalk Oy:n valmistamaa 

granuloitua kalsiumhydroksidia. Lähtevän veden pH:ta seurattiin jatkuvatoimisesti. 

Granuloitu kalsiumhydroksidi soveltuu hankkeessa käsiteltyjen erittäin happamien 

valumavesien käsittelyyn hyvän neutralointikykynsä vuoksi, jolloin 

neutralointimateriaalin kulutus on kohtuullista. Granuloitu kalsiumhydroksidi soveltuu 

tähän puolipassiiviseen menetelmään paremmin kuin jauhemainen kalsiumhydroksidi, 

joka vaatisi aktiivisen kemikaaliannostelijan. 
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Kun neutralointimateriaalina käytetään granuloitua kalsiumhydroksidia, haasteena on 

yliannostelu. Granuloitu kalsiumhydroksidi nostaa nopeasti veden pH:n arvoon 10–12. 

Ylineutraloitu valumavesi täytyy johtaa ilmastuksen kautta laskeutusaltaaseen, johon 

saostuvat metallihydroksidit kertyvät. Yliannostelun vuoksi vesi olisi hyvä 

neutraloinnin jälkeen sekoittaa käsittelemättömään veteen, jolloin laimenemisen 

ansiosta saavutetaan veden tavoite pH. Tämän vuoksi kippaava veden 

neutralointilaitteisto soveltuu esimerkiksi turvetuotantoalueella tietyn lohkon 

valumavesien neutralointiin. 

Veden pH:n noustessa jopa arvoon 12, saostuvat vedessä olevat metallit hydroksideina. 

Saostumien laskeuttaminen on välttämätöntä, ja johtaa suuriin määriin metallilietettä. 

Laskeutusallas on aika ajoin tyhjennettävä ja kertyvä liete käsiteltävä. Metallilietteen 

läjittäminen vaatisi paljon tilaa, ja lietteen stabiloituminen ja saostumien kiteytyminen 

vie kauan. Metallisaostumien hyödyntämismahdollisuuksia tulisi selvittää. 

Vaikka granuloitu kalsiumhydroksidi on neutralointikyvyltään kalkkikiveä 

tehokkaampi, huomattiin suoritettujen testien perusteella, ettei se sovellu täysin 

passiivisiin neutralointimenetelmiin. Liikkumattomana ja paikallaan pysyvänä 

granuloitu kalsiumhydroksidikin pinnottuu nopeasti, jolloin sen teho laskee 

huomattavasti. Myös korkea asiditeetti maastotestien suorituspaikalla aiheutti haasteita. 

Kippaavan neutralointilaitteiston testit onnistuivat, ja ne suoritettiin ennen 

kasvillisuusallasta. Hankkeen aikana huomattiin tämän veden olevan kemialliselta 

laadultaan hyvin erilaista kuin kasvillisuusaltaan jälkeinen vesi. 

Hankkeessa testattiin myös Aito Kalsiittimurskeen soveltuvuutta kippaavaan 

neutralointilaitteistoon. Aito Kalsiitti on kalkkikiveä, jonka vuoksi se on huomattavasti 

painavampaa kuin granuloitu kalsiumhydroksidi. Hankeen testeissä huomattiin, että 

kippaavan veden voima ei riittänyt raskaan kalkkikivimurskeen liikuttamiseen 

mekaanisen hankauksen aikaan saamiseksi. Kalkkikivi myös liukenee hitaammin, 

jolloin se tarvitsee pidemmän viipymäajan eikä sillä näin ollen saatu riittäviä tuloksia. 

Kalkkikiven soveltuvuutta kippaavaan neutralointilaitteistoon tulisi tutkia käyttäen 
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valumavesiä, joiden asiditeetti olisi alhaisempi ja pH korkeampi, jolloin lyhyempi 

viipymäaika voisi riittää. Lisäksi tulisi myös tutkia kalkkikivimurskeen raekoon 

vaikutusta neutralointitehoon. Pienempi rakeisella kalkkikivellä on suurempi 

reaktiopinta-ala, jolloin sen liukeneminen on tehokkaampaa ja mahdollisesti saavutetaan 

parempi neutralointitulos. Pienemmät rakeet ovat myös kevyempiä, joten niitä voisi olla 

helpompi liikuttaa veden kippauksen voimalla. 

Happamilta sulfaattimailta tulevat vedet voivat tehdyn seurannan perustella olla erittäin 

happamia, (pH jopa alle 3). Happamien vesien käsittely aiheuttaa haasteita laitteiston 

materiaalien suhteen. Pienen mittakaavan testissä käytettiin sinkkiämpäriä, joka ruostui 

puhki noin kahden viikon käytön jälkeen. Ruostumaton teräskään ei kestä näin alhaista 

pH:ta. Jatkossa tulisi selvittää mahdollisuus laitteiston rakentamiseen muovista. Tällöin 

tulee kiinnittää huomiota muovin kulutuksen- ja pakkasen kestävyyteen pohjoisissa 

oloissa. Talvea varten muovisen säiliön tyhjentäminen olisi välttämätöntä, jotta 

vältetään säiliön rikkoutuminen veden jäätymisen aiheuttaman laajenemisen vuoksi. 

Diplomityössä kehitetty kippaava neutralointilaitteisto vaatii jatkotutkimuksia, jotta sitä 

voidaan suositella happamien valumavesien käsittelymenetelmäksi. Menetelmän etuna 

on sen soveltuvuus paikkoihin joissa ei ole sähköä käytettävissä. Menetelmän 

mittakaava on sovellettavissa laajasti erilaisiin olosuhteisiin. Toistaiseksi käytettävissä 

on vain rajallista käyttökokemusta pienen mittakaavan testilaitteistosta. Granuloitu 

kalsiumhydroksidi osoittautui hyvän neutralointikykynsä puolesta hyväksi materiaaliksi 

käsiteltäessä vesiä, joiden asiditeetti on korkea ja virtaama suuri. Kun materiaali pysyy 

liikkeessä, estetään sen pinnottuminen ja inaktivoituminen. Granuloidun 

kalsiumhydroksidin käytön haasteena on käsiteltävän veden yliannostelu sekä 

muodostuvan metallilietteen suuri määrä. 
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8 DIPLOMITYÖN LIITTEET 

Liite 1. Kenttämittaustulokset Hangasnevan koekohteelta. 

Liite 2. Kenttämittauspisteet Hangasnevan turvetuotantoalueella. 

 



LIITE 1 

Liite 1. Kenttämittaustulokset Hangasnevan koekohteelta. 

Näytepiste 
Piste 1 

 Kasvillisuusaltaalta lähtevä 
Piste 2  

Kasvillisuusallas tuleva pää Piste 3 Piste 4 
Piste 5  

Pumppuallas Piste 6 Mittapato 

Koordinaatit I 3413213 P 7165029 I 3413224 P 7165125 I 3413340 P 7165107 I 3413313 P 7165198 I 3413226 P 7165138 I 3413142 P 7165034 

PVM pH 
EC 
 [mS/m] 

DO  
[mg/l] 

T 
[°C] pH 

EC 
 [mS/m] 

DO  
[mg/l] 

T 
[°C] pH 

EC  
[mS/m] 

DO  
[mg/l] 

T 
[°C] pH 

EC 
 [mS/m] 

DO 
 [mg/l] 

T 
[°C] pH 

EC 
[mS/m] 

DO 
 [mg/l] 

T 
[°C] pH 

EC  
[mS/m] 

DO 
[mg/l] 

T 
[°C] 

29.4.2013 4,0 10,8 8,5 6,4 4,0 11,5 9,6 6,6 4,0 10,8 8,8 6,4 3,9 12,0 10,5 6,0 3,8 10,9 9,4 6,8 3,9 10,8 9,0 6,3 
6.5.2013 3,7 20,9 10,4 6,6 

   
  3,9 16,1 10,0 7,2 3,6 20,7 10,4 6,4 3,9 16,1 9,4 7,0 3,5 20,2 9,9 6,0 

15.5.2013 3,1 80,9 5,0 13,9 3,4 70,9 7,5 15,9 3,3 74,9 6,8 15,9 3,4 66,2 6,1 16,3 3,4 71,0 6,1 15,7 3,1 80,1 5,2 13,6 
23.5.2013 3,3 60,1 5,5 12,7 3,6 44,5 6,4 15,5 3,9 31,3 9,1 13,1 3,8 34,8 9,1 13,3 3,7 40,6 7,8 14,3 3,2 62,6 5,5 13,3 
27.5.2013 3,3 57,1 5,6 15,0 4,1 30,0 8,9 17,5 5,1 19,2 11,1 17,9 3,7 39,3 6,8 17,2 4,1 29,3 9,0 17,7 3,2 56,4 5,7 14,4 
28.5.2013 3,2 57,8 5,0 17,9 3,9 33,2 8,7 21,1 4,3 31,3 9,3 21,2 4,2 31,6 8,9 19,9 4,2 33,9 7,1 23,2 3,3 56,4 4,7 17,6 
30.5.2013 3,2 58,6 5,2 18,2 4,3 30,1 8,6 22,7 5,3 25,1 10,9 23,6 3,8 34,8 7,7 20,2 4,2 30,1 8,9 22,7 3,2 57,3 4,0 16,9 

4.6.2013 3,3 62,2 1,8 20,9 4,4 38,2 3,6 24,4 3,8 39,8 2,9 23,6 4,4 37,9 3,9 25,5 
   

  3,3 59,7 1,2 19,3 
6.6.2013 3,4 49,0 4,5 21,5 4,1 38,4 6,2 23,8 5,0 32,1 8,0 23,0 4,9 35,9 6,4 24,9 5,2 34,8 5,4 24,6 3,4 56,2 4,1 18,0 

12.6.2013 3,6 56,1 5,9 14,2 
   

  3,8 59,0 10,9 17,1 
 

  
  3,6 65,7 9,9 13,2 3,4 65,7 6,7 13,8 

17.6.2013 3,6 56,7 4,9 15,5 3,3 99,6 8,0 15,7 3,0 130,8 5,0 15,5 3,3 95,8 6,4 16,4 3,3 84,8 6,8 16,0 3,5 55,1 5,2 14,7 
4.7.2013 2,7 227,8 4,8 18,7 2,9 198,7 6,3 20,8 2,9 185,7 8,7 19,2 2,9 205,2 4,3 21,3 

   
  2,8 211,5 2,3 17,8 

9.7.2013 2,9 171,6 
 

17,5 3,6 80,0 
 

16,9 3,4 112,9 
 

16,8 3,5 77,4 
 

16,5 4,2 74,5 
 

17,4 2,9 164,2 
 

17,4 
18.7.2013 2,9 110,7 0,9 13,9 5,5 35,9 1,4 13,7 4,1 39,9 1,7 14,8 5,8 34,8 2,0 14,5 

   
  2,9 112,9 0,9 13,9 

25.7.2013 3,0 118,1 
 

16,7 5,8 40,7 
 

21,9 4,7 41,0 
 

23,2 5,9 41,8 
 

23,1 
 

0,0 
 

  3,1 117,7 
 

18,8 
30.7.2013 3,0 117,6 

 
17,8 3,8 67,5 

 
19,0 3,6 83,3 

 
18,4 3,6 83,8 

 
18,9 

 
0,0 

 
  3,1 115,4 

 
18,6 

8.8.2013 3,0 98,5 1,0 17,5 4,4 61,2 1,5 19,4 4,0 62,8 1,5 19,7 4,1 61,9 1,5 19,2 
   

  3,0 96,1 1,5 17,6 
16.8.2013 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  3,1 92,1 0,9 14,8 

21.8.2013 2,7 198,6 1,3 13,1 2,9 143,2 3,5 13,6 3,0 109,8 3,2 13,5 2,9 125,3 2,6 13,1 
   

  2,7 194,5 0,5 13,5 
28.8.2013 2,8 176,6 1,8 13,3 

   
  3,2 90,2 3,9 17,7 3,3 70,9 2,4 17,1 3,2 78,8 3,3 15,5 2,8 180,1 1,3 12,6 

3.9.2013 2,7 169,4 2,3 10,6 3,4 65,7 3,2 13,9 3,3 68,4 3,3 14,5 3,4 64,7 2,7 15,4 
   

  2,7 168,9 2,8 10,4 
9.9.2013 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  2,8 165,8 3,2 11,4 

11.9.2013 2,8 155,5 0,8 9,0 2,9 121,0 1,1 12,5 3,6 26,3 0,9 12,2 3,5 52,3 1,3 12,3 4,3 52,5 1,0 12,1 2,8 160,4 1,2 9,4 
25.9.2013                                 3,2 59,2 6,0 6,6 2,7 148,3 10,0 6,8 

 

 



LIITE 2 

Liite 2. Kenttämittauspisteet Hangasnevan turvetuotantoalueella. Kartta: 

Ympäristökarttapalvelu Karpalo, Aineisto Maanmittauslaitos. 

 

 


