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Suomessa esiintyvät happamat sulfaattimaat ovat suurimmilta osin muodostuneet viimeisimmän jääkauden loputtua 

Litorinamerivaiheen aikana. Merenpohjalle vajosi kuollutta orgaanista-ainetta, jota bakteerit hajottivat hapettomissa 

olosuhteissa. Bakteeritoiminnan seurauksena maaperään saostui pääosin rautaan sitoutuneita sulfideja, joiden 

hapettuessa muodostuu sulfaatteja. Sulfaatit ovat vesiliukoisia, ja veden kanssa reagoidessaan muodostavat 

rikkihappoa. Happamat sulfaattimaat aiheuttavat maaperän ja vesistöjen happamoitumista, jotka puolestaan 

tehostavat metallien liukenemista suoto- ja valumavesiin. 

 

Happamat sulfaattimaat aiheuttavat ongelmia infra- ja rakennushankkeissa, koska maanrakennustoimien myötä 

pohjavedenpinta voi alentua altistaen maaperän sulfidit hapettumiselle. Rakentamisen kannalta ongelmallista on 

myös happamien sulfaattimaiden heikot geotekniset ominaisuudet, minkä vuoksi alueilla voidaan tarvita 

pohjanvahvistustoimenpiteitä, jotka voivat altistaa maaperän hapettumiselle.  Happamien sulfaattimaiden haitallisia 

vaikutuksia voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää esimerkiksi rajoittamalla rakennustoimenpiteitä kaavamääräysten 

avulla, oikeanlaisella maa-aineksen käsittelyllä ja sijoittamisella tai neutraloimalla happoa tuottavat maa-ainekset tai 

happamat valuma- ja suotovedet. 

 

Happamien sulfaattimaiden suotovesien laatua ei ole tutkittu Suomessa lähes ollenkaan. Tämän työn tarkoituksena oli 

tutkia happamien sulfaattimaiden suotovesien laatua sekä maa-aineksen neutraloinnin vaikutusta suotovesien laatuun 

käyttämällä neutralointiaineina kalkkia ja lentotuhkaa. Tutkimusmenetelmä pohjautui ruotsalaisen Mark Radon 

Miljön Konsult AB:n kehittämään MRM-menetelmään. Tulosten perusteella koemenetelmän voidaan todeta 

soveltuvan hyvin sekä suotovesien laadun että neutralointiaineiden vaikutusten selvittämiseen. 

  

Tulosten perusteella happamien sulfaattimaiden suotovedet ovat happamia, ja vesien happamoituminen tehostuu 

maaperän ja vesien alkaliniteetin heikentyessä. Koemateriaalina käytetyn maa-aineksen melko alhaisen 

hapontuottopotentiaalin takia suotovesien pH ei laskenut huomattavasti metallien liukenemista tehostaviin arvoihin 

(pH min 6,55), mutta suositusarvoja korkeampia metallipitoisuuksia havaittiin kuparin ja sinkin tapauksessa. Lisäksi 

alumiinin, kadmiumin, mangaanin ja raudan liukoisten pitoisuuden havaittiin kasvavan neutraloimattomien maa-

ainesten suotovesissä maa-aineksen ja suotovesien happamoituessa. Neutraloimattomien maa-ainesten suotovesien 

happamoitumista ja laatua arvioidessa suositeltavaa on, että rikkipitoisuuden lisäksi maa-aineksen todellinen 

hapontuottopotentiaali määritetään laboratoriokokeiden avulla.  

 

Neutraloitujen maa-ainesten suotovesien pH pysyi melko tasaisena koko kokeen ajan vaihdellen tuhkalla 

neutraloiduissa näytteissä välillä 7,5 – 7,9 ja kalkilla neutraloiduissa välillä pääosin välillä 8,1 – 8,4. Neutraloitujen 

näytteiden suotovesien alkaliniteetti pysyi hyvällä tasolla koko kokeen ajan, mutta vähäistä alkaliniteetin laskua oli 

havaittavissa tuhkalla neutraloitujen näytteiden suotovesissä. Maa-aineksen neutraloinnin havaittiin pienentävän 

suotovesien liukoisia metallipitoisuuksia kaikkien muiden tutkittujen metallien tapauksessa paitsi uraanin, minkä 

liukeneminen lisääntyi pH:n kasvaessa. Lisäksi rikin liukoisten pitoisuuksien havaittiin kasvavan huomattavasti 

emäksisissä olosuhteissa, jonka perusteella rikin voidaan olettaa liukenevan suotovesiin todennäköisesti sulfaatti-

ioneina. Kalkilla neutraloitujen näytteiden suotovesien rikkipitoisuus kohosi tutkimuksen alussa erittäin korkeaksi. 

Sulfaattipitoisuudeksi muunnettuna rikin määrä kalkittujen näytteiden suotovesissä oli niin korkea, että se voi 

aiheuttaa teräksen korroosiota ja kemiallista rasitusta betonirakenteissa.  

 

Tuloksia ei voida kuitenkaan yleistää, koska happamoitumista ja sen seurauksia on arvioitava tapauskohtaisesti maa-

aineksen ominaisuudet huomioiden. Tulosten perusteella on kuitenkin suositeltavaa, että pohjavedenpinnan 

yläpuolelle sijoitettavat happamat sulfaattimaamassat tai alueelta poistuvat vedet neutraloidaan, jotta 

happamoituminen ei aiheuta ongelmia maaperässä ja läheisissä vesistöissä.  

 

Muita tietoja 
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Abstract 

 

Acid sulphate soils that occur in Finland are mainly formed after the last glacial period during the Litorina sea stage. 

Bacteria decomposed the dead organic matter, that had sank to the bottom of the sea, in anaerobic conditions and as a 

result of bacterial action sulfide ions precipitated into to the soil, mainly bound into iron molecules. In aerobic 

conditions the sulfides oxidize into sulphates, which are water soluble and form sulfuric acid when reacting with 

water. Acid sulphate soils can cause acidification of soil and waters which increases the solubility of metals into the 

leachates and run off waters. 

 

Acid sulphate soils causes problems in infrastructure and construction projects because the excavation work can 

cause ground water depletion which exposes the sulfides to oxidation. In terms of construction, the poor geotechnical 

properties of sulphate soils are problematic and often require subgrade reinforcement actions that can lead to 

oxidation of soil. The harmful effects of sulphate soils can be prevented and reduced by, for example, constraining 

construction works by means of detailed plan provisions, proper soil treatment and deposition, or by neutralizing the 

acid-producing soil or acidic leachates and drainage waters.  

 

The quality of the leachate from acid sulphate soils has not been studied in Finland almost at all. The purpose of this 

master´s thesis is to study the quality of the leachate from acid sulphate soils and the effect of soil neutralization on 

the leachates quality by using lime and fly ash as neutralizing agents. Study method is based on Swedish MRM-

method which is developed by Mark Radon Miljön Konsult AB in Sweden. The test results show that the study 

method can be well applied for studying leachate quality and effects of soil neutralization.    

 

Based on the results the leachates form acid sulphate soil are acidic by nature and the acidification of waters becomes 

more effective as the alkalinity of the waters weakens. Due to relatively low acid forming capacity of the test 

material, the pH of the leachate didn´t drop to the values that significantly increases the dissolving of metals (pH min 

6,55) but concentrations that exceeds the recommended limits were found in case on copper and zinc. Also the 

concentrations of aluminum, cadmium, manganese and iron were found to increase in the leachates from 

unneutralized samples as they became more acidic. When evaluating the quality and acidification of leachate from 

unneutralized soil, it is recommended that, in addition to the sulfur content, the net acid generation potential of the 

soil is determined by laboratory tests.  

 

The pH of the leachate from neutralized samples remained fairly constant over the whole test varying between 7,5-7,9 

in the samples that were neutralized with ash, and mainly between 8,1 – 8,4 in the limed samples. Alkalinity retained 

in good values over the whole test, but some minor diminishing can be detected in the leachates from samples that 

were neutralized with fly ash.  The soil neutralization was found to reduce the soluble metal concentrations of the 

leachate in the case of all the other studied metals, except uranium, which increased as leachate became more 

alkaline. The soluble concentrations of sulfur were also found to increase considerably under alkaline conditions, 

which indicates that sulfur is dissolving into to leachates in form of sulphate ions. The sulfur concentration of 

leachates from limed samples increased in considerably high values at the beginning of the test. When converted to 

sulphate concentration, the amount of sulfur in the leachates from limed samples was high enough to cause corrosion 

and chemical stress in steel and concrete structures.   

 

However, the results of this test can not be generalized since acidification and its impacts must be evaluated on a 

case-by-case basis, taking into account the properties of the soil. Based on the results it is recommended that when 

depositing acid sulphate soils above the groundwater table either the soil itself or the waters that are drained from the 

area are neutralized so that acidification can not cause problems in the soil and nearby water bodies.   

 

Additional Information 

 
 



  

 

ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty yhteistyössä Oulun Yliopiston Teknillisen tiedekunnan ja 

Ramboll Finland Oy:n kanssa. Työn rahoituksesta ovat vastanneet Ramboll Finland 

Oy:n lisäksi Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin ELY-keskukset sekä Oulun 

ja Tornion kaupungit. Diplomityön ohjausryhmässä toimivat seuraavat henkilöt: 

- Heini Postila, Oulun Yliopisto (työn valvoja) 

- Sari Suvanto, Ramboll Finland Oy (työn ohjaaja) 

- Veli-Matti Uotinen, Liikennevirasto 

- Päivi Hautaniemi, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

- Tomi Tiuraniemi, Lapin ELY-keskus 

- Marjo Honkamaa-Eskola, Oulun kaupunki 

- Markus Kannala, Tornion kaupunki 

 

Suuret kiitokset kaikille työn ohjaukseen osallistuneille. Erityisesti haluan kiittää 

Ramboll Finland Oy:n Sari Suvannon lisäksi Tuomas Suikkasta sekä Merja Autiolaa 

kaikesta opastuksesta ja avusta, jota olette työn aikana antaneet. Kiitokset myös 

esimiehelleni Merja Sivoselle kannustavista keskusteluista ja avusta työn aloituksen 

yhteydessä, sekä kaikille työkavereilleni piristävästä työilmapiiristä.  

Haluan kiittää myös perhettäni kaikesta tuesta ja kannustuksesta opintojeni aika. 

Suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin rakkaalle avovaimolleni Jenniinalle kaikesta 

tuesta ja ymmärryksestä niin diplomityöni teon aikana, kuin muinakin elämämme 

hetkinä, sekä suloiselle tyttärelleni Alisalle jokaisen päiväni piristämisestä.    

Oulussa 12.10.2018, Ville Parantala 



  

 

SISÄLLYSLUETTELO  

TIIVISTELMÄ 

ABSTRACT 

ALKUSANAT 

SISÄLLYSLUETTELO 

MÄÄRITELMÄT 

1 JOHDANTO ..................................................................................................................... 10 
2 HAPPAMAT SULFAATTIMAAT .................................................................................. 12 

2.1 Happamien sulfaattimaiden synty ja esiintyminen .................................................... 12 

2.2 Sulfidimaiden hapettuminen ...................................................................................... 15 

2.3 Vaikutukset ................................................................................................................ 17 

2.3.1 Vesistövaikutukset ............................................................................................ 17 

2.3.2 Vaikutukset suunnitteluun ja rakentamiseen .................................................... 19 

2.4 Maaperän vesitalous ................................................................................................... 19 

2.5 Maaperän ja veden ominaisuudet happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa      

ja happamoitumisen arvioinnissa .............................................................................. 25 

2.5.1 pH, redox ja sähkönjohtavuus. .......................................................................... 25 

2.5.2 Hapetetun maaperän pH ................................................................................... 26 

2.5.3 Maaperän rikkipitoisuus ja rauta-rikki suhde ................................................... 27 

2.5.4 Maaperän puskurointikyky ............................................................................... 28 

2.5.5 Maaperän rakeisuus ja vedenläpäisevyys ......................................................... 28 

2.5.6 Veden asiditeetti ja alkaliniteetti ...................................................................... 29 

2.6 Metallien kulkeutuminen happamoituneessa maaperässä .......................................... 30 

2.7 Maaperän happamuus ................................................................................................. 33 

2.7.1 Happamuuden syntyminen ............................................................................... 33 

2.7.2 Puskurointi ........................................................................................................ 34 

2.7.3 Neutralointi ....................................................................................................... 36 

3 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN AIHEUTTAMIEN HAITALLISTEN 

VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN JA ENNALTAEHKÄISEMINEN ..................... 40 

3.1 Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen .................................................................. 40 

3.2 Muut maankäyttömuodot ........................................................................................... 46 

3.3 Esimerkkihankkeet ..................................................................................................... 48 

3.3.1 Hieta-ahon kaavarunko ..................................................................................... 49 

3.3.2 Mt 922 Kromitien parantaminen Thurevikinkadun ja Koskenrannantien 

liittymien kohdalla ............................................................................................ 51 

3.3.3 Kokkola – Ylivieska kaksoisraidehanke ........................................................... 52 

3.3.4 E18 Hamina – Vaalimaa ................................................................................... 54 

3.3.5 Linnunradan kosteikko ..................................................................................... 57 



  

 

4 HAPPAMIIN SULFAATTIMAIHIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ JA 

OHJEISTUS ..................................................................................................................... 59 

4.1 Lainsäädäntö .............................................................................................................. 59 

4.1.1 Vesilaki ............................................................................................................. 59 

4.1.2 Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista ........................................................ 60 

4.1.3 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä .......................................... 60 

4.1.4 Vesien- ja merenhoitosuunnitelmat .................................................................. 61 

4.1.5 Ympäristönsuojelulaki ...................................................................................... 62 

4.1.6 Jätelaki .............................................................................................................. 63 

4.1.7 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa ........................................................................................... 64 

4.2 Ohjeet ja julkaisut ...................................................................................................... 65 

4.2.1 Massanvaihdon suunnittelu .............................................................................. 65 

4.2.2 Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu - NCCI7,         

Siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeet ................................................ 65 

4.2.3 Sulfaattimaat väylähankkeissa .......................................................................... 66 

4.2.4 Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje ............................................................... 66 

4.2.5 Yleiset suositukset sulfaattimaita sisältävien kaivuumassojen     

kalkituksesta ..................................................................................................... 66 

4.2.6 Happamien sulfaattimaiden huomioon ottaminen vesistöperkauksissa         

ja peruskuivatuksessa ....................................................................................... 67 

4.2.7 Massastabilointikäsikirja .................................................................................. 67 

4.2.8 Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla – Opas 

pohjaveden pinnan säätämiseksi ...................................................................... 68 

4.2.9 Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen 

suuntaviivat vuoteen 2020 ................................................................................ 68 

5 TUTKIMUSMENETELMÄ ............................................................................................. 70 
5.1 Näytteenotto ja tutkimusalue ...................................................................................... 70 

5.2 Liuotuskoe .................................................................................................................. 71 

5.2.1 Muutokset kokeen suorittamisen aikana ........................................................... 74 

5.3 Neutralointiaineen määrän määritys .......................................................................... 75 

6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU ................................................................ 77 
6.1 Maa-aines ................................................................................................................... 77 

6.2 Suotoveden pH ........................................................................................................... 79 

6.3 Suotoveden sähkönjohtavuus ..................................................................................... 81 

6.4 Suotoveden redox-potentiaali ..................................................................................... 83 

6.5 Suotoveden alkaliniteetti ja asiditeetti ....................................................................... 84 

6.6 Alkuainepitoisuudet maa- ja suotovesinäytteissä ....................................................... 86 

6.6.1 Liukoisuuden kasvu suotovesien happamoituessa ............................................ 87 



  

 

6.6.2 Liukoisuuden kasvu suotovesien alkalisoituessa .............................................. 90 

6.6.3 Koboltin ja nikkelin adsorptoituminen tuhkaan ............................................... 92 

6.7 Alkuainepitoisuuksien vertailu raja-, vertailu- ja tausta-arvoihin .............................. 93 

6.8 pH:n, sähkönjohtavuuden ja redox-potentiaalin muutokset 31 vuorokauden 

hapettumisjakson jälkeen ........................................................................................... 96 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET ..................................................................... 98 
7.1 Suotoveden laatu ja neutralointimenetelmien vaikutus.............................................. 99 

7.2 Suotovesien käsittely ................................................................................................ 102 

7.3 Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden hyötykäyttö .......................................... 104 

7.4 Happamien sulfaattimaiden sijoittaminen ................................................................ 105 

7.5 Sulfidipitoisten maakerrosten paikantaminen .......................................................... 106 

7.6 Happamien sulfaattimaiden huomioiminen infrahankkeissa ................................... 108 

8 YHTEENVETO .............................................................................................................. 110 

9 LÄHDELUETTELO ....................................................................................................... 114 
 

LIITTEET:  

 

Liite 1. Kalmix Special -tuoteseloste, SMA mineral 

Liite 2. Oulun Energian lentotuhkan analyysitulokset, Eurofins Ahma 

Liite 3. Eri koejärjestelyjen pH-, sähkönjohtavuus- ja redox-potentiaalimittausten 

keskiarvot 

Liite 4. 0-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden rinnakkaiskokeiden suotovesien pH-

mittauksen tulokset 

Liite 5. 0-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden rinnakkaiskokeiden suotovesien 

sähkönjohtavuusmittauksen tulokset 

Liite 6. 0-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden rinnakkaiskokeiden suotovesien 

redox-potentiaalimittauksen tulokset 

Liite 7. Suotovesien analyysitodistus, Eurofins Ahma Oy 

Liite 8. Tutkimuksen lähtötiedot, maanäytteen testausseloste Eurofins Ahma Oy 

Liite 9. Kuiva-ainepitoisuudet kokeen jälkeen, maanäytteiden testausseloste Eurofins 

Ahma Oy 



  

 

MÄÄRITELMÄT 

Hapan sulfaattimaa tarkoittaa luontaisesti rikkipitoista maaperää, jossa esiintyy sekä 

hapettunut (todellinen hapan sulfaattimaa) että hapettumaton sulfidipitoinen 

(potentiaalisesti hapan sulfaattimaa) maakerros, tai vain toinen edellä mainituista 

(Riihimäki et al. 2013). 

Sulfidisedimentti tarkoittaa yleensä potentiaalisesti hapanta sulfaattimaata. Tällöin 

maaperässä on rikkipitoisia sedimenttejä, jotka ovat yleensä liejupitoisia. 

Sulfidisedimenteissä rikki on yleensä rautasulfideina (FeS2). Raekoostumukseltaan 

sulfidisedimentit ovat yleisimmin savea tai silttiä, paikoin myös hiekkaa. Ne ovat 

väriltään yleensä mustia tai tumman harmaita, ja voivat sisältää raitoja tai laikkuja. PH 

on tyypillisesti välillä 6-7. Sulfidisedimenteistä on usein tunnistettavissa rikin haju. 

(Eklund, 2014) 

Potentiaalisesti hapan sulfaattimaa on maa-ainesta, jossa maaperässä oleva rikki on 

pelkistyneessä sulfidi (S
2-

) muodossaan. Sen pH on yleensä > 6,0 ja 

kokonaisrikkipitoisuus Stot ≥ 0,2% (Edén et al, 2012). Hiekan tapauksessa kokonaisrikki 

pitoisuuden rajana voidaan pitää Stot ≥ 0,01 %, koska karkeilla maalajeilla on heikko 

puskurointikyky pH:n muutosta kohtaan (Boman et al. 2014). Lisäksi maanäytteen 

inkuboitu pH ≤ 4,0 ja pH:n muutos inkubointikokeessa tulee olla yli 0,5 pH yksikköä 

(Edén et al. 2012). 

Todellinen hapan sulfaattimaa on maa-ainesta jossa sulfidit ovat hapettuneet 

sulfaateiksi (SO4
2-

) ja sen maastossa mitattu pH on < 4,0 (Edén et al. 2012). Voimakas 

maaperän pH:n lasku johtuu hapettumisen seurauksena muodostuvasta rikkihaposta 

(H2SO4). Hapettuneen sedimentin väri muuttuu yleensä harmaaksi tai ruskehtavaksi. 

(Eklund 2014) 
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1 JOHDANTO 

Sulfidipitoisia maa-aineksia tavataan laajalti koko Suomen rannikkoalueilla, jotka 

sijaitsevat muinaisen Litorinameren ylimmän rantaviivan alapuolella. Sulfidipitoisten 

maa-ainesten hapettuminen aiheuttaa ongelmia infra- ja rakennushankkeissa, koska 

maarakennustoimien myötä pohjaveden pinta voi alentua mahdollistaen 

hapettumisreaktioiden käynnistymisen maaperässä. Maarakennus- ja 

pohjavahvistustoimenpiteiden yhteydessä ylös kaivetut potentiaaliset happamat 

sulfaattimaat voivat aiheuttaa happamoitumisriskin myös sijoitusalueilla, mikäli niitä ei 

käsitellä asian mukaisesti tai sijoiteta hapettomiin olosuhteisiin.  Hapellisissa 

olosuhteissa maaperän sulfidit hapettuvat liukoisemmiksi sulfaateiksi, jotka veden 

kanssa reagoidessaan muodostavat rikkihappoa. Tästä johtuvat ongelmat ilmentyvät 

esimerkiksi maaperän ja vesistöjen happamoitumisena, metallien liukenemisena 

maaperästä suotovesiin ja uusien ongelmallisten sedimenttien muodostumisena 

vesistöihin sekä suisto-  ja rannikkoalueille liukoisten metallien saostumisen 

yhteydessä. Lisäksi sulfaatit ja rikkihappo aiheuttavat korroosiota ja kemiallista rasitusta 

rakennusmateriaaleissa.  

Sulfidipitoiset maa-ainekset ovat tavallisimmin savea ja silttiä, minkä vuoksi niillä on 

heikot geotekniset ominaisuudet. Tämä johtaa yleensä kalliisiin 

pohjanvahvistustoimenpiteisiin, kuten massanvaihtoihin ja stabilointiin. Etenkin 

massanvaihdosta peräisin olevat sulfidipitoiset massat vaativat oikein toteutettua 

sijoittamista, mikäli massoja ei neutraloida. Väärin sijoitettuna ja käsiteltyinä 

sulfidipitoiset potentiaaliset happamat sulfaattimaat voivat hapettuessaan muodostaa 

happamia valuma- ja suotovesiä, jotka vaativat käsittelyä. 

Happamien sulfaattimaiden haitallisia vaikutuksia on mahdollista vähentää ja 

ennaltaehkäistä, jota varten tähän työhön on koottu infra- ja rakennushankkeissa 

hyväksikäytettäviä menetelmiä. Työssä esiteellään ja tiivistetään lainsäädäntöä ja 

ohjeistusta, jotka tulee huomioida happamia sulfaattimaita kohdatessa infra- ja 

rakennushankkeissa. Lisäksi työn yhteydessä on kerättyä hankekohtaista tietoa 

happamien sulfaattimaiden huomioimisesta, käsittelystä, sijoittamisesta ja vaikutusten 

seurannasta, mitkä esitetään esimerkkihankkeiden muodossa. 
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Todellisten happamien sulfaattimaiden suotovesien laatua on tutkittu hyvin vähän 

Suomessa, mikä vaikeuttaa riskin- ja vesienkäsittelytarpeen arviointia. Tämän 

diplomityön tutkimusosan tarkoituksena on tutkia happamien sulfaattimaiden 

suotovesien laatua käyttämällä ruotsalaisen Mark Radon Miljön Konsult AB:n 

kehittämän MRM-menetelmän pohjalta muokattua tutkimusmenetelmää. Työssä 

tutkitaan myös tuhkan ja kalkin käyttämistä neutralointiaineena ja niiden vaikutusta 

suotovesien laatuun. Suotovesien laadun tutkiminen tuo tärkeää lisäinformaatiota 

suunnittelijoiden käyttöön esimerkiksi vesienkäsittely tarpeesta sekä 

neutralointiaineiden soveltuvuudesta ja vaikutuksista. Työn tavoitteena on lisäksi pohtia 

happamien sulfaattimaiden hyötykäyttöä sekä maa-ainesten sijoittamisohjeen 

päivittämistä happamien sulfaattimaiden näkökulmasta.   
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2 HAPPAMAT SULFAATTIMAAT 

2.1 Happamien sulfaattimaiden synty ja esiintyminen 

Viimeisimmän jääkauden jälkeen (n. 8000-4000 v. sitten) Suomen nykyiset 

rannikkoalueet olivat Litorinameren peittämiä. Lämpimässä ilmastossa kasvillisuus oli 

runsasta, meri oli matala, lämmin ja suolainen, sekä sisälsi runsaasti elämää. Veteen 

kuollut ja maatunut eloperäinen aines aiheutti vesien rehevöitymistä. Mikrobit hajottivat 

kuollutta eloperäistä ainesta ravinnesuoloiksi, hiilidioksidiksi ja vedeksi, kuluttaen 

veteen liuennutta happea. Hapettomissa olosuhteissa anaerobiset mikrobit jatkoivat 

hajotustoimintaa käyttäen hapen lähteenä kemiallisesti sitoutunutta happea, jota oli 

runsaasti tarjolla sulfaatin (SO4
2-

) muodossa. Hajotustoiminnan seurauksena sulfaatit 

pelkistyivät sulfideiksi (S
-2

). Sulfidit saostuivat pääosin raudan kanssa, joka oli 

pelkistynyt hapettomissa olosuhteissa Fe
3+

:sta Fe
2
:ksi, muodostaen ferrosulfidia (FeS2), 

eli pyriittiä. Pyriitti on niukkaliukoista ja säilyy sedimenteissä erittäin pitkiä aikoja, ellei 

se altistu hapettumiselle. (Hartikainen 2016) Mikäli sedimentoituminen on hidasta, 

pyriitin konsentraatio voi olla jopa 15 massaprosenttia (Dent et al. 1995). Pelkistyneet 

sulfidit voivat olla myös monosulfidi (FeS) muodossa, joka on ferrosulfidia 

huomattavasti epävakaampi muoto. Pelkistyneiden sulfidipitoisten maa-ainesten musta 

väri on peräisin monosulfideista. Mono- ja ferrosulfidien suhde maaperässä vaihtelee 

alueittain, ja esimerkiksi Pohjanmaalla Palkon ja Kujalan (1985) tutkimuksen mukaan 

litorinasaven sulfideista noin 2/3 esiintyy monosulfidina ja 1/3 ferrosulfidina (Palko et 

al. 1985). Maa-aineksia, joissa on pelkistyneitä ja niukkaliukoisia mono- ja 

ferrosulfideja kutsutaan sulfidimaiksi. Jääkauden jälkeinen maankohoaminen on 

kuitenkin kohottanut hapettomat kerroksen hapellisiin olosuhteisiin, altistaen sulfidit 

hapettumiselle. Happamien sulfaattimaiden synty perustuu maaperään saostuneiden 

sulfidien hapettumiseen takaisin sulfaatiksi. (Hartikainen 2016; Österholm 2005) 

Sulfidipitoisia mineraaleja tavataan myös Litorinameren ulkopuolisilla alueilla. Tällaisia 

ovat muun muassa kallioperän mustaliuske ja sulfidipitoiset moreeniesiintymät, joista 

voi rapautumisen seurauksena vapautua rikkiä, jonka rikastuessa maaperään voi syntyä 

happamia sulfaattimaita (Auri et al. 2018). Mustaliuskeet ovat olleet sulfidisedimenttien 

tavoin alun perin merenpohjan sedimenttejä.  Mustaliuskeita on syntynyt anaerobisissa 

olosuhteissa prosessissa, jossa merenpohjaan sedimentoitunut orgaaninen aines on 

yhdessä bakteeritoiminnasta peräisin olevien sulfidien kanssa käynyt läpi monia 
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muutosprosesseja, kuten diageneesin ja metamorfoosin. Mustaliuskeet voidaan jaotella 

eri liuskeryhmiin niiden hiili- ja rikkipitoisuuden perusteella. Maaperän 

happamoitumisen kannalta haitallisimpia liuskeryhmiä ovat grafiitti-sulfidiliuskeet, 

jotka sisältävät yli 10 % rikkiä ja vaihtelevasti hiiltä, sekä sulfidipitoiset liuskeet, joissa 

rikkiä on alle 10%. (Kukkonen et al. 1985)   

Myös karkearakeiset maalajit, kuten hiekka ja hieta, voivat hapettuessaan happamoitua 

voimakkaastikin. Karkearakeisille maalajeille tyypillisiä piirteitä ovat heikko 

puskurikyky happamoitumista vastaan sekä korkeampi vedenjohtavuus (Auri et al. 

2018), jonka vuoksi maaperä voi happamoitua voimakkaasti ja happamoituminen voi 

edetä nopeasti, mikäli maaperässä on pieniäkin määriä hapettumiselle altista sulfidia. 

Metallien huuhtoutuminen karkearakeisista happamista sulfaattimaista on 

todennäköisesti paljon vähäisempää kuin hienorakeisista (Boman et al. 2014), mutta 

hyvin vettä läpäisevässä maaperässä happamuus voi huuhtoutua vesistöön nopeasti 

happamuuspiikkinä, joka voi aiheuttaa merkittävää happamoitumisriskiä heikosti 

puskuroiduissa vesistöissä. (Auri et al. 2018) 

Luonnollista happamoitumista aiheuttavaa maankohoamista on kestänyt tuhansia 

vuosia, minkä seurauksen kaukana nykyisestä rannikosta sijaitsevilla Litorinamailla ei 

enää esiinny vastaavia liiasta suolapitoisuudesta ja happamuudesta johtuvia ongelmia, 

kuin rannikon lähellä sijaitsevilla. Tämä johtuu siitä, että maa-ainekseen muinoin 

liuenneet suolat ovat huuhtoutuneet pois happamoitumisen seurauksena. Nykypäivinä 

maankohoaminen on erittäin hidasta, joten maankohoamisesta johtuva hapettuminen on 

hyvin vähäistä. Ongelmat syntyvät nykyään lähinnä erilaisten maarakennustoimien sekä 

ojitus- ja tulvasuojelutöiden seurauksena. Suomen luontaisesti happamalla maaperällä 

on heikko puskurointikyky, koska maaperä sisältää vain vähäisiä määriä kalkkikiveä ja 

emäksisiä mineraaleja. Tällöin maaperän luontainen kyky vastustaa happamoitumista on 

heikkoa. (Hartikainen 2016) 

Suomessa on Euroopan suurimmat happamat sulfaattimaamuodostumat, joiden 

laajuuden arvioidaan olevan n. 100 000 - 300 000 hehtaaria. Sulfaattimaamuodostuma 

ylettyy itäiseltä Uudeltamaalta Perämeren rannikolle asti (Kuva 1), ja 

esiintymisvyöhyke ylettyy korkeimmillaan Pohjois-Pohjanmaalla n. 80 - 100 metriä 

merenpinnan yläpuolelle ja Etelä-Suomen rannikolla 20 – 40 metrin korkeuteen (Auri et 

al. 2018). Mustaliuskealueita esiintyy eri puolilla Suomea vyöhykkeittäin, joiden leveys 
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on tavallisesti noin 20 metriä. Yli 100 metrin korkeudella sijaitsevat rikkipitoiset maat 

ovat todennäköisesti peräisin mustaliuskeista.  (Heikkinen 2009; Hadzic et al. 2014) 

 

Kuva 1. Litorina-meren korkein ranta, jonka alapuolella esiintyy happamia 

sulfaattimaita (Auri et al. 2018). 

Sulfidisedimentit ovat luonnontilassa tasaisia, matalia ja vetisiä maita, jotka eivät 

aiheuta mainittavia haittoja. Nykyisin varsinkin sulfidisavikoita käytetään kuitenkin 

yleisesti maanviljelyksessä, jolloin ne joutuvat tehokkaan kuivatuksen kohteeksi. 

Lisäksi muun muassa turvetuotanto, metsäojitus ja rakentaminen lisäävät kuivatusta 
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sekä alentavat paikoin pohjaveden pintaa. Pohjaveden pinnan laskiessa sulfidit 

hapettuvat, rikkipitoiset mineraalit hajoavat ja liukenevat veteen muodostaen 

rikkihappoa (H2SO
4
), joka puolestaan liuottaa metalleja maaperästä. Metallit ja 

happosuolat voivat varastoitua maaperään, josta sateet ja sulamisvedet huuhtovat ne 

alapuolisiin vesistöihin erittäin haitallisin seurauksin. (Edén et al. 2009; Hadzic et al. 

2014) 

2.2 Sulfidimaiden hapettuminen 

Hapettomissa olosuhteissa sulfidit eivät hapetu sulfaateiksi, vaan tätä reaktiota varten ne 

tarvitsevat ilmakehän happea. Tämä tarkoittaa sitä, että sulfidimaat eivät aiheuta haittoja 

niiden ollessa täysin vedellä kyllästyneessä tilassa pohjavedenpinnan alapuolella. 

Hapettuminen mahdollistuu, jos pohjavedenpinta laskee ja sulfidipitoinen maa-aines 

pääsee kosketukseen ilmakehän hapen kanssa. (Dent et al. 1995)  

 

Kuva 2. Esimerkki happaman sulfaattimaan maaperäprofiilista.  

Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot liittyvät melkein kaikkiin maaperässä tapahtuviin 

reaktioihin. Ne perustuvat elektronien siirtymiseen atomilta, molekyyliltä tai ionilta 

toiselle. Hapettuessaan atomi, molekyyli tai ioni luovuttaa yhden tai useamman 

elektronin. Pelkistyessään se puolestaan vastaanottaa elektroneja. Hapettuvaa, eli 

luovuttavaa, ainetta voidaan myös kutsua pelkistimeksi, ja pelkistyvää, eli 

vastaanottavaa, ainetta hapettimeksi. Hapettumis- ja pelkistymisreaktiot tapahtuvat aina 
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rinnakkain, koska kyseessä on elektroninsiirtoreaktio eikä elektroneja voi esiintyä 

vapaina. (Hartikainen 2016) 

Happamat sulfaattimaat syntyvät sulfidien takaisin hapettumisesta sulfaateiksi. 

Hapettumisreaktiolle on esitetty monia eri muotoja. Österholmin (2005) mukaan 

monosulfidille voidaan esittää seuraava yksinkertaistettu reaktioyhtälö: 

4 𝐹𝑒𝑆 + 9 𝑂2 + 10 𝐻2𝑂 → 4 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 4 𝐻2𝑆𝑂4   (1) 

ja pyriitille: 

4 𝐹𝑒𝑆2 + 15 𝑂2 + 14 𝐻2𝑂 → 4 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 8 𝐻2𝑆𝑂4  (2) 

Yhtälöihin (1) ja (2) sisältyy raudan (Fe) hydrolyysi: 

𝐹𝑒3+ + 3 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3 𝐻+     (3) 

Hartikaisen (2016) mukaan monosulfidin reaktio on kaksivaiheinen, ja sen arvellaan 

etenevän: 

𝐹𝑒𝑆 +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑆    (4) 

𝑆 +
3

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 2𝐻+ + 𝑆𝑂4

2−    (5) 

Reaktiossa syntyy vety- ja sulfaatti-ioneja, jotka muodostavat maaperää voimakkaasti 

happamoittavaa rikkihappoa (yhtälö 6). 

2𝐻+ +  𝑆𝑂4
2−  →  𝐻2𝑆𝑂4     (6) 

Reaktion ensimmäinen vaihe on todennäköisesti puhtaasti kemiallinen, mutta toisessa 

vaiheessa hapettuminen tapahtuu ainakin osittain mikrobiologisesti, jolloin mikrobien 

läsnäolo kiihdyttää hapettumisreaktiota. Mikrobeista tehokkaimpia rikkiyhdisteiden 

hapettajia ovat Thiobacillus-suvun bakteerit. (Hartikainen 2016) 

Mikrobit pystyvät hapettamaan mikrobiologisesti ferroraudan (Fe
2+

) ferriraudaksi 

(Fe
3+

), joka pysyy liukoisessa muodossaan vain happamissa olosuhteissa (pH < 3,5). 
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Hapettomissa olosuhteissa ferrirauta pelkistyy helposti takaisin ferroraudaksi kasvattaen 

raudan liukoisuutta. Sulfidimailla tavattavat punertavan ruskeat ja ruskeat 

rautasaostumat ovat pääosin muodostuneet ferroraudan hapettumisesta. Hyvin 

happamissa olosuhteissa liukoinen ferrirauta voi toimia katalyyttina rikin 

hapettumisessa: 

2 𝑆 + 12𝐹𝑒3+ + 8𝐻2𝑂 → 12 𝐹𝑒2+ + 2𝑆𝑂4
2− + 16𝐻+  (7) 

Reaktiossa ferrirauta siis pelkistyy ferroraudaksi, joka on jälleen mikrobien 

hapetettavissa uudelleen ferriraudaksi mahdollistaen reaktion jatkumisen. Samalla 

syntyy sulfaattia ja vety-ioneita. (Hartikainen 2016)  

2.3 Vaikutukset 

Sulfidimaat eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia niiden pysyessä häiriintymättöminä 

pohjavedenpinnan alapuolella, mutta niiden hapettuessa sulfaattimaiksi haitallisia 

vaikutuksia alkaa ilmetä maaperässä ja vesistöissä. Vaikutukset vaihtelevat ajallisesti, 

mikä on huomattavissa erityisesti vesistöissä. Esimerkiksi pitkään kestäneen kuivan 

kauden aikana pohjavedenpinta on laskenut, ja tästä syystä aikaisemmin hapettomassa 

olotilassa ollut sulfidimaakerros on päässyt hapettumaan alentuneen pohjavedenpinnan 

tasoon saakka. Kuivan kauden jälkeinen rankkasade huuhtoo maaperässä muodostuneet, 

ja siihen varastoituneet, happosuolat ja saostuneet metallit vesistöihin. Tämä niin 

kutsuttu alkuhuuhtouma voi olla erittäin hapanta ja siinä voi esiintyä korkeita 

metallipitoisuuksia. Lisäksi vastaanottavan vesistön vedenmäärällä on vaikutus 

ajalliseen vaihteluun. Kuivina kausina vesiuomien virtaama on pienempi kuin 

normaaleina vesivuosina, minkä johdosta happamat ja metallipitoiset vedet eivät 

laimene niin selkeästi. (Sutela et al. 2012) 

2.3.1 Vesistövaikutukset 

Happamilta sulfaattimailta tulevat huuhtoumat voivat aiheuttaa vesistöissä 

happamuuspiikkejä, joiden seurauksena vesistöissä voi pahimmassa tapauksessa ilmetä 

laajoja kalakuolemia ja ekologisen tilan haitallisia muutoksia. Suomessa happamien 

sulfaattimaiden aiheuttama kuormitus on heikentänyt erityisesti länsirannikon 

pintavesien ekologista ja kemiallista tilaa. (Maa- ja metsätalousministeriö 2011) 

Happamuudelle herkimpiä lajeja ovat kalkkikuoriset simpukat, kotilot ja äyriäiset 
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(Sutela et al. 2012). Vesistön happamuustilan kriittisenä arvona voidaan pitää 

keskimääräisen pH:n arvoa 5,5, jota alhaisemmat arvot ovat haitallisia kaloille. 

Keskimääräinen pH voi kuitenkin vaihdella suurestikin esimerkiksi runsaiden sateiden 

vaikutuksesta, joten se ei välttämättä kerro seurantajakson todellista keskimääräistä 

happamuustilaa. Muita, kalojen selviytymisen kannalta kriittisiä keskimääräisiä raja-

arvoja on määritetty mm. alkaliniteetille (haitallinen < 0,015 mmol / l) sekä asiditeetille 

(haitallinen > 0,30 mmol / l). (Palko et al. 1988) 

Vesistövaikutukset näkyvät myös kohonneena sähkönjohtavuutena, mikä tarkoittaa 

vesistöön liuenneiden suolojen, metallien ja sulfaattien määrän kasvua (Sutela et al. 

2012). Happamilta sulfaattimailta tuleva valuma nostaa erityisesti vesistön 

alumiinipitoisuutta, koska sen liukeneminen veteen tehostuu happamissa olosuhteissa 

(pH < 5). Myös muidenkin metallien, esimerkiksi kadmiumin, koboltin, mangaanin, 

sinkin, nikkelin ja kuparin, liukoisuuden tiedetään tehostuvan happamissa olosuhteissa 

(Heikkinen 2000; Åström ja Corin 2000). Metallit päätyvät jokivesien mukana 

suistoalueille, joissa pH:n noustessa metallien liukoisuus veteen laskee ja johtaa 

metallien sedimentoitumiseen. Tämän vuoksi pitkäaikaista metallikuormitusta 

tarkastellessa tutkimukset on syytä kohdistaa suistoalueiden sedimentteihin, eikä itse 

jokiveteen, koska se kertoo vain näytteenottohetkellä vallitsevan tilanteen (Wallin 

2013).  

Suomessa Pohjanmaan jokisuistojen sedimenttien metallipitoisuuksia ja myrkyllisyyttä 

on tutkittu osana CATERMASS LIFE+-projektia. Tutkimuksen tuloksena sedimenttien 

todettiin olevan varsin myrkyllisiä. Myrkyllisyyden ei voitu osoittaa olevan yhteydessä 

vain yhteen osatekijään, vaan sen oletetaan johtuvan orgaanisten haitta-aineiden, 

metallien ja monien muiden eri aineiden yhteisvaikutuksista. (Schultz et al. 2011)  

Happamien sulfaattimaiden vaikutuksia tarkasteltaessa on syytä huomioida pintavesien 

lisäksi myös maaperästä vesistöihin suotautuva maavesi, jonka mukana osa 

hapettuneissa olosuhteissa muodostuneesta rikkihaposta ja liuenneista metalleista 

suotautuu maaperästä vesistöihin pintahuuhtouman lisäksi. Rakennetuilla sulfaattimaa-

alueilla, joilla pohjavedenpintaa on alennettu altistaen sulfidipitoinen maa-aines 

hapettumiselle, happamoitunutta ja metallipitoista vettä suotautuu myös 

salaojaputkistoon. Salaojaputkistoista suotovedet lasketaan tai pumpataan suoraan 

laskuojiin. Suotovedet on mahdollista erottaa hulevesistä ja ohjata neutralointi- ja 
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lasketusaltaisiin käsiteltäviksi, mutta näin toimitaan vain harvoin. Mikäli suotovedet 

johdetaan vesistöihin ilman käsittelyä, on varmistettava, että vastaanottavan vesistön 

vastaanottokyky on riittävä eikä vedenlaatu heikkene. (Suvanto 2018) 

2.3.2 Vaikutukset suunnitteluun ja rakentamiseen  

Happamat sulfaattimaat ovat yleensä raekooltaan savea tai silttiä, jonka vuoksi niillä on 

heikot geotekniset ominaisuudet (Eklund 2014). Niillä on suuri vesipitoisuus ja 

orgaanisen aineksen määrä, minkä vuoksi sulfaattimailla on yleensä heikko kantavuus, 

runsas kokoonpuristuvuus ja pitkä painuma-aika (Vertanen 2016). Edellä mainituista 

syistä johtuen, happamat sulfaattimaat vaativat rakentamiskohteissa usein 

pohjanvahvistustoimenpiteitä. Pohjanvahvistustoimenpiteitä suunniteltaessa on otettava 

huomioon potentiaaliset happamat sulfaattimaat, jotka hapettuessaan kasvattavat 

happamoitumisriskiä.  

Sulfidimaiden hapettuessa maaperä happamoituu rikkihapon muodostumisen myötä. 

Hapan maaperä voi aiheuttaa korroosiota betoni- ja teräsrakenteissa (Pousette 2007). 

Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti siltojen teräsrakenteiden suunnittelussa teräksen 

seinämäpaksuuden menetyksenä, sekä betonirakenteiden suunnittelun 

materiaalivalinnoissa, sillä materiaalien tulee kestää sulfaatin aiheuttamaa kemiallista 

rasitusta. Betonirakenteiden kemiallisen rasituskestävyyden arvioimisessa käytettävään 

ympäristöluokkaan vaikuttavat maaperän sulfaattipitoisuuden ja happamuuden lisäksi 

myös pohjaveden pH, aggressiivisen hiilidioksidin, sulfaatin sekä magnesium- ja 

ammoniumionien pitoisuudet. Teräsrakenteissa korroosiota aiheuttavista tekijöistä 

ongelmallisimpia ovat syövyttävät rikkivedyt ja ferrosulfidit, jotka muodostuvat 

rikkipitoisissa sulfaattimaissa bakteereiden aiheuttamien pelkistymisreaktioiden 

seurauksena. Tällöin bakteerit pelkistävät sulfaatteja takaisin sulfideiksi, jotka reagoivat 

vedyn kanssa muodostaen rikkivetyä ja ferrosulfideja. (Liikennevirasto 2017) Maaperän 

happamoituminen voi myös aiheuttaa esimerkiksi rautahydroksidien saostumista 

salaojaputkistoon. (Kerko et al. 2014; Vertanen 2016)  

2.4 Maaperän vesitalous 

Veden imeytymistä maankuoren läpi maaperään kutsutaan infiltraatioksi, eli 

suotautumiseksi, joka on osa veden luontaista kiertokulkua. Osa maaperään 

infiltroituneesta vedestä pidättyy maaperään, osa virtaa maavetenä maaperän 
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huokostilaa sekä makrohalkeamia ja –huokosia hyväksi käyttäen vesistöihin, ja osa 

suotautuu maaperän lävitse pohjaveteen (Kuva 3) (Dingman 2008). Maaperässä vesi 

virtaa suuntaan, jossa energiatila pienenee. Maavedeksi kutsutaan pohjaveden pinnan 

yläpuolella sijaitsevia vesiä, jotka muodostavan maavesivyöhykkeen. Maavesivyöhyöke 

on jatkuvan muutoksen alaisena mikrobien, maafaunan, kasviston juuriston ja ihmisten 

toimenpiteiden seurauksena. Maavesi-vyöhykkeen syvyys vaihtelee pohjavedenpinnan 

vaihtelun vuoksi eri vuodenaikoina. Huomattavaa on, että maaperän ominaisuudet eivät 

pysy vakiona, vaan ne ovat jatkuvasti muuttuvia. (Vakkilainen et al. 1986) 

 

Kuva 3. Veden liikkeet maaperän kyllästymättömässä kerroksessa (Ala-aho 2010, 

muokattu Dingman 2008, s. 221). 

Veden infiltraation voimakkuus maaperään kastelutapahtuman aikana vaihtelee ajan 

suhteen. Se on tehokkainta kastelutapahtuman alussa, jolloin pintakerroksen huokostilan 

kyllästymisaste on pienimmillään (Vakkilainen et al. 1986). Ajan kuluessa infiltraation 

voimakkuus heikkenee saavuttaen arvon, joka vastaa maa-aineksen 

hydraulisenjohtavuuden arvoa täysin vedellä kyllästyneessä tilassa (Dingman 2008). 

Maaperän kyllästymättömässä tilassa tapahtuvaa veden virtausta alaspäin kutsutaan 

perkolaatioksi. Tällöin veden virtaus tapahtuu maaperän huokostilassa painovoiman ja 

potentiaalieroista johtuvan paineen johdosta. Maa-aineksen hydraulinen johtavuus, eli 

vedenläpäisevyys, kuvaa maa-ainekselle ominaista virtausvastusta huokoisessa 
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väliaineessa. Vedenläpäisevyys vaihtelee maalajeittain (Kuva 4), koska hydrauliseen 

johtavuuden suuruuteen vaikuttaa sekä väliaineen että veden ominaisuudet. Väliaineen 

merkittävin ominaisuus on virtaustilan poikkipinta-ala, joka riippuvainen väliaineen 

raekoosta ja raekokojakaumasta sekä huokosten koosta, muodosta ja lukumäärästä. 

Osittain kyllästyneessä tilassa virtaustilan poikkipinta-alaan vaikuttaa myös väliaineen 

kyllästymisaste. Veden ominaisuuksista merkittävin on puolestaan veden viskositeetti, 

joka on voimakkaasti riippuvainen lämpötilasta. (Dingman 2008; Vakkilainen et al. 

1986) 

 

Kuva 4. Vedenläpäisevyys maalajeittain (Ronkainen 2012). 

Veden virtausnopeutta alaspäin (qz) kyllästymättömässä maaperässä on Vakkilaisen 

(1986) mukaan arvioitu 1930-luvulta asti Darcyn lain avulla. Dingmannin (2008) 

mukaan Darcyn laki voidaan johtaa muotoon, joka huomioi myös väliaineen 

vesipitoisuuden sekä hydrostaattisen paineen, jolloin virtausnopeus maaperän tietyssä 

pisteessä: 
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𝑞𝑧 =
𝑄

𝐴
=  −𝐾ℎ(𝜃) ∗ (1 +

𝑑𝛹(𝜃)

𝑑𝑧
)    (8) 

jossa qz = virtausnopeus (m/s)    

 Q = virtaama (m
3
/s)    

 A = väliaineen poikkipinta-ala (m
2
)   

 Kh = väliaineen hydraulinen johtavuus (m/s)  

 Ψ = hydrostaattinen paine (cm)   

  = väliaineen vesipitoisuus 

jolloin hydrostaattinen paine voidaan määrittää: 

𝛹 ≡  
𝑝

𝛾𝑤
      (9) 

jossa  p = väliaineen vedenpaine (N/m
2
)   

 γw = veden ominaispaino (kg/m
3
)    

Hydrostaattinen paine on yleensä ilmoitettu senttimetreinä vettä (korkeussuunnassa). 

Korkeuden vertailutasona pidetään maanpintaa, jolloin p ≤ 0 ja täten myös Ψ ≤ 0. 

Virtausnopeutta arvioitaessa yhtälöä (8) käyttäen tulos on paikkansapitävä vain 

tutkittavassa pisteessä, koska hydrostaattisen paineen ja vedenjohtavuuden arvot 

vaihtelevat maaperän eri tasoilla. Huomattavaa on myös, että yhtälössä (8) sekä 

väliaineen vedenjohtavuus että hydrostaattinen paine ovat riippuvaisia väliaineen 

vesipitoisuudesta. Täten ne ovat maalajikohtaisia, koska eri maalajien vesipitoisuudet 

ovat riippuvaisia maalajin huokoisuudesta ja vedenpidätyskyvystä. (Dingman 2008)  

Pohjavedeksi kutsutaan sellaista vesikerrosta, joka täyttää vettä läpäisemättömän 

maakerroksen päällä olevan maa-aineksen huokostilan. Pohjaveden muodostuminen on 

jaksottaista, ja perustuu veden suotautumiseen maaperän lävitse 

pohjavesivyöhykkeeseen asti. Pääosin pohjaveden muodostuminen on 

infiltraatioperäistä, mutta vettä suotautuu pohjaveteen myös pintavesistä (Kuva 5). 

Pohjaveden pinta on korkeustaso, jolla veden paine on yhtä suuri kuin ilmakehän paine 

(p = 0). Akviferiksi kutsutaan pohjavesiesiintymää, jolla on kyky varastoida ja johtaa 

hydrologisesti tarpeeksi merkittävä määrä vettä. Akviferissä veden hydrostaattinen 

paine on suurempi kuin ilmakehän paine. Akviferejä on kahdenlaisia, vapaita ja 

paineellisia. Vapaan akviferin vedenpinta rajautuu vettä johtavaan kerrokseen, kun taas 
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paineellisen akviferin vedenpinta rajoittuu vettä läpäisemättömään tai heikosti 

läpäisevään tiiviiseen kerrokseen. Vapaan akviferin paine vedenpinnassa on ilmakehän 

paineen suuruinen, mutta paineellisessa akviferissä paine vedenpinnassa on ilmakehän 

painetta suurempi.     (Dingman 2008; Korkka-Niemi ja Salonen 1996; Mälkki ja Soveri 

1986) 

 

 

Kuva 5. Pohjaveden muodostuminen ja purkautuminen rannikkoseudulla. Vesi voi 

myös virrata pohjavesivarastosta ylöspäin eli pohjaveden pinnasta 

kapilaarivyöhykkeeseen kapilaarinousun myötä (muokattu Dingman 2008, s. 326). 

Maaperän pohjavesivyöhykkeessä, eli vedellä kyllästyneessä tilassa, vesi virtaa likimain 

maanpinnan tai pohjavedenpinnan ja läpäisemättömän pohjan suuntaisesti kohti 

purkautumisalueita (Kuva 5). Pohjaveden purkautuminen tapahtuu painovoiman 

vaikutuksesta joko pistemäisenä purkautumisena, kuten lähteissä ja kaivoissa, tai 

suotautumalla pintavesiin. Pohjaveden purkautuminen on jatkuvaa, toisin kuin 

pohjaveden jaksottainen muodostuminen. (Dingman 2008; Kokka-Niemi ja Salonen 

1996; Mälkki ja Soveri 1986) 
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Huokoisessa väliaineessa tapahtuvaa laminaarista virtausta vedellä kyllästyneessä 

tilassa voidaan kuvata empiiristä Darcyn lakia käyttäen, jolloin virtaama Q voidaan 

laskea (Vakkilainen 1986; Korkka-Niemi ja Salonen 1996): 

𝑄 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗ 𝐼     (10) 

jossa Q = virtaama (m
3
/s)    

 K = väliaineen hydraulinen johtavuus (m/s)  

 A= väliaineen poikkipinta-ala (m
2
)   

 I = hydraulinen gradientti 

Keskimääräinen virtausnopeus q voidaan puolestaan laskea Dingmannin (2008) 

mukaan: 

𝑞 =
𝑄

𝑛∗𝐴
       (11) 

jossa q = virtausnopeus (m/s)    

 Q = virtaama (m
3
/s)    

 A = väliaineen poikkipinta-ala (m
2
)   

 n = väliaineen huokoisuus 

Veden virtausnopeus ja -suunta maaperässä riippuvat siis sekä maaperän että veden 

ominaisuuksista. Maaperä on yleensä heterogeenistä, minkä vuoksi sen ominaisuudet 

vaihtelevat paikoittain ja tasoittain. Maaperän hydrauliset ominaisuudet eri suuntien 

välillä voi vaihdella, jolloin maaperä on anisotrooppinen (Dingman 2008). Tämä 

tarkoittaa, että virtausnopeus on esimerkiksi suurempaa alaspäin kuin horisontaalisessa 

tasossa sivusuuntiin. Isotrooppisissa olosuhteissa hydrauliset ominaisuudet ovat 

puolestaan samanlaiset joka suuntaan (Dingman 2008). Happamien sulfaattimaiden 

haitallisia vaikutuksia tarkasteltaessa ja ennaltaehkäisy toimien suunnittelussa on 

tärkeää ymmärtää veden virtaaminen maaperässä, koska happamuus ja haitta-aineet, 

kuten metallit, kulkeutuvat maaperässä veden mukana. 
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2.5 Maaperän ja veden ominaisuudet happamien sulfaattimaiden 

tunnistamisessa ja happamoitumisen arvioinnissa  

Happamien sulfidimaiden tunnistamiseen ja happamoitumisen arviointiin käytetään 

monenlaisia tunnistamis- ja testausmenetelmiä. Menetelmät ja eri ominaisuuksien raja-

arvot vaihtelevat maittain, mutta yleensä ne pohjautuvat samoihin maaperästä ja vedestä 

määritettäviin ominaisuuksiin. Tässä kappaleessa käydään läpi happamien 

sulfaattimaiden tunnistamisessa ja happamoitumisen arvioinnissa hyväksikäytettäviä 

maaperän ja veden ominaisuuksia. 

2.5.1 pH, redox ja sähkönjohtavuus. 

Maaperän pH on tärkeä happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa käytettävä 

ominaisuus. Sen avulla voidaan muodostaa syvyyssuuntainen profiili kuvaamaan 

pintamaakerroksen hapettumista, sekä määrittää hapettuneen sulfaattimaakerroksen 

syvyys, koska hapettumattomassa kerroksessa pH lähentelee yleensä neutraalia arvoa 

(Suikkanen et al. 2018). Todellisilla happamilla sulfaattimailla maaperän pH on yleensä 

laskenut alle 4 (Edén et al. 2012). 

Redox-potentiaalin avulla saadaan puolestaan tietoa maaperän hapettumistilasta. 

Hapettuneessa maaperässä redox on suurempi kuin 200 mV ja pelkistyneessä 

kerroksessa puolestaan redox on pienempi kuin 0 mV (Pousette 2007). Redox-

potentiaalin avulla voidaan tarkastella myös mikrobiologisen korroosion voimakkuutta 

sulfidimaa-alueilla. Tällöin redox-potentiaalin ollessa alle 200 mV, mikrobiologinen 

korroosio on mahdollista, ja redox-potentiaalin ollessa alle 100 mV, mikrobiologisen 

korroosion voidaan olettaa olevan voimakasta (Liikennevirasto 2017). Maaperän 

olosuhteiden määrittämisessä redox-potentiaali tulisi mitata mahdollisen nopeasti 

näytteenoton jälkeen, koska pelkistyneestä maaperästä otettu näyte alkaa hapettua heti 

sen altistuttua hapelle.  

Sähkönjohtavuuden avulla voidaan tarkastella maaveteen liuenneiden sähköä johtavien 

ionien ja suolojen määrää vedessä (Sutela et al. 2012). Happamissa olosuhteissa 

esimerkiksi eräiden metallien liukoisuuden tiedetään tehostuvan, joka näkyy 

maavedessä sen sähkönjohtavuuden kasvamisena. Palko (1988) havaitsi 

tutkimuksessaan koealueen valumavesien sähkönjohtavuuden olevan suoraan 

verrannollinen valumavesien sulfaattipitoisuuteen. Redox-potentiaalin ohella myös 
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sähkönjohtavuuden avulla voidaan arvioida korroosioriskiä.  Liikenneviraston (2017) 

ohjeen mukaisesti yli 50 mS/m sähkönjohtavuutta pidetään aggressiivisen ympäristön 

raja-arvona, mutta yksinään sen avulla ei voida todeta maaperän tai veden laatua 

tavanomaisesta poikkeavaksi. Kuitenkin on huomioitava, että redox-potentiaali ja 

sähkönjohtavuus eivät yksinään luotettavasti ilmaise sulfidien tai sulfaattien 

esiintymistä maaperässä, vaan ne kertovat maaperässä vallitsevista olosuhteista. 

2.5.2 Hapetetun maaperän pH 

Tutkimalla hapetetun maaperän pH:ta voidaan arvioida maaperän happamoitumisriskiä, 

jolloin pH:n laskiessa happamoitumisriskin voidaan olettaa kasvavan (Pousette et al. 

2008). Menetelmää käytetään myös happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa, ja se 

voidaan suorittaa joko pH-inkubaatiolla tai vetyperoksidilla hapettaen. Inkubaatio 

vastaa melko hyvin maaperän luonnollista hapettumista huomioiden samalla myös 

maaperän luontaisen puskurointikyvyn, mutta sen perusteella ei voida arvioida 

maaperästä lähtevän happamuuskuormituksen määrää (Auri et al. 2018). Mikäli 

inkuboidun näytteen pH laskee alhaisemmaksi kuin 4 ja pH:n kokonaismuutos on yli 

0,5 yksikköä, voidaan näytteen todeta sisältävän sulfidia ja maaperä luokitella 

potentiaaliseksi sulfaattimaaksi (Edén et al. 2012). Vetyperoksidihapetus (NAG-pH) on 

yleensä luonnollista hapettumista voimakkaampaa, koska siinä lähes kaikki näytteen 

sisältämä rikki hapettuu. Tästä syystä NAG-pH kuvaa maaperän äärimmäistä 

hapettumista, jonka vuoksi tulee huomioida, että luonnollisissa olosuhteissa 

hapettuminen ei välttämättä ole näin täydellistä ja maaperän pH voi jäädä 

korkeammaksi kuin NAG-pH (Suikkanen et al. 2018). 

pH-inkubaation avulla voidaan arvioida sulfidipitoisten maalajien aiheuttamaa 

happaman kuormituksen riskiä vastaanottavalle vesistölle. Hienorakeisilla maalajeilla 

kuormitusriski arvioidaan kohtalaiseksi, mikäli pH laskee inkubaatiossa välille 3,5 – 4. 

pH:n laskiessa alle 3,5 kuormitusriski kasvaa. Karkearakeisten maa-aineksien 

tapauksessa hapan kuormitus on todennäköisesti suhteellisen pientä pH:n laskiessa 

inkubaatiossa välille 3 – 4, mutta pH:n laskiessa alle kolmeen happaman kuormituksen 

riski kasvaa todennäköisesti merkittäväksi. (Auri et al. 2018) 

Hapetetun maanäytteen avulla voidaan määrittää myös maaperän hapontuottokyky, joka 

kuvaa maa-aineksen suurinta hapontuottokapasiteettia.  Nettohapontuotto määritetään 

titraamalla vetyperoksidilla hapetettu näyte emäksistä liuosta, esimerkiksi 0,1 M 
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natriumhydroksidia (NaOH), käyttäen pH arvoon 4,5, jolloin saadaan selville vapaan 

hapon määrä, mukaan lukien rikkihappo sekä liukoisten raudan ja alumiinin aiheuttama 

happamuus. Näyte titrataan tämän jälkeen vielä pH arvoon 7, jolloin osa metalli-ioneista 

saostuu happamuutta aiheuttaviksi metallihydroksideiksi. (Smart et al. 2002) 

Nettohapontuoton (NAG) ja NAG-pH:n avulla voidaan arvioida maaperän 

hapontuottopotentiaalia taulukon 1 mukaisesti. 

Taulukko 1. Maaperän hapontuottopotentiaalin arvioiminen NAG-pH:n ja 

nettohapontuoton avulla (Smart et al. 2002). 

NAG-pH NAG (kg H2SO4 / t) Näytteen hapontuottopotentiaali 

= 4,5 0 Ei happoa tuottavaa 

< 4,5 0-5 Potentiaalisesti happoa tuottavaa, mutta 

alhaisella kapasiteetilla 

< 4,5 >5 Potentiaalisesti happoa tuottavaa 

 

2.5.3 Maaperän rikkipitoisuus ja rauta-rikki suhde 

Maaperän kokonaisrikkipitoisuutta käytetään happamien sulfaattimaiden 

tunnistamisessa ja hapontuoton arvioinnissa. Suomessa potentiaalisesti happamaksi 

sulfaattimaaksi luokitellaan maa-aines, jonka kokonaisrikkipitoisuus on yli 0,2 m-% 

(Edén et al. 2012), mutta karkeiden maalajien, kuten hiekan, kohdalla 

kokonaisrikkipitoisuuden rajana voidaan pitää 0,01 m-% johtuen niiden heikosta 

puskurointikyvystä (Boman et al. 2014). 

Maaperän raudan ja rikin kokonaispitoisuuksien suhteen (Fe/S) avulla voidaan 

Pousetten (2007) mukaan arvioida maaperän happamoittavaa vaikutusta. Fe/S suhde ei 

ole kuitenkaan ainut happamoittamisominaisuuksiin vaikuttava tekijä, mutta sen avulla 

voidaan erottaa ääripäät toisistaan. Pousetten (2007) mukaan rauta-rikki suhteen 

pienenemisellä on happamoittamista kasvattava vaikutus, ja sen raja-arvoina voidaan 

käyttää Fe/S < 3 (suuri happamoittava vaikutus) ja Fe/S > 60 (pieni happamoittava 

vaikutus). 
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2.5.4 Maaperän puskurointikyky 

Orgaanisen aineksen määrän avulla voidaan arvioida maaperän puskurointikykyä 

happamoitumista vastaan (Pousette 2007), koska orgaanisilla aineilla, erityisesti 

humuksella, on pH:n laskemista puskuroivia ominaisuuksia, joka perustuu niiden 

kykyyn sitoa vetyioneja kationinvaihtopinnoille (Schwertmann et al. 1987). Pousetten 

(2007) mukaan orgaanisen aineksen määrä voida määrittää hehkutushäviön avulla 

ottamalla myös huomioon saven sisältämän kideveden määrä: 

𝑂𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä = ℎ𝑒ℎ𝑘𝑢𝑡𝑢𝑠ℎä𝑣𝑖ö − 0,05 ∗ 𝑠𝑎𝑣𝑖𝑝𝑖𝑡𝑜𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 (12) 

Suomessa humuspitoisuuden määrittämiseen on käytetty polttomenetelmää PANK-

2111, joka on poistunut käytöstä, ja savipitoisuuden määrittämiseen rakeisuusmääritystä 

PANK-2103 menetelmällä. Maaperän puskurointikykyä voidaan arvioida 

hehkutushäviön avulla taulukon 2 mukaisesti. Orgaanisen aineksen määrän lisäksi 

maaperän puskurointikykyyn vaikuttuvat sen sisältämä karbonaattimineraalien määrä 

sekä savipitoisuus (Pousette 2007). 

Taulukko 2. Maaperän puskurointikyvyn arvioiminen hehkutushäviön avulla 

(Pousette 2007). 

Hehkutushäviö (%) Maaperän puskurointikyky 

0-5 ei puskurointikykyä 

5-8 mahdollisesti puskuroiva   

>8 todennäköisesti puskuroiva 

 

2.5.5 Maaperän rakeisuus ja vedenläpäisevyys 

Maaperän rakeisuuden avulla voidaan määrittää maaperän maalaji. Yleisesti 

hapontuotto-ongelmat yhdistetään hienojakoisiin savimaalajeihin, mutta Boman et al. 

(2014) tutkimuksessa on todettu, että Suomesta on löytynyt myös karkearakeisia 

sulfidipitoisia maalajeja, esimerkiksi sulfidipitoista hiekkaa ja hietaa. Maaperän 

rakeisuuden ja vedenläpäisevyyden avulla voidaan arvioida happamoitumisnopeutta 

taulukon 3 mukaisesti (Pousette 2007).  Huomattavaa on, että karkeammassa 

maaperässä vedenläpäisevyys on suurempaa kuin hienojakoisessa maaperässä ja reaktiot 

tapahtuvat nopeammin. Tästä syystä hapettumis- ja happamoitumisnopeus sekä veteen 

liuenneiden metallien kulkeutuminen on nopeampaa karkeilla maalajeilla kuin 
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hienojakoisimmilla. Lisäksi karkeilla maalajeilla on yleensä heikompi puskurikyky kuin 

hienojakoisilla maalajeilla (Boman et al. 2014).   

Taulukko 3. Maaperän happamoitumisnopeuden arviointi maaperän 

vedenläpäisevyyden avulla (Pousette 2007). 

Vedenläpäisevyys (m/s) Happamoitumisnopeus 

10
-7

 Nopea 

10
-8

 - 10
-7

  

10
-9

 -10
-8

  

< 10
-9

 Hidas 

2.5.6 Veden asiditeetti ja alkaliniteetti  

Valumavesistä, laskuojista ja vesistöistä määritettävien alkaliniteetin ja asiditeetin 

avulla voidaan kuvata veden tai vesistön tilaa. Alkaliniteetti kuvaan veden 

puskurointikykyä ja olemassa olevaa happamuustilaa (Palko et al. 1988; Sutela et al. 

2012). Happamien sulfaattimaiden aiheuttama happamuuskuormitus näkyy vesissä 

alkaliniteetin laskuna ennen veden pH muutosta (Sutela et al. 2012). Vesien 

puskurikyky voidaan Oravaisen (1999) mukaan luokitella alkaliniteetin avulla 

seuraaviin luokkiin: 

1. Hyvä puskurikyky  - alkaliniteetti > 0,2 mmol/l 

2. Tyydyttävä puskurikyky - alkaliniteetti 0,1 - 0,2 mmol/l 

3. Välttävä puskurikyky - alkaliniteetti 0,05 - 0,1 mmol/l 

4. Huono puskurikyky - alkaliniteetti 0,01 – 0,05 mmol/l 

5. Loppunut puskurikyky - alkaliniteetti <0,01 mmol/l  

Asiditeetti kuvaa puolestaan vedessä neutraloitavissa olevan happamuuden määrää. 

Vesiin huuhtoutuva happamuus kumuloituu vesistön asiditeettiarvossa valumavesien 

suhteessa (Palko et al. 1988), mikä tarkoittaa, että happamuuslähteen alapuolella 

asiditeetti on korkeampi kuin sen yläpuolella.  

Veden alkaliniteetti ja asiditeetti eivät suoraan ilmaise sulfidien tai sulfaattien 

esiintymistä maaperässä. Niitä voidaan kuitenkin käyttää hyväksi happamoituneiden 

alueiden karkeassa paikantamisessa käyttämällä hyväksi alkaliniteetin vaihtelua ja 

asiditeetin kumuloitumista. Lisäksi alkaliniteetin muutoksen seurannan avulla voidaan 
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saada tietoa alueen happamoitumisen etenemisestä ja vesien puskurikyvyn 

heikentymisestä, ennen kuin pH:n lasku on havaittavissa. 

2.6 Metallien kulkeutuminen happamoituneessa maaperässä 

Veden suotautuessa maaperän läpi sen koostumus ja ominaisuudet muuttuvat. Mitä 

hitaammin vesi suotautuu maaperässä, sitä voimakkaammin reaktiot vaikuttavat 

suotautuvan veden laatuun. Suotautuessaan vesi joutuu osalliseksi erilaisiin kemiallisiin, 

biologisiin ja fysikaalisiin reaktioihin ja prosesseihin, jossa vesi voi toimia joko 

liuottimena, reaktiokomponenttina tai aineiden kuljettajana. Maaperän ominaisuudet 

vaikuttavat näiden prosessien ja reaktioiden kulkuun, ja sitä myötä myös valumavesien 

laatuun, mutta lisäksi myös veden kulkeutumiseen ja sen mukana tapahtuvaan aineiden 

kuljetukseen ja huuhtoutumiseen. (Hartikainen 2016) 

Yksi maa-aineksen tärkeimmistä kemiallisista ominaisuuksista on kyky pidättää ioneja 

ja molekyylejä maavedestä, sekä vaihtaa ioneja maa-aineksen pinnan ja maaveden 

välillä. Ionien pidättymis- ja vaihtoreaktiot tapahtuvat maarakeiden pinnoilla ja ne 

perustuvat varauseroihin. Maahiukkaset ovat yleensä negatiivisesti varautuneita, jolloin 

niiden pinnalle voi pidättyä sähköisin vetovoimin positiivisesti varautuneita ioneja, eli 

kationeja. Happamoituminen tehostaa positiivisesti varautuneiden kationien 

liukenemista maaveteen, koska maan oksidipinnoilla esiintyy pH:sta riippuvaa, eli 

variaabelia, varausta, joka muuttuu happamoitumisen edetessä positiivisempaan 

suuntaan. Tällöin maaperän kyky pidättää ja sitoa metallikationeja heikkenee, jolloin 

niiden pitoisuudet happamien alueiden maa- ja suotovesissä kasvavat. (Hartikainen 

2016; Kauppinen 2015; Heikkinen 2000) 

Metallit kulkeutuvat maaperässä pääasiassa maa- ja suotovesien mukana, jolloin 

kulkeutumiseen vaikutta maaperän koostumus, eri maalajien kerrostuneisuus ja 

vedenjohtavuus, kemialliset olosuhteet sekä veden viskositeetti. Metallit voivat 

kulkeutua maaperässä veteen liuenneina vapaina ioneina, orgaanisina ja epäorgaanisina 

metallikomplekseina, suspensiossa maahiukkasiin tai humukseen kiinnittyneenä, sekä 

kaasuina. Metallien mekaaninen kulkeutuminen tapahtuu advektion, diffuusion, 

dispersion ja haihtumisen avulla, mutta kulkeutumista tapahtuu luonnollisesti myös 

maan pinnalla pintavalunnan mukana. (Heikkinen 2000) 
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Hyvin vettä läpäisevissä kerroksissa kulkeutuminen tapahtuu pääosin advektion avulla. 

Advektio tarkoittaa liuenneiden tai suspendoituneiden aineiden passiivista 

kulkeutumista veden mukana, jolloin aineiden kulkeutuminen tapahtuu veden 

virtausnopeudella kohti virtaussuuntaan. Metallien kulkeutuminen alueelta toiselle 

tapahtuu tavallisesti advektion seurauksena. (Heikkinen 2000, Karvonen 2016) 

Heikosti vettä läpäisevissä, pienihuokoisissa ja hienorakeisissa maalajeissa, kuten 

savessa, tehokkain kulkeutumismuoto on diffuusio, joka perustuu molekyylien 

satunnaiseen liikkeeseen niiden pyrkiessään tasoittamaan aineiden epätasaisia 

pitoisuuseroja maaperässä. Diffuusiosta aiheutuvan kulkeutumisen suunta ei riipu veden 

virtausominaisuuksista, vaan aineet leviävät joka suuntaan pitoisuuseroista johtuen. 

Metallipitoisuudet tasoittuvat alueellisesti ja leviävät alueen reunoilta diffuusion 

vaikutuksesta. (Heikkinen 2000, Karvonen 2016) 

Diffuusio on kuitenkin hyvin hidas kulkeutumismuoto dispersioon verrattuna. 

Dispersioksi kutsutaan ilmiötä, jossa veden paikallisen virtausnopeuden ja suunnan 

vaihtelun vaikutuksesta vesi ja siihen liuenneet aineet kiertelevät maahiukkasia. Tämän 

seurauksena aine leviää sekä pituus- että poikkisuunnassa kulkeutumisreittiään kohti. 

Dispersio on siis riippuvainen advektion voimakkuudesta. Diffuusiota ja dispersiota on 

hyvin vaikea käytännössä erottaa toisistaan, joten niiden yhteisvaikutusta kutsutaan 

yleensä hydrodynaamiseksi dispersioksi. (Heikkinen 2000, Karvonen 2016) 

Maaperän kapilaarivyöhykkeessä merkittävää kulkeutumista tapahtuu myös 

haihtumisen, eli kaasuuntumisen, seurauksena. Tällöin aineiden kulkusuunta on muista 

kulkeutumismuodoista poiketen kohti maanpintaa. Haihtumista lisääviä tekijöitä ovat 

maaperän suuri vesipitoisuus ja korkea lämpötila. Suuren höyrypaineen omaaville 

alkuaineille ja yhdisteille, metalleista esimerkiksi elohopealle, haihtuminen on 

merkittävä tärkeä kulkeutumismekanismi. (Heikkinen 2000) 

Karvosen (2016) mukaan maaperään pidättymättömän aineen kulkeutuminen tapahtuu 

pääosin advektion ja dispersion avulla, advektion osuuden ollen noin 70 % ja dispersion 

osuuden hieman alle 30 %. Tämä pätee silloin, kun vuosittainen virtaama maaprofiilin 

läpi on suurempi kuin 75 mm/a (Kuva 6). Diffuusiolla huomataan olevan merkitystä 

vain pienemmillä virtauksilla (< 20 mm/a).  
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Kuva 6. Advektion, diffuusion ja disperison suhteellinen osuus 

kokonaiskulkeumasta (Karvonen 2016). 

Kulkeutumista ja kulkeutumisreittejä arvioidessa on luonnontilaisessa ympäristössä 

otettava huomioon maaperän, pintamaan ja pohjaveden ominaisuudet, esimerkiksi pH, 

pohjaveden pinnankorkeus, vedenläpäisevyys, maalajit sekä maakerrospaksuus ja -

järjestys, jotka vaikuttavat haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja käyttäytymiseen 

maaperässä. Vesistöjen ja laskuojien, sekä leviämisesteiden sekä -johteiden, 

kartoituksen avulla saadaan kokonaisvaltainen kuva mahdollisista kulkeutumisreiteistä 

ja -tavoista, koska haitta-aineet voivat huuhtoutua tai suotautua maaperästä tai 

pohjavedestä vesistöihin. Rakennetulla alueella tulee lisäksi huomioida 

maansiirtotoimet, suoto-, hule- ja jätevesien johtaminen, putkilinjat sekä rakennetut 

pinnat, jotka toimivat kulkeutumista edistävinä johteina. Arvioinnin tulee pohjautua 

mitattuihin pitoisuuksiin ja mahdollisesti aikaisemmin määritettyihin 

taustapitoisuuksiin, koska haitta-aineiden jakautuminen, sijainti ja esiintymislaajuus 

voivat vaihdella maaperässä. Ympäristön happamoitumisen on huomattu lisäävän 

kulkeutumista, erityisesti metallien tapauksessa, jotka voivat esiintyä erilaisina ja eri 

ominaisuudet omaavina yhdisteinä. (Ympäristöministeriö 2007) 
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2.7 Maaperän happamuus 

Maaperän happamuusasteella on voimakas vaikutus maaperän kemiallisiin ja biologisiin 

reaktioihin, joiden lisäksi se vaikuttaa välillisesti myös maaperän fysikaalisiin 

ominaisuuksiin. Happamuus lisää monien haitallisten aineiden liukoisuutta, esimerkiksi 

eräiden metallien, sekä heikentää ravinteiden saantia maaperästä lisäämällä niiden 

sitoutumislujuutta tai huuhtoutumista. Liuoksissa happamuuden aiheuttaa vetyionit 

(H
+
), eli protonit, joka esiintyy vesiliuoksissa hydratoituneina oksoniumioneina (H3O

+
). 

Maaperässä asia ei ole yhtä yksiselitteinen, koska kokonaishappamuus johtuu sekä 

dissosioitumiskykyisten H
+
-ioninen määrästä (aktiivinen happamuus), että happamien 

Al
3+

 ja Fe
3+

osuudesta maaperän kationinvaihtopinnoilla. Protonin jälkeen voimakkain 

maaperässä esiintyvistä epäorgaanisista hapoista on Fe
3+

, jota esiintyy pääasiassa vain 

happamilla sulfaattimailla. Vaihtopintojen kationien pitoisuudet tasoittuvat maaveden 

kationien kanssa, jolloin myös maaveden happamuus lisääntyy, koska kationit reagoivat 

veden kanssa muodostaen H3O
+
-ioneja. (Hartikainen   2016) 

2.7.1 Happamuuden syntyminen 

Maaperä happamoituu sen haponneutralointikyvyn heikentyessä, jolloin sen sisältämät 

alkali-ionit korvaantuvat vetyioneilla aiheuttaen pH:n alenemista (Korkka-Niemi 1990).  

Maaperän happamoituminen on luonnollista, koska happamoitumista aiheuttavia H
+
-

ioneja syntyy myös hiilidioksidin ja veden reagoidessa hiilihapoksi mikrobiologisen 

hajotuksen ja juurten hengityksen yhteydessä: 

𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3      (13) 

𝐻2𝐶𝑂3 ↔ 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
−

     (14)  

Hiilihapon merkitys happamoittavana tekijänä on tosin vähäinen, koska se hajoaa 

takaisin lähtöaineiksi happamissa olosuhteissa, ja on pysyvässä muodossa vain pH:n 

ollessa yli 5:n (Hartikainen 2016). Maaperässä syntyy myös orgaanisia happoja ja 

vetyioneja kasvien tuottamina, jotka voivat joissain määrin aiheuttaa happamoitumista 

(Puhjo 2016). Huomioitavaa on, että happamien sulfaattimaiden happamoituminen ei 

johdu sulfaateista, vaan happamoittavana tekijänä toimii aina H
+
-ioni, joita vapautuu 

sulfidien hapettuessa sulfaateiksi. Tarkasteltaessa tarkemmin pyriitin (FeS2) 

hapettumista ja reaktiossa syntyvän liukoisen ferroraudan (Fe
2+

) hapettumista 
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hydrolysoituvaksi ferriraudaksi (Fe
3+

) Palkon et al. (1985) mukaan, huomataan, että 

reaktioissa vapautuu runsaasti H
+
-ioneja: 

𝐹𝑒𝑆2 +
7

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒2+ + 2 𝑆𝑂4

2− + 2 𝐻+     (15) 

𝐹𝑒2+ +
1

4
𝑂2 + 𝐻+ → 𝐹𝑒3+ +

1

2
𝐻20     (16) 

𝐹𝑒3+ + 3 𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3 𝐻+      (17) 

Palko et al. (1985) esittävät myös, että ferrirauta voi toimia hapettimena hapen sijasta 

hapettaen pyriittiä ja vapauttaen ferrorautaa: 

𝐹𝑒𝑆2 + 14 𝐹𝑒3+ + 8 𝐻2𝑂 → 15 𝐹𝑒2+ + 2 𝑆𝑂4
2− + 16 𝐻+    (18) 

2.7.2 Puskurointi 

Maaperä voi kuitenkin vastustaa happamoitumista, ja tätä maaperän kykyä kutsutaan 

puskurointikyvyksi. Suomen maaperän puskurointikyky on heikko, koska maaperä 

sisältää vain niukasti kalkkikiveä, eikä maaperällä ole juurikaan haponneutralointikykyä 

(Hartikainen 2016). Maaperässä on erilaisia puskurisysteemejä, joilla on omat pH:n 

mukaiset vaikutusalueensa (Schwertmann et al. 1987; Korkka-Niemi 1990; Hartikainen 

2016). Puskurireaktioissa olennaisinta on, että ne sitovat vetyioneja. Suomen humus- ja 

huuhtoutumiskerroksissa kationinvaihto on merkittävin pusukurireaktio, minkä myötä 

maapartikkelien pinnalle sitoutuneet emäskationit korvaantuvat vetyioneilla (Lindroos 

1991).  Reaktio voidaan esittää seuraavasti (Ulrich et al. 1979, Korkka-Niemen mukaan 

1990): 

kationinvaihtoalue: 

pH 5 – 4,2: 𝐾𝑜𝑙𝑙𝑜𝑖𝑑 − 𝑀𝑒 + 𝐻+ → 𝐾𝑜𝑙𝑙𝑜𝑖𝑑 − 𝐻 + 𝑀𝑒+  (19) 

(Me = metalli-ioni) 

Muita Suomen maaperässä esiintyviä puskurireaktioita ovat silikaattipuskurointi, jossa 

rapautunut silikaatti toimii puskurina, sekä alumiini- ja rautapuskurit (Lindroos 1991). 

Näiden puskurijärjestelmien reaktiot voidaan esittää (Ulrich et al. 1979, Korkka-Niemen 

mukaan 1990): 
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Silikaattipuskurointi: 

pH 6,2 – 5: (𝑀𝑒 − 𝑆𝑖𝑂4)𝑛 + 2𝑛 𝐻+ → (𝑆𝑖𝑂2)𝑛 + 𝑛 𝐻2𝑂 + 𝑀𝑒2+  (20) 

(Me = metalli-ioni) 

Alumiinipuskurointi: 

pH 4,2 – 3: 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐻+ → 𝐴𝑙3+ + 3𝐻20   (21) 

Rautapuskurointi: 

pH < 3: 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3 + 3 𝐻+ → 𝐹𝑒3+ + 3 𝐻2𝑂   (22) 

Palko et al. (1985) mukaan ensisijaisena puskurijärjestelmä toimii karbonaattipuskurit, 

mikäli niitä on maaperässä. Palko et al. (1985) toteavat myös, että 

kationinvaihtopuskurointi on merkittävää estämään pH:n laskua erityisesti nuorissa 

hienojakoisissa maissa. Karbonaattipuskuroinnin reaktiot eri pH-alueilla voidaan 

Schwertmann et al. (1987) mukaan esittää: 

Karbonaattipuskurointi: 

pH 8 – 6,5: 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻+ → 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐶𝑎2+   (23) 

pH 7 – 4,5: 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂    (24) 

Kuten aikaisemmin on todettu, suurella orgaanisenaineen määrällä voi olla maaperän 

puskurointikykyä kasvattava ominaisuus. Tämä pohjautuu humuksen 

puskurointikykyyn, jonka reaktion Schwertmann et al. (1987) esittävät pohjautuvan 

variaabeleilla varauspinnoilla tapahtuvaan puskurointiin:  

pH 6 - < 3: −𝑅 − (𝐶𝑂𝑂−)𝑀+ + 𝐻+ →  −𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑀+  (25) 

pH >7 – 4:−𝑅 − 𝑁𝐻2 + 𝐻+ →  −𝑅 − 𝑁𝐻3
+   (26) 

Reaktiossa (25) humusaineen kationi M
+
 korvaantuu vetyionilla kationin siirtyessä 

liuosfaasiin. Reaktiossa (26) humusaine puolestaan sitoo vetyionin itseensä synnyttäen 

positiivisen varauksen, joka mahdollistaa sen sitoutumisen esimerkiksi 
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savimineraalipinnoille. Kationinvaihtoon perustuvan puskurointikyvyn tapauksessa 

täytyy myös huomioida, että se saattaa olla vain väliaikaista, koska esimerkiksi 

orgaaniseen ainekseen sitoutunut H
+
-ioni voi irrota maaperän ominaisuuksien 

(esimerkiksi pH, redox-olosuhteet tai lämpötila) muuttuessa (Dear et al. 2014).  

Huomioitavaa on, että happamoituminen voi edetä piilevästi, koska puskurireaktioiden 

edetessä haponneutralointikyky pienenee, eikä tämä muutos näy pH-arvossa. Tämä 

tarkoittaa, että vetyionit ovat maaperässä vaikeasti dissosioituvassa muodossa, eivätkä 

vapaina vetyioneina, joiden aktiivisuuteen pH:n määrittäminen perustuu (Hartikainen 

2016). Puskurireaktioiden seurauksena sekä maaveden alkalimetallien, lähinnä Ca
2+

 ja 

Mg
2+

, että alumiinin pitoisuudet kasvavat (Palko et al. 1985). 

2.7.3 Neutralointi 

Happamuuden neutralointi perustuu positiivisesti varautuneiden vetyionien sitomiseen 

neutralointiaineen negatiivisesti varautuneisiin anioneihin. Reaktiossa neutralointiaine 

luovuttaa kationeja. Tärkeintä on, että anioni poistaa lopullisesti happamuuden 

aiheuttajan. Ensimmäisenä maaperästä neutraloituvat vahvat hapot, jotka luovuttavat 

protoninsa helposti. Mitä heikommasta haposta on kyse, sitä vaikeammin se 

neutraloituu. 

Reaktioon osallistuvat anionit ovat Hartikaisen (2016) mukaan hydroksidi (OH
-
), 

vetykarbonaatti (HCO3
-
) tai karbonaatti (CO3

=
), joiden perusreaktiot ovat:  

𝐻+ + 𝑂𝐻− ⇌  𝐻2𝑂      (27) 

𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− ⇌  𝐻2𝐶𝑂3 ⇌  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2     (28) 

2𝐻+ + 𝐶𝑂3
= ⇌ 𝐻2𝐶𝑂3 ⇌  𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2     (29) 

Happamilla sulfaattimailla neutralointi voidaan kohdistaa joko maaperään tai 

valumavesiin (Österholm 2012, Karppinen et al. mukaan 2016). Tässä työssä käsitellään 

lähinnä kaivuumassojen neutralointia, joka on valuma-alueen kalkituksen ohella toinen 

mahdollisista maaperään kohdistuvista neutralointitoimista. Suomessa julkaistujen 

ohjeiden ja julkaisuiden mukaan kaivuumassojen neutralointi suoritetaan massoja 

kalkitsemalla (Bonde 2017; Bonde 2018; Ympäristöministeriö 2015b), mutta valuma-
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alueen neutraloinnissa voidaan Karppisen et al. (2016) raportin mukaan käyttää kalkin 

ohella myös muita alkaloivia materiaaleja, kuten masuunikuonaa, tuhkalannoitetta tai 

teräskuonaa, kun neutralointi kohdistuu koko valuma-alueeseen tai vain jokien reuna-

alueisiin tai kosteikkoihin. Tämän työn tutkimusosiossa tutkitaan kalkituksen 

vaikutuksia happamien sulfaattimaiden suotovesien laatuun, ja lisäksi myös lentotuhkan 

soveltuvuutta neutralointimateriaaliksi ja sen vaikutuksia suotoveden laatuun.  

Suomalaisen ohjeistuksen mukaan happamien sulfaattimaiden kaivuumassojen 

kalkitustarve on 10 – 30 kg/m
3
 (Ympäristöministeriö 2015b; Bonde 2017). Kalkitus 

suositellaan suoritettavaksi rakeistetulla kalsiumhydroksidilla, eli sammutetulla kalkilla, 

joka on tehokkaammin neutraloivaa kuin maatalouskalkki sekä helpommin käsiteltävää 

kuin kalsiumoksidi, eli poltettu kalkki (Bonde 2017). Laskennallisesti, yhtälöä (30) 

käyttäen, edellä mainittu kalkitusmäärä riittäisi neutraloimaan maa-aineksen, jonka 

kokonaisrikkipitoisuus on alhaisempi kuin 0,65 m-%. Bonde (2018) esittää myös, että 

kalkitustarve voidaan määrittää maa-aineksen rikkipitoisuuden mukaan (Kuva 7), joka 

perustuu australialaiseen ohjeistukseen.  

 

Kuva 7. Kalkitustarpeen määrittäminen kokonaisrikkipitoisuuteen perustuen Acid 

Sulfate Soils Assessment Guidelines -ohjeiden mukaisesti  (Bonde 2018). 

Australialaisen ohjeistuksen neutralointitarpeen määrittämisen lähtökohtana on, että 

kaikki maaperässä oleva, ja myös mahdollisesti tulevaisuudessa muodostuva, 

happamuus neutraloidaan kokonaisuudessaan (Dear et al. 2014), mikä mahdollistaa 
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maa-aineksen turvallisen sijoituksen tai jatkokäytön. Dear et al. (2014) esittävät, että 

kalkitustarve voidaan laskea kokonaisrikkipitoisuuteen perustuen yhtälön (30) 

mukaisesti olettaen, että kaikki rikki on epäorgaanisessa muodossa pyriittinä (FeS2), 

jonka hapettuminen rikkihapoksi on täydellistä ja tapahtuu stoikiometrisessä suhteessa: 

 𝑆% ∗ 30,59 ∗ 1,02 ∗ 𝑁𝑉 ∗ 1,5 =
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔)

1000 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑎−𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎
   (30) 

jossa, S% = kokonaisrikkipitoisuus (m-%)       

30,59 = muuntokerroin, jolla kokonaisrikki muunnetaan rikkihapoksi       

1,02 = muuntokerroin, jolla muunnetaan rikkihapon määrä puhtaaksi       

kalsiumkarbonaatiksi          

NV = kalkkituotteen neutralointiarvo            

1,5 = varmuuskerroin, jolla huomioidaan muun muassa kalkin epätasainen 

sekoittuminen maa-ainekseen  

Tämä laskentatapa huomioi myös neutralointiaineen neutraloivan kyvyn, joka Bonden 

(2018) esittämässä ohjeistuksessa (kalkitustarpeen määrittäminen rikkipitoisuuteen 

perustuen) on jätetty huomioimatta. Suikkasen (2018) mukaan neutralointiarvo (NV) 

voidaan laskea vertaamalla neutralointiaineen kokonaisneutraloivaa kykyä (NK) 

puhtaan kalsiumkarbonaatin (CaCO3) neutraloivaan kykyyn (40 %Ca) yhtälön 31 

mukaisesti: 

𝑁𝑉 =  
40 (%𝐶𝑎)

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑖𝑣𝑎𝑘𝑦𝑘𝑦 (%𝐶𝑎)
   (31) 

jossa, NV = neutralointiarvo    

 40 (%Ca) = kalsiumkarbonaatin (CaCO3) neutraloivakyky 

Neutralointiaineen tulisi olla huonosti liukenevaa emäksistä ainetta (pH 7 – 9), jollaisia 

Dear et al. (2014) mukaan ovat muun muassa kalsiumkarbonaatti (CaCO
3
), dolomiitti 

eli kalsiummagnesiumkarbonaatti (Ca,Mg(CO3)2), magnesiitti eli 

magnesiumkarbonaatti (MgCO3) ja poltettu magnesiitti eli magnesiumoksidi (MgO). 

Magnesiumyhdisteiden kanssa ongelmaksi muodostuu reagointi sulfidien kanssa, jonka 

seurauksena muodostuva magnesiumsulfaatti (MgSO4) on veteen herkästi liukenevaa ja 

näin ollen heikentää veden laatua, mikäli magnesiumyhdisteitä käytetään suuria määriä. 

Neutralointiaineen maksimiraekoon tulisi olla pienempi kuin 0,5 mm, koska tällöin 
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saavutetaan suuri reaktiopinta-ala ja aine reagoi nopeammin happojen kanssa. Silloin 

myös ehkäistään neutraloinnin sivutuotteina syntyvien kipsin sekä rauta- ja 

alumiiniyhdisteiden saostuminen suurten rakeiden pinnoille. Muita huomioitavia 

neutralointiaineiden ominaisuuksia ovat niiden kemiallinen koostumus sekä neutraloiva 

kyky, jota tulisi verrata puhtaan kalsiumkarbonaatin neutraloivaan kykyyn 

neutralointiaineen määrän määrityksen yhteydessä. (Dear et al. 2014) 
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3 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN AIHEUTTAMIEN 

HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN JA 

ENNALTAEHKÄISEMINEN 

Happamien sulfaattimaiden aiheuttamia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää ja 

ennaltaehkäistä eri tavoin maankäyttömuodosta riippuen (Nuotio et al. 2009; Karppinen 

et al. 2016). Vaikutusten vähentämistä ja ennaltaehkäisemistä on tarkasteltu paljon 

turvetuotannon sekä maa- ja metsätalouden näkökulmista. Tässä työssä aihetta 

tarkastellaan lähinnä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta. 

3.1 Maankäytön suunnittelu ja rakentaminen 

Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tapauksessa hyviin ja kustannustehokkaisiin 

tuloksiin happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyssä päästään, 

kun happamat sulfaattimaat huomioidaan jo maankäytön suunnittelu- ja 

kaavoitusvaiheissa (Suvanto 2018; Keskisarja et al. 2018). Tämä tietenkin vaati 

happamien sulfaattimaiden kartoittamista ja ennakkotutkimusten suorittamista. 

Kaavoitusvaiheessa voidaan laatia kaavoitusalueella suoritettavia toimenpiteitä koskevia 

kaavamääräyksiä, joiden avulla pyritään ehkäisemään happamien valuntojen 

syntyminen, ja jotka tulee huomioida alueen suunnittelun ja rakentamisen aikana 

(Autiola et al 2015; Suvanto et al. 2015).  

Kaavoitusvaiheessa ensisijainen toimenpide happaman valunnan syntymisen 

ehkäisemiseksi on kaavoittaa potentiaaliset happamat sulfaattimaa-alueet viheralueiksi, 

tai jättää alueet rakentamatta (Suvanto 2018). Kaavoituksen yhteydessä sulfidipitoisille 

maa-alueille voidaan määrätä alin sallittu kuivatustaso, jotta pohjaveden pinta pysyy 

potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden yläpuolella estäen niiden hapettumisen. 

Tähän kuivatustasoon ovat sidoksissa myös teiden ja katujen tasaukset sekä alueelle 

rakennettavat rakennukset, jotka tulee tarvittaessa perustaa penkereelle. Kaavoituksen 

yhteydessä potentiaalisesti happamat sulfaattimaa-alueet tulee myös huomioida 

tiealuevarauksien sekä rakennus- ja puistoalueiden sijoittamisessa. Tie- ja 

rakentamisalueet tulisi sijoittaa potentiaalisten sulfaattimaiden ulkopuolelle, mikäli se 

on mahdollista, kun taas puistoalueet, jotka eivät vaadi huomattavia kaivuu- ja 

pohjatöitä, voidaan sijoittaa potentiaalisille sulfaattimaa alueille alentamatta niiden 

pohjavedenpintaa. Mikäli esimerkiksi asemakaavassa määritetty tontti sijoittuu 
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potentiaaliselle sulfaattimaa-alueelle, voidaan se velvoittaa ammattirakentajien 

käyttöön, jolloin rakennuttajalla on paremmat edellytykset varautua ja ehkäistä 

mahdollisesti muodostuvia happamuusongelmia. Lisäksi rakentamista koskeviin 

määräyksiin voidaan sisällyttää määräys, jolla kielletään kellarikerrosten rakentaminen 

pohjavedenpinnan alenemisen ehkäisemiseksi.  Myös mahdollisten alikulkujen 

tapauksessa tulee välttää niiden sijoittamista potentiaalisille sulfaattimaa-alueille, mutta 

mikäli sitä ei voida välttää, tulisi harkita alikulun muuttamista ylikuluksi. Tällöin 

vältytään maan leikkaamiselta ja pohjaveden pinnan alentamiselta. Lisäksi kaavoituksen 

yhteydessä tulisi osoittaa mahdolliset sijoitusalueet happamille sulfaattimaille, sekä 

aluevaraukset pysyville vesienkäsittelyrakenteille. (Suvanto 2018; Autiola et al 2015; 

Suvanto et al. 2015) 

Rakennustoiminnan suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa tulee ensisijaisesti huomioida 

alueelle mahdollisesti asemakaavassa määrätty alin sallittu kuivatustaso, johon ovat 

sidoksissa teiden ja katujen sekä tonttien tasaukset. Tasausten suunnittelussa tulee 

huomioida, että rakennustoimista aiheutuvat kaivutoimenpiteet eivät ylety esitettyä 

alinta kuivatasoa alemmaksi, mistä johtuen esimerkiksi katujen tasaus tulee tarvittaessa 

nostaa nykyistä maanpintaa korkeammalle pengertämällä tai pohjamaa tulee stabiloida. 

Lopulliset pohjanvahvistustoimenpiteet määritellään rakennussuunnitelman yhteydessä, 

kun lopulliset tasaukset ja vaatimukset on määritelty. (Autiola et al 2015; Suvanto et al. 

2015) 

Pohjanvahvistustoimenpiteitä suunniteltaessa on monia vaihtoehtoja, joista valitaan 

sopivin alueen vaatimusten, vallitsevien pohjaolosuhteiden, käyttötarkoituksen ja 

kustannustehokkuuden mukaan. Mikäli pohjanvahvistustoimet on tarkoitus suorittaa 

maaperää häiritsemättä, vaihtoehtoina ovat esimerkiksi paalutus ja esikuormitus. 

Paalutus sopii syville savikoille, joita ei voida täysin vahvistaa stabiloimalla, sekä 

korkeille penkereelle perustettaville rakenteille (Sivonen 2018). Paalutus on kuitenkin 

esimerkiksi massanvaihtoon verrattuna kallis toimenpide, jonka vuoksi sen käyttö 

laajoilla sulfidisavikoilla ei välttämättä ole kustannustehokas vaihtoehto (Vertanen 

2016), mutta joskus se on ainoa mahdollinen pohjanvahvistustoimenpide (Sivonen 

2018). Esikuormittaminen on käyttökelpoinen toimenpide matalilla sulfidisavikoilla, 

mutta savikerroksen syvyyden kasvaessa toimenpide hidastuu (Sivonen 2018). 

Painumista voidaan nopeuttaa pystysalaojituksella, mutta hapettuneen ja 

hapettumattoman kerroksen väliltä suotautuva vesi voi sisältää rikkiä ja olla hapanta 
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(Pousette 2007). Vertasen (2016) mukaan esikuormittaminen on melko epävarma 

toimenpide syvillä savikoilla, mutta soveltuva hitaasti etenevään rakentamiseen. 

Vertasen (2016) mukaan potentiaalisesti happamille sulfaattimaille parhaat 

pohjanvahvistus vaihtoehdot ovat edellä mainitut maata häiritsemättömät toimenpiteet, 

mutta selkeimpänä, ja usein kustannustehokkaimpana vaihtoehtona, pidetään 

massanvaihtoa. Tämä pätee erityisesti tiehankkeiden tapauksessa, joissa savimassojen 

sijoittaminen hankealueelle sekä täytemassojen saaminen tielinjan louhinnoista on 

mahdollista (Uotinen 2018). Massanvaihdon yhteydessä on varauduttava 

kaivuumassojen nopeaan käsittelyyn ja sijoittamiseen, sekä kaivannon kuivatusvesien 

käsittelyyn (Autiola et al 2015; Suvanto et al. 2015). Massanvaihto voidaan tavallisesti 

suorittaa noin 4 – 5 metrin syvyyteen kuivissa kaivannoissa ja 3 – 4 metrin syvyyteen 

veden alla, mutta erikoiskalustolla massanvaihtosyvyyttä voidaan kasvattaa jopa 10 

metriin asti (Hartman et al. 2011). Ylijäämämassojen nopealla käsittelyllä ja 

sijoittamisella voidaan vähentää sulfidien hapettumista, sekä tehostaa sijoittamisen 

yhteydessä maaperän olosuhteiden palautumista hapettomiksi (Vertanen 2016). 

Vertasen (2016) mukaan Ruotsissa on viranomaisen toimesta säädetty, että urakoitsijalla 

on 24 tuntia aikaa käsitellä maasta kaivetut happamat sulfaattimaamassat, mutta 

Suomessa tällainen käytäntö ei ole käytössä. Massanvaihtokaivannon kuivatusvedet 

tulee käsitellä, mikäli kaivantoa ei saada täytettyä pohjavedenpinnan yläpuolelle saman 

työvuoron aikana hapettumisen ja happaman valunnan ehkäisemiseksi (Autiola et al 

2015). Massojen käsittelyn ja sijoittamisen nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että 

sijoitusalue on määrätty ennakkoon, sekä siellä on valmiudet massojen nopeaan 

käsittelyyn. Rikkipitoiset ja happoa muodostavat maa-ainekset on turvallisinta sijoittaa 

syntypaikkaansa vastaaviin olosuhteisiin pohjavedenpinnan alapuolelle, jolloin 

hapettuminen ja hapon muodostuminen pysyisi mahdollisimman vähäisenä. Mikäli tämä 

ei ole mahdollista, voidaan massat sijoittaa tiivistetyn heikosti vettäläpäisevän kerroksen 

päälle (Kuva 8) ja peittää tiivistetyllä heikosti vettäläpäisevällä täyttökerroksella 

sijoituksen loputtua, jotta varmistutaan, etteivät rikkipitoiset massat pääse kosketukseen 

ulkopuolisen veden ja hapen kanssa (Liikennevirasto 2015). Täyttökerroksen päälle 

voidaan rakentaa metsitettävä kasvualusta alueen raivausmassoista, jolla on happea 

kuluttava vaikutus. Sijoitusalueen päällyskerroksen tulee olla keskeltä laitoja kohti 

kaatava, jotta vesi ei lammikoidu sijoitusalueelle (Liikennevirasto 2015). Kaivuumassat 

voidaan myös neutraloida, jolloin niitä voidaan käyttää täyttömaana esimerkiksi 

meluvalleissa, maisemointirakenteissa tai erilaisissa penkereissä, mikäli ne peitetään 
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esimerkiksi tiivistetyllä heikosti vettä johtavalla moreenikerroksella tai vedestä happea 

kuluttavalla turvekerroksella (Autiola et al 2015; Suvanto et al. 2015). Sulfaattimaiden 

käyttäminen edellä mainituissa rakenteissa helpottuu ja on turvallisempaa, mikäli ne 

stabiloidaan ennen ylös kaivamista (Forsman et al. 2014).  

 

Kuva 8. Läjitysalueen periaatteellinen poikkileikkauskuva (Liikennevirasto 2015). 

Potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden pohjanvahvistustoimenpiteeksi soveltuu 

myös stabilointi, kun pengerkorkeus tai alueellisten täyttöjen paksuus on alle 3-4 metriä 

(Uotinen 2018). Stabiloinnin suurimpana etuna on, että stabiloitavat maamassat jäävät 

paikoilleen. Stabilointi voidaan suorittaa pilari- tai massastabilointina, tai näiden 

yhdistelmänä (Forsman et al. 2014). Massastabilointi on tehokkainta alueilla, joilla 

pehmeän savi-, lieju- tai turvekerroksen paksuus on alle viisi metriä, kun taas 

pilaristabilointi on parhaimmillaan 5 - 20 metriä syvillä savikoilla (Hautalahti et al. 

2007). Vaikka pilaristabiloinnilla yletytäänkin 18 - 20 metrin syvyyteen, maksimi 

syvyyteen ulottuva pilaristabilointi ei välttämättä ole teknistaloudellisesta kannattava 

vaihtoehto, koska kustannukset ovat usein samaa luokkaa kuin paalulaattarakenteen 

(Junnila 2014). Massa- ja pilaristabiloinnin yhdistäminen soveltuu puolestaan alueille, 

joilla syvemmällä sijaitsevan painuvan savikerroksen päällä on kohtuullisen pehmeä 

savi-, lieju- tai turvekerros. (Hautalahti et al. 2007) Massastabiloinnissa muutetaan 

pehmeän maan teknisiä ominaisuuksia sideaineiden avulla, joka mahdollistaa sen päälle 

rakentamisen tai pehmeän maan käyttämisen täyttö- tai rakennusmateriaalina (Forsman 

et al. 2014). Mikäli alueen rakentamisen yhteydessä on suunniteltu paljon mahdollisia 

massanvaihtokohteita, voi massastabilointi olla kustannustehokkaampi vaihtoehto, kuin 

massojen pois kaivaminen, käsittely, kuljettaminen sijoitusalueille ja korvaavan 

materiaalin hankkiminen ja kuljettaminen rakentamispaikalle. Esimerkiksi 

pääkaupunkiseudun tiehankkeissa stabilointi ja paalutus muodostuvat massanvaihtoa 
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edullisimmiksi vaihtoehdoiksi, kun massanvaihtosyvyys on suurempi kuin 4-5 metriä, 

koska maankaatopaikkojen sijoitusmaksut ovat korkeita eikä täyttömassoja välttämättä 

saada hankkeen sisältä. (Uotinen 2018). Massastabiloinnin on havaittu tulevan 

kustannustehokkaaksi menetelmäksi jo 5 000 m
3
 stabilointikohteissa (Autiola et al 

2015). Stabilointi on hyvä apu myös massanvaihtoa varten, koska stabiloidun massan 

kaivaminen, kuljettaminen ja sijoittaminen helpottuvat, sekä happamoituminen ja siitä 

aiheutuvat ympäristöhaitat pienentyvät, koska happamien sulfaattimaiden tapauksessa 

stabiloinnilla saavutetaan myös maa-aineksen pH-arvon kasvua (Forsman et al. 2014; 

Autiola et al 2015). Stabiloinnin seurauksena myös veden virtaus maaperässä hidastuu, 

joten esimerkiksi alikulkupaikkojen reuna-alueiden stabilointi vähentää salaojiin sekä 

leikkausluiskan läpi suotautuvan veden määrää (Sivonen 2018). Stabilointi tulee 

suorittaa silloin, kun potentiaaliset happamat sulfaattimaat ovat vielä pohjavedenpinnan 

alla, koska sulfidimaiden hapettumisen jälkeen stabilointiin tarvittavan sideaineen 

määrä kasvaa huomattavasti (Forsman et al. 2014).  

Mikäli suunnitteluvaiheessa ei voida ehkäistä potentiaalisten happamien sulfaattimaiden 

hapettumista ja happaman valunnan syntymistä, eli rakentaminen ja rakenteiden 

kuivatus syvyys ylettyy potentiaalisesti happamaan sulfaattimaakerrokseen, tulee 

varautua pitkäaikaiseen kuivatusvesien käsittelyyn ja suunniteltava pysyviä 

vesienkäsittelyrakenteita, joille happamat vedet johdetaan käsiteltäviksi. 

Käsittelyrakenteina voidaan käyttää esimerkiksi kalkkikivirouheesta valmistettuja 

maapohjaisia suotopatoja, neutralointi- ja laskeutusaltaita tai neutralointikaivoja (Kuva 

9). Jotta neutralointirakenteen mitoitus ja tarvittava käsittely kapasiteetti pysyisi 

kohtuullisena, on happamat vedet syytä pitää erillään neutraaleista vesistä. Esimerkiksi 

kohteessa, jossa pintavalunnasta syntyvät hulevedet ovat neutraaleja, mutta salaojiin 

suotautuvat suotovedet happamia, voidaan pelkät suotovedet johtaa käsittelyyn ja 

hulevedet jättää käsittelemättä. Pysyvien käsittelyrakenteiden mitoituksessa tulee myös 

huomioida, että potentiaalisesti hapan sulfaattimaa sisältää tietyn määrän rikkihappoa 

tuottavia rikkisulfaatteja, joiden määrän perusteella voidaan määrittää tarvittava 

kalkkipadon tai -suodattimen koko ja kalkkimäärä. Kalkkirakenne voidaan toteuttaa 

kertatoimisena, jolloin se käyttöikänsä puitteissa pystyisi neutraloimaan kaiken 

kuivatusalueelta muodostuvan happaman valunnan. Tällöin on kuitenkin huomioitava, 

että maaperän hapettuminen ja happaman valunnan syntyminen on hidasta, jolloin 

neutralointirakenne voi saavuttaa teknisen käyttöikänsä ennen kuin 

haponmuodostuminen maaperässä on loppunut. (Autiola et al 2015; Suvanto et al. 2015) 
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Kuva 9. Pysyvä vesienkäsittelyrakenne Tornion Kromitien varressa, jossa 

suotopadot ovat rakennettu dolomiitista (vaaleammat murskepadot). Pysyvät 

vesienkäsittelyaltaat rakennetaan rakennustoiminnan alkaessa, ja niihin johdetaan 

rakentamisen aikaisten kaivantojen valuma-  ja suotovedet (Kuva Jukka-Pekka 

Kukkonen, Destia Oy). 

Vaikka pysyville vesienkäsittelyrakenteille ei olisi tarvetta, on potentiaalisesti 

happamilla sulfaattimailla varauduttava rakentamisen aikana tilapäiseen kuivatusvesien 

käsittelyyn. Tämä tulee ajankohtaiseksi, mikäli työn aikainen kuivatustaso on alinta 

sallittua kuivatustasoa alhaisempi, joudutaan kaivamaan sallitun kuivatustason 

alapuolisia kerroksia, tai pohjavedenpintaa alennetaan tilapäisesti sulfidipitoisen 

kerroksen alapuolelle. Tällöin kuivatusvedet tulee käsitellä asianmukaisesti, jotta 

happamat valunnat eivät huuhtoudu alapuolisiin vesistöihin. Käsittely voidaan toteuttaa 

siirrettävillä kontti- tai kaivomallisilla suodattimilla, joihin kaivantojen kuivatusvedet 

johdetaan pumppaamalla. Suositeltavaa on, että suodattimesta purkautuva vesi 

johdetaan laskeutusaltaan kautta purkuvesistöön. (Autiola et al 2015; Suvanto et al. 

2015) 

Maanalaisten rakenteiden materiaalivalintoihin tulee kiinnittää huomiota potentiaalisesti 

happamilla sulfaattimailla etenkin silloin, kun rakenteet ylettyvät sulfidipitoiseen 

maakerrokseen asti. Esimerkiksi perustusrakenteissa käytettävien betoni- ja 
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teräsmateriaalien tulee kestää sulfaattien aiheuttamaa kemiallista rasitusta ja 

happamuudesta johtuvaa syöpymistä ja korroosiota. (Autiola et al 2015; Suvanto et al. 

2015; Auri 2015) Putkikaivannot suositellaan perustettavan sulfidipitoisen 

maakerroksen yläpuolelle, jolloin jäätyminen ehkäistään tarvittaessa routasuojauksilla. 

Mikäli putkikaivantojen perustukset ylettyvät sulfidipitoiseen maakerrokseen tulee 

putkimateriaalien, kiinnitystarvikkeiden ja toimilaitteiden kestää happamia olosuhteita. 

Perustusrakenteet ja putkikaivannot eivät saa aiheuttaa pohjaveden hallitsematonta 

purkautumista alueelta. Sulfidipitoiseen maakerrokseen perustettuihin putkikaivantoihin 

tulee asentaa virtaussulut, joilla estetään veden virtaus kaivantoa pitkin ja täten 

ehkäistään happamien vesien purkautuminen kaivantoalueelta, sekä ehkäistään 

kaivannosta johtuvaa pohjavedenpinnan alenemista kaivannon ympäristössä. 

Virtaussulku voidaan rakentaa 500 mm paksuisesta tiivistä savi- tai moreenikerroksesta, 

jonka tulee ylettyä kaivannon pohjalta 0,5 m sulfidipitoisen maakerroksen yläpuolelle. 

(Autiola et al 2015; Suvanto et al. 2015) InfraRYL:n (2018) mukaan virtauskatkot 

voidaan toteuttaa savi- ja moreenisulkujen lisäksi myös bentoniittimatolla, 

muovikalvolla, ponttiseinällä tai eri menetelmien yhdistelmänä, ja niiden on yletyttävä 

yhtenäisenä rakenteena arinan ja asennusalustan pohjalta alku- ja lopputäyttöjen 

alueelle.  

3.2 Muut maankäyttömuodot 

Karppisen et al. (2016) kirjallisuuskatsauksen mukaan eri maankäyttömuodoista 

maatalous on useimmiten aiheuttanut vakavia happamoitumis- ja 

metallienhuuhtoutumisongelmia. Raportin mukaan myös turvetuotanto ja metsätalous 

aiheuttavat valumavesien pH:n alenemista ja metallipitoisuuksien kasvua, mutta 

metsätalouden vaikutus vedenlaatuun näyttäisi olevan vähäisintä eri 

maankäyttömuotojen keskuudessa. Suljettujen kaivosten valumavesien 

metallipitoisuudet ovat merkittävästi pienempiä kuin muiden maankäyttömuotojen 

valumavesien pitoisuudet etenkin raudan osalta, mutta on huomioitava, että suurinta 

osaa kaivosteollisuuden vesienkäsittelyratkaisuista ei voida soveltaa muille 

maankäyttömuodoille (Karppinen et al. 2016).  Näiden maankäyttömuotojen käyttöön 

on kehitetty monia eri ratkaisuja ja toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan 

valumavesien laatua. Karppinen et al. (2016) ovat koonneet yhteen eri lähteiden 

mukaiset menetelmät, ja arvioineet niiden soveltuvuutta eri maankäyttömuodoittain 
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(taulukko 4). Nuotio et al. (2009) ovat arvioineet eri toimenpiteiden vaikutuksia ja 

kustannuksia sulfaattimaista aiheutuvan happamuuden hallintaan (taulukko 5).   

Taulukko 4. Eri menetelmien soveltuvuuden arviointi eri maankäyttömuodoittain. 

Tumman harmaa väri osoittaa toimenpiteen soveltuvan kyseiselle 

maankäyttömuodolle ja vaalean harmaa osoittaa mahdollista soveltuvuutta 

(Karppinen et al. 2016). 
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Taulukko 5. Arvio happamista sulfaattimaista aiheutuvan happamuuden 

hallintaan soveltuvien toimenpiteiden vaikutuksista (Nuotio et al. 2008). 

 

3.3 Esimerkkihankkeet 

Esimerkkihankkeiden tiedot on kerätty hankekohtaisilla kyselyillä, jotka on lähetetty 

hankkeiden projektipäällikölle tai hankkeesta vastaavalle henkilöille. Kyselyiden 

vastaanottajat ovat hankkineet tarvittavat tiedot muun muassa hankkeen suunnittelijoilta 

tai hankkeessa käytetyiltä asiantuntijoilta. Kyselyvastausten saavuttua, hankkeesta on 

esitetty selventäviä lisäkysymyksiä, mikäli niille on ollut tarvetta. Kyselyn avulla 

pyrittiin saamaan tietoa käytetyistä happamien sulfaattimaiden tunnistamistavoista, 

tunnistamisvaiheesta, mahdollisista happamien sulfaattimaiden vaikutusten 

vähentämistoimenpiteistä, toimenpiteiden mitoituksesta, toimenpiteiden riittävyyden 

arvioinnista sekä ympäristövaikutusten seurannasta, mikäli se on hankkeelta vaadittu. 

Esimerkkihankkeet käsittelevät seuraavia asioita: 

1. Hieta-ahon kaavarunko - Happamien sulfaattimaiden huomioiminen 

kaavoitusvaiheessa 



49 

 

2. Mt 922 Kromitien parantaminen Thurevikinkadun ja Koskenrannantien 

liittymien kohdalla - Happamien sulfaattimaamassojen kalkitus ja sijoittaminen 

sekä suotovesien erottaminen hulevesistä ja käsittely vedenlaadun 

parantamiseksi 

3. Kokkola – Ylivieska kaksoisraidehanke - Happamien sulfaattimaamassojen 

kalkitus ja sijoittaminen 

4. E18 Hamina – Vaalimaa - Happamien sulfaattimaamassojen sijoittamien ja 

toimenpiteen seuranta 

5. Linnunradan kosteikko – Vesien käsittely kosteikkoa hyödyntäen vedenlaadun 

parantamiseksi 

3.3.1 Hieta-ahon kaavarunko 

Hieta-aho on Kiimingin keskuksen tärkein laajennusalue, jonka kaavarungon tekemisen 

yhteydessä tutkittiin ja kartoitettiin happamien sulfaattimaiden esiintymistä 

kaavoitusalueella. Alueelle on merkitty kaavarungon yhteydessä pientalovaltaisia ja 

tiiviisti rakennettuja pientalovaltaisia asuntoalueita, mutta myös keskusta-toimintoja, 

palvelu-, maa- ja metsätalous-, suojaviher- ja virkistysalueita ulkoilureitteineen ja 

maisemalampineen. Happamien sulfaattimaiden esiintymistä ja vaikutusta 

rakentamisrajoitteisiin tutkittiin kaavarunkotyön yhteydessä, mikä mahdollisti 

tehokkaan maankäytön suunnittelun happamien sulfaattimaiden haitallisten vaikutusten 

ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi jo varhaisessa vaiheessa. Kaavarunkotyön 

yhteydessä sulfidimaaselvityksen ohella tehtiin myös hulevesiselvitys, tarkennukset 

viemäröintisuunnitelmaan ja kaukolämpötarkasteluun, arvio ylijäämämassoista sekä 

osoitettiin mahdolliset sijoitusalueet. (Honkamaa-Eskola 2018)  

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen tutkittiin 15 näytepisteen avulla, ja näytteitä 

otettiin 4 metrin syvyyteen saakka näytteiden yhteismäärän ollessa 57 kappaletta. 

Maanäytteistä määritettiin pH, kokonaisrikkipitoisuus, hapetetun näytteen minimi pH 

sekä pH:n muutos. Näytteillä ei arvioitu olevan merkittävää puskurikykyä 

happamoitumista vastaan. Sulfidimaaselvityksen johdosta kaavarungon jatkotyöstön 

yhteydessä siirrettiin kokoojateitä ja rakentamisalueita niin, että potentiaalisille 

happamille sulfaattimaille sijoittuvien teiden ja rakennusten määrä olisi 

mahdollisimman vähäinen. Selvityksen myötä myös rakentamisaluevaraukset vähenivät 

huomattavasti. Osa sulfidimaiden reuna-alueilla sijaitsevista alueista palautettiin 
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kuitenkin rakentamiseen käytettäviksi maankäytön tehostamiseksi, mutta niitä 

suositellaan ammattirakentajien käyttöön. (Honkamaa-Eskola 2018) 

Kaavarunkoselostuksessa huomioidaan myös happamien sulfaattimaiden vaikutus 

alueen kuivatustasoon, ja selostuksessa todetaan, että tavanomainen kuivatus salaojilla 

ei välttämättä ole mahdollista sulfidimaa-alueilla ja niiden reunavyöhykkeillä, koska 

pohjaveden pintaa ei voine alentaa, jonka vuoksi kadut ja rakennukset tulee tarvittaessa 

perustaa penkereelle eikä kellareiden rakentamista käytännössä sallita. Alimmat 

kuivatustasot on esitetty sulfidimaaselvityksessä.  Tällä tiedostetaan olevan 

maisemallisia vaikutuksia, mutta sen avulla voidaan tehokkaasti vähentää happamien 

sulfaattimaiden haitallisia vaikutuksia ja turvata suojellun Kiiminkijoen valuma-alueen 

vedenlaatu. Kaivutyöt alimman kuivatustason alapuolella tullaan mahdollisesti 

kieltämään pintavesien happamoitumisen ehkäisemiseksi, tai kuivatustasoa alhaisemmat 

kaivannot tullaan edellyttämään peitettäviksi työpäivän päättyessä. 

Kaavarunkoselostuksen mukaan katujen ja tonttien rakentamisen yhteydessä tulee 

maanpinnan noston lisäksi varautua myös massastabilointeihin. (Strömmer ja Ranta 

2018) 

Valtatielle osoitettu suuntaisliittymä sijaitsee sulfidimaa-alueella, ja sen sijainti on 

määritetty valtatien yleissuunnitelmassa. Tämän vuoksi liittymän sijaintia ei voida 

muuttaa, mutta liittymä voitaneen toteuttaa aluksi tasoliittymänä, eritasoliittymän sijaan, 

jonka toimivuutta arvioidaan pidemmällä aikavälillä. Sulfidimaa-alueelle on kaavoitettu 

myös alikulku, jonka todetaan aiheuttavan vesien käsittelyn tarvetta pitkällä 

aikajaksolla. Kaavarunkoselostuksessa todetaan myös, että sulfidimaa-alueilla on 

mahdollista käyttää haponkestäviä materiaaleja. Lisäksi sulfidipitoiset ylijäämämassat 

tulee selostuksen mukaan stabiloida tai kapseloida sijoituksen yhteydessä. 

Massanvaihto- ja sijoitusalueet tullaan määrittämään tarkemmin asemakaavoituksessa 

yhdessä happamien hulevesien käsittelyrakenteiden kanssa. Sulfidimaiden huomioinnin 

seurauksena rakentamattomien alueiden määrä lisääntyi alkuperäiseen vaihtoehtoon 

verrattuna, sekä sulfidimaa-alueella sijaitsevan vihervyöhykkeen alue laajeni. Laajaa 

vihervyöhykettä tullaan mahdollisesti käyttämään yhtenä sulfidipitoisten käsiteltyjen 

massojen sijoituskohteena sekä hulevesien viivyttämiseen. (Strömmer ja Ranta 2018) 

Selostuksessa todetaan myös, että sulfidimaiden huomiointi aiheuttanee 

lisäkustannuksia infrarakentamisessa ja valumavesien käsittelyssä. Kaavarunko toimii 
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ohjeellisena pohjana myöhemmin laadittavalle lainvoimaiselle asemakaavalle, jossa 

tullaan antamaan tarkempia määräyksiä sulfidimaiden huomioimiseksi ja Kiiminkijoen 

valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseksi. (Strömmer ja Ranta 2018) 

3.3.2 Mt 922 Kromitien parantaminen Thurevikinkadun ja Koskenrannantien 

liittymien kohdalla  

Maantien 922, eli Kromitien, parantamisen yhteydessä Thurevikinkadun ja 

Koskenrannakadun liittymät kanavoidaan, sekä risteysalueelle rakennettaan 

kevyenliikenteen alikulkukäytävät Kromitien ja Thurevikinkadun alitse. Maantietä 

levennetään, mistä johtuen alueelle tehdään massanvaihtoja. Pohjatutkimusten 

yhteydessä huomattiin, että alueella sijaitsee mahdollisesti happamia sulfaattimaita, 

jonka vuoksi alueelta otettiin muutama näyte rikkipitoisuuden määritystä varten. 

Rikkipitoisuuden toteamisen jälkeen aloitettiin laajempi selvitys happamien 

sulfaattimaiden luokittelemiseksi ja kartoittamiseksi. (Parantala et al. 2018) 

Kohteesta kerättiin näytteitä eri puolelta hankealuetta kairaamalla. Tutkimukset 

ulotettiin massanvaihto- ja kaivutasojen alapuolelle, jotta saatiin tieto mahdollisesti 

hapellisiin olosuhteisiin joutuvista sulfidipitoisista maista.  Näytteistä analysoitiin 

laboratoriossa pH, hapetetun maa-aineksen minimi pH (NAG-pH) sekä hapontuotto 

(NAG), hehkutushäviö, vesipitoisuus, kokonaispitoisuudet rikin ja raudan osalta sekä 

kloridi- ja sulfaattipitoisuudet. Maakerrosten luokittelu happamiksi sulfaattimaiksi 

perustui GTK:n esittämiin raja-arvoihin, mutta happamoitumisvaikutuksia arvioitiin 

ruotsalaisen ohjeistuksen (Pousette 2007) mukaisesti. (Parantala et al. 2018) 

Happamien sulfaattimaiden vaikutusten vähentämistoimenpiteeksi mietittiin aluksi 

yhteisestä suoto- ja hulevesipumppaamosta tulevien vesien neutralointia. Tästä 

kuitenkin luovuttiin, koska alivirtaaman aikaan suuri happaman valunnan määrä voisi 

olla kohtalokasta lasku-uoman vedenlaadulle ja eliöstölle. Lisäksi alueella on niukasti 

tilaa vesienkäsittelyrakenteille. Näistä syistä johtuen alueen suoto- ja hulevedet 

päätettiin eriyttää toisistaan, ja johtaa pelkät suotovedet vesienkäsittelyyn. Tällöin 

vesienkäsittelyrakenteilta vaadittu käsittelykapasiteetti muodostui pienemmäksi ja 

rakenteet saatiin mahtumaan hankealueelle. Happamien sulfaattimaiden vaikutusten 

ennaltaehkäisemiseksi sulfidipitoiset maa-ainekset sijoitettiin kalkittuina (40t / ha) 

maankaatopaikalle, jota varten haettiin viranomaisen myöntämä lupa. Luvassa 

huomioitiin happamien sulfaattimaiden peittäminen heikosti vettä johtavilla 
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maakerroksilla, sekä maamassojen kalkitus. Sijoitusalueelta ei purkaudu vesiä 

pintavaluntana, ja lisäksi alueella suoritetaan pohjavesitarkkailua. (Parantala et al. 2018) 

Sijoitukseen menevien happamien sulfaattimaiden määrä arvioitiin 

sulfidimaaselvityksen perusteella, jossa esitettiin missä maakerroksissa ja kuinka 

laajasti happamia sulfaattimaita esiintyy hankealueella. Neutralointiin johdettavien 

suotovesien määrä mitoitettiin maaperän pohjavesipinnan alenemisen ulottuman 

mukaan vedenläpäisevyysarvion avulla. Suotovesimäärää käytettiin puolestaan 

neutralointikäsittelyn mitoitukseen. Neutralointiallas toteutettiin kaksivaiheisena 

järjestelmänä, jossa ensimmäisessä tasaus- ja laskeutusaltaassa on tarkoitus laskeuttaa 

suurimmat kiintoainespartikkelit ja tasata virtaaman vaihtelua. Vedet ohjautuvat kahden 

kalkkisuotopadon läpi, joiden ydin valmistetaan #10…30 mm kokoisesta 

kalkkikivirouheesta. Kalkkipatojen mitoituksessa huomioitiin veden läpivirtausnopeus 

kalkkipadon läpi sekä viipymä kalkkipadossa pH:n neutraloimiseksi. (Parantala et al. 

2018) 

Hankeen rakentaminen on kesken, joten toimenpiteiden vaikutuksia ja riittävyyttä ei 

voida vielä arvioida. Hankkeessa on määritetty tarkkailu sijoitusalueen pohjavesille ja 

neutralointialtaan vedenlaadulle. Sijoitusalueen tarkkailu on laajaa, koska alueen aiempi 

sijoitustoiminta ei ollut tiedossa. Sulfidipitoisten maa-ainesten vaikutukset ovat vain 

yksi osa sijoitusalueen tarkkailua. Neutralointialtaassa tarkkailupisteet sijaitsevat 

neutralointiallasta ennen ja jälkeen. Niissä tarkkaillaan veden alkaliniteettia ja pH:ta, 

joiden avulla pystytään seuraamaan suotoveden laadun muutoksia, neutraloinnin 

toimivuutta sekä kalkkikivirouheen neutraloivan vaikutuksen hiipumista. 

Neutralointialtaan tarkkailua ei ole aloitettu, koska niitä ei ole vielä kokonaisuudessaan 

rakennettu. Sijoitusalueen pohjavesitarkkailusta ei ole tarkkaa tietoa. (Parantala et al. 

2018)     

3.3.3 Kokkola – Ylivieska kaksoisraidehanke 

Kokkolan ja Ylivieskan välille rakennettiin uusi raideyhteys nykyisen liikennöidyn 

raiteen viereen. Hankkeessa Kokkola – Riippa ja Riippa – Eskola välit toteutettiin ST-

urakoina (Suunnittele ja Toteuta), Eskola – Ylivieska väli puolestaan kuutena erillisenä 

alus- ja päällysrakenneurakkana. Hankkeen alussa teetettiin useita 

pohjatutkimusohjelmia, joiden yhteydessä havaittiin happamien sulfaattimaiden 

esiintyminen alueella. Hankealue oli alavaa aiheuttaen haasteelliset kuivatusjärjestelyt. 
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Pohjanvahvistustoimina vertailtiin massanvaihtoa ja paalulaattarakennetta, jonka 

perusteella osa alkuperäisesti massanvaihtokohteiksi määritetyistä paikoista muutettiin 

perustettavaksi paalulaattarakenteelle. Paalulaattarakenteiden kohdalla maaperän 

happamuutta, ja siitä johtuvaa korroosiota, käytettiin yhtenä osatekijänä yhdessä 

liikennöidyn raiteen läheisyyden ja kustannusvaikutusten kanssa.  (Mäki 2018) 

Raiteen rakentaminen vaati Kälviällä Vähäjoen uoman siirtoa noin 180 metrin matkalla. 

Uoman siirtämiseksi Liikennevirasto haki vesilain edellyttämän vesiluvan Länsi- ja 

Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa 

todetaan, että ruoppausmassat on kalkittava kalkkimäärällä 25 kg/m
3
, koska massojen 

happamoittavaa vaikutusta ei ole poissuljettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen hyväksymällä analyysimenetelmällä, eikä 

massojen kalkitustarvetta ole kemiallisesti määritetty. Lausunnossa todetaan myös, että 

kalkin sekoittaminen sijoitettavaan massaan tulee olla mahdollisimman tasaista, eikä 

kaivuumassoja tule sijoittaa luontoarvoiltaan merkittäville alueille. Vesiluvassa 

todetaan, että sijoitusalueet on hyväksytettävä Kokkolan kaupungin 

ympäristönsuojeluviranomaisella. (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto 2012) 

Vesiluvassa ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunnossa edellytetään veden 

laadun tarkkailua kahdessa pisteessä, jotka sijaitsevat uoman siirtokohdan ylä- ja 

alapuolella. Vesinäytteet on otettava kertaalleen kaksi viikkoa ennen rakennustöiden 

aloittamista, sekä kaksi viikkoa rakennustöiden jälkeen. Lisäksi vesinäytteet on otettava 

ensimmäisten kevät- ja syystulvien aikana. Vesinäytteistä on analysoitava sameus, 

kiintoainepitoisuus, kokonaisfosfori ja fosfaattifosfori, sekä pH on mitattava 

näytteenoton yhteydessä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kalatalousryhmä katsoo 

myös, että uomansiirron mittavien toimenpiteiden ja niistä mahdollisesti aiheutuvien 

haittojen laajuuden takia luvan saajan on maksettava vuosittain 2 000 euron 

kalatalousmaksu Pohjanmaan ELY-keskukselle töiden aikaisilta vuosilta ja 1 – 5 vuotta 

töiden jälkeen. Korvaukset on tarkoitus käyttää kalakannoille aiheutuvien vahinkojen 

seurantaan ja tarkkailuun, haittojen vähentämistoimenpiteiden suunnitteluun ja 

toteuttamiseen sekä toimenpiteiden tuloksien tarkkailuun. (Länsi- ja Sisä-Suomen 

aluehallintavirasto 2012) 
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3.3.4 E18 Hamina – Vaalimaa 

E18 Hamina – Vaalimaa -hankkeessa valtatie 7 rakennettiin moottoritieksi (E18) 

Haminan ja Vaalimaan välillä. Hankkeeseen sisältyi noin 32 km moottoritietä ja 64 km 

muita tie- ja katuyhteyksiä. Hanke toteutettiin elinkaarimallilla (PPP, eli Public Private 

Partnership), jossa valituilla palveluntuottajilla on kokonaisvastuu hankkeen 

toteuttamisesta. Tämä sisältää vastuun hankkeen rahoittamisesta, suunnittelusta, 

rakentamisesta sekä tien kunnossapidosta 17 vuoden kunnossapitojakson ajan. 

Hankkeen yhteydessä havaittiin happamia sulfaattimaita suunnittelu- ja tarjousvaiheen 

aikana Haminan Lelun ja Kattilaisen eritasoliittymien alueella, jonka jälkeen 

Liikennevirasto teki lisää tutkimuksia happamien sulfaattimaiden kartoittamiseksi 

hankealueella, sekä niiden haponmuodostuspotentiaalin määrittämiseksi. Tulosten 

myötä selvisi, että sulfidipitoisia maa-aineksia esiintyi myös suunnitellun Saarasjärjen 

eritasoliittymän alueella ja Virojoen eritasoliittymän ja Vaalimaan tunnelin välisellä 

alueella. (Savioja ja Lahtinen 2018) 

Maa-näytteistä määritettiin pH (näytteestä sekä 1:5 vesiliuoksesta), redox-potentiaali, 

hehkutushäviö, vesipitoisuus, NAG-pH ja NAG, sulfaattipitoisuus sekä 

kokonaispitoisuudet rikin, fosforin ja kalsiumin osalta happamien sulfaattimaiden 

tunnistamista ja luokittelua varten. Näytteistä määritettiin myös 

haponneutralointikapasiteetti ANC (Acid Neutralizatoin Capacity) ja 

emäksenneutralointikapasiteetti BNC (Base Neutralization Capacity), sekä 

neutralointipotentiaali NP (Neutralization Potential) ja hapontuottopotentiaali AP (Acid 

Potential), joiden avulla määritettiin luokitusta tukevat nettoneutraloimispotentiaali 

NNP (Net Neutralization Potential) ja neutraloimispotentiaalisuhde NPR (Neutralization 

Potential Ratio). Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja luokittelu perustuivat 

Liikenneviraston Sulfidisavien käsittely ja sijoittaminen – menettelyohjeeseen, joka oli 

laadittu kyseenomaista hanketta varten. Ohjeen mukaan maakerros luokiteltiin 

sulfidimaaksi, jos kerros täytti vähintään kaksi taulukon 6 mukaisista kriteereistä. 

Rajatapauksissa luokitusta täydentiin taulukon 7 kriteerien mukaan. (Savioja ja Lahtinen 

2018) 
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Taulukko 6. Ensisijaiset luokituskriteerit happamille sulfaattimaille 

(Liikennevirasto 2015). 

 

Taulukko 7. Muut luokituskriteerit happamille sulfaattimaille (Liikennevirasto 

2015). 

 

Johtopäätös 

2. Kriteerit 

Eh/pH (1:5) LOI 

(800°C) 

w% NPR NNP 

Vähän tai ei ollenkaan 

happoa tuottava materiaali 

Eh > 0, pH > 6 < 5 < 40 > 4 > 0 

Kohtalaisesti happoa 

tuottava materiaali 

Eh < 0, pH > 6 

Eh > 0, pH < 6 

5 - 8  1 - 4 < 0 

Voimakkaasti happoa 

tuottava materiaali 

 > 8  < 1  

 

Hankkeen yhteydessä arvioitiin kolmea eri pohjanvahvistustoimenpidettä happamien 

sulfaattimaiden vaikutusten vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Nämä olivat 

massanvaihto, pilaristabilointi sekä paalulaatalle perustaminen. Näistä pääasialliseksi ja 

edullisimmaksi pohjanvahvistustavaksi valikoitui massanvaihto ja sulfidipitoisten maa-

ainesten sijoittaminen Liikenneviraston Sulfidisavien käsittely ja sijoittaminen -

 

Johtopäätös 

1. Kriteerit 

Stot       

(mg/kg ka) 

Fe/S NAG SO4-S 

(NAG) 

NAG-pH 

Vähän tai ei ollenkaan 

happoa tuottava materiaali 

< 600 > 60 0 – 2 < 334 > 5,0 

Kohtalaisesti happoa 

tuottava materiaali 

600 – 10 000  2 – 50 334 - 6676 2,5 – 5,0 

Voimakkaasti happoa 

tuottava materiaali 

> 10 000 < 3 

3 

> 50 > 6676 < 2,5 
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menettelyohjeen mukaisesti, koska alueen läheltä löytyi sijoitukseen soveltuvia alueita, 

sekä täyttömassat (kallio) saatiin hankkeen sisältä ja lähettyviltä. Massanvaihto oli myös 

perusteltu toimenpide, koska sulfidipitoiset kerrostumat olivat verrattain ohuita, jolloin 

kaivuusyvyydet pysyivät kohtuullisina. (Savioja ja Lahtinen 2018) 

Kaikki sulfidipitoisten alueiden massanvaihdoista peräisin olevat kaivumaat (n. 

1 000 000 m
3
ktr) sijoitettiin läheisille sijoitusalueille (7 kpl), jotka mitoitettiin ja 

rakennettiin sijoitettavan maa-aineksen määrän ja Liikenneviraston laatiman 

menettelyohjeen mukaisesti. Ennen varsinaisen sijoittamisen aloittamista, työmaalla 

tehtiin koejärjestelyjä happamien vesien neutraloimiseksi kalkkikiveä käyttäen. Testin 

tulokset olivat hyviä, ja niiden perusteella sijoitusalueet varustettiin kalkkikivipadoin. 

Vesien neutraloinnin periaatteena oli veden suotautuminen kahden kalkkikivipadon 

lävitse täten neutraloituen. Vesienkäsittelyä tehostettiin laskeutus- ja viivytysaltaiden 

avulla. Sijoitusalueiden vesienkäsittelyrakenteet noudattavat pääsääntöisesti seuraavaa 

rakennetta: 

Laskeutusallas → suotopato kalkkikivestä → viivytysallas → suotopato kalkkikivestä 

→ sulkukaivo → lasku avo-ojaan   

Osa sijoitusalueista tehtiin sijoittamisen ensimmäisessä vaiheessa suljettuina ja niihin 

tehtiin kalkkisuotopadot vasta peittovaiheessa sijoituksen loputtua. Myös koko 

sijoitusalueen kalkitsemista harkittiin, mutta se olisi voitu suorittaa vain talvella 

sijoitusalueen ollessa jäässä, joten tätä toimenpidettä ei suoritettu. Sijoitetut massat 

olivat niin pehmeitä, että sulana ollessaan niiden päällä ei voitu liikkua 

turvallisuussyistä. Myös työmaalla varauduttiin happamien vesien neutralointiin 

kalkkikivijauheella, jota oli varastoituna työmaa-alueelle.  (Savioja ja Lahtinen 2018)  

Hankkeelle on asetettu seurantavaatimuksia happamien sulfaattimaiden sijoitusalueiden 

purkuojien pintavesien sekä läheisten pohjavesiputkien vedenlaaduille. Seurantoja tulee 

tehdä neljä kertaa vuodessa kahden vuoden ajan, jonka jälkeen seurannan ja tarkkailun 

tarvetta arvioidaan seurannan tulosten perusteella. Purkuojista ja pohjavesiputkista 

tehdään jokaisella näytteenottokerralla kenttämittauksia sekä kerätään näytteitä 

laboratorioanalyyseja varten. Kenttämittaukset suoritetaan pH:n, sähkönjohtokyvyn, 

redox-potentiaalin, hapen määrän sekä lämpötilan määrittämiseksi. Laboratoriossa 

näytteistä puolestaan analysoidaan kiintoainepitoisuus, sameus, väri, sähkönjohtavuus, 

alkaliniteetti, CODMn, kokonaistyppi- ja -rikkipitoisuudet, ammoniumtyppi-, kloridi- ja 
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sulfaattipitoisuudet sekä alkuainepitoisuudet (Al, As, Fe, Ca, K, Mn, Na, S, Si, Ba, Cd, 

Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb ja Zn). Lisäksi hankealueen läheisyydessä sijaitsevassa 

Saarasjärvenojassa sekä siihen sijoitusalueelta laskevassa laskuojassa on tällä hetkellä 

jatkuvatoimiset pH- ja sameusmittaukset. Seurannoissa ei ole havaittu muutoksia, jotka 

olisivat johdettavissa happamien sulfaattimaiden sijoitusalueisiin. Alimmat mitatut pH 

arvot ovat olleet noin 4,5, mutta happamuuden ei ole oletettu olevan peräisin 

sijoitusalueiden happamista sulfaattimaista veden pieneen sähkönjohtavuuteen 

perustuen, vaan happamuuden aiheuttajana on oletettu olevan todennäköisemmin 

laskuojan valuma-alueella sijaitseva suo. Metallipitoisuuksista esimerkiksi alumiinin 

pitoisuus laskuojissa on vaihdellut välillä 500 – 27 000 μg/l, maksimiarvojen ollessa 

hyvinkin korkeita. Koska ennen sijoitusalueiden rakentamista laskuojista otettiin vain 

kolme näytettä laskuojaa kohden, ja nämäkin samalla kerralla, ei luontaista vedenlaadun 

vaihtelua tunneta eri vuodenaikojen osalta. Tästä syystä on vaikea arvioida, onko 

metallipitoisuuksien vaihtelu luontaista vai sijoitusalueelta peräisin olevaa. 

Sijoitusalueet on rakennettu suljettuina rakenteina, joten sijoitusalueen sisältä ei suoraan 

johdeta vesiä laskuojiin.  (Savioja ja Lahtinen 2018)  

3.3.5 Linnunradan kosteikko 

Linnunradan kosteikko sijaitsee Kempeleen uudella liiketoimintojen kaava-alueella. Se 

toimii vesiensuojelukosteikkona sekä maisemallisena elementtinä ja siinä on tarkoitus 

käsitellä liikennejärjestelyiden, kaava-alueen sekä läheisten maatalousalueiden 

kuivatus- ja hulevesiä. Kosteikon toteuttajana toimii Kempeleen kunta ja suunnittelusta 

ja ohjauksesta on vastannut Kosteikkomaailma. Erityisen tarkkailun kohteena 

kosteikolla on liikenteestä aiheutuvien hiukkasten, mukaan lukien kumi, kuormitus, 

jonka tarkkailusta vastaa Kempeleen kunnan hankekumppani Suomen ympäristökeskus. 

Kosteikon ja sen läheisyydessä olevilla alueilla on havaittu olevan happamia 

sulfaattimaita. (Tertsunen 2018) 

Kosteikolla sijaitsevat happamat sulfaattimaat havaittiin vasta rakennusvaiheessa, sen 

jälkeen, kun alueen kuivatusjärjestelyt olivat jo lähes valmiina, suunnittelijan/valvojan 

ottaessa yhteyttä ELY-keskukseen. Kunta ei ollut tehnyt lainmukaista ojitusilmoitusta, 

jonka uusi rakennettava vedenjohtaminen vesilain mukaan vaatii, eikä suunnitelma ollut 

käynyt ELY-keskuksen tarkistettavana. Kosteikon sijainnin perusteella tiedettiin 

entuudestaan, että alueella sijaitsee yleisesti happamia sulfaattimaita, sillä esimerkiksi 

läheiseltä peltoalueelta oli todettu kairatuin näyttein HS-profiilit erään toisen hankkeen 
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luvituksen ja suunnittelun yhteydessä. Hankkeen maastotarkastuksella kosteikon 

kaivuumassoista havaittiin myös silmämääräisesti sulfidipitoisia massoja. Koska 

ilmoitusvelvollisuutta ei oltu täytetty eikä suunnitteluvaiheessa oltu tehty asianmukaisia 

tutkimuksia ja kartoitusta toimenpiteiden suunnitellun perusteeksi, ja koska suuri osa 

kaivetuista massoista oli jo käytetty alueen muotoiluun ja maisemointiin ilman 

tarkempaa tietoa happamien sulfaattimaamassojen määrästä, sijainnista ja 

hapontuotosta, suhtauduttiin kaikkiin kaivuumassoihin happamia sulfaattimaina. 

(Tertsunen 2018) 

Happamien sulfaattimaiden vuoksi rakennettavalle alueelle edellytettiin kuivatuksen 

toimivuuden kannalta suurinta mahdollista vedenkorkeutta, joka määrittyi kosteikon 

vedenpinnan määräävien kynnysten mukaisesti. Kaikki levittämättä tai sijoittamatta 

olevat kaivuumassat edellytettiin kalkittavaksi annostuksella 30 t/ha tai sijoitettavaksi 

hapettomiin olosuhteisiin massojen tuntemattomuuden vuoksi. Lisäksi aikaisemmin 

levitetyt massat sekä kaikki kaivuluiskat edellytettiin kalkittaviksi. Jos kaivuumassoja 

kuljetetaan pois alueelta, tulee niiden sijoittamisesta vastaavan toimijan olla yhteydessä 

paikalliseen ympäristönsuojeluviranomaiseen. Vedenlaadun tarkkailuun edellytettiin 

sisällytettäväksi pH:n, sulfaatin ja sähkönjohtokyvyn määritykset vesien mahdollisen 

neutralointitarpeen selvittämiseksi. Tämä tarkoittaa, että ennen happamien 

sulfaattimaiden vaikutusten toteamista veden neutralointiin ei rakenneta erillisiä 

rakenteita. (Tertsunen 2018) 

Hanke ei ole vielä valmistunut, eikä massojen käsittelyä, mukaan lukien levitettyjen 

muotoilumassojen kalkitus, ole vielä tehty. Veden laadun tarkkailu on aloitettu viikolla 

21 vuonna 2018, jonka tulokset toimitetaan ELY-keskukselle niiden valmistuttua. 

Vedenlaadun tarkkailu määrittää mahdolliset valumavesien käsittelytoimenpiteet muun 

muassa käsittelyn voimakkuuden ja sijainnin osalta. Mahdolliseksi 

käsittelytoimenpiteeksi on suunniteltu ainakin kalkkikivipatoja, joiden suunnitelmat 

hyväksytetään ELY-keskuksella pH:n kohottamistarpeen selvitessä. (Tertsunen 2018) 
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4 HAPPAMIIN SULFAATTIMAIHIN LIITTYVÄ 

LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTUS 

Happamiin sulfaattimaihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus on Suomessa vielä 

suhteellisen vähäistä ja puutteellista. Ohjeistuksen kehittäminen on käynnissä, mutta 

tutkimustiedon kerääminen ja jakaminen sekä ohjeiden ja säännösten päivittäminen on 

hidasta. Tähän tulokseen tulivat myös Kerko et al. (2014), jotka järjestivät happamia 

sulfaattimaita koskevan kyselyn osana Liikenneviraston Sulfaattimaat väylähankkeissa -

esiselvitystä. Tähän kappaleeseen on koottu lainsäädäntö, jota voidaan soveltaa 

happamien sulfaattimaiden tapauksessa, sekä aiheeseen liittyvää eri organisaatioiden 

julkaisemaa ohjeistusta. 

4.1 Lainsäädäntö 

Suomen lainsäädäntö ei käsittele happamia sulfaattimaita sellaisenaan, mutta happamia 

sulfaattimaita ja niiden vaikutuksia tarkasteltaessa lainsäädännöllisestä näkökulmasta 

tulee kiinnittää huomiota tässä kappaleessa esitettyihin lakeihin ja niitä täydentäviin 

säädöksiin. 

4.1.1 Vesilaki 

Vesilaki (587/2011) on vesitalousasioita käsittelevä yleislaki, jonka tavoitteena on: 

 

”1) edistää, järjestää ja sovittaa yhteen vesivarojen ja vesiympäristön käyttöä 

niin, että se on yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää; 

2) ehkäistä ja vähentää vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvia haittoja; 

ja 

3) parantaa vesivarojen ja vesiympäristön tilaa.” (VesiL, 2011) 

 

Vesilain mukaan vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen myöntämä lupa, 

mikäli toimenpiteet voivat muuttaa pohjaveden laatua tai aiheuttaa luonnon, vesistön tai 

pohjaveden tilan huononemista (VesiL 3:2). Tämän perusteella happamilla 

sulfaattimailla suoritettavien toimenpiteiden vaikutuksia tulisi tarkastella 

tapauskohtaisesti ja tarkistaa luvanvaraisuus viranomaiselta.   
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Vesilaissa määrätään ojituksen tarvitsevan lainmukaisen lupaviranomaisen myöntämän 

luvan, mikäli se aiheuttaa ympäristönsuojelulaissa määritettyä vesialueen pilaantumista 

(VesiL 5:3). Happamilla sulfaattimailla tapahtuva ojitus voi aiheuttaa 

ympäristösuojelulain 5 pykälän 1 momentin 2 kohdassa kuvattua vesialueen 

pilaantumista, jonka vuoksi happamilla sulfaattimailla tapahtuvan ojittamisen 

vaikutuksia vastaanottavaan vesistöön tulisi tarkastella ja arvioida tapauskohtaisesti, 

sekä tarkistaa toiminnan luvanvaraisuus viranomaiselta arvioon perustuen.  

4.1.2 Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista 

Valtioneuvoston antama vesitalousasioita koskeva asetus (1560/2011) on säädetty 

vesilain nojalla. Asetuksen 3 luvun 26 §:ssä todetaan, että ojitussuunnitelmaan on 

sisällytettävä tarpeellisessa laajuudessa ”selvitys ojitettavan alueen maalajeista ja 

happamien sulfaattimaiden esiintymisestä”. 

4.1.3 Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä  

Lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) tavoitteena on suojella, 

parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesien sekä Itämeren tilaa. Lain 3 luvun pykälissä 

11 ja 12 määrätään, että vesienhoitoalueille on laadittava vesienhoitosuunnitelma ja 

toimenpideohjelma ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristötavoitteet ovat 

kuvattu 4 luvun 21 §:ssä, jossa ensimmäisenä tavoitteena on, että pinta- ja 

pohjavesimuodostumien tila ei heikkene ja niiden tila on vähintään hyvä. Laki 

vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä toteuttaa Suomessa yhdessä 

valtioneuvoston asetuksien vesienhoidon (1040/2006) ja merenhoidon (980/2011) 

järjestämisestä EU:n vesipuite- ja meristrategiadirektiiviä (Kerko et al. 2014; Laamanen 

ja Korpinen 2018). 

Vuonna 2012 yhtenä merenhoidon ympäristötavoitteena oli, että ”sulfaattimaista ei tule 

kalojen poikastuotantoa ja kalakantoja heikentäviä määriä myrkyllisiä ja metalleja tai 

happamia yhdisteitä” (Korpinen et al. 2018). Vuonna 2018 julkaistuissa yleisissä 

merenhoidon ympäristötavoitteissa haitallisten aineiden kuormituksen vähentämisen 

alatavoitteena on metallikuormituksen vähentäminen, jonka yhtenä hajanaisena 

kuormituslähteenä huomioidaan happamien sulfaattimaiden kuivatuksesta johtuva 

jokikuormitus (Laamanen ja Korpinen 2018). Hyvän meriympäristön tilan 

määritelmässä on esitetty raja-arvot eräille raskasmetallipitoisuuksille, mutta 
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happamuudelle ja pH-tasolle ei ole määritetty raja-arvoa (Korpinen et al. 2018).  

Pintavesien tilan luokittelussa ei huomioida erikseen happamia sulfaattimaita (Westberg 

2018), mutta pintavesien ekologisen ja kemiallisen tilan luokittelussa huomioidaan 

jokien pH osana vedenlaadun arviointia (Aroviita et al. 2012).   

4.1.4 Vesien- ja merenhoitosuunnitelmat 

Edellä mainittujen vesien- ja merenhoitoon liittyvien asetusten lisäksi valtioneuvosto on 

hyväksynyt alueelliset vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2016 – 2021, jotka ovat 

alueellisten ELY-keskuksien kokoamia. Aikaisemmat vesienhoitosuunnitelmat oli 

laadittu vuosille 2010-2015, joissa asetettuihin tavoitteisiin ei vielä päästy. Päivitetyissä 

vesienhoitosuunnitelmissa on esitetty happamuuden torjuntatoimenpiteitä, joita ovat: 

- Kuivatusolojen säätö 

- Säätösalaojitus ja -kastelu 

- Happamien sulfaattimaiden nurmetus 

- Sulfaattimaiden yleis- ja täsmäkartoitus 

- Happamuuden torjunnan tilakohtainen neuvonta 

- Peltojen käyttötarkoituksen muuttaminen happamuuden torjumiseksi 

Lisäksi vesienhoitosuunnitelmissa esitetään happamien sulfaattimaiden ohjauskeinoiksi 

seuraavia toimenpiteitä: 

- Happamien sulfaattimaiden ja niiden vaikutusten sisällyttäminen 

valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjelmiin 

- Happamiin sulfaattimaihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan lisääminen 

kaikilla sektoreilla 

- Kustannustehokkaiden menetelmien kehittämisen ja käyttöönoton tehostaminen 

happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi 

- Happamilla sulfaattimailla tarvittavien vesiensuojelutoimenpiteiden 

sisällyttäminen maatalouden, metsätalouden ja kuivatuksen tukijärjestelmiin 

happamuushaittojen vähentämiseksi 

- Happamien sulfaattimaiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja 

rakentamisessa 
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- Lainsäädännön muutosten ja nykyistä lainsäädäntöä täydentävien ohjeistusten 

avulla varmistetaan happamien sulfaattimaiden huomioon ottaminen jo 

hankkeiden suunnittelussa    

- Happamien sulfaattimaiden ja niiden aiheuttamien kuormitusriskien 

kartoittaminen yhtenäisin menetelmin ja haittoihin liittyvien selvitysten 

täydentäminen 

4.1.5 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) tarkoituksena on muun muassa ehkäistä ympäristön 

pilaantumista ja sen vaaraa, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja, torjua 

ympäristövahinkoja ja tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja 

huomioimista. Lain mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa sillä 

tavalla, että ympäristön pilaantuminen voidaan ennaltaehkäistä (YSL 2:7).  Laissa 

määrätään, että sijoituspaikka tulee valita siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista 

tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan estää (YSL 2:11). Laissa on säädetty maaperän 

ja pohjaveden pilaamiskielto, sekä merta koskevat erityiset kiellot (YSL 2:16-18). 

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristölupa tarvitaan toimintaan, joka aiheuttaa 

ympäristön tai vesistön pilaantumisen vaaraa, vaikka kyse ei olisi vesilain mukaisesta 

luvanvaraisesta hankkeesta (YSL 4:27). Laissa määrätään, että ympäristöluvan myöntää 

toimivaltainen lupaviranomainen (YSL 4:34). Liikenneviraston tekemään Sulfaattimaat 

väylähankkeissa -esiselvityksen liittyneessä keskustelutilaisuudessa oli kuitenkin 

noussut esille, että ympäristöluvan vaatiminen sulfaattimailla tapahtuville kaivu- tai 

muille toimenpiteille vaihtelee alueittain, koska eri ELY-keskusten vaatimukset eroavat 

toisistaan selkeän linjauksen puuttuessa (Malmivuori 2013, Vertasen 2014 mukaan). 

Happamien sulfaattimaiden hyödyntämisen, esimerkiksi käyttö maisemointi- ja 

melusuojausrakenteissa, ympäristöluvanvaraisuutta tulisi arvioida tapauskohtaisen 

harkinnan perusteella. Huomioitavaa on, että polttolaitosten tuottaman tuhkan 

käyttäminen happamien sulfaattimaiden neutraloimisessa ja stabiloinnin sideaineena on 

ympäristöluvanvaraista, koska kyseessä on jätteen ammattimainen hyödyntäminen (L-S 

AVI 2011). 
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4.1.6 Jätelaki  

Jätelain (646/2011) mukaan jätteeksi luokitellaan aine tai esine, ” jonka sen haltija on 

poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä” (JL 

1:5). Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisellä tarkoitetaan toimintoja, joilla 

edistetään tuotteen uudelleenkäyttöä, pidennetään sen käyttöikää, ehkäistään muulla 

tavoin jätteen syntymistä, vähennetään tuotteen haitallisten aineiden määrää tai 

syntyvän jätteen ympäristö- ja terveysvaikutuksia, ennen kuin tuotteesta tulee jätettä (JL 

1:6.1.11). Jätteen käsittely tarkoittaa jätelain mukaan jätteen hyödyntämistä tai 

loppukäsittelyä mukaan lukien niihin kuuluvat valmistelutoimet (JL 1:6.1.17). Jätteen 

hyödyntämiseksi luokitellaan toiminta, jonka ensisijaisena tuloksena jäte käytetään 

hyödyksi korvaamalla kyseiseen tarkoitukseen muutoin käytettäviä aineita tai esineitä 

(JL 1:6.1.15). Loppukäsittelyllä puolestaan tarkoitetaan jätteen sijoittamista 

kaatopaikalle tai polttoa ilman energian talteenottoa, tai muuta näitä vastaavaa 

toimintaa, joita ei pidetä jätteen hyödyntämisenä (JL 1:6.1.16). 

Kaivettujen maa-ainesten luokittelussa jätteeksi sovelletaan jätelain 5 §:ssä kuvattua 

jätteen yleistä määritelmää. Maa-aineksia, jotka ovat luonnosta, rakentamistoimista tai 

muista vastaavista toiminnoista johtuen pois kaivettuja, luokitellaan harvoin jätteeksi, 

mikäli ne eivät ole pilaantuneita ja ne hyödynnetään varmasti esimerkiksi 

rakentamistarkoituksessa. Maa-aineksille ei ole lainsäädännöllisesti vahvistettua 

määritelmää pilaantumattomuudesta, mutta ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 

nojalla annettujen asetusten perusteella pilaantumattomaksi maa-ainekseksi voidaan 

luokitella maaperästä kaivettu luonnontilassa oleva maa-aines, joka ei sisällä haitallisia 

aineita siinä määrin, että se voi aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai pilaantumisen 

vaaraa. Maaperän pilaantuneisuutta ja puhdistustarvetta voidaan arvioida 

valtioneuvoksen PIMA-asetuksen (214/2007) mukaisesti. (Ympäristöministeriö 2015a). 

Maa-aineksen jäteluonteen arviointi perustuu monivaiheiseen arviointiin, jonka jokaisen 

arviointiperusteen on täytyttävä, jotta maa-ainesta ei todeta jätteeksi. 

Ympäristöministeriön Kaivetut maa-ainekset – jäteluonne ja käsittely -oppaan (2015) 

mukaan arviointiperusteet ovat: 

- Maa-aineksen sisältämät haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta ympäristön 

pilaantumista tai sen vaaraa, joka on osoitettava tutkimuksin maa-aineksille, 

jotka kaivetaan pilaantuneeksi todetuilta tai epäillyiltä alueilta. 
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- Jatkokäyttö on varmaa, jonka osoittaa se, että maa-aines toimitetaan 

kaivupaikalta suoraan käyttökohteeseen ilman pitkiä varastointi aikoja. 

- Jatkokäyttö on suunnitelmallista, joka voidaan osoittaa suunnitelman perusteella, 

jossa osoitetaan, että jatkokäytölle on todellinen tarve ja käytön tekniset 

edellytykset on määritelty yleisellä tasolla. 

- Maa-aines voidaan jatkokäyttää sellaisenaan ilman muuntamistoimia, joiksi ei 

katsota esikäsittelynä suoritettavaa mekaanista käsittelyä, kuten seulontaa, 

murskaamista, lajittelua tai sekoittamista, eikä käsittelyjä, joiden tarkoituksena 

on rakentamisominaisuuksien parantaminen, kuten stabilointia sideaineilla, jotka 

eivät ole jätettä. Muuntamistoimina pidetään puolestaan toimenpiteitä, joiden 

tarkoituksena on muuttaa maa-aineksen kemiallisia ja jäteominaisuuksia siten, 

että jätteestä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja ja vaaraa 

pienennetään.  Tällaiseksi toimeksi katsotaan muun muassa kemiallinen 

käsittely, joka perustuu hapettavien, pelkistävien, neutraloivien tai haitta-aineita 

sitovien kemikaalien käyttöön. Maa-ainesten kalkitsemisen tai lannoittamisen ei 

katsota olevan muuntamistoimia, kunhan toimenpiteet suoritetaan jätteeksi 

luokittelemattomilla aineilla. 

Happamien sulfaattimaiden jäteluonteen määrittäminen tapahtuu tapauskohtaisesti. 

Lähtökohtaisesti luonnontilaisia happamia sulfaattimaita ei pidetä pilaantuneina maa-

aineksina, jolloin jatkokäytön luonne määrittää maa-aineksen jäteluonteen. 

Muuntamistoimissa tulee huomioida erityisesti neutraloinnin ja stabiloinnin 

tapauksessa, että neutralointi- tai sideaineena jätteeksi luokiteltavan aineen käyttäminen 

voi muuttaa maa-aineksen jätteeksi ja se voi olla ympäristöluvanvaraista jätteiden 

hyödyntämistä. 

4.1.7 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 

maarakentamisessa 

Valtioneuvoston asetuksen (843/2017) tarkoituksena on edistää jätteiden hyödyntämistä 

maarakentamisessa. Asetuksessa määriteltyjen edellytysten täyttyessä jätteitä voidaan 

hyödyntää ilman ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa, jolloin toiminnasta on 

tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle. 

Asetusta voidaan soveltaa asetuksessa kuvatuille maarakennuskohteille ja niihin 

liittyvään väliaikaiseen varastointiin. Asetuksen liitteissä on esitetty asetukseen 

soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet, sekä haitallisten aineiden raja-
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arvot, muut laatuvaatimukset ja jätteen enimmäiskerrospaksuus eri 

maarakentamiskohteissa. Asetuksessa ei käsitellä varsinaisesti happamia sulfaattimaita, 

mutta asetuksessa on määritetty raja-arvot esimerkiksi jätteiksi luokiteltavien tuhkien ja 

kalkin liukoisuusominaisuuksille ja kerrospaksuuksille, jotta niitä voidaan hyödyntää 

asetuksen mukaisesti esimerkiksi valleihin sijoitettavien happamien sulfaattimaiden 

stabiloinnissa tai neutraloinnissa.    

4.2 Ohjeet ja julkaisut 

4.2.1 Massanvaihdon suunnittelu 

Liikenneviraston julkaisemassa Massanvaihdon suunnittelu -ohjeessa todetaan, että 

sulfaattisavien aiheuttama hapan valunta tulee huomioida savimaita kaivettaessa ja 

sijoitusalueen suunnittelussa. Julkaisussa ei ole annettu tarkempia ohjeita 

sulfaattimaiden käsittelyyn massanvaihdon yhteydessä tai sijoitusalueiden 

suunnitteluun. (Liikennevirasto 2011) 

4.2.2 Eurokoodin soveltamisohje - Geotekninen suunnittelu - NCCI7, Siltojen ja 

pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 

Liikenneviraston julkaisema Eurokoodin soveltamisohje – Geotekninen suunnittelu – 

NCCI7 -ohje (2017) sisältää siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeen, ja se korvasi 

aikaisemman Sillan geotekninen suunnittelu -ohjeen. Ohjeessa on huomioitu happamien 

sulfaattimaiden aiheuttamat teräsrakenteisiin kohdistuvat korroosio-ongelmat ja 

betonirakenteisiin kohdistuva kemiallinen rasitus. Ohjeessa runsaasti rikkiä sisältävät 

maakerrokset luokitellaan tavanomaisesta poikkeaviksi ja eräissä tapauksissa 

aggressiivisiksi korroosio-olosuhteiksi, jolloin maa-alueelle tulee aina suorittaa 

korroosiotutkimukset.  Ohjeen mukaan myös vesialueilla, joilla on havaittu korkea 

sulfaattipitoisuus, on tarve korroosiotutkimuksille tai erityiselle suojaukselle. Liitteessä 

5 on esitetty korroosiotutkimusohjelman sisältö ja aggressiivisen ympäristön raja-arvot 

sekä maa-ainekselle että pohja- ja maavedelle esimerkiksi pH:n, alkaliniteetin, 

sulfaattipitoisuuden ja sähkönjohtavuuden osalta, ja eri ympäristöluokkien raja-arvot, 

joilla tulee käyttää sulfaatin kestävää sementtiä. Liitteessä 5 esitetään myös 

mikrobiologisen korroosion mahdollisuus sulfidimaa-alueilla ja kuvataan maastossa 

suoritettava kenttäkoe sulfidipitoisuuden toteamiselle: ”Sulfidipitoisuus voidaan todeta 

maastossa lisäämällä maanäytteeseen muutama tippa laimeaa suolahappoa, jolloin 
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sulfidipitoisessa näytteessä muodostuu happamissa olosuhteissa pahanhajuista 

rikkihappoa.” (Liikennevirasto 2017) 

4.2.3 Sulfaattimaat väylähankkeissa 

Liikenneviraston julkaisemaan Sulfaattimaat väylähankkeissa -esiselvitykseen on koottu 

tietoa happamien sulfaattimaiden vaikutuksista väylähankkeisiin. Esiselvityksessä on 

esitetty happamien sulfaattimaiden ominaisuudet, vaikutukset, suomalainen 

riskiluokittelu, niihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus sekä sulfaattimaiden 

huomioiminen väylähankkeissa. Yhtenä osana esiselvitystä oli internet kysely, jonka 

tulosten mukaan happamia sulfaattimaita ei huomioida riittävästi hankkeiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa, ja sen korjaamiseksi aiheesta kaivataan lisätutkimuksia 

ja yhtenäistä ohjeistusta.  (Kerko et al. 2014) 

4.2.4 Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje 

Ympäristöministeriön julkaisemassa Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeessa todetaan, 

että sulfidisavisedimentit muodostavat happamia suotovesiä, joissa on korkeita 

metallipitoisuuksia, jonka vuoksi ne ovat ongelmallisia maalle läjitettyinä. Ohjeen 

mukaan ruopattujen sulfidisavien hapettumiselta happamiksi sulfaattimaiksi voidaan 

välttyä läjittämällä sulfidisavisedimentti mereen heti ruoppauksen jälkeen tai kuoppaan 

pohjavesipinnan alapuolelle.  Mikäli sulfidisavea läjitetään maanpinnalle, voidaan 

haittavaikutuksia vähentää kalkitsemisella. Neutralointiin käytettävä kalkkimäärä on 

ohjeen mukaisesti yleensä 10 – 30 kg/m
3
, ja kalkitseminen tulee suorittaa kerroksittain. 

(Ympäristöministeriö 2015b)  

4.2.5 Yleiset suositukset sulfaattimaita sisältävien kaivuumassojen kalkituksesta 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaisemassa ohjeessa on esitetty suositukset 

happamia sulfaattimaita sisältävien kaivuumassojen kalkitusmäärälle kahdelle erilaiselle 

sijoitustavalle. Mikäli kaivuumassat levitetään peltomaalle 20 cm paksuisena 

kerroksena, tulisi massat kalkita 40-60 t/ha ja sekoittaa huolellisesti. Mikäli 

kaivuumassat puolestaan sijoitetaan kasaan tai käytetään täytemaana, tulisi massat 

kalkita 20-30 kg/m
3
. Jälkimmäisessä tapauksessa kalkitus suositellaan tehtävän 

kerroksittain, levittämällä kalkkikerros 10 – 20 cm paksuisen maakerroksen päälle, ja 

kaivuumassat suositellaan sijoitettavaksi vähintään 1 m keskivedenkorkeuden 

yläpuolelle. Kaivuumassojen ja vesistön väliin tulisi rakentaa tiivisrakenteinen reunus, 
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jotta valumavesien pääsy vesistöihin vähentyy. Ohjeessa todetaan, että kaikki ojitukset, 

lukuun ottamatta vähäistä ojitusta, tulee ilmoittaa ELY-keskukselle vesilakiin 

pohjautuen, ja happamilla sulfaattimailla ojitus voi aiheuttaa ympäristönsuojelulain 

mukaista pilaantumista. Ohjeessa on myös kuvattu lyhyesti syy, miksi happamat 

sulfaattimaat tulee kalkita, sekä esitetty yleisten suositusten mukaiset kalkitusmäärät 

suhteessa sijoitusalueen pinta-alaan. (Bonde 2017) 

4.2.6 Happamien sulfaattimaiden huomioon ottaminen vesistöperkauksissa ja 

peruskuivatuksessa 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaisemassa ohjeessa esitetään suosituksia 

happamien sulfaattimaiden huomioon ottamisesta vesistöjen perkauksissa ja 

peruskuivatuksessa. Ohjeessa todetaan, että alueilla, jossa esiintyy happamia 

sulfaattimaita, tulee suunnitella happamuus- ja metallikuormituksen lisääntymistä 

estäviä toimenpiteitä. Ohjeessa on esitetty ohjeet hankekohtaiseen happamien 

sulfaattimaiden kartoitukseen sekä peruskuivatuksesta ja muista suurista hankkeista 

peräisin olevien kaivuumassojen kalkitustarpeen selvittämiseen, sekä happamien 

sulfaattimaiden määritelmät eri lähteiden mukaan. Ohjeen mukaan happamien 

sulfaattimaiden kalkitustarve lasketaan kokonaisrikkipitoisuuden tai asiditeetin 

perusteella, mutta laskentatapaa ei ole esitetty. Kalkitustarve on esitetty kuvaajan avulla 

rikkipitoisuuksille 0 – 1,0 %, jossa laskenta kalkitustarve perustuu NSW Acid Sulfate 

Soils Management Advisory Committee:n julkaisuun Acid Sulfate Soils Assessment 

Guidelines. (Bonde 2018)  

Huomioitavaa on, että kalkitustarpeen laskenta on suoritettu käyttämällä puhtaan 

kalsiumkarbonaatin (CaCO3) neutraloivaa kykyä, jonka vuoksi kaupallisia 

kalkkituotteita käytettäessä tulee huomioida kyseessä olevan tuotteen neutraloiva kyky. 

Lisäksi laskennassa maa-aineksen tiheytenä on käytetty arvoa 1 t/m
3
 ja 

varmuuskertoimena arvoa 1,5. Alkuperäisen ohjeistuksen mukaan suuremmilla 

tiheyksillä myös varmuuskerrointa tulee kasvattaa, mutta tästä ei ole mainintaa Bonden 

(2018) laatimassa ohjeistuksessa. 

4.2.7 Massastabilointikäsikirja 

Massastabilointikäsikirja on UUMA 2 – hankkeen yhteydessä julkaistu opas 

massastabiloinnista. Oppaassa käsitellään myös happamien sulfaattimaiden stabilointia, 

sekä menetelmän avulla saatavia hyötyjä. Oppaan mukaan sulfaattimaiden 
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stabiloiminen voidaan suorittaa ennen niiden hapettumista, kun sulfaattimaat sijaitsevan 

pohjaveden pinnan alapuolella. Tällöin ne eivät aiheuta ympäristö happamoitumisriskiä, 

ja niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi meluvalleissa ja maisemointitöissä. Sulfidisavien 

stabiloinnin sideaineseoksena voidaan käyttää sementtiä, kalkkia, lentotuhkaa tai kipsiä 

sisältävää seosta. Oppaassa on todettu, että hapettuneiden sulfidisavien stabilointiin 

tarvitaan merkittävästi suurempi määrä sideainetta kuin hapettumattomien sulfidisavien 

stabilointiin. (Forsman et al. 2014)  

4.2.8 Ympäristöriskien vähentäminen happamilla sulfaattimailla – Opas 

pohjaveden pinnan säätämiseksi 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen opas on osa CATERMASS hanketta, ja 

siinä tarkastellaan happamien sulfaattimaiden vaikutusten vähentämistä pohjaveden 

pintaa säätämällä. Opas on suunnattu peltoviljelyn maankuivatuksen suunnitteluun ja 

maankuivatuksesta syntyvien haittojen vähentämiseen, ja se keskittyy säätösalaojituksen 

toteuttamiseen ja sen myötä saavutettaviin happamuus- ja metallikuormituksen 

pienentymiseen. Oppaan mukaan pohjaveden pinta tulee pitää 1,5 – 2,0 metrin 

syvyydestä alkavien sulfidikerrosten yläpuolella. Oppaassa on myös esitetty 

demonstraatiokentiltä saatuja tuloksia, joissa on vertailu eri kuivatusmenetelmien 

vaikutusta valumaveden laatuun. (Uusi-Kämppä et al. 2013) 

4.2.9 Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen 

suuntaviivat vuoteen 2020 

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä ympäristöministeriön kanssa laatinut ja 

julkaissut strategian happamista sulfaattimaista johtuvien haittojen vähentämiseksi 

vuosille 2011-2020. Oppaan tarkoituksena on edistää ja tukea vesienhoitosuunnitelmien 

toteuttamista. Strategiatyö pohjautuu haittojen syntymisen ehkäisyyn, haittojen 

torjuntaan, happamien sulfaattimaiden kartoitukseen ja luokitteluun, neuvonnan ja 

tiedottamisen lisäämiseen sekä happamien sulfaattimaiden huomioimiseen 

lainsäädännössä, ohjelmissa, tukijärjestelmissä sekä maankäytön suunnittelussa ja 

rakentamisessa. Strategian mukaan haittojen vähentämisen painopisteen tulisi olla 

kustannustehokkaissa ennalta ehkäisevissä toimissa, ja huomiota tulee kohdistaa 

erityisesti maankuivatustoimiin sekä ylijäämämaiden käsittelyyn ja sijoittamiseen. 

Julkaisuun on sisällytetty kuvaus happamien sulfaattimaiden syntymisestä, 

esiintymisestä ja vesistövaikutuksista, sekä esitetty arvio happamuuden hallintaan 
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soveltuvien toimenpiteiden vaikutuksista eri pääkohteille.  (Maa- ja 

metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö 2011) 

Strategian toimeenpanon edistämiseksi ja seurannan toteuttamiseksi maa- ja 

metsätalousministeriö on asettanut seurantaryhmän, joka on suorittanut väliarvioinnin 

strategian etenemisestä ja laatinut sen pohjalta väliraportin, johon on sisällytetty muun 

muassa strategian toimeenpanon edistyminen, arvio tavoitteiden saavuttamisesta sekä 

suosituksia vuosille 2018-2020. Väliraportin liitteenä on luettelo keskeisistä tutkimus- 

ja kehityshankkeista sekä selvityksistä, ohjeista ja oppaista. Väliraportin mukaan 

strategian toimeenpano on edennyt hyvin ja tietotoisuus happamista sulfaattimaista on 

lisääntynyt kartoituksen ja uusien tutkimus- ja selvityshankkeiden sekä oppaiden myötä. 

Pitkällä aikavälillä jatkuvan happamuus- ja metallikuormituksen odotetaan vähentyvän, 

mutta kustannustehokkaiden kuormitusta ehkäisevien menetelmien puute ja niiden 

käyttöönoton vaikeudet yhdessä kuormitusvaikutusten pitkäaikaisuuden, 

maankohoamisen ja maankäyttömuotojen vaatiman kuivatustarpeen kanssa vaikeuttavat 

tavoitteiden saavuttamista. (Keskisarja et al. 2018)  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄ 

5.1 Näytteenotto ja tutkimusalue 

Tutkimus- ja näytteenottoalue sijaitsi Torniossa Kromitien ja Thurevikinkadun 

risteyksessä, jossa näytteet otettiin liittymän parantamiseen liittyvältä 

rakennustyömaalta. Ramboll Finland Oy on aikaisemmin tehnyt sulfidisavitutkimuksen 

kyseiselle alueelle, joten alueella tiedettiin esiintyvän potentiaalisesti happamia 

sulfaattimaita. Ensimmäinen näytteenotto suoritettiin 17.5.2018, jolloin näytteet otettiin 

Thurevikinkadun siltakaivannosta korkeustasolta +0,90…1,20 m. Ensimmäisten 

näytteiden ominaisuudet eivät kuitenkaan täyttäneet GTK:n happamien sulfaattimaiden 

luokittelukriteereitä rikkipitoisuuden ja hapetetun maa-aineksen pH-muutoksen osalta. 

Toisella näytteenottokerralla näytteet otettiin Kromitien parantamiseksi suunnitellun 

hankkeen sulfidisavitutkimuksen yhteydessä tutkitusta pisteestä. Tällöin näytteet otettiin 

kolmelta eri korkeustasolta, jotka olivat +0,6…0,8 m, +0,8…1,0 m ja +1,25…1,45 m. 

Läheisien pohjavesiputken mukaan alueen pohjavedenkorkeus on vaihdellut tasolla 

+2,5…3,5 m, vuodesta ja vuodenajasta riippuen.  

Näytteenotot tapahtuivat kaivinkoneella kaivetuista kaivannoista, pohjavedenpinnan 

alapuolelta, joista näytteet otettiin pistolapiolla kaivannon seinämän puhdistamisen 

jälkeen. Näytteet suljettiin mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen ilmatiiviisiin 

pusseihin. Tämän avulla pyrittiin estämään näytteen hapettuminen. Näytteenoton 

yhteydessä kaivannon reunasta määritettiin sedimenttimittarilla maa-aineksen pH ja 

redox-potentiaali (Kuva 10), joiden avulla varmistettiin, että näytteenotto tapahtui 

hapettumattomasta kerroksesta, sekä määritettiin maaperän pH-profiili. 
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Kuva 10. pH-profiilin määrittäminen kaivannosta (Kuva Jukka-Pekka Kukkonen, 

Destia Oy).   

5.2 Liuotuskoe 

Tutkimuksessa käytetään ruotsalaisen Mark Radon Miljön Konsult AB:n kehittämän 

happamien sulfaattimaiden liukoisuuskokeen pohjalta muokattua liuotuskoetta, joka 

perustuu toistuviin hapetus-, suotautumis- ja kuivumissykleihin. Tämä kuvaa luonnossa 

tapahtuvaa pohjaveden pinnan yläpuolella olevan maa-aineksen syklittäistä kastumista 

ja kuivumista (Pousette et al. 2008; Eriksson 2012). Tutkimuksen tarkoituksena on 

vertailla neutralointiaineina käytettävien kalkin ja tuhkan vaikutusta suotoveden pH:n, 

sähkönjohtavuuden, redox-potentiaalin, alkaliniteetin, asiditeetin ja liukoisten 

metallipitoisuuksien muutoksiin.  

Koejärjestelyjä on kolme erilaista, joista kaikista tehdään kolme rinnakkaiskoetta. 

Ensimmäisessä liuotuskokeessa näytteenä käytetään neutraloimatonta maa-ainesta, joka 

edustaa luonnontilassa olevan maa-aineksen hapettumista ja toimii vertailupohjana 

muille koejärjestelyille. Toisessa liukoisuuskokeessa näytteenä käytetään poltetulla 

kalkilla neutraloitua maa-ainesta, ja kolmannessa näyte neutraloidaan lentotuhkaa 

käyttäen. Neutralointiaineet lisätään kenttäkosteaan maa-ainekseen, jonka jälkeen maa-
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aineksen ja neutralointiaineen seos sekoitetaan huolellisesti. Neutralointiaineiden 

annettaan reagoida kenttäkostean maa-aineksen kanssa ainakin kahden vuorokauden 

ajan, jonka jälkeen maa-aineksista muodostettaan näytteet anaerobista ja aerobista 

liuotuskoetta varten.  

Koe sisältää yhden anaerobisen eli hapettoman ja kymmenen aerobista eli hapellista 

liuotusta. Anaerobisessa liuotuksessa (Kuva 11) kenttäkosteaa näytemateriaalia 

sekoitetaan deionisoidun veden kanssa L/S suhteessa 5, näytteen vesipitoisuus 

huomioiden. Muodostuneen suspension annetaan laskeutua 1 – 2 tuntia, ennen kuin sen 

vesifaasista mitataan pH, redox ja sähkönjohtavuus. Näitä arvoja pidetään kokeen 

aerobisten liuotusten lähtöarvoina tuloksia esitettäessä. 

 

Kuva 11. Anaerobisen liukoisuuskokeen periaate (muokattu Pousette 2007, liite 1). 

Aerobista liukoisuuskoetta (Kuva 12) varten tutkimuksessa käytettävä maa-aines 

kuivataan uunissa 60°C:ssa 48 tunnin ajan, jonka jälkeen kuivattu maa-aines 

murskataan mekaanisesti rakeiksi, jotka läpäisevät 2 mm seulan. Kuivatusta ja 

murskatusta maa-aineksesta muodostetaan 100 gramman näytteitä. 100 gramman 

näytemäärä sisältää sekä maa-aineksen että neutralointiaineet, jolloin:  

Neutraloimaton 0-näyte: m(maa-aines) = 100 g  

 Kalkilla neutraloitu näyte: m(maa-aines) + m(kalkki) = 100g 

 Tuhkalla neutraloitu näyte: m(maa-aines) + m(tuhka) = 100g  

Näytteisiin lisätään deionisoitua vettä L/S suhteessa 3 ja veden annetaan suotautua 

näytteen ja suodatinpaperin läpi. Suotautuneesta vedestä mitataan pH, redox ja 

sähkönjohtavuus. Tämän jälkeen näyte kuivataan uudestaan 60°C:ssa 48 tunnin ajan ja 

liukoisuuskoe toistetaan mittauksineen.  
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Kuva 12. Aerobisen liukoisuuskokeen periaate (muokattu Pousette 2007, liite 1 s. 

3). 

Liuotussyklien aikana suotovesinäytteen pH alkaa laskea, koska maa-aines hapettuu. 

Syklittäistä kuivaamista ja kastelua toistetaan kymmenen syklin ajan (Kuva 13). 

Suotovesistä kerätään kokoomanäytteitä, jotka toimitetaan laboratorioon (Eurofins 

Ahma Oy) analysoitavaksi. Suotovesistä analysoidaan alkaliniteetti, asiditeetti sekä 

liukoiset rikki ja metallipitoisuudet Fe, Al, Cd, Co, Cu, Ni, Zn, U, Mn ja Pb osalta (liite 

7).  
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Kuva 13. Aerobisen liukoisuuskokeen ensimmäinen suotautuminen käynnissä 

(Kuva Ville Parantala). 

5.2.1 Muutokset kokeen suorittamisen aikana 

Alkuperäiseen tutkimusmenetelmään tehtiin muutos kokeen suorittamisen aikana, koska 

suotovesien pH:ssa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Liuotuskokeen 40 tunnin 

hapettumis- ja kuivumisaikaa pidennettiin kuuteen vuorokauteen seitsemännen 

liuotuskerran jälkeen. Kaikista kolmesta eri koejärjestelystä yksi rinnakkaiskoe 

suoritettiin loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.  

Varsinaisen syklittäisen liuotuskokeen loputtua näytteet jätettiin hapettumaan 

huonelämpötilaan löyhästi peitettynä. Näytteitä kasteltiin kevyesti kerran viikossa, 

mutta ei siinä määrin, että näytteestä suotautuisi vettä. 31 vuorokauden 

hapettumisjakson jälkeen näytteille suoritettiin viimeinen liuotus ja suotovesistä 

mitattiin pH, sähkönjohtavuus ja redox-potentiaali. 
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5.3 Neutralointiaineen määrän määritys 

Neutralointiaineiden määrä mitoitetaan kalkin osalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

ohjeistuksen mukaisesti maa-aineksen rikkipitoisuuteen perustuen, ja tuhkan määrä 

vertaamalla sen kokonaisneutraloivaakykyä tutkimuksessa käytettävän kalkkituotteen 

kokonaisneutraloivaankykyyn. Tutkimuksessa neutralointiaineina käytetään SMA 

Mineralin Kalkmix Special kalkkituotetta, joka on hienojakoista poltettua 

kalkkijauhetta, sekä Oulun Energia Oy:n tuottamaa lentotuhkaa (jatkossa OE-tuhka). 

Kalkmix Specialin tuoteseloste on esitetty liitteessä 1. OE-tuhkalle suoritettiin 

maarakennushyötykäyttö- ja lannoitekelpoisuustutkimukset, joiden tulokset ovat esitetty 

liitteessä 2.  

Bonden (2018) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle laatimassa ohjeessa kalkitusmäärä 

lasketaan rikkipitoisuuden perusteella NSW Acid Sulfate Soils Management Advisoryn 

laatiman Acid Sulfate Soils Assessment Guidelines -ohjeen mukaisesti. Kalkitusmäärän 

laskenta perustuu puhtaan kalsiumkarbonaatin kokonaisneutraloivaan kykyyn (40 %Ca), 

joka puolestaan perustuu kalsiumkarbonaatin sisältämään kalsiumin 

massaprosenttiosuuteen. Maa-aineksen tiheyden vaikutusta ei huomioida Bonden (2018) 

laatimassa ohjeistuksessa, jonka vuoksi varmuuskerrointa ei ole kasvatettu, vaikka 

saven tiheys on suurempi kuin alkuperäisen kaavan oletusarvona oleva 1 t/m
3
. Tällöin 

kalkitusmäärä voidaan laskea: 

𝑆% ∗ 30,59 ∗ 1,02 ∗ 1,5 =
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑘𝑔)

1000 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑎−𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎
   (32)

  

jossa: S% = kokonaisrikkipitoisuus (m-%)   

 30,59 = muuntokerroin, jolla kokonaisrikki muunnetaan rikkihapoksi

 1,02 = muuntokerroin, jolla muunnetaan rikkihapon määrä 100%:ksi  

               kalsiumkarbonaatiksi   

 1,5 = varmuuskerroin 

Määrityksessä käytetään maanäytteestä muodostetusta kokoomanäytteestä analysoitua 

kokonaisrikkipitoisuuden arvoa 0,562 m-% (liite 8). Tällöin kalkitusmäärä yhtälöä (32) 

käyttäen on: 
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0,562 ∗ 30,59 ∗ 1,02 ∗ 1,5 =
26,3 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔 𝑚𝑎𝑎−𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎
=

2,63 𝑔

100 𝑔 𝑚𝑎𝑎−𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎
  

Neutralointiaineena käytettävän kalkkituotteen kokonaisneutraloiva kyky (42 %Ca) on 

esitetty tuoteselosteessa (liite 1). OE-tuhkan kokonaisneutraloiva kyky (8,1 %Ca) 

määritettiin lannoitekelpoisuustutkimuksen yhteydessä (liite 2). Neutralointiin 

käytettävän tuhkan määrä 100 grammaa maa-ainesta kohden määritetään 

kokonaisneutraloivan kyvyn mukaan yhtälöstä: 

𝑁𝐾𝑘𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖

𝑁𝑘𝑡𝑢ℎ𝑘𝑎
∗ 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑖𝑛 𝑚ää𝑟ä =

42(%𝐶𝑎)

8,1(%𝐶𝑎)
∗ 2,63 𝑔 = 13,64 𝑔   (33) 

jossa: NK = neutralointiaineen kokonaisneutraloiva kyky 

Tutkimuksessa käytettävien neutralointiaineiden määrä on siis: 

- Kalkkia 2,63 g / 100 g maa-ainesta 

- Tuhkaa 13,64 g / 100 g maa-ainesta  
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6 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Liuotuskokeessa käytetyt hapettumisajat eri liuotuskertojen välissä olivat aluksi 2 vrk ja 

lopussa osaksi 6 vrk (taulukko 8). Jatkossa neutraloimattomista näytteistä käytetään 

nimitystä 0-näyte, tuhkalla neutraloidusta nimitystä T-näyte ja kalkilla neutraloidusta 

nimitystä K-näyte. Liuotuskokeen loputtua analysoitavaksi lähetettävät vesinäytteet (24 

kpl) valittiin kokeen suorittamisen aikana mitattujen pH:n ja sähkönjohtavuuden 

muutosten perusteella.   

Taulukko 8. 0-, T- ja K-näytteiden eri liuotuskertaa vastaava hapettumisaika 

vuorokausina kokeen aloituksesta alkaen. 

 

Suotovesinäytteistä mitatut pH, sähkönjohtavuus ja redox-potentiaali noudattivat hyvin 

samanlaista trendiä eri rinnakkaisnäytteiden välillä ja vaihteluvälit olivat pieniä (liitteet 

3-6). Tämä tarkoittaa, että näytteiden homogenisointi ja neutralointiaineiden sekoitus 

näytteisiin oli onnistunut hyvin. Tulosten tarkastelun havainnointikuvissa kappaleissa 

6.2, 6.3 ja 6.4 on käytetty rinnakkaiskokeiden keskiarvoa, joilla on toisistaan poikkeavat 

hapettumisajat liuotuskerroilla 8 – 10 (taulukko 8). Hapettumisajan pidentämisellä ei 

ollut keskiarvoa merkittävästi vääristävää vaikutusta. 

6.1 Maa-aines 

Tutkimusalueen kaivannosta tehtyjen mittausten perusteella tutkimuksessa käytetyn 

maa-aineksen pH oli luonnontilassa noin 7,4 ja se oli pelkistyneessä tilassa (Taulukko 

9). Tutkimuksessa käytetty maa-aines on peräisin tasolta +1,25…+1,45. Tutkimuksessa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 2 4 6 8 10 14 16 22* 28* 34*

02 2 4 6 8 10 14 16 18 21 23

03 2 4 6 8 10 14 16 22* 28* 34*

T1 2 4 6 8 10 14 16 22* 28* 34*

T2 2 4 6 8 10 14 16 18 21 23

T3 2 4 6 8 10 14 16 22* 28* 34*

K1 2 4 6 8 10 14 16 22* 28* 34*

K2 2 4 6 8 10 14 16 18 21 23

K3 2 4 6 8 10 14 16 22* 28* 34*

Liuotuskerta Näyte

                    *  = liutotuskertojen välinen hapettumisaika muutettu 40 tunnista kuuteen vuorokauteen
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käytetystä maa-aineksesta analysoitiin happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa ja 

luokittelemisessa hyväksikäytettävät ominaisuudet (liite 8). Tulosten perusteella 

kyseessä on potentiaalisesti hapan sulfaattimaa, jolla on korkea happamoitusriski, mutta 

todennäköisesti alhainen hapontuottokapasiteetti (taulukko 10). Maa-aineksella ei 

oleteta olevan orgaanisesta aineksesta johtuvaa puskurikykyä. 

Taulukko 9. Maa-aineksesta näytteenoton yhteydessä määritetyt ominaisuudet 

toisella näytteenottokerralla. 

Korkeus (m) pH Redox 

(mV) 

Väri Silmämääräinen 

maalaji 

+ 2,50 7,09 -173,5 Harmaa Savi 

+1,60 7,29 -265,0 Musta Savi 

+1,40 7,37 -176,6 Musta Savi 

+1,20 7,47 -166,5 Musta, Savi 

+1,00 7,35 -117,6 Musta, harmaita juovia Savi 

+0,80 7,38 -146,5 Musta, harmaita juovia Savi 

+0,60 7,36 -70,5 Musta, harmaita juovia Savi 

 

Taulukko 10. Maa-aineksesta muodostetusta kokoomanäytteestä analysoidut 

ominaisuudet, niiden raja-arvot Suomessa (Edén et al. 2012) sekä omaisuuksien 

vaikutus (Pousette 2007, Smart et al. 2002). 

Ominaisuus Analysoitu Raja-arvo 

Suomessa 

Ominaisuuden vaikutus 

Hehkutushäviö 4,1 %  Ei merkittävää puskurikykyä 

NAG-pH 3,6 < 4,0 Korkea happamoitumisriski 

pH:n muutos 3,8 > 0,5 Täyttää HS-maan kriteerin 

Nettohapontuotto 

pH 4,5 

2,0 kg H2SO4 / 

tonni 

 Potentiaalisesti happoa 

tuottava, alhainen kapasiteetti 

Rikkipitoisuus 0,56 m-% 0,2 m-% Korkea happamoitumisriski 

Rauta-rikki suhde 7,5  Jonkin verran happamoittava 

 



79 

 

6.2 Suotoveden pH 

0-näytteiden suotovesien pH laski alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisella 

hapettumisajalla pH-arvosta 8,2 arvoon 6,85. Kasvattamalla hapettumisaikaa kolmen 

viimeisen hapettumis-liuotussyklin aikana pH laski loppuarvoon 6,6 (keskiarvo). 

Kokeen aikana mitattu alhaisin pH oli 6,55 (liite 4). pH:n lasku oli ennalta arvioitua 

hitaampaa, eikä metallien liukoisuutta tehostavia pH-arvoja saavutettu kokeen aikana. 

0-näytteiden suotovesien pH keskiarvo eri liuotuskerroilta (Kuva 14) osoittaa, että pH:n 

muutos on laskevan trendin mukaista. Tämän perusteella voidaan olettaa, että pH ei ole 

saavuttanut vielä alhaisinta arvoaan ja tulisi näin ollen yhä laskemaan. pH:n laskun 

hitauteen vaikuttaa rikkipitoisuuden lisäksi myös maa-aineksen puskurikyky. Vaikka 

kokeessa käytetyllä maa-aineksella ei olekaan merkittävää puskurikykyä 

hehkutushäviön perusteella, voi puskurikyky perustua myös esimerkiksi kappaleessa 

2.7.2 esitettyyn kationinvaihtopuskuriin tai alumiini- ja rautapuskureihin.  

Tuhkan käyttäminen neutralointiaineena nosti suotoveden pH:n lähtöarvon noin 8,5:een, 

eli vain 0,3 pH-yksikköä korkeammaksi kuin 0-näytteessä. Ensimmäisen suodatuksen 

yhteydessä mitattujen suotovesien pH keskiarvo oli noin 7,7, kuten myös viimeisellä 

kerralla mitattujen suotovesien pH keskiarvo (Kuva 14). T-näytteiden suotovesien pH 

pysyi hyvin tasaisena koko kokeen ajan, vaihteluvälin ollessa 7,52 - 7,96. pH:n 

muutosta tarkasteltaessa voidaan todetta, että kappaleessa 5.3 esitetty neutralointiaineen 

määrän määritystapa oli hyvin toimiva ja neutralointiaineen määrä oli sopiva. 

Laadullisesti suotovesi on hieman neutraalia emäksisempää, mutta pitkän ajan kuluessa 

pH oletettavasti laskee neutraalin tasolle maaperän puskuri- ja neutralointikyvyn 

heikentyessä. 

Kalkin käyttäminen neutralointiaineen nosti veden pH:n alkutilanteessa arvoon 11,7, 

joka on huomattavasti korkeampi kuin 0- ja T-näytteissä. pH:n lähtöarvo kasvoi 3,5 pH-

yksikköä 0-näytteeseen verrattuna, mutta ensimmäisten liuotusten yhteydessä se laski 

noin arvoon 9,1 (Kuva 14). Tämä oli odotettavissa, koska neutralointiaineena käytetty 

jauhemainen poltettukalkki (kalsiumoksidi) on hyvin nopeavaikutteista, mutta myös 

nopeammin liukenevaa kuin esimerkiksi kalsiumkarbonaatti. Suotoveden pH tasoittui 

alun laskun jälkeen, ja kolmannesta liuotuskerrasta lähtien se pysyi suurin piirtein 

välillä 8,3 - 8,2. Suotoveden pH:n tasoittumisen jälkeen, eli kolmannesta liuotuksesta 

lähtien, suotovesistä mitattujen pH-arvojen mediaani ja keskiarvo olivat 8,3 
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vaihteluvälin pysyen varsin pienenä välillä 8,16 - 8,46. Kalkilla neutraloitujen 

maanäytteiden pH nousi sen verran korkeaksi, että se tehosti emäksissä olosuhteissa 

liukenevammaksi muuttuvien aineiden ja yhdisteiden liukenemista. Yhdeksännellä 

liuotuskerralla eräästä K-näytteestä mitattu pH 7,59 laskee tämän liuotuskerran 

keskiarvoa. Mittaus oli todennäköisesti virheellinen, tai suotautuminen oli 

epäonnistunut, koska sitä edeltävällä ja seuraavalla mittauksilla pH oli ollut n. 8,4 - 8,3. 

 

Kuva 14. O-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden pH-arvojen keskiarvo ja 

vaihteluväli eri liuotuskerroilla. 

Hapettumisajan pidentymisellä hapettumis-liuotussyklin aikana huomattiin olevan 

suotoveden pH:ta laskeva vaikutus. Tämä on huomattavissa erityisesti liuotuskerran 6 

kohdalla, jolloin liuotusta edeltävä hapettumisaika oli 40 tunnin sijaan lähes 4 

vuorokautta. Liuotuskertojen 6 ja 7 välinen hapettumisaika oli puolestaan jälleen 40 

tuntia, jolloin 7. liuotuskerralla suotovesien pH oli korkeampi kuin edeltävällä kerralla. 

Hapettumisajan pidentymisen vaikutus suotoveden pH:n laskuun on nähtävissä myös 

liitteessä 4 esitetyistä eri rinnakkaiskokeiden tuloksista. Liuotuskerran 7 jälkeen 

rinnakkaisnäytteillä 1 ja 3 on käytetty pidennettyä hapettumisaikaa (6 vrk). 

Rinnakkaisnäytteen 2 hapettumisaika on pidetty alkuperäisen tutkimussuunnitelman 

mukaisena (noin 40 tuntia). Tarkasteltaessa liuotuskertojen 7 ja 10 rinnakkaiskokeiden 1 

ja 3 pH-arvoja huomataan, että hapettumisajan pidentäminen laski rinnakkaiskokeiden 
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suotovesien pH-arvoja erityisesti 0-näytteiden suotovesissä, mutta hieman myös K-

näytteiden tapauksessa. T-näytteiden suotovesien pH pysyi lähes muuttumattomana 

hapettumisajan pidentymisestä huolimatta. Tämä johtunee siitä, että neutralointiaineena 

käytetty lentotuhka ei liukene suotovesiin yhtä helposti ja nopeasti kuin kalsiumoksidi. 

Lisäksi lentotuhkalla neutraloiduissa näytteissä neutraloitumisprosessit tapahtuvat 

hitaammin kuin nopeavaikutteisessa kalsiumoksidissa, mikä pitää pH:n muutoksen 

vähäisenä myös hapettumisajan pidentyessä.  

6.3 Suotoveden sähkönjohtavuus 

Sähkönjohtavuudessa on huomattavissa alkuhuuhtoumasta johtuva voimakas 

sähkönjohtavuuden kasvu ensimmäisellä liuotuskerralla (Kuva 15). Voimakkain 

alkuhuuhtouman vaikutus on havaittavissa K-näytteiden suotovesillä, mikä johtuu 

todennäköisesti emäksissä olosuhteissa liukenevammaksi muuttuvien rikkiyhdisteiden, 

kuten sulfaattien, ja helposti liukenevan kalsiumoksidin liukenemisesta veteen. 

Kokeessa käytetyssä kalkkituotteessa kalsiumoksidin pitoisuus kuiva-aineesta on 61% 

ja reaktiivisen kalsiumoksidin kuiva-ainespitoisuus on 17 % (Liite 1).  Rikkiyhdisteiden 

liukenemista tarkastellaan kattavammin kappaleessa 6.6. T-näytteiden suotovesien 

alkuhuuhtouma muodostuu todennäköisesti lentotuhkan mukana tulleista helposti 

liukenevista kloridi- ja rikkiyhdisteistä. 0-näytteessä alkuhuuhtouma puolestaan johtuu 

luontaisesti helposti liukenevien ja hapettuessaan liukeneviksi muuttuvien aineiden 

liukenemisesta. 
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Kuva 15. O-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden sähkönjohtavuuden 

keskiarvo ja vaihteluväli eri liuotuskerroilla. 

Sähkönjohtavuuserot 0-, T- ja K-näytteiden suotovesien välillä tasoittuivat kokeen 

loppua kohti, ja viidennestä liotuskerrasta jatkuen sähkönjohtavuudet olivat suunnilleen 

välillä 10 - 40 mS/m. Tämä vastaa melko hyvin aikaisempia tutkimuksia, joissa on 

tutkittu happamien sulfaattimaiden vesistöjen sähkönjohtavuutta. Esimerkiksi Hadzic et 

al. (2014) toteavat tutkimuksessaan, että happamien sulfaattimaiden vesistöjen 

sähkönjohtavuus on tyypillisesti yli 20 mS/m ja paikoitellen jopa yli 200 mS/m. 

Sähkönjohtavuuden korrelointi pH:n muutokseen on selvimmin havaittavissa 0-näytteen 

tapauksessa (liite 3), koska muissa näytteissä pH pysyi melko tasaisena koko kokeen 

ajan. Esimerkiksi liuotuskerralla 6, jolloin 0-näytteen pH:ssa tapahtui noin puolen 

yksikön tipahdus, 0-näytteen sähkönjohtavuuden keskiarvo kasvoi yli kaksinkertaiseksi 

verrattuna sitä edeltävään ja seuraavaan liuotuskertaan. Eri koejärjestelyjen 

rinnakkaiskokeiden tulokset sähkönjohtavuuden osalta on esitetty liitteessä 5. Myös 

hapettumisajan pidentämisen vaikutus on havaittavissa 0-näytteelle suoritetulla 

liuotuskerroilla 8 - 10, jolloin hapettumisaikaa kasvatettiin rinnakkaisnäytteille 1 ja 3. 

Näissä rinnakkaisnäytteissä sähkönjohtavuus oli huomattavasti suurempi, kuin 

rinnakkaisnäytteessä 2, jolle hapettumisaikaa ei kasvatettu, vaikka pH erot eivät olleet 

merkittäviä liuotuskerroilla 8 ja 9. Viimeisellä liuotuskerralla 0-näytteen kohonneeseen 

sähkönjohtavuuteen vaikuttaa todennäköisesti myös pH:n lasku, koska tällöin 
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rinnakkaiskokeista 01 ja 03 mitattiin alhaisimmat pH:t. Hapettumisajan vaikutus T- ja K-

näytteiden sähkönjohtavuuteen on myös havaittavissa liuotuskerroilla 8 – 10, mutta erot 

eivät ole yhtä merkittäviä kuin 0-näytteen tapauksessa.   

6.4 Suotoveden redox-potentiaali 

Näytteistä mitatut redox-potentiaalit (liite 6) osoittavat, että näytteiden hapettumisaste 

kasvaa kokeen etenemisen myötä (Kuva 16). 0-näyte ja K-näyte olivat alkutilanteessa 

selvästi pelkistyneessä tilassa, koska niiden redox-potentiaali on negatiivinen. T-näyte 

on puolestaan alkutilanteessa hieman hapettunut, joka voi johtua siitä, että 

neutralointiaineen lisäämisen ja sekoittamisen jälkeen näytepussiin oli jäänyt ilmaa tai 

pussia ei oltu saatu suljettua ilmatiiviiksi. Mittaustulosten mukaan neutraloiduilla 

näytteillä hapettuminen etenee hitaammin kuin neutraloimattomalla 0-näytteellä. Tämä 

johtuu todennäköisesti neutralointiaineiden sisältämien alkali- ja maa-alkalimetallien 

pelkistävästä vaikutuksesta (Suikkanen 2018). 

 

Kuva 16. O-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden redox-potentiaalien 

keskiarvo eri liuotuskerroilla. 
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6.5 Suotoveden alkaliniteetti ja asiditeetti 

Suotoveden alkaliniteetin avulla pyrittiin tarkastelemaan suotoveden puskurikyvyn 

heikentymistä liukoisuuskokeen kuluessa ja sen korrelointia pH muutosten kanssa. 

Asiditeetin avulla puolestaan pyrittiin arvioimaan neutraloitavissa olevan happamuuden 

määrää. Asiditeetti pysyi kuitenkin määritysrajan (0,10 mmol/l) alapuolella kaikkien eri 

koejärjestelyjen suotovesinäytteissä, mikä tarkoittaa, että suotovesissä ei ollut 

neutraloitavissa olevaa happamuutta tai happamuus oli merkitsemättömän vähäistä.   

0-näytteiden suotovesien alkaliniteetti käyttäytyi odotetun lailla, sillä alkaliniteetin 

alentuminen näkyy ennen pH:n laskua (Kuva 17). Tämä on nähtävissä erityisesti 10 ja 

23 vuorokauden määrityksistä, joita molempia seuraa pH:n lasku seuraavalla tai 

seuraavilla liuotuskerroilla. Sama havainto voitaisiin todennäköisesti tehdä 4 - 8 

vuorokauden hapettumisen jälkeen, mutta tämän kohdan alkaliniteetin muutos ei näy 

kuvaajasta, koska alkaliniteetti määritettiin 4 - 10 vuorokauden kokoomanäytteestä. 0-

näytteiden suotovesien alkaliniteetti on hyvällä tasolla vielä 21 vuorokauden 

hapettumisen jälkeen. Sen jälkeen alkaliniteetti tippuu alle 0,05 mmol/l, joka Oravaisen 

(1999) mukaan tarkoittaa, että vedet ovat suuressa vaarassa happamoitua. kokeen 

lopussa 0-näytteen alkaliniteetti loppuu täysin, koska 34 vuorokauden jälkeen mitattu 

alkaliniteetti on alle 0,01 mmol/l. Tämä tukee myös kappaleessa 6.1 esitettyä näkemystä 

siitä, että 0-näytteiden suotovesien pH:n lasku ei ole vielä saavuttanut minimiään, vaan 

lasku jatkuisi edelleen sulfidien hapettuessa.   

 

Kuva 17. O-näytteiden suotovesien kokoomanäytteistä määritetyt alkaliniteetti ja 

asiditeetti muutokset sekä suotovesistä mitattu pH keskiarvo hapettumisajan 

kasvaessa.  
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T-näytteissä alkaliniteetti pysyi hyvällä tasolla (Oravainen 1999) koko kokeen ajan, 

mutta se kuitenkin laski kokeen loppua kohden (Kuva 18).  T-näytteiden alkaliniteetti ei 

kokeen aikana osoittanut merkkejä suotovesien happamoitumisesta, kuten ei myöskään 

hyvin tasaisena pysynyt suotovesien pH. Alkaliniteetin laskeva trendi voi kuitenkin 

tarkoittaa, että suotovesien puskurikyky tulee loppumaan jossain vaiheessa, jota voi 

seuraa suotoveden pH:n lasku. Neutralointiaineiden vaikutuksesta suotoveden pH:n ei 

pitäisi laskea happaman puolelle, vaan alkaliniteetin loppuessa vesien pH:n tulisi säilyä 

neutraalina tai hieman emäksisenä. Tähän kuluvaa aikaa ei kuitenkaan voida päätellä 

kokeen tuloksista.  

 

Kuva 18. T-näytteiden suotovesien kokoomanäytteistä määritetyt alkaliniteetti ja 

asiditeetti muutokset sekä suotovesistä mitattu pH keskiarvo hapettumisajan 

kasvaessa. 

K-näytteissä suotovesien alkaliniteetti pysyi vielä huomattavasti korkeammalla, kuin T-

näytteissä. Alkaliniteetti pysyi hyvin tasaisena (kuva 19), ja alhaisimmillaankin se oli 

0,99 mmol/l. Tulosten perusteella K-näytteiden alkaliniteetin voidaan olettaa pysyvän 

luokitukseltaan hyvänä pitkän aikaa, koska laskevaa trendiä ei ole havaittavissa 34 

vuorokauden hapettumisajan jälkeen. 
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Kuva 19. K-näytteiden suotovesien kokoomanäytteistä määritetyt alkaliniteetti ja 

asiditeetti muutokset sekä suotovesistä mitattu pH keskiarvo hapettumisajan 

kasvaessa. 

6.6 Alkuainepitoisuudet maa- ja suotovesinäytteissä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia happamissa olosuhteissa liukoiseksi muuttuvien 

metallien ja rikin liukoisia pitoisuuksia suotovesissä, sekä maa-aineksen kuiva-

ainespitoisuuksien muutoksia kokeen aikana. Suotovesien happamuus ei kuitenkaan 

laskenut metallien liukoisuutta huomattavasti tehostavalle tasolle. Rinnakkaiskokeiden 

suotovesistä muodostetuista kokoomanäytteistä analysoidut alkuaineiden liukoiset 

pitoisuudet, alkaliniteetti ja asiditeetti ovat esitetty liitteessä 7. Maanäytteistä 

analysoidut alkuaineiden kuiva-ainespitoisuudet ennen liuotuskokeita ovat esitetty 

liitteessä 8 ja liukoisuuskokeiden jälkeiset liitteessä 9. 

Tässä kappaleessa esitettyjen alkuainepitoisuuksien lisäksi tutkittavien metallien 

joukossa oli myös lyijy. Lyijyn liukoiset pitoisuudet olivat määritysrajaa alhaisemmat 

lähes jokaisessa suotovesinäytteessä, lukuun ottamatta 0-näytteen alkuhuuhtoumaan 

liuennutta helposti liukenevassa muodossa olevaa lyijyä, joten se on jätetty tulosten 

tarkastelun ulkopuolelle. Lyijyn kuiva-aines pitoisuudet maa-aineksessa olivat pysyneet 

0- ja K-näytteissä lähes muuttumattomina ja mittausepävarmuuden sisällä. T-näytteissä 

pitoisuudet olivat lähes kaksinkertaistuneet, joka johtuu neutralointiaineena käytetyn 

lentotuhkan sisältämästä lyijystä. Tämä ei silti näkynyt T-näytteiden suotovesien lyijyn 

liukoisissa pitoisuuksissa, koska suotovesien pH pysyi lähes neutraalina.  
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6.6.1 Liukoisuuden kasvu suotovesien happamoituessa 

Alumiinin, kadmiumin, kuparin, raudan, mangaanin ja sinkin liukoiset pitoisuudet olivat 

korkeimmillaan neutraloimattomien 0-näytteiden suotovesissä, joissa pH oli matalin. 

Tähän vaikuttaa todennäköisesti myös neutralointiaineiden sitova vaikutus, koska 

etenkin tuhka pystyy adsorptoimaan itseensä metalleja. Kuvissa 20 ja 21 on esitetty 

edellä mainittujen metallien kumulatiivin liukeneminen suotovesiin kokeen edetessä. 

Näiden metallien kuiva-ainespitoisuuksien muutoksen eivät näy kuiva-

ainespitoisuustuloksissa, koska suotovesiin liuenneet määrät ovat pieniä aineiden 

kokonaismäärän verrattuna. Muutokset ovat mittausepävarmuuden sisällä, jonka vuoksi 

esimerkiksi sinkin kuiva-ainespitoisuus 0-näytteissä on suurempi kokeen jälkeen kuin 

ennen koetta. 

Neutraloinnilla on suurin vaikutus kadmiumin, mangaanin ja raudan liukoisuuden 

pienentymiseen. Mangaanin suurin liukoinen pitoisuus oli noin 750 kertaa suurempi 0-

näytteiden suotovesissä kuin K-näytteiden suotovesissä. Hapettumisajan pidentymisellä 

on havaittavissa suuri vaikutus mangaanin liukoisuuteen, koska liukoiset pitoisuudet 

kasvoivat 0-näytteissä noin 4,5 kertaisiksi ja T-näytteissä jopa yli 50 kertaisiksi 

hapettumisajan pidentyessä 40 tunnista kuuteen vuorokauteen (liite 7). Näissä näytteissä 

pH-arvojen erotus oli maksimissaan 0,2 yksikköä, joten pH:n laskulla ei ole tässä 

tapauksessa suurta vaikutusta. Tutkituista metalleista mangaania liukeni eniten 

suotovesiin, ja sen kumulatiivinen määrä 0-näytteiden suotovesissä oli noin 2400 μg 

(Kuva 20b).  

Kadmiumin liukoisuutta tarkasteltaessa on huomattavissa, että liukoisuus pysyy 

määritysrajaa (0,01 μg/l) alhaisempana kaikissa K-näytteiden suotovesinäytteissä. 

Näiden suotovesien pH pysyi välillä 9,1 - 8,1, josta voidaan päätellä, että kadmium 

pysyy lähes veteen liukenemattomana näillä suotoveden pH arvoilla. Kuvassa 20a 

esitetyssä kumulatiivisessa kertymässä K-näytteiden suotovesiin liuenneen kadmiumin 

määrä on hieman vääristynyt, koska tulokset on laskettu analyysimenetelmän 

määritysrajaa käyttäen. Tällöin kumulatiivinen kertyminen on todellista kertymää 

voimakkaampaa. Myös kadmiumin tapauksessa hapettumisajan pidentyminen tehosti 

liukenevuutta, mutta liukoisuuserot pysyivät alle 3,5 kertaisina hapettumisajan 

pidentyessä. 
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Raudan liukeneminen suotovesiin oli huomattavasti korkeampaa neutraloimattomasta 0-

näytteestä kuin neutraloiduista T- ja K-näytteistä (Kuva 20c). Suurin osa 0-näytteen 

suotovesiin liuenneesta raudasta on peräisin voimakkaasta alkuhuuhtoumasta, ja 

liuotuskertojen lukumäärän kasvaessa raudan liukoiset pitoisuudet tasoittuivat eri 

koejärjestelyjen välillä. Raudan liukeneminen suotovesiin alkaa tehostumaan vasta pH:n 

laskiessa alle viiden (Tack et al. 1996), joten neutralointiaineiden sitovan vaikutuksen 

voidaan olettaa ehkäisevän raudan huuhtoutumista ja liukenemista suotovesiin.   

Kuva 20. a) Kadmiumin, b) mangaanin ja c) raudan kumulatiivinen liukeneminen 
suotovesiin. 
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Alumiinin, kuparin ja sinkin tapauksessa erot eivät olleet yhtä merkittäviä kuin 

kadmiumin, mangaanin ja raudan tapauksessa. Alumiinia ja kuparia liukenee 

ensimmäisillä liuotuskerroilla huomattavasti suurempia määriä 0-näytteen suotovesiin 

kuin T- ja K-näytteiden suotovesiin (Kuva 21a ja b). Liukoiset pitoisuudet kuitenkin 

tasoittuvat eri koejärjestelyjen välillä samaan suurusluokkaan liuotuskertojen määrän 

kasvaessa. Tämä tarkoittaa, että suotoveden pH ei laskenut alumiinin ja kuparin 

liukoisuutta tehostaviin arvoihin, vaan liukoisuuskokeen alussa niiden liukenemista 

suotovesiin estää neutralointiaineiden sitova vaikutus.  

Sinkin liukoisuuden ja suotoveden pH:n välinen riippuvuus puolestaan näkyy sekä 

sinkin liukoisissa pitoisuuksissa, että niiden avulla lasketussa kumulatiivisessa 

kertymässä suotovesiin (Kuva 21c). Tulosten perusteella sinkki pysyy niukasti 

liukenevana suotoveden pH-arvon pysyessä suurempana kuin 8. Tällöin liukoisuus on 

vähäistä myös ensimmäisen liuotuskerran aikana tapahtuvassa alkuhuuhtoumassa. 0- ja 

T-näytteiden suotovesien pH:n vaikutusta sinkin liukenemiseen tarkasteltaessa on 

huomattavissa, että pH:n laskiessa myös sinkin liukoisuus kasvaa. Alussa molempien 

näytteiden suotovesien pH ja sinkin liukoisuus ovat lähes samat. T-näytteiden 

suotovesien pH pysyy lähes muuttumattomana, ja samoin myös sinkin liukoinen 

pitoisuus. 0- näytteiden suotovesien pH puolestaan laskee melko tasaisesti, ja lopussa 

sinkin liukoinen pitoisuus kasvaa suotoveden pH:n lähestyessä arvoa 6,5.  
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Kuva 21. a) Alumiinin, b) kuparin ja c) sinkin kumulatiivinen liukeneminen 

suotovesiin. 

6.6.2 Liukoisuuden kasvu suotovesien alkalisoituessa 

Rikin ja uraanin liukoisuuden havaittiin kasvavan suotoveden korkeilla pH-arvoilla 

(Kuva 22). Puhdas alkuaine rikki on veteen liukenematonta, jonka vuoksi rikki liukenee 
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suotovesiin rikkiyhdisteinä, todennäköisimmin sulfaatteina (SO4
2-

). Kaikkien 

koejärjestelyjen tapauksessa rikiyhdisteiden liukoisuus on voimakkainta ensimmäisten 

liuotusten suotovesiin, jonka jälkeen liukoisuus pienenee. Voimakkainta alun 

liukeneminen on K-näytteiden suotovesiin. Tämä johtuu siitä, että rikkiyhdisteistä 

varsinkin sulfaatit liukenevat neutraalissa ja emäksissä olosuhteissa maaveteen (Pietilä 

et al. 2014), eli tässä tapauksessa suotovesiin. Tämä on havaittavissa liitteessä 7 

esitetyistä rikin liukoisista pitoisuuksista sekä kuvasta 22a. Neutralointiaineena 

käytetystä lentotuhkasta peräisin olevat liukenevat rikkiyhdisteet kasvattavat puolestaan 

rikin liukoisia pitoisuuksia T-näytteiden suotovesissä, koska 0- ja T-näytteiden 

suotovesien pH ovat kokeen alussa samalla tasolla. Lähes vastaavista pH-arvoista 

huolimatta, T-näytteiden suotovesien rikkipitoisuudet ovat alussa 3 - 4 kertaa suurempia 

kuin 0-näytteiden suotovesien. Liuotuskertojen määrän kasvaessa rikin liukoiset 

pitoisuudet tasoittuvat samaan suuruusluokkaan kaikissa koejärjestelyissä. 

Rikkiyhdisteiden liukeneminen maa-aineksesta suotovesiin näkyy myös maanäytteiden 

rikkipitoisuuden muutoksissa. Maa-aineksen kokonaisrikkipitoisuus laski keskimäärin 

0-näytteissä 19 m-%, T-näytteissä 32 m-% ja K-näytteissä 67-%, verrattaessa eri 

maanäytteiden kokonaisrikkipitoisuutta liuotuskokeen jälkeen koetta ennen 

analysoituun kokonaisrikkipitoisuuteen (liitteet 8 ja 9). Rikkiyhdisteiden liukeneminen 

ei kuitenkaan laske T- ja K-näytteiden suotovesien pH:ta ja alkaliniteettia, mikä kertoo 

hyvin onnistuneesta neutralointiaineiden määrän määrityksestä ja puskurikyvyn 

säilymisestä. 

K-näytteiden suotovesien uraanipitoisuuden keskiarvo on noin viisinkertainen T-

näytteiden suotovesien pitoisuuksiin verrattuna, ja yli 25 kertainen 0-näytteiden 

suotovesiin verrattuna. K-näytteiden suotovesien liukoisen uraanin määrä pysyi 

tasaisena koko kokeen ajan, kuten myös suotoveden pH. Tämän perusteella voidaan 

todeta, että uraanin liukoisuus on voimakkaampaa emäksisissä olosuhteissa, kuin 

neutraaleissa ja lievästi happamissa. Uraanin liukoiset pitoisuudet ovat 0- ja T-

näytteiden suotovesissä korkeimmillaan kokeen alussa, ja laskevat melko tasaisesti 

liuotuskertojen määrän lisääntyessä. Hapettumisajan kasvattamisella ei ole havaittavissa 

merkittävää vaikutusta uraanin liukoisten pitoisuuksien kasvuun, vaan se on lähinnä 

riippuvainen pH-arvosta.  
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Kuva 22. a) Rikin ja b) uraanin kumulatiivinen liukeneminen suotovesiin. 

6.6.3 Koboltin ja nikkelin adsorptoituminen tuhkaan 

Koboltin ja nikkelin liukoisuutta tehostavia pH-arvoja ei havaittu kokeen aikana. Niiden 

korkeimmat liukoiset pitoisuudet esiintyivät 0- ja K-näytteiden suotovesissä 

alkuhuuhtouman yhteydessä (Kuva 23 a ja b). T-näytteiden suotovesissä 

alkuhuuhtouman vaikutusta kasvaneeseen liukoiseen pitoisuuteen ei ole huomattavissa. 

Kokeen edetessä liukoiset pitoisuudet kuitenkin tasoittuivat samalle tasolle kaikissa eri 

koejärjestelyissä.  

Koska T-näytteistä ei ole huomattavissa alkuhuuhtouman vaikutusta koboltin ja nikkelin 

liukoisiin pitoisuuksiin, voidaan olettaa, että tuhka toimii näitä metalleja adsorptoivana 

materiaalina.  Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tuhkalla on pinta-aktiivisia kohtia 

tai mikrohuokosia, joihin koboltti- ja nikkeli-ionit voivat kiinnittyä. Tuhkan adsorptoiva 
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vaikutus on havaittavissa myös kuparin tapauksessa (Kuva 21b). Kuparin tapauksessa 

vaikutus ei ole yhtä voimakas kuin koboltin ja nikkelin kohdalla, vaan kumulatiivinen 

liukeneminen suotovesiin on lähes sama T- ja K-näytteiden osalta. Kaikki nämä kolme 

metallia ovat vierekkäin jaksollisessa järjestelmässä. Jaksollisen järjestelmän mukaan 

varsinkin koboltin ja nikkelin atomipaino ja -koko ovat samaa luokkaa, sekä reaktio-

ominaisuudet samankaltaisia. Lisäksi niiden hydratoituneiden ionien säteet ovat samaa 

suuruusluokkaa (Persson 2010).  

 

Kuva 23. a) koboltin ja b) nikkelin kumulatiivinen liukeneminen suotovesiin. 

6.7 Alkuainepitoisuuksien vertailu raja-, vertailu- ja tausta-arvoihin 
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vertailuarvon vaihteluvälin sisällä. Metalleista, joille on asetettu raja-arvo pintaveden 

ympäristölaatunormissa, ainoastaan nikkelin liukoisen pitoisuuden maksimi ylitti tämän 

arvon kalkilla neutraloidun näytteen suotovedessä. Nikkelin liukoisen pitoisuuden 

maksimi ilmeni ensimmäisellä liuotuskerralla, jonka jälkeen liukoiset pitoisuudet 

laskivat alle 7 μg/l. 

Purovesien taustapitoisuuden mediaani ylittyy usean eri metallin tapauksessa, joista 

merkittävimmät eroavaisuudet on havaittavissa koboltin, kuparin, mangaanin, nikkelin 

ja uraanin liukoisissa pitoisuuksissa. Näistä metallipitoisuuksista erityisesti kuparin ja 

uraanin voidaan aiheuttavan haittaa kaloille (LC50). Vaikutusten arvioinnin yhteydessä 

on huomioitava, että suotovedet laimentuvat, jos ne johdetaan hulevesien sekaan. 

Tällöin metallien liukoiset pitoisuudet laskevat todennäköisesti huomattavasti. 

Taulukossa 11 ei ole esitetty rikin liukoisia pitoisuuksia, vaan rikin liukoinen pitoisuus 

on muunnettu vastamaan sulfaatin liukoista pitoisuutta. Muunnos on tehty olettaen, että 

kaikki suotovesiin liuennut rikki on sulfaatti-ioneina. Tämä ei aivan vastaa todellista 

tilannetta, mutta se antaa kuvan sulfaattien suurimmasta mahdollisesta liukoisesta 

pitoisuudesta tutkimuksen suotovesissä. Sulfaatiksi muunnettu liukoinen pitoisuus 

ylittää purovesien taustapitoisuuden minimissäänkin yli kymmenkertaisesti, ja varsinkin 

neutraloiduista näytteistä peräisin olevilla suotovesillä ilmenee betonissa ja teräksessä 

korroosiota aiheuttavia liukoisia pitoisuuksia alkuhuuhtouman yhteydessä. 
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Taulukko 11.  Liukoisuuskokeen suotovesistä analysoitujen alkuaineiden liukoisten pitoisuuksien minimin, maksimi, mediaanin ja keskiarvon 

vertaaminen Suomessa voimassaoleviin raja- ja vertailuarvoihin, purovesien taustapitoisuuksiin sekä kaloille myrkyllisiin liukoisiin 

pitoisuuksiin. 
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6.8 pH:n, sähkönjohtavuuden ja redox-potentiaalin muutokset 31 

vuorokauden hapettumisjakson jälkeen 

Suotovesistä 31 vuorokauden hapettumisjakson jälkeen mitatut pH, sähkönjohtavuus ja 

repox-potentiaali on esitetty taulukossa 12. Tuloksista nähdään, että 0-näytteiden 

suotovesien pH jatkoi laskua. Tämä tukee aikaisemmin kappaleissa 6.2 ja 6.5 esitettyä 

tulkintaa siitä, että 0-näytteiden suotovesien pH ei ole saavuttanut vielä minimiään. 

Kappaleessa 6.5 esitettiin myös näkemys siitä, että T-näytteiden suotovesien pH alkaisi 

hapettumisen edetessä laskemaan, koska alkaliniteetti oli kääntynyt laskevan trendin 

mukaiseksi. 31 vuorokauden hapettumisjakso laskikin T-näytteiden suotovesien pH 

arvoja, mutta vedet pysyivät neutraalina. K-näytteiden suotovesien pH ei juurikaan 

laskenut, mikä oli odotettavissakin K-näytteiden suotovesien korkean alkaliniteetin 

takia. 

Taulukko 12. Suotovesien pH:n, sähkönjohtavuuden ja redox-potentiaalin 

muutosten keskiarvot 31 vuorokauden hapettumisjakson jälkeen. 

 

Muutos 31 vrk happettumisjakson aikana 

  Suure Alku Loppu 

0-näyte pH 6,7 5,9 

  Sähkönjoht. 21,5 mS/m 73,2 mS/m 

  Redox-pot. 255 mV 279 mV 

T-näyte pH 7,7 7,1 

  Sähkönjoht. 22,4 mS/m 78,7 mS/m 

  Redox-pot. 203 Mv 212 mV 

K-näyte pH 8,2 8,0 

  Sähkönjoht. 20,7 mS/m 79,6 mS/m 

  Redox-pot. 183 mV 173 mV 

 

Sähkönjohtavuudet kasvoivat huomattavasti, mikä tarkoittaa, että metallien 

liukeneminen maanäytteistä suotovesiin on ollut voimakasta. Osa liukoisuuden kasvusta 

on ollut varmasti pH-riippuvaista (Tack et al. 1996), varsinkin 0-näytteen suotovesien 

tapauksessa joissa pH on laskenut alle kuuden. Osa sähkönjohtavuuden kasvusta johtuu 

todennäköisesti myös hapettumisajan huomattavan suuresta pidentymisestä. 

Hapettumisajan pidentyminen voi lisätä esimerkiksi alkali- ja maa-alkalimetallien 

hapettumista oksideiksi ja reagointia vesiliukoisiksi hydroksideiksi, etenkin 



97 

 

neutraloitujen näytteiden tapauksessa (Suikkanen 2018). Neutraloimattomassa 

näytteessä sähkönjohtavuutta nostaa mahdollisesti myös pidentyneen hapettumisajan 

seurauksena muodostuvat sulfaatti-ionit, koska 0-näytteet sisälsivät kymmenen 

suodatussyklin jälkeen enemmän rikkiä, kuin T- ja K-näytteet (liite 9).     

Suotovesien redox-potentiaalin mukaan niiden hapettumisaste on jatkanut kasvuaan 0- 

ja T-näytteiden tapauksessa, mutta K-näytteillä se on hieman pienentynyt. Redox-

potentiaalin lasku K-näytteiden suotovesissä johtuu todennäköisesti 

kalkitusmateriaalista liuenneiden maa-alkalimetallien kasvaneesta kokonaismäärästä ja 

niiden pelkistävästä vaikutuksesta, jotka ovat peräisin kalkitusmateriaalista.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Tutkimusmenetelmänä käytetty mukautettu MRM-menetelmä osoittautui 

käyttökelpoiseksi tutkimusmenetelmäksi suotovesien laadun tutkimiseen. Eri 

koejärjestelyjen tulokset poikkesivat toisistaan oletetulla tavalla ja rinnakkaiskokeiden 

tulokset olivat hyvin tasalaatuisia. Tuloksista on selkeästi nähtävissä 

neutralointiaineiden vaikutus suotovesien laatuun, minkä perusteella neutraloinnin 

yhdistäminen alkuperäiseen MRM-menetelmään on mahdollista ja sitä voidaan käyttää 

laboratoriotason tutkimuksissa. Tutkimus on kuitenkin kestoltaan melko pitkä ja aikaa 

vievä, joten se ei ole välttämättä kustannustehokas menetelmä konsulttityöhön vaan 

sopinee paremmin tutkimuskäyttöön. Tutkimusmenetelmää voitaisiin mahdollisesti 

käyttää kuitenkin suotovesien laadun ja riskien selvittämiseen laajojen hankkeiden 

yhteydessä tai tilanteissa, joissa vastaanottava vesistö on erityisen herkkä tai 

vastaanottavan vesistön laadun muutoksia ei sallita.  

MRM-menetelmän kustannukset konsulttityönä suoritettavalle tutkimukselle, joka 

suoritetaan alkuperäisen menetelmäkuvauksen mukaisesti, ovat arviolta noin 500 € / 

näyte. Arvioon sisältyy näytteiden alkukäsittely, kymmenen liuotussykliä pH-, redox-, 

ja sähkönjohtavuusmittauksineen sekä tulosten luovutus taulukoituna. Tällöin 

esimerkiksi kolmelle rinnakkaisnäytteelle suoritettavan tutkimuksen hinta-arvio olisi 

noin 1500 €. Tulosten tulkintaa varten maa-aineksesta tulee lisäksi analysoida 

vähintäänkin kokonaisrikki- ja rautapitoisuus sekä hehkutushäviö. Analyysien hinta 

vaihtelee eri laboratorioiden välillä, mutta suuntaa antava hinta-arvio analyyseille on 

noin 100 € / näyte. (Suikkanen 2018)  

Koska tämän tutkimuksen koemateriaalina käytetyllä happamalla sulfaattimaalla oli 

melko alhainen hapontuottopotentiaali, tutkimustulokset eivät osoita, että happamien 

sulfaattimaiden suotovedet voivat happamoitua erittäin voimakkaastikin. Suotovesien 

laatua koskevissa johtopäätöksissä on tästä syystä käytetty apuna Ramboll Finland Oy:n 

suorittamia tutkimuksia, jotka ovat tehty ”Happamien sulfaattimaiden 

kartoitusmenetelmät ja suosituksia toimenpiteiksi infrahakkeissa pääkaupunkiseudulla” 

-esiselvityksen yhteydessä (Suikkanen et al. 2018). Suotovesien laadusta saataisiin 

kattavampi kuva, jos lisätutkimuksia suoritettaisiin rikkipitoisemmilla ja korkeamman 

hapontuottopotentiaalin omaavilla maa-aineksilla sekä pidemmillä hapettumisajoilla. 

Tällöin saataisiin parempi kuva maaperän ominaisuuksien ja hapettumisajan 
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pidentymisen vaikutuksista suotovesien laatuun ja laadun vaihteluun.  Lisäksi 

neutralointiaineiden mitoitusohjeen riittävyyttä voisi olla tarpeellista tutkia erittäin 

rikkipitoisten ja runsaasti happoa muodostavien maa-ainesten tapauksessa.  

7.1 Suotoveden laatu ja neutralointimenetelmien vaikutus  

Maaperän happamoituessa Suotovesien pH voi laskea jopa välille 3,0 - 4,0 (Suikkanen 

et al. 2018). Neutraloimattomien todellisten happamien sulfaattimaiden suotovedet ovat 

yleensä sitä happamampia mitä korkeampia maaperän kokonaisrikkipitoisuus ja 

hapontuottopotentiaali ovat. Ramboll Finland Oy:n laatiman esiselvityksen (Suikkanen 

et al. 2018) mukaan maa-aineksen todellinen hapontuottopotentiaali voi kuitenkin jäädä 

huomattavasti pienemmäksi kuin rikkipitoisuuteen perustuva teoreettinen 

hapontuottopotentiaali (Suikkanen et al. 2018). Tämän perusteella suotovesien 

happamoitumista tulee arvioida erityisesti maaperän todelliseen 

hapontuottopotentiaaliin perusteella, eli määrittämällä nettohapontuotto (NAG) pH:ssa 

4,5. Joskus matalan rikkipitoisuuden omaavilla maa-aineksillakin voi olla 

todellisuudessa korkeahko hapontuottopotentiaali, ja päinvastoin, suhteellisen korkeilla 

rikkipitoisuuksilla todellinen hapontuottopotentiaali voi jäädä melko alhaiseksikin 

Tämän tutkimuksen koemateriaalina toiminut maa-aines oli potentiaalisesti hapanta 

sulfaattimaata, mutta sen alhaisen hapontuottopotentiaalin vuoksi suotovesien pH ei 

laskenut merkittävästi metallien liukoisuutta tehostaviin arvoihin. Liuotuskokeen aikana 

neutraloimattoman maa-aineksen suotovesistä mitattu alhaisin pH oli 6,55. Vaikka 

suotoveden pH ei laskenut tämän alhaisemmaksi, tutkimustulosten mukaan se aiheutti 

kuparin, koboltin ja sinkin liukoisten pitoisuuksien kasvun Ympäristöministeriön 

laatimien pintavesien yleisten vertailuarvojen yläpuolelle (Ympäristöministeriö 2014).    

Kappaleessa 6.8 esitettyjen tulosten perusteella suotovesien happamoitumiseen 

vaikuttaa maaperän rikkipitoisuuden ja hapontuottopotentiaalin lisäksi myös 

hapettumisajan pidentyminen peräkkäisten sadanta- tai kastelutapahtumien välillä. 

Hapettumisajan pidentyminen mahdollistaa suurempien happosuola määrien 

muodostumisen ja varastoitumisen myös alhaisemman hapontuottopotentiaalin omaavan 

maaperän kyllästymättömässä ja hapellisessa osassa, josta happamuus leviää 

suotovesiin kastelutapahtuman yhteydessä (Sutela et al. 2012). Luonnossa tämä 

huomataan erityisesti keväisin ja pitkien sateettomien ajanjaksojen jälkeen esiintyvien 

happamien pulssien muodossa (Sutela et al. 2012).   
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Happamien suotovesien vaikutusten arvioinnissa on suotovesien laadun lisäksi 

huomioitava vastaanottavan vesistön sietokyky sekä vesimäärä, johon suotovedet 

laimentuvat. Vastaanottavan vesistön ominaisuuksista riippuen vesimäärä voi vaihdella 

suurestikin eri vuodenaikoina. Alkaliniteetti toimii tutkimustulosten mukaan hyvänä 

indikaattorina vesien happamoitumisen seurannassa, sillä veden puskurikyvyn menetys, 

eli alkaliniteetin heikentyminen, näkyy ennen pH:n laskua. Myös eräiden metallien, 

esimerkiksi mangaanin, kohonneen liukoiset pitoisuudet indikoivat tutkimustulosten 

mukaan varsin nopeasti suotovesien happamoitumisesta. Suotovesien happamoitumista 

ja metallien liukenemista voidaan ehkäistä neutraloimalla rikkipitoiset maa-ainekset. 

Neutraloimattoman maa-aineksen suotoveden laatua on verrattu neutraloitujen maa-

ainesten suotovesien laatuun taulukossa 13 kappaleessa 6 esitettyjen tulosten 

perusteella.  
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Taulukko 13. Neutraloimattomien happamien sulfaattimaiden suotovesien laadun 

vertailu tuhkalla ja kalkilla neutraloitujen happamien sulfaattimaiden suotovesien 

laatuun. Vertailu on tehty tutkimuksessa käytetyn maa-aineksen perusteella, jonka 

ominaisuudet on esitetty kappaleessa 6.1. 

Suotoveden 

ominaisuus 

Neutraloimaton 

HS-maa 

Tuhkalla neutraloitu  

HS-maa 

Kalkilla neutraloitu 

HS-maa 

pH Hapan Lähes neutraali Lievästi emäksinen 

Johtokyky Aluksi hieman 

kohollaan, 

tasoittuu nopeasti 

tasolle 10 - 30 

mS/m 

Aluksi korkeampi kuin 

neutraloimattoman maan 

suotovesissä, tasoittuu 

melko nopeasti tasolle 10 

- 30 mS/m 

Aluksi huomattavan 

korkea, tasoittuu 

melko nopeasti tasolle 

10 - 30 mS/m 

Alkaliniteetti Laskevan trendin 

mukainen, 

loppuu melko 

nopeasti 

Hyvällä tasolla koko 

kokeen ajan, lopussa 

havaittavissa 

alkaliniteetin 

heikentymistä 

Huomattavasti korke-

ampi kuin neutraloi-

mattomassa ja tuhkalla 

neutraloidussa, ei 

heikenny 

Metallien 

liukoisuus 

Suurimmat 

liukoiset 

pitoisuudet  

Liukoiset pitoisuudet 

pienemmät kuin neutra-

loimattoman maa-

aineksen suotovesissä, 

joidenkin metallien ta-

pauksessa pienimmät 

liukoiset pitoisuudet 

tuhkan adsorptoivan 

vaikutuksen ansiosta 

Pienimmät liukoiset 

pitoisuudet, 

poikkeuksena emäksi-

sissä olosuhteissa 

liukoisemmaksi 

muuttuvat metallit 

(esim. uraani) 

Sulfaatti-

pitoisuus 

Kohonnut Korkea Erittäin korkea 
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Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatima ohjeistus (Bonde 2018) happamien 

sulfaattimaiden kalkituksesta todettiin toimivaksi ainakin tutkimukseen kuuluneen 

kahden kuukauden mittaisen laboratoriokokeen perusteella. Maa-ainesten kalkitus on 

tutkimustulosten mukaan tehokas neutralointimenetelmä. Tämän diplomityön 

tutkimuksen kesto oli kuitenkin sen verran lyhyt, että maa-aineksen neutraloinnin 

pitkäkestoisista vaikutuksista suotoveden laatuun ei voida tehdä johtopäätöksiä. 

Suotovesien pH:ssa ei havaittu suuria vaihteluja ja vesillä oli erinomainen puskurikyky. 

Tutkittujen metallien liukoiset pitoisuudet olivat alhaisimpia kalkittujen näytteiden 

suotovesissä, lukuun ottamatta kobolttia, nikkeliä ja uraania. Erityistä huomiota tulee 

kuitenkin kiinnittää sopivan kalkkituotteen käyttämiseen ja sen määrän mitoittamiseen, 

jotta maaperä ja suotovedet eivät muodostu liian emäksiseksi. Tällä havaittiin olevan 

suuri vaikutus suotovesien rikkipitoisuuteen, sillä kalkittujen maanäytteiden 

suotovesissä rikkipitoisuudet olivat erittäin korkeita. Suotovesissä rikki on 

todennäköisesti suurimmilta osin sulfaatti-ioneina. 

Lentotuhkan käyttämistä neutralointiaineena puolestaan rajoittaa sen sisältämät 

haitalliset aineet ja muut epäpuhtaudet. Tuhkan käyttäminen neutralointiaineena on 

ympäristöluvan varaista, mikäli tuhka ei täytä Valtioneuvoksen asetuksessa 843/2017 

vaadittuja kriteereitä. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu kuin tiettyjen metallien liukoisia 

pitoisuuksia, mutta tuhkan tapauksessa huomiota tulee kiinnittää myös muun muassa 

orgaanisten haitta-aineiden ja liukoisten kloridien ja sulfaattien pitoisuuksiin 

suotovesissä. Tuhkalla neutraloidun maa-aineksen suotovedet ovat tulosten mukaan 

lähes neutraaleja sekä hyvin puskuroituja mikäli tuhkan määrä mitoitetaan kappaleessa 

5.3 esitetyllä tavalla. Lisäksi suotovesien pH vaihtelu on vähäistä. Metallien liukoiset 

pitoisuudet olivat pienempiä kuin neutraloimattomien näytteiden suotovesissä, mutta 

suurimmalta osin korkeampia kuin kalkittujen näytteiden suotovesissä. Tuhkan 

käyttämisellä neutralointiaineena on tutkimustulosten mukaan esimerkiksi kobolttia ja 

nikkeliä sitova vaikutus, joka perustuu todennäköisesti tuhkan adsorptiokykyyn. 

7.2 Suotovesien käsittely 

Happamien sulfaattimaiden suotovesien käsittelylle on tarve varsinkin silloin, kun 

hapettumiselle altistuvien potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden massamäärä on 

suuri. Esimerkiksi Pousetten (2007) mukaan jo 500 – 5000 m
3
 kokoiset hapettuvat 

massamäärät voivat aiheuttaa suuren riskin ympäristön happamoitumiselle ja vaativat 
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käsittelyä. Riskinarvioinnissa tulee massamäärien ohella huomioida maa-aineksen 

happamoitumis- ja hapontuottopotentiaali, sekä happamoitumisnopeus.  

Suotovedet voidaan erottaa hulevesistä esimerkiksi johtamalla ne salaojien avulla 

omaan järjestelmäänsä. Suoto- ja hulevesien erottamisen avulla voidaan pienentää 

vesienkäsittelyrakenteiden kapasiteettia, koska käsiteltävän vesimäärä pienenee. 

Erottaminen takaa myös tasaisemman ja pienemmän virtauksen käsittelyrakenteissa, 

koska suotovesien muodostuminen tasaista ja jatkuvaa. Vesien toisistaan erottamisella 

voidaan vähentää käsiteltävän veden laadunvaihtelua, jolloin käsittelyrakenteiden 

mitoittaminen on helpompaa.  

Mikäli suoto- ja hulevedet johdetaan saman järjestelmän kautta yhdessä käsiteltäviksi, 

on huomioitava, että käsiteltävän veden laatu ja määrä voivat vaihdella huomattavasti. 

Tämä johtuu siitä, että hulevesien muodostumismäärä vaihtelee runsaasti ja on 

riippuvainen sadannasta, kun taas suotovesien muodostuminen jatkuvaa. Tällöin 

esimerkiksi pitkän sateettoman jakson aikana käsiteltäväksi johdettava vesi koostuu 

pelkistä suotovesistä, ja voi olla laadultaan hyvinkin hapanta. Sateisena aikana 

suotovedet puolestaan laimenevat hulevesiin ennen käsittelyrakenteeseen johtamista, 

jolloin käsiteltävän veden laatu vastaa lähinnä huleveden laatua. Käsiteltävän veden 

laadun vaihtelu vaikeuttaa käsittelymenetelmien mitoitusta, ja voi johtaa yli- tai 

alimitoitukseen.  

Happamien sulfaattimaiden suotovesiä voidaan käsitellä passiivisilla menetelmillä, 

joilla on pitkä huoltoväli. Tutkimuksen yhteydessä teetetyn hankekohtaisen kyselyn 

perusteella yleisesti käytössä oleva menetelmä on yhdistää vesien neutralointi ja sen 

seurauksena saostuvien metallien poistaminen vedestä ennen vesistöön johtamista. 

Tämä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi peräkkäisiä neutralointi- ja laskeutusaltaita 

hyväksi käyttäen, jotka ovat erotettu toisistaan kalkkikivestä valmistetuilla 

suotopadoilla. Neutralointialtailla ja kalkkipadoilla pyritään nostamaan vesien pH 

neutraaliksi, tai jopa hieman emäksiseksi, jolloin happamissa olosuhteissa liukoisiksi 

muuttuvat metallit saostuvat pH:n kasvun seurauksena. Saostuneet metallit pyritään 

laskeuttamaan laskeutusaltaissa. Menetelmä vähentää myös sulfaattien liukoista 

pitoisuutta, koska kalkkikivipatojen läpi johdettavaan veteen liuenneet sulfaatit 

reagoivat kalsiumin kanssa muodostaen laskeutettavissa olevaa saostunutta kipsiä (Dear 
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et al. 2014). Menetelmää voitaisiin mahdollisesti tehostaa käyttämällä hyväksi kasvien 

ja orgaanisen aineksen kykyä pidättää metalleja.  

Mikäli happamien sulfaattimaiden aiheuttamat haitat on jätetty huomioimatta 

suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä, ja ongelmat ovat ilmenneet vasta hankkeen 

valmistumisen jälkeen, on pintavesien laatua pyritty eräissä hankkeissa parantamaan 

laskuojiin rakennettujen kalkkipatojen avulla. Tällaisessa tilanteessa viranomaistaho voi 

määrätä kattavan vedenlaadun tarkkailuohjelman, jonka toteuttamisvastuu on hankkeen 

toteuttajalla. Mikäli tarkkailussa ilmenee vedenlaadullisia ongelmia, hankkeen toteuttaja 

on vastuussa myös korjaustöistä ja niiden suunnittelusta.  

Kappaleessa 6 esitettyjen tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että neutralointi 

voidaan kohdistaa valuma- ja suotovesien sijasta myös itse potentiaalisesti happamaan 

sulfaattimaa-ainekseen, jolloin suotoveden laatu on ympäristöä vähemmän 

kuormittavaa. Mikäli maa-aines neutraloidaan, tulee vesienkäsittelyrakenteiden 

materiaalivalinnoissa ottaa huomioon sulfaattien aiheuttama kemiallinen rasitus ja 

korroosio, sillä kappaleissa 6.6 ja 6.7 esitettyjen tulosten mukaan neutraloitujen 

happamien sulfaattimaiden suotovesiin liukenee huomattavan suuria määriä sulfaatteja. 

Pietilä et al. (2014) mukaan tämä johtuu siitä, että sulfaatit liukenevat maa-aineksesta 

maa- ja suotovesiin neutraalissa ja emäksisissä olosuhteissa. 

7.3 Potentiaalisten happamien sulfaattimaiden hyötykäyttö 

Potentiaalisia happamia sulfaattimaita voidaan käyttää neutraloimattomana lähinnä 

pohjavedenpinnan alapuolisiin täyttöihin, jolloin niiden hapettuminen estyy. Happamat 

sulfaattimaat ovat kuitenkin yleensä savea tai silttiä, joten ne eivät sovi 

täytemateriaaliksi geoteknisiltä ominaisuuksiltaan kuin esimerkiksi viher- ja 

puistoalueille.  Mikäli maa-aines luokitellaan potentiaaliseksi happamaksi 

sulfaattimaaksi, mutta sillä on alhainen hapontuottopotentiaali, voitaisiin sitä 

mahdollisesti käyttää täytemateriaalina myös pohjavedenpinnan yläpuolella, esimerkiksi 

luiskaverhoilussa ja maisemoinnissa. Tällöin on suositeltavaa, että happamat 

sulfaattimaat sekoitetaan happamoitumista aiheuttamattomaan täytemateriaaliin, jolloin 

potentiaalisesti happamuutta aiheuttavan maa-aineksen suhteellinen osuus jää pieneksi, 

tai ne peitetään vettä läpäisemättömällä tiivistetyllä kerroksella.   
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Neutraloitujen happamien sulfaattimaiden ei pitäisi teoriassa aiheuttaa 

happamoitumista, joten niitä voitaisiin mahdollisesti käyttää tavallisen maa-aineksen 

tavoin.  Neutraloinnin ja stabiloinnin yhdistämisellä voidaan parantaa esimerkiksi 

sulfidisavien geoteknisiä ominaisuuksia, jolloin maa-ainesta voitaisiin helpommin 

hyödyntää esimerkiksi maisemarakenteissa ja meluvalleissa. Neutraloitujenkin 

massojen käyttämisen yhteydessä on suositeltavaa, että ne peitetään vettä 

läpäisemättömällä tiiviillä kerroksella tai happea kuluttavalla orgaanisella aineksella. 

Neutraloinnin ja stabiloinnin yhteydessä on huomioitava, että jätteeksi luokitellun 

neutralointi- tai sideaineen käyttäminen voi muuttaa maa-aineksen jäteluonteeltaan 

jätteeksi, jolloin niiden hyötykäyttö tai sijoittaminen voi muuttua ympäristöluvan 

varaiseksi.  

7.4 Happamien sulfaattimaiden sijoittaminen 

Happamien sulfaattimaiden sijoitusta käsittelevä ohjeistus on hyvin vähäistä. Tähän 

liittyvää ohjeistusta voitaisiin kehittää Liikenneviraston laatiman Sulfidisavien käsittely 

ja sijoittaminen -menettelyohjeen pohjalta (Liikennevirasto 2015). Kyseinen 

menettelyohje on laadittu E18 Hamina – Vaalimaa -hankeen yhteydessä ja se on 

tarkoitettu neutraloimattomalle maa-ainekselle.  

Alhaisen hapontuottopotentiaalin omaavia happamia sulfaattimaita voitaisiin 

mahdollisesti sijoittaa tavallisille maankaatopaikoille siinä määrin, että happamuutta 

aiheuttavan maa-aineksen suhde tavalliseen maa-ainekseen pysyisi pienenä. Tällöin 

alueen valuma- ja suotovedet säilyisivät todennäköisesti laadultaan hyvinä. Ongelmaksi 

muodostuu kuitenkin vanhojen maankaatopaikkojen luotettavien historiatietojen 

puuttuminen, jonka vuoksi ei aina voida varmuudella sanoa onko kyseiselle 

maankaatopaikalle aiemmin sijoitettu happamia sulfaattimaita. Lisäksi tällaisten 

sekasijoitusalueiden tapauksessa on vaikea määrittää sallittua happamien 

sulfaattimaiden sijoitusmäärää. 

Suositeltavaa olisikin, että neutraloimattomat happamat sulfaattimaat sijoitettaisiin 

Liikenneviraston Sulfidisavien käsittely ja sijoittaminen – menettelyohjeen 

(Liikennevirasto 2015) mukaisesti kappaleessa 3.1 kuvatulla tavalla.  Tämä takaisi 

oikean tavan massojen käsittelyyn ennen niiden sijoittamista sekä sijoitusalueen 

rakenteen, vesienkäsittelyn ja seurannan toimivuuden. Kalkittujen massojen 
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sijoittaminen maanpinnalle pitäisi olla haitatonta, mikäli kalkitusmäärä on määritetty 

oikein ja kalkitus toteutetaan huolellisesti ja sopivaa kalkkituotetta käyttäen. Kalkitus 

tulisi toteuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatimien ohjeiden mukaisesti, jotka 

ovat esitetty kappaleissa 4.2.5 ja 4.2.6. Mikäli neutralointiaineena käytetään jätteeksi 

luokiteltua ainetta eikä neutraloidun maa-aineksen hyötykäytölle tai muualle 

sijoittamiselle ole haettu ympäristölupaa, tulee neutraloidut maa-ainekset sijoittaa 

maankaatopaikalle, jonka ympäristöluvassa sallitaan myös jätemaiden sijoittaminen. 

Tämä on huomioitava erityisesti tuhkalla neutraloitavien maamassojen tapauksessa.  

Happamien sulfaattimaiden sijoitukseen käytettävien alueiden vesienkäsittelyssä 

voitaisiin mahdollisesti hyödyntää kaivosteollisuudessa käytettyjä menetelmiä, jotka 

parantavat vesien laatua neutraloimalla, pelkistämällä sulfaatteja ja saostamalla 

metalleja. Esimerkiksi reaktiivisten seinämien käyttö voisi olla menetelmä, jonka 

toimivuutta massojen sijoituksen yhteydessä voitaisiin tutkia jatkossa. Sen toiminta 

perustuu biologiseen sulfaatinpelkistykseen ja sillä on saatu aikaan hyviä tuloksia 

suljettujen kaivosten vesienkäsittelyssä (Borg 2014).  

7.5 Sulfidipitoisten maakerrosten paikantaminen  

Sulfidipitoisten maakerrosten paikantaminen voi olla haasteellista, koska rikkipitoisuus 

voi vaihdella huomattavan paljon lyhyidenkin etäisyyksien välillä ja sulfidipitoiset maa-

ainekset esiintyminen on usein laikuittaista. Tämä huomattiin tutkimukseen soveltuvan 

näytteen hankinnan yhteydessä. Näytteet otettiin alueelta, jolle oli noin puolitoista 

vuotta aikaisemmin tehty sulfidisaviselvitys. Ensimmäiset näytteet otettiin alle 20 

metrin päästä aikaisemmasta tutkimuspisteestä. Näytteet pyrittiin ottamaan samasta 

maakerroksesta ja syvyydestä, missä aikaisemman selvityksen mukaan rikkipitoisuus oli 

ollut suurimmillaan (noin 1,3 – 1,5 m-%). Näytteenotto sijoittui sattumalta kohtaan, 

jossa sijaitsi pohjamoreenin muodostaman harjun laki. Tällä kohdalla kaivannosta oli 

selvästi erotettavissa massiivisen musta savikerros (Kuva 10), joka kertoi monosulfidien 

esiintymisestä, mutta maakerroksen rikkipitoisuus tällä kohtaan ei ollut kuitenkaan kuin 

0,12 m%. Seuraava näytteenotto suoritettiin alle puolen metrin säteellä aikaisemman 

sulfidisaviselvityksen tutkimuspisteestä, joka sijaitsi edellä mainitun moreeniharjun 

juuressa. Näytteet otettiin jälleen sulfidisaviselvityksen yhteydessä rikkipitoisimmaksi 

todetusta kerroksesta. Näytteen kokonaisrikkipitoisuus, noin 0,56 m-%, jäi silti melko 



107 

 

pieneksi verrattuna aikaisemman tutkimuksen yhteydessä määritettyyn 

kokonaisrikkipitoisuuteen, mutta näyte täytti happaman sulfaattimaan kriteerit. 

Sulfidipitoisten maakerrosten paikantamisessa käytettävä tutkimus- ja näytteenotto-

ohjelma on suositeltavaa laatia vasta pohjatutkimusten jälkeen. Sulfidipitoisimmat 

muodostumat löytyvät todennäköisesti sellaisista paikoista, jonne suurin osa kuolleesta 

orgaanisesta-aineksesta on Litorinameri-vaiheen aikana vajonnut. Tämmöisiä kohtia 

ovat esimerkiksi pohjamoreenin tai -kallion muodostamien harjujen tai kumpujen 

vierustat ja niiden väliset sedimentaatioaltaat (Kuva 25). Sulfiditutkimukset suoritetaan 

yleensä vain hankkeen kannalta olennaisiin pisteisiin, jolloin tutkimuspisteiden määrä 

voi jäädä vähäiseksi. Näytteenotto tulee kuitenkin suunnitella koko rakentamisalueen 

laajuuden kattavaksi ja suurimman kaivuusyvyyden ylittäväksi. Sulfidipitoisten 

maakerrosten kartoittamisen ja kokonaiskuvan muodostamisen apuna voidaankin 

käyttää pohjatutkimusten yhteydessä suoritettujen kairausten tuloksia. Kairaustulosten 

perusteella voidaan arvioida sulfidipitoisen maakerrosten sijaintia ja kerrospaksuutta eri 

kohdissa. Näiden tietojen avulla voidaan muodostaa maaperäprofiili, jossa 

sulfidipitoinen maakerros on tulkittava kokonaisuudessaan potentiaalisesti happamaksi 

sulfaattimaaksi, vaikka todellisuudessa rikkipitoisuus voi vaihdella samankin 

maakerroksen sisällä huomattavasti.  

 

Kuva 24. Periaatekuva sulfidipitoisten savien kerrostumisesta. 
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7.6 Happamien sulfaattimaiden huomioiminen infrahankkeissa 

Kustannustehokkaan suunnittelun ja suunnitteluratkaisujen edistämiseksi happamat 

sulfaattimaat tulisi huomioida jo kaavoitusvaiheessa, tai viimeistään hankkeiden 

yleissuunnitelmien yhteydessä. Kuitenkin on otettava huomioon, että esimerkiksi 

väylähankkeet sijoittuvat usein kaava-alueiden ulkopuolelle. Tässä tapauksessa 

happamien sulfaattimaiden huomiointi ja tutkiminen tulee suorittaa Liikenneviraston 

julkaiseman ja Elina Vertasen tekemän ”Sulfaattimaiden tunnistaminen, riskienhallinta 

ja käsittely väylähankkeissa” -opinnäytetyön kuvaamalla tavalla. Hanke-alueen 

sijoittuminen kaavoitetulle tai kaavoittamattomalle alueelle ei kuitenkaan vaikuta 

happamien sulfaattimaiden huomioimisen ja tutkimisen perusperiaatteeseen; huomiointi 

on sitä tehokkaampaa mitä aikaisemmassa vaiheessa se aloitetaan, ja sekä tutkimuksia 

että suunnittelua tarkennetaan asteittain. 

Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen ja kartoittaminen on kustannustehokkainta, 

kun maaperän savi- ja silttikerroksista otetaan näytteitä rikkipitoisuuden määrittämistä 

varten heti ensimmäisten pohjatutkimusten yhteydessä, mikäli hankealue sijoittuu 

happamien sulfaattimaiden esiintymisalueelle. Suositeltavaa olisi ottaa näytteitä 

kairauksen yhteydessä 0,5 - 1,0 metrin välein, tai vähintään niistä kerroksista, jotka 

värin tai hajun perusteella indikoivat tavallisesta poikkeavasta sulfidipitoisuudesta. 

Pelkän rikkipitoisuuden määrittäminen ei riitä happamien sulfaattimaiden 

tunnistamiseen, mutta se on edullinen tapa kartoittaa jatkotutkimuksia vaativat 

maakerrokset. Pohjatutkimusten suorittaminen eri kaavavaiheessa on kuntakohtaista, 

jolloin ensimmäiset pohjatutkimukset voivat ajoittua hankkeiden yleissuunnitelman 

yhteyteen.   

Happamien sulfaattimaiden huomioimisella uusien asemakaavojen laatimisen 

yhteydessä voidaan tehokkaasti vaikuttaa haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseen 

ja haittojen minimoitiin esimerkiksi kaavamääräysten muodossa. Lisäksi varhaisella 

huomioimisella voidaan vaikuttaa esimerkiksi väylien ja alikulkujen sijaintiin sekä 

vesienkäsittelyrakenteiden ja sijoitusalueiden aluevarauksiin. Kun uutta asemakaava 

laaditaan alueelle, jossa happamien sulfaattimaiden esiintyminen on todennäköistä, on 

suositeltavaa, että tarvittavat tutkimukset aloitetaan hyvissä ajoin. Mikäli 

pohjatutkimuksia ei suoriteta, tulisi asemakaavaselostuksessa olla vähintään maininta 

happamien sulfaattimaiden esiintymismahdollisuudesta, ja tarvittavien tutkimusten 
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suorittaminen vaatia hankkeiden suunnittelun yhteydessä. Tällä toimenpiteellä voidaan 

tehostaa happamien sulfaattimaiden huomioimista rakennushankkeiden yhteydessä.   

Mikäli rakennushanke sijaitsee alueella, jossa happamien sulfaattimaiden kohtaaminen 

on mahdollista, tai niitä on kohdattu aiemmin hankkeen läheisillä alueilla, on 

suositeltavaa, että tutkimukset aloitetaan mahdollisimman aikaisin. Tällöin happamiin 

sulfaattimaihin voidaan reagoida heti suunnittelun alkuvaiheessa, eivätkä ne pääse 

yllättämään vasta myöhemmissä hankevaiheissa. Ongelmallisimmat ja kustannuksiltaan 

merkittävimmät tilanteet aiheutuvat yleensä, kun happamat sulfaattimaat on jätetty 

huomioimatta esimerkiksi väylähankkeiden yleis- ja tiesuunnitelmavaiheessa. Tällöin 

rakennussuunnitelmavaiheessa, tai pahimmillaan vasta rakentamisen yhteydessä, 

havaitut happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa isojakin muutoksia suunnitelmiin. 

Muutokset voivat koskea materiaalivaatimuksia tai vesienkäsittelyn uudelleen 

suunnittelemista, mutta pahimmassa tapauksessa esimerkiksi kokonaisten väylien 

linjaus tai alikulkujen paikka voi muuttua. Tällöin aikaisempi suunnittelu on mennyt 

käytännössä hukkaan ja aiheuttaa suunnittelukustannusten kasvamista. Lisäksi on 

erittäin tärkeää, että tieto happamien sulfaattimaiden tutkimisesta ja siihen liittyvistä 

havainnoista kulkee suunnitelmien mukana suunnitteluvaiheesta toiseen, vaikka 

suunnittelusta vastaisikin eri taho eri hankevaiheissa.  
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8 YHTEENVETO 

Työn tarkoituksena oli tutkia happamien sulfaattimaiden suotovesien laatua sekä maa-

aineksen neutraloimisen vaikutuksia suotoveden ominaisuuksiin. Työssä keskityttiin 

erityisesti suotoveden pH-, sähkönjohtavuus- ja redox-potentiaalimuutosten seurantaan. 

Lisäksi tutkittiin happamissa olosuhteissa liukoisiksi muuttuvien metallien liukenemista 

suotovesiin sekä suotovesien alkaliniteetin ja asiditeettin muuttumista kokeen aikana. 

Kokeen avulla pyrittiin tuottamaan lisätietoa suotovesien laadusta ja 

neutralointimenetelmien tehokkuudesta suunnittelijoiden käyttöön ja riskinarviointia 

varten. Työn aikana tehtiin myös hankekohtainen kysely, jonka avulla kerättiin tietoa 

happamien sulfaattimaiden tunnistamisesta, käsittelystä ja sijoittamistavoista. 

Koemenetelmänä käytettiin ruotsalaisen Mark Radon Miljön Konsult AB:n kehittämään 

MRM-menetelmään perustuvaa liuotuskoetta, joka perustuu peräkkäisiin hapettumis- ja 

liuotussykleihin. Tutkimukseen kuului kolme eri koejärjestelyä, joissa käytettiin samaa 

potentiaalisesti hapanta sulfaattimaa-ainesta. Ensimmäisessä koejärjestelyssä käytettiin 

neutraloimatonta maa-ainesta, toisessa tuhkalla neutraloitua maa-ainesta ja kolmannessa 

kalkilla neutraloitua maa-ainesta. Kaikkien eri koejärjestelyiden tapauksessa suoritettiin 

kolme rinnakkaiskoetta. Neutralointiaineena käytetty tuhka oli Oulun Energian 

tuottamaa lentotuhkaa. Kalkitusaineena käytettiin puolestaan SMA Mineralin 

sivutuotetta Kalkmix Special, joka on kalsiumoksidi pitoista kalkkiuunipölyä (D50 = 

0,25 mm). Kalkitusaineen määrä mitoitettiin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen 

ohjeistuksen mukaisesti maa-aineksen rikkipitoisuuteen perustuen. Tuhkan määrä 

mitoitettiin puolestaan neutralointiaineiden neutraloivaan kykyyn perustuvan verrannon 

avulla, jotta kahdelle eri tavoilla neutraloidulle maa-ainesnäytteille saatiin sama 

neutralointikapasiteetti. 

Työssä käytetty tutkimusmateriaali hankittiin Torniossa sijaitsevalta rakennustyömaalta, 

jonka alueella tiedettiin esiintyvän potentiaalisesti happamia sulfaattimaita aiemmin 

laaditun sulfidisaviselvityksen perusteella. Näytteitä otettiin kahteen kertaan eri 

syvyyksistä, ja koemateriaaliksi valittiin maa-aines rikkipitoisimmasta maakerroksesta. 

Koemateriaali oli savea, jonka rikkipitoisuus oli noin 0,56 m-%. Jatkotutkimusten 

yhteydessä koemateriaalista määritettiin hehkutushäviö, NAG-pH, nettohapontuotto 

sekä tutkimuksen kannalta olennaiset metallipitoisuudet. Jatkotutkimusten perusteella 

maa-aines tunnistettiin potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, joka on 
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potentiaalisesti happoa tuottavaa, mutta alhaisella kapasiteetilla. Maa-aineksella ei ollut 

merkittävää puskurikykyä orgaanisenaineksen määrän perusteella.  

Kokeen tulokset osoittavat, että todellisten happamien sulfaattimaiden suotovedet 

happamoituvat aiheuttaen metallien, kuten raudan, mangaani ja kadmiumin, 

liukoisuuden kasvua. Kokeessa käytetyn maa-aineksen luonteen takia varsinaisen 

liuotuskokeen aikana pH ei laskenut minimissään kuin noin 6,5:een, mutta näinkin 

vähäisellä muutoksella havaittiin olevan erityisesti mangaanin liukoisuutta tehostava 

vaikutus. Kokeen loppupuolella neutraloimattomien näytteiden suotovesien 

alkaliniteetti loppui täysin, joka näkyi hieman voimistuvana pH:n laskuna. Varsinaisen 

liuotuskokeen jälkeen tutkittiin kuukauden mittaisen hapettumisjakson vaikutusta 

suotoveden pH-arvoon, jolloin neutraloimattoman näytteen rinnakkaiskokeiden 

suotovesien pH laski vielä 0,7 – 1,0 yksikköä. Neutraloitujen näytteiden suotovesissä ei 

havaittu vielä silloinkaan happamoitumista. Ramboll Finland Oy on suorittanut 

tutkimuksia suotovesien happamoitumisesta, joiden perusteella voidaan todeta, että 

suotovesien pH voi laskea jopa välille 3,0 - 4,0.  

Maa-aineksen neutralointi esti suotovesien happamoitumista hyvin tehokkaasti. 

Tuhkalla neutraloitujen näytteiden suotovedet pysyivät lähes neutraalina koko kokeen 

ajan rinnakkaiskokeiden keskiarvon vaihdellen välillä 7,9 - 7,7. Kalkilla neutraloitujen 

näytteiden suotovedet olivat hieman emäksisempiä keskiarvon vaihdellen välillä 9,1 - 

8,1. Tämän perusteella voidaan todeta, että kalkitusohjeistus on riittävää ja 

happamoitumisriskiä voidaan pienentää huomattavasti maa-aineksen neutraloinnilla. 

Neutralointi ehkäisi myös tehokkaasti suotovesien alkaliniteetin heikentymistä. 

Suotovesien metallipitoisuudet ylittivät ympäristöministeriön laatimat yleiset 

vertailuarvot koboltin ja kuparin tapauksessa sekä neutraloimattomien että 

neutraloitujen näytteiden suotovesissä. Lisäksi sinkin liukoiset pitoisuudet ylittivät 

yleisen vertailuarvon neutraloimattomien näytteiden tapauksessa. Kuparin ja uraanin 

kohdalla havaittiin pitoisuuksia, jotka ovat haitallisia makean veden kaloille. Metallien 

liukoisuudessa oli havaittavissa alkuhuuhtouman vaikutus, jolloin liukoisuudet olivat 

korkeimmillaan lähes kaikkien metallien osalta, kasvattaen suotovesien 

sähkönjohtavuutta huomattavasti.  Sähkönjohtavuus oli aluksi korkeimmillaan 

neutraloitujen näytteiden suotovesissä, joka johtui todennäköisesti neutralointiaineiden 

mukana tulleista helposti liukenevista aineista ja yhdisteistä. Sähkönjohtavuuserot 
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tasoittuivat kuitenkin loppua kohti, ja pysyivät happamille sulfaattimaille ominaisella 

tasolla. Yllättävin eroavaisuus havaittiin rikin liukoisissa pitoisuuksissa. Kalkittujen 

näytteiden suotovesissä sen pitoisuudet olivat moninkertaisia neutraloimattomaan 

näytteeseen verrattuna, ja tuhkalla neutraloitujenkin näytteiden suotovesien 

rikkipitoisuudet olivat yli kaksinkertaisia neutraloimattomiin nähden. Rikki on liuennut 

suotovesiin mitä todennäköisimmin sulfaatteina, joiden liukoisuus tehostuu emäksissä 

olosuhteissa. Neutraloitujen näytteiden suotovesien sulfaattipitoisuus niin suuri, että sen 

vaikutukset tulee huomioida esimerkiksi maanalaisten betoni- ja teräsrakenteiden 

materiaalivalinoissa. 

Koemenetelmä osoittautui hyväksi tavaksi tutkia suotovesien laatua laboratorio-

olosuhteissa. Rinnakkaiskokeiden tulokset eivät juurikaan vaihdelleet, mikä kertoo 

menetelmän tasalaatuisuudesta. Lisäksi neutralointimateriaalien vaikutus näkyi 

tuloksissa oletetulla tavalla. Menetelmä on helposti suoritettava, mutta aikaa vievä, 

minkä vuoksi tutkimusmenetelmä soveltunee paremmin tutkimuskäyttöön kuin 

konsulttityöhön. Menetelmää voitaneen käyttää suotovesien laadun ja riskien 

selvittämiseen laajojen hankkeiden yhteydessä tai vastaanottavan vesistön herkkyyden 

sitä vaatiessa. Tämä tutkimus antoi kuitenkin todella suppean otannan happamien 

suotovesien laadusta ja neutraloinnin vaikutuksesta, koska tutkimus suoritettiin vain 

yhdelle näytemateriaalille. Laajemman kuvan saamiseksi olisi suositeltavaa, että kokeita 

tehtäisiin jatkossa laajemmalle näyteotannalle, joilla on toisistaan poikkeavat 

rikkipitoisuudet ja hapontuottopotentiaalit.  

Tämän ja muiden tutkimusten perusteella on suositeltavaa, että happamien 

sulfaattimaiden suotovedet, tai itse maa-aines, käsitellään esimerkiksi neutraloimalla, 

mikäli hapettumiselle altistuvien potentiaalisten sulfaattimaiden määrä on suuri. 

Massamäärän lisäksi, käsittelytarvetta ja happamoitumisriskiä tulisi arvioida maaperän 

rikkipitoisuuden ja sen todellisen hapontuottopotentiaalin avulla. Vesienkäsittelyssä 

voidaan hyödyntää esimerkiksi perättäisiä neutralointi- ja laskeutusaltaita, joissa vesi 

neutraloituu sekä saostuvat metallit ja sulfaatit pidättyvät altaisiin ja suodospatoihin. 

Menetelmää voidaan mahdollisesti parantaa käyttämällä hyväksi esimerkiksi kasvien 

kykyä pidättää metalleja.  

Happamien sulfaattimaiden puutteellisia sijoitusohjeita tulisi kehittää esimerkiksi 

Liikenneviraston laatiman Sulfidisavien käsittely ja sijoittaminen -menettelyohjeen 
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pohjalta. Neutraloitujen massojen sijoittamisen pohjavedenpinnan yläpuolelle ilman 

vesitiiviitä rakenteita pitäisi teoriassa olla haitatonta. Neutraloimattomana niiden 

sijoittaminen vaatii oikeanlaisen käsittelyn, vettä läpäisemättömät pohja- ja 

peiterakenteet, valuma- ja suotovesienkäsittelyn sekä asian mukaisen seurannan.  

Happamien sulfaattimaiden sijoittamisessa voitaisiin mahdollisesti käyttää hyväksi 

kaivosteollisuuden passiivisia käsittelymenetelmiä, kuten reaktiivisia seinämiä, mutta 

niiden soveltuvuudesta tulisi tehdä tarkempia tutkimuksia. Sijoittamisen sijaan, 

happamien sulfaattimaiden hyötykäyttöä voitaisiin edistää maa-aineksen neutraloinnilla 

ja stabiloinnilla. Tällöin niitä voitaisiin käyttää esimerkiksi meluvalleissa ja 

maisemarakenteissa. 

Happamien sulfaattimaiden tunnistamisen ja kartoittamisen tulisi alkaa jo uusien 

asemakaavojen suunnitteluvaiheessa, jolloin happamien sulfaattimaiden haitallisia 

vaikutuksia voitaisiin ennaltaehkäistä ja vähentää kaavamääräyksillä sekä tielinjausten, 

alikulkujen ja rakennusten sijaintia muuttamalla. Infra- ja rakennushankkeissa 

saavutetaan kustannustehokkaampaa suunnittelua ja suunnitteluratkaisuja, kun 

happamien sulfaattimaiden esiintyminen tutkitaan mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Tutkimukset voidaan aloittaa esimerkiksi yleissuunnitelmavaiheessa pelkän 

rikkipitoisuuden määrittämisellä savi- ja silttikerroksista, jolloin myöhemmissä 

vaiheissa suoritettavat lisätutkimukset osattaan kohdentaa oikeisiin maakerroksiin.    
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LIITE 1 (1) – Kalmix Special -tuoteseloste 
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LIITE 2 (1) – Oulun Energian lentotuhkan analyysitulokset, Eurofins Ahma Oy  
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LIITE 3 (1) – Eri koejärjestelyjen pH-, sähkönjohtavuus- ja redox-potentiaalimittausten keskiarvot 

 

Kuva 1. O-näytteiden suotovesistä mitattujen pH-, sähkönjohtavuus- ja redox-potentiaaliarvojen keskiarvo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

pH 8.2 7.6 7.9 7.4 7.3 7.2 6.8 6.9 6.8 6.7 6.7

Sähkönjohtavuus (mS/m) 33.5 94.0 31.5 25.7 16.6 13.5 29.8 13.4 16.8 9.4 21.5

Redox (mV) -109 176 172 187 199 206 221 238 243 252 255
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LIITE 3 (2) 

 
Kuva 2. T-näytteiden suotovesistä mitattujen pH-, sähkönjohtavuus- ja redox-potentiaaliarvojen keskiarvo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

pH 8.5 7.7 7.9 7.7 7.7 7.9 7.6 7.7 7.6 7.6 7.7

Sähkönjohtavuus (mS/m) 127.1 255.0 132.3 82.1 51.5 37.0 37.5 24.5 24.0 14.6 22.4

Redox (mV) 79 168 154 168 188 181 180 199 198 212 203
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Kuva 3. K-näytteiden suotovesistä mitattujen pH-, sähkönjohtavuus- ja redox-potentiaaliarvojen keskiarvo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

pH 11.7 9.1 8.6 8.3 8.4 8.4 8.2 8.4 8.3 8.1 8.2

Sähkönjohtavuus (mS/m) 245.0 388.0 127.7 67.1 40.8 31.2 34.6 23.9 26.5 17.8 20.7

Redox (mV) -195 108 128 139 148 175 167 191 176 195 183
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LIITE 4 (1) – 0-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden rinnakkaiskokeiden suotovesien pH-mittauksen tulokset 

 

Kuva 1. O-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien pH eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

O1 8.20 7.79 7.92 7.27 7.18 7.07 6.66 6.80 6.74 6.61 6.55

O2 8.20 7.56 8.03 7.35 7.32 7.32 6.78 6.87 6.85 6.78 6.85

O3 8.20 7.51 7.66 7.45 7.34 7.31 6.83 6.96 6.84 6.81 6.72
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Kuva 2. T-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien pH eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

T1 8.53 7.61 7.85 7.64 7.72 7.81 7.56 7.69 7.59 7.61 7.67

T2 8.53 7.69 7.88 7.65 7.70 7.85 7.61 7.74 7.57 7.52 7.62

T3 8.53 7.83 7.92 7.72 7.72 7.96 7.70 7.79 7.67 7.68 7.79
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Kuva 3. K-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien pH eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

K1 11.70 9.13 8.59 8.30 8.30 8.42 8.17 8.30 8.27 8.26 8.16

K2 11.70 9.07 8.61 8.37 8.35 8.46 8.27 8.40 8.41 7.59 8.25

K3 11.70 9.06 8.62 8.37 8.41 8.45 8.23 8.41 8.30 8.33 8.23
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LIITE 5 (1) - 0-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden rinnakkaiskokeiden suotovesien sähkönjohtavuusmittauksen tulokset 

 

Kuva 25. 0-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien sähkönjohtavuus eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

O1 335 865 348 277 174 142 298 139 201 147 314

O2 335 989 302 242 165 132 284 140 127 62 91

O3 335 965 295 251 158 131 313 123 175 74 241
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Kuva 26. T-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien sähkönjohtavuus eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

T1 1271 2330 1419 853 539 386 381 247 255 147 196

T2 1271 2350 1343 890 558 418 398 261 216 142 210

T3 1271 2970 1207 721 447 305 347 228 250 150 267
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Kuva 3. K-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien sähkönjohtavuus eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

K1 2450 3830 1264 721 429 310 357 237 290 195 218

K2 2450 3910 1274 616 422 340 337 249 225 164 187

K3 2450 3900 1294 676 372 287 345 232 279 176 217
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LIITE 6 (1) - 0-näytteiden, T-näytteiden ja K-näytteiden rinnakkaiskokeiden suotovesien redox-potentiaalimittauksen tulokset 

 
Kuva 1. 0-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien redox-potentiaali eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

O1 -109 180 179 203 197 222 226 250 250 259 278

O2 -109 175 161 184 203 195 219 234 236 256 248

O3 -109 172 177 175 198 202 219 230 243 242 239
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Kuva 2. T-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien redox-potentiaali eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

T1 79 164 144 179 180 185 187 202 202 210 194

T2 79 168 149 164 182 177 179 198 198 221 225

T3 79 171 168 160 201 183 174 199 196 206 190
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Kuva 3. K-näytteen rinnakkaiskokeiden suotovesien redox-potentiaali eri liuotuskerroilla. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10*

K1 -195 106 128 147 150 184 178 195 175 181 176

K2 -195 105 127 136 146 174 171 191 173 219 197

K3 -195 112 128 133 148 169 152 187 180 184 177
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LIITE 7 (1) – Suotovesien analyysitodistus, Eurofins Ahma Oy 

Taulukko 1. Alkuaineiden liukoiset pitoisuudet kokoomanäytteissä (Eurofins Ahma Oy, 2018). 

Analyysit

Menetelmä

Mittausepävarmuus

Määr. raja

Näytekuvaus

O2 147 0,029 3,4 72,7 275 48,8 17,4 0,17 152 0,66 8,2 <0,10 1,40

O2+O3+O4+O5 73,3 0,033 1,6 87,9 127 243 10,9 0,051 30,0 0,63 4,4 <0,10 0,39

O6 8,4 0,041 0,93 33,1 31,1 1550 5,9 <0,02 49,8 0,15 3,9 <0,10 0,28

O7 21,9 0,024 0,8 40,3 41,3 927 4,9 <0,02 20,2 0,11 2,8 <0,10 0,19

O8(1+3)+O9(1+3) 9,3 0,038 0,83 28,9 23,4 1600 4,9 <0,02 23,5 0,081 2,6 <0,10 0,02

O8(2)+O9(2) 11,9 0,018 0,59 22,8 24,6 846 3,8 <0,02 12,8 0,081 1,5 <0,10 0,20

O10(1+3) 9,6 0,058 1,1 24,9 15,2 4410 4,9 <0,02 45,6 0,054 6,7 <0,10 <0,010

O10(2) 9,1 0,026 0,53 20,2 22,0 962 3,3 <0,02 12,7 0,071 1,3 <0,10 0,03

T1 18,2 0,033 1,0 19,2 9,0 121 5,2 <0,02 495 2,8 7,8 <0,10 0,50

T2+T3+T4+T5 28,2 0,016 0,7 54,9 15,3 39,4 5,1 <0,02 124 1,8 1,6 <0,10 0,63

T6 21,5 0,017 0,49 42,8 17,0 33,7 4,4 <0,02 69,6 1,2 2,6 <0,10 0,60

T7 22,1 0,011 0,39 31,4 17,7 31,8 3,1 <0,02 35,2 1,5 1,6 <0,10 0,59

T8(1+3)+T9(1+3) 7,5 0,034 0,92 32,8 23,9 1560 5,4 <0,02 27,8 0,12 4,2 <0,10 0,38

T8(2)+T9(2) 19,3 <0,01 0,3 24,2 20,7 30,7 2,4 <0,02 24,8 0,35 1,3 <0,10 0,42

T10(1+3) 25,8 0,012 0,46 52,7 33,3 47,5 3,7 <0,02 32,9 0,89 1,7 <0,10 0,26

T10(2) 18,1 <0,01 0,35 27,7 19,7 42,7 2,7 <0,02 29,3 0,67 1,4 <0,10 0,54

K1 52,6 <0,01 3,7 7,2 9,7 2,2 24,6 <0,02 1050 4,9 2,0 <0,10 1,04

K2+K3+K4+K5 14,8 <0,01 1,6 69,0 14,9 3,7 6,7 <0,02 143 7,1 0,99 <0,10 1,19

K6 11,3 <0,01 0,93 41,9 17,6 5,9 4,6 <0,02 66,8 7,4 1,3 <0,10 1,20

K7 13,0 <0,01 0,72 33,2 16,3 4,3 3,6 <0,02 31,7 6,6 0,85 <0,10 1,09

K8(1+3)+K9(1+3) 15,1 <0,01 0,81 35,0 22,4 4,8 3,9 <0,02 31,3 5,0 1,1 <0,10 1,01

K8(2)+K9(2) 12,5 <0,01 0,63 25,7 17,8 4,3 3,2 <0,02 21,6 4,3 0,78 <0,10 0,99

K10(1+3) 9,9 <0,01 0,64 30,6 18,3 5,8 3,4 <0,02 21,4 6,2 0,95 <0,10 1,06

K10(2) 12,5 <0,01 0,57 24,9 17,9 4,3 2,9 <0,02 19,6 4,8 0,94 <0,10 0,99

µg/l µg/l mg/l µg/l mmol/l mmol/lµg/lµg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

0,02 0.25 0,005 0,10 0.0100,2

<1: ± 20%

1-10: ± 15%

>10: ± 10%

<1: ± 15%

>1: ± 10%

5 0,01 0,02 0,05 2,5 0,2 0,05

<50: ± 20%

>50: ± 12%

<0.06: ± 32%

0.06-2: ± 15%

>2: ± 10%

<0.1: ± 25%
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<0.1: ± 25%
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>0.5: ± 10%
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LIITE 8 (1) – Tutkimuksen lähtötiedot, maanäytteen testausseloste Eurofins Ahma Oy 

 

  



 

 

LIITE 9 (1) – Kuiva-ainepitoisuudet kokeen jälkeen, maanäytteiden testausseloste 
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