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KÄYTETYT LYHENTEET JA SYMBOLIT

ANC Happoneutraloimiskapasiteetti (acid neutralising capacity), ilmoitetaan yleensä yk-
sikössä kg H2SO4/tonni, mmol H+/kg tai mol H+/tonni

Fe/S suhde  Raudan ja rikin kokonaispitoisuuksien suhde, käytetään happamoitumisnopeuden
                     arviointiin

liuoksen molarisuus, mol/L
MPA Maksimaalinen hapontuottopotentiaali (maximal potential acidity), lasketaan Stot

avulla
NAG Nettohapontuotto (net acid generation), ilmoitetaan yleensä yksikössä

kg H2SO4/tonni
NAG-pH Vetyperoksidihapetetusta näytteestä mitattu pH
H2SO4 Rikkihappo
NAPP Nettohapontuottopotentiaali (net acid producing potential), kertoo näytteen maksi-

maalisen hapontuottopotentiaalin ja happoneutraloimiskapasiteetin erotuksen
NPR Neutraloimispotentiaalisuhde (neutralising potential ratio), kertoo näytteen

MPA/ANC suhteen, jota käytetään maaperän hapontuoton arvioinnissa
pH(KCl) Kaliumkloridiliuoksessa uutetun näytteen pH
PHS Potentiaalinen hapan sulfaattimaa (rikki pelkistyneenä sulfidimuodossa)
THS Todellinen hapan sulfaattimaa (rikki hapettuneena sulfaattimuodossa)
Hh (LoI) Hehkutushäviö (Loss on Ingnition). Massaprosenttiosuus, joka uunikuivatusta

(105 °C) näytteestä häviää hehkutuksen aikana. Hehkutuksen lämpötila on tyypilli-
sesti 550 °C tai 800 °C

Inkuboitu pH  Huoneilmassa 9 – 19 viikon ajan hapetetusta näytteestä mitattu pH. Näytteet pi-
detään hapetuksen aikana kosteana

TOC Orgaanisen hiilen (Total Organic Carbon) kokonaispitoisuus, m-%
HCl Suolahappo
H2O2 Vetyperoksidi, kemikaali jota käytetään mm. näytteiden hapetuksessa
Stot Kokonaisrikkipitoisuus, ilmoitetaan yleensä m-% tai ppm

Titrausliuoksen tilavuus, ml
Näytteen kuivamassa, g
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1. JOHDANTO

Happoa tuottavien sulfaattimaiden tunnistaminen ja huomioiminen pääkaupunkiseudun pehmeik-
köalueiden rakennushankkeissa on yleistynyt viime vuosina. Ongelmaksi on havaittu nopeiden ja
edullisten tunnistusmenetelmien puute sekä selkeiden ja yhtenäisten menettelytapojen puuttumi-
nen erilaisissa rakentamishankkeissa, joissa happamia sulfaattimaita on havaittu. Tämä esiselvitys
on laadittu tiedon lisäämiseksi ja yhtenäisten ohjeistuksen kehittämiseksi sulfidisavien tutkimiseen
ja käsittelyyn pääkaupunkiseudulla. Valtakunnallisella tasolla happamien sulfaattimaiden tutkimi-
sessa, tunnistamisessa ja käsittelyssä on havaittu myös paljon epäselvyyksiä. Tämän esiselvityk-
sen aikaisten keskustelujen ja havaintojen perusteella happamien sulfaattimaiden osalta tarve val-
takunnalliselle ohjeistukselle on ilmeinen.

Esiselvityksessä hyödynnetään sulfaattimaista olevaa tutkimustietoa Suomesta, Ruotsista sekä
myös muualta maailmasta mm. Australiasta, jossa sulfaattimaiden tutkimus, kartoitus ja happa-
moitumisen estämisen menetelmien kehittäminen on ollut merkittävää. Koska Australian ilmasto-
ja maaperä poikkeavat huomattavasti Suomen olosuhteista, ohjeiden suora soveltaminen ei ole
mahdollista. Koottua tietoa pyritään hyödyntämään työtapaohjeessa soveltuvin osin. Tämän selvi-
tyksen kokeellisessa osuudessa on keskitytty erityisesti happamille sulfaattimaille parhaiten sovel-
tuvien näytteenotto- ja testimenetelmien löytämiseen.

Projektin ohjausryhmään kuuluvat:

· Mikko Suominen, Helsingin Kaupunki
· Kalle Rantala, Helsingin Kaupunki
· Mirva Koskinen, Helsingin kaupunki
· Tiina Lepistö, Helsingin kaupunki
· Heli Lehtinen, Helsingin kaupunki
· Erja Puntti-Hannuksela, Helsingin kaupunki
· Matti Kaurila, Espoon kaupunki
· Eeva Nuotio, Espoon kaupunki
· Virpi Nikulainen, Espoon kaupunki
· Jukka Hietamies, Vantaan kaupunki
· Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus
· Timo Kinnunen, Uudenmaan ELY-keskus
· Kirsi Karhu, HSY
· Ismo Kaarnasaari, HSY
· Jaakko Auri, GTK
· Timo Tirkkonen, Liikennevirasto
· Veli-Matti Uotinen, Liikennevirasto
· Noora Lindroos, Ramboll
· Merja Autiola, Ramboll
· Tuomas Suikkanen, Ramboll
· Matias Napari, Ramboll
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2. SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET JA ESIINTYMINEN

2.1 Happamien sulfaattimaiden luokittelu Suomessa

Happamalla sulfaattimaalla tarkoitetaan sulfidirikkipitoista maaperää, jossa on sekä hapettunut
hapan maakerros, että hapettumaton sulfidirikkipitoinen maakerros, tai vain toinen näistä. Maa-
perä määritellään happamaksi sulfaattimaaksi maastohavaintojen ja laboratorioanalyysien perus-
teella, mikäli vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy:

· pH < 4,0 mineraalimaassa tai liejussa sulfidien hapettumisen seurauksena; ja/tai
· näytteen pH inkubaation (hapettunut kosteana 9–19 viikkoa huoneenlämmössä) jälkeen

on pH < 4,0

Happamat sulfaattimaat ovat yleisesti liejuisia ja hienorakeisia maalajeja (savi ja siltti). Myös kar-
kearakeiset maalajit (silttinen hiekka ja hiekka), joissa kokonaisrikkipitoisuus on alhainen (< 0,2
%, jopa 0,01%) ja voivat hapettuessaan tuottaa happamuutta huonon puskurikyvyn takia, voivat
olla sulfaattimaata (Nieminen, et al., 2016).

Happamat sulfaattimaat voidaan luokitella kahteen ryhmään (1) todelliset happamat sulfaattimaat
(THS) ja (2) potentiaaliset happamat sulfaattimaat (PHS).

(1) Todellinen hapan sulfaattimaa (THS):

Todellisen happaman sulfaattimaan tärkeimmät piirteet ovat:

· pH < 4,0 maastossa suoraan näytteestä mitattuna hapettuneessa mineraalimaassa tai lie-
juissa (ei turpeessa) sulfidien hapettumisen seurauksena ja

· usein paljon rautasaostumia ja joskus myös keltaista jarosiittia

Happaman maakerroksen ja sulfidirikkipitoisen maakerroksen välillä on tyypillisesti kapea vaihet-
tumisvyöhyke (noin 0–50 cm) missä pH:n vaihtelu voi olla erittäin suurta (noin 4,0–7,0).

(2) Potentiaalinen hapan sulfaattimaa (PHS):

Potentiaalisella happamalla sulfaattimaalla tarkoitetaan sulfidirikkipitoista maaperää, jolla on po-
tentiaalia muuttua todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli maaperä pääsee hapettumaan.
Suomessa käytettävien luokituskriteerien perusteella maaperän katsotaan sisältävän sulfideja, mi-
käli inkubaatiossa näytteiden pH laskee < 4,0 ja pudotusta maastossa näytteestä mitattuun pH-
arvoon verrattuna on tapahtunut vähintään 0,5 yksikköä. Sulfidirikkipitoisen maakerroksen pää-
piirteet ovat:

· yleensä pH > 6,0,
· musta väri (FeS) tai tumman ruskean vihertävä väri (FeS2) ja
· rikki sulfidimuodossa (FeS ja/tai FeS2) ja kokonaisrikkipitoisuus yleensä ≥ 0,2 % (savessa

/siltissä)

GTK on julkaissut yhdessä Ruotsin geologisen tutkimuskeskuksen (SGU) kanssa sulfaattimaiden
luokituksesta ja nimistöstä kansalliset ohjeet (Boman, et al., 2018).

2.2 Happamien sulfaattimaiden esiintyminen Suomessa

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luontaisesti esiintyviä rikkipitoisia sediment-
tejä, joista vapautuu hapettumisen seurauksena haitallisia määriä happamuutta maaperään ja ve-
sistöihin. Happamoitumisen seurauksena liukenee maaperästä myös haitallisia metalleja (esim. Al,
Cd, Co, Cu, Ni, Zn, U), jotka kulkeutuvat edelleen vesistöihin. Rikkipitoiset sedimentit ovat synty-
neet ympäristössä, jossa sulfaattipitoiseen veteen on kerrostunut orgaanista ainesta ja sekoittunut
mantereelta kulkeutuneita rautaoksideja. Tämä on tapahtunut pääasiassa meriveteen.
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Hapettomissa olosuhteissa bakteerit hajottavat orgaanista ainesta pohjan sedimentissä pelkistäen
sulfaatin sulfidiksi, joka saostuu edelleen raudan kanssa rautasulfideiksi. (Dent & Pons, 1995;
Boman, et al., 2008)

Maaperän happamoitumiseen on syynä juuri rautasulfidien hapettuminen sedimenttien joutuessa
pohjavedenpinnan yläpuolelle maankohoamisen ja maankäyttöön liittyvän kuivatustoiminnan seu-
rauksena (Österholm, 2005; Österholm & Åström, 2004). Sulfidien hapettuminen on monivaiheinen
prosessi, jossa on mukana bakteeritoimintaa samoin kuin sulfaatin pelkistymisessä (Harmanen,
2007). Hapettumisen seurauksena sulfideista muodostuu maaperässä rikkihappoa, joka alentaa
maan pH arvoa. Happamuus liuottaa maaperästä edelleen raskasmetalleja, jotka kulkeutuvat poh-
javesien mukana pintavesistöihin aiheuttaen ongelmia kasvistossa ja eliöstössä. (Åström &
Björklund, 1995; Dent & Pons, 1995; Palko, 1994).

Sulfidisedimentit ovat tyypillisesti liejuista silttiä tai savea ja esiintyvät rannikkoseudun alavilla
mailla. Ne ovat usein väriltään mustia tai tumman harmaita (kuva1b), mikä johtuu sulfidin esiin-
tymisestä rautamonosulfideina (esim. FeS) (Boman, et al., 2008). Paikoin rikkiä saattaa esiintyä
kuitenkin haitallisia määriä myös karkeammissa maalajeissa kuten hiekassa ja hiekkaisessa sil-
tissä. Näille maalajeille on tyypillistä heikko puskurikyky happamoitumista vastaan, jolloin jo pie-
nikin määrä hapettuvaa sulfidia voi alentaa maaperän pH:ta voimakkaasti. Sulfidisedimentit hai-
sevat usein selvästi rikiltä (ei aina) maanpinnalle nostettuna, esim. kaivukasoissa. Joskus niistä voi
lähteä hyvin voimakas ”mädäntyneen kananmunan” haju, joka johtuu rikkivetykaasusta, jota muo-
dostuu bakteerien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa.

Pääkaupunkiseudulla korkean rikin pitoisuudet liittyvät lähinnä pyriittiseen (FeS2) sulfidisaveen.
Tämä ei ole mustajuovaista tai rikille haisevaa kuten Pohjanmaalla, vaan yleensä tasaisen vihertä-
vän harmaata ja hajutonta savea (kuva 1b). Tämän Litorina-merivaiheen kerrostuman alapuolella
on tyypillisimmin havaittavissa Ancylus-järvivaiheen raidallista mustaa ja rikille haisevaa savea,
jonka rikkipitoisuudet voivat vaihdella.

Kuva 1. a) monosulfidien mustaksi värjäämää hienorakeista sulfidisedimenttiä, jota esiintyy ylei-
sesti Pohjanlahden rannikolla (Kuva GTK). b) pk-seudulle tyypillisempää pyriittistä viher-
tävän ruskeaa liejuista sulfidisedimenttiä (Kuva Ramboll).

Suomessa maaperä on yleensä luontaisesti hieman hapanta, pH:n ollessa kuitenkin keskimäärin
yli 5,0. Happamilla sulfaattimaa-alueilla pohjavedenpinnan alapuolisessa sulfidisedimentissä pH-
arvot ovat tyypillisesti yli 6,0, mutta hapettumisen seurauksena pH saattaa laskea kuitenkin jopa
selvästi alle 4,0.

Sulfaattimaat ovat Suomessa tyypillisimmin olleet viljelyskäytössä. Viljelysmaiden lisäksi sulfaat-
timaita tavataan yleisesti suoalueilla, turvepeitteisillä metsäalueilla sekä pienempialaisten soistu-
mien alla maaston painanteissa. Sulfidisedimenttien esiintymiseen liittyy usein myös muita maa-
kerroksia ja maalajeja, jotka vaikeuttavat niiden kartoittamista maastossa. Tyypillisimmin niitä
peittävät vaihtelevan paksuiset karkeammat hiekka- tai silttikerrokset, joissa rikkipitoisuus on al-
hainen. Peittävät kerrokset ovat yleensä kerrostuneet maankohoamisen ja merenpinnanlaskun
seurauksena ranta- tai jokiympäristössä.

a) b)
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Suomessa sulfidisedimentit ovat kerrostuneet pääasiassa viime jääkauden jälkeisten meri- ja jär-
vivaiheiden ns. Yoldia-merivaiheen, Ancylus-järvivaiheen, Litorina-merivaiheen sekä nykyisen Itä-
meren aikana ja esiintymien arvioidaan olevan Euroopan laajimmat (Palko, 1994; Yli-Halla, et al.,
1999). Ongelmallisimpia ovat Litorina-merivaiheessa ja sen jälkeen kerrostuneet sedimentit, koska
tällöin ympäristöolot ovat olleet suotuisimmat rikkipitoisten kerrostumien muodostumiselle (vertaa
Yli-Halla et al. 1999). Litorina-meri on ulottunut noin 9 800 vuotta sitten ylimmillään Perämeren
seudulla yli 100 metrin, Pohjanmaalla hieman alle 100 metrin ja Etelä-Suomessa noin 50 metrin
korkeudelle nykyisen merenpinnan yläpuolelle (kuva 2).

Kuva 2. Litorina-meren korkein ranta. (Auri, et al., 2018)

Ancylus-järven kerrostumat ulottuvat tätäkin korkeammalle merenpinnasta ja sedimenteissä tava-
taan yleisesti mustia (kerroksellisia/pistemäisiä) sulfidihorisontteja (Spiridonov, et al., 2007;
Ignatius, et al., 1968; Papunen, 1968), mutta niiden rikkipitoisuus on usein melko pieni.

Muinaisen merenpohjan lisäksi sulfidipitoisia sedimenttejä tiedetään kerrostuneen rannikkoseudun
järviin, joissa rikki esiintyy sitoutuneena kasviainekseen (Palko, et al., 1985). Kuivatuksen seu-
rauksena myös näistä on muodostunut happamia sulfaattimaita. Rikkipitoisia sedimenttejä voi
esiintyä yleisesti myös sisämaassa järvien pohjilla (Pihlaja, 2001). Lisäksi rikkipitoisten sediment-
tien on todettu aiheuttavan ongelmia kallioperän mustaliuskejaksojen alueilla, myös muinaisten
merivaiheiden korkeimpien rantojen ulkopuolella (Lavergren, et al., 2009). Rannikkoseudullakin
mustaliuskealueet saattavat näkyä maaperän poikkeuksellisen korkeina rikkipitoisuuksina.

Laajimmat ja ongelmallisimmat sulfaattimaa-alueet sijaitsevat tutkimustiedon (Kivinen, 1950;
Purokoski, 1959; Erviö, 1975; Palko, 1994; Puustinen, et al., 1994) ja GTK:n kartoitusten perus-
teella Pohjanmaan alavalla rannikkoseudulla alle 60 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella.
Koko rannikkoseutua kattavia yhtenäisin menetelmin tehtyjä happamien sulfaattimaiden
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kartoituksia ei kuitenkaan ole tehty ennen GTK:n vuonna 2009 käynnistämää valtakunnallista yleis-
kartoitusta (Éden, et al., 2012).

2.3 Happamien sulfaattimaiden kartoitustilanne ja esiintyminen pääkaupunkiseudulla

Vuoden 2017 loppuun mennessä pääkaupunkiseudulta oli valmistunut sulfaattimaakartta vasta Si-
poon kunnan alueella. Laajemmat sulfidisavikartoitukset ovat käynnissä koko pk-seudulla ja kar-
toituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä. Valmiit kartat on julkaistu kart-
tapalvelussa http://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html.

Happamien sulfaattimaiden aineisto soveltuu käytettäväksi yleismittakaavaisessa maankäytön
suunnittelussa. Aineistoa voidaan hyödyntää maa- ja metsätaloudessa, maarakentamisessa, tie-
teellisessä ja soveltavassa tutkimuksessa sekä mm. pohdittaessa toimenpiteitä happamien sulfaat-
timaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi. Kartta-aineiston (aluetasojen)
käyttömittakaava on 1:100 000 – 1:250 000.

Aineisto ei sovellu yksityiskohtaisten, esimerkiksi tila-/hankekohtaisten suojelu / kunnostustoimen-
piteiden määrittämiseen. Aineiston perusteella voidaan kohdentaa yksityiskohtaisempia tutkimuk-
sia (GTK tiedonanto, 2018).

Kuvassa 3 on esimerkki happamien sulfaattimaiden karttapalvelusta pk-seudun alueelta.

Kuva 3. Esimerkki GTK:n happamat sulfaattimaat karttapalvelusta pk-seudulla. Happamien sul-
faattimaiden esiintymisen todennäköisyys perustuu ennakkotulkintaan (viitattu 1/2018).

Sulfidisavien esiintymistä on tutkittu aikaisemmissa projekteissa useissa kohteissa pk-seudulla
(Ramboll Finland Oy a, 2017; Ojala, et al., 2007; Ramboll Finland Oy b, 2017; Ramboll Finland
Oy, 2013; Kosonen, et al., 2015; Saresma, et al., 2017). Tyypillisesti yli 0,2% kokonaisrikkipitoi-
suuksia on havaittu 1-5 metrin syvyydellä, syvimmillään yli 0,2% rikkipitoisuuksia on mitattu
jopa 7,5 metrin syvyydestä. Esimerkiksi Espoon suurpellon alueella Litorina merivaiheen sedi-
menttikerrosten on tutkittu ulottuvan jopa 11 metriin asti (Ojala, et al., 2007). Kentällä tai tuo-
reesta näytteestä mitatut pH arvot ovat useasti laskeneet pintakerroksessa (0-1m) alle pH 5,
mutta alle pH 4 lukemia (THS) on mitattu maastossa harvemmin pk-seudulla.

· Espoo: Lähtötietoja on Espoon alueelta olemassa paljon. Viime aikoina Espoossa on panos-
tettu erityisesti korroosiotutkimuksiin. Saunalahti-Kauklahti-Espoon keskus – akselilta
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puuttuu vielä tietoa, mutta erityisesti eteläinen Espoo on kartoitettu melko hyvin. Sulfaatti-
maita löytyy erityisesti eteläisen Espoon alueelta. Sulfaattimaiden läjitykseen tarvitaan oh-
jeistusta. Aikaisempien projektien puitteissa sulfaattimaita on löydetty mm. Finnoon satama-
alueen sedimenteistä, Kirkkojärvenpuiston alueelta, Monikonpuron ja Perkkaan alueelta (Lep-
pävaara), Niittykummun puistossa ja Suurpellon alueella (mm. Henttaanpuron ja Lukupuron
alue). Espoossa on tehty myös paikkatietoanalyysi, jossa käytetty kriteereinä savipitoisutta,
merenpinnan korkekutta sekä litorinameren sijaintia. Paikkatietoanalyysia käytetään suunni-
tellun tukena. Espoon kaupunki on ottanut sulfidisavia vastaan Kulmakorven alueen maanläji-
tysalueille eikä vesientarkkailussa ole todettu merkkejä sulfidisavien läjityksen aiheuttamasta
kuormituksesta (Ramboll Finland Oy, 2014).

· Helsinki: Helsingin kaupungilla ei ole tehty systemaattista happamien sulfaattimaiden kartoi-
tusta kaupungin toimesta. Sulfidisavia on tutkittu yksittäisissä projekteissa esimerkiksi Mal-
min lentokentän alueella (GTK). GTK:n tutkimuksissa havaittiin PHS:a Malmin lentokentän
koillis- ja itäosissa, sekä Östersundomin alueella. Yksittäisissä kohteissa on tehty korroo-
siotutkimuksia tutkimus ja kehitysmielessä, mutta varsinainen sulfidisavien tutkiminen on ol-
lut lähinnä yksittäisistä näytteistä tapahtuvaa silmämääräistä tunnistamista. Helsingissä tyy-
pillinen maaperä on usein sekalaista täyttömaa-ainesta, joka koostuu kaikenlaisista savista ja
ylijäämämaiden sekaisesta täytöstä. Kaivumassat ovat aikoinaan hapettuneet, vaikka ovatkin
nyt maanpinnan ja joissakin tapauksissa myös pohja- tai merivesipinnan alapuolella. Tämä
aiheuttaa tonttikohtaisia tutkimuksia. Asiaan on varauduttu suunnittelemalla systemaattisesti
korroosiota kestävämpiä rakenteita.

· Vantaa: Vantaalla ei tiettävästi ole havaittu sulfidisavia kaupungin hankkeiden yhteydessä. Yk-
sittäisiä epäilyjä on tullut yksityisen puolen rakennushankkeissa, mutta ne eivät ole aiheutta-
neet jatkotoimenpiteitä. Pääsääntöisesti savet menevät Pitkäsuon täyttömäkeen. Täyttömä-
essä savi ei luonnollisesti aiheuta korroosioriskiä. Myös yksityiset toimijat tuovat massoja täyt-
tömäkeen. Alueen täyttöreserviä on pyritty säästämään mm. stabiloimalla kohteita. Sulfi-
disavien käsittely vaatii suunnitelmallisuutta ja ohjeistusta.

· LiVi: Sulfidisavia on havaittu väylähankkeissa, mutta ei tiettävästi pk-seudulla. Sulfaattimaiden
tunnistamiseen, riskinhallintaan ja käsittelyyn liittyen on julkaistu diplomityö (Vertanen, 2016).
Esimerkkikohteita, joissa happamia sulfaattimaita on havaittu, ovat mm Vt8 Vaasan ohikulku,
VT7 Hamina-Vaalimaa ja Zateliitin eritasoliittymä Kempeleessä.

2.4 Nykyiset käytännöt happamien sulfaattimaiden tutkimisessa ja käsittelyssä pääkau-
punkiseudulla

Uudenmaan ELY-keskukselta saatujen lausuntojen perusteella on viime vuosina rakennuttajalta
edellytetty happamien sulfaattimaiden tutkimista mm. seuraavin menettelyin:
· Selvitys GTK:n ”happamat sulfaattimaat” karttapalvelusta, minkälainen riski sulfaattimaiden

esiintymiselle alueella on
· Koekuopista tehtävä aistinvarainen (näkö ja haju) tunnistus alimpaan kaivusyvyyteen asti
· Epävarmoissa tapauksissa happamien sulfaattimaiden esiintymisen selvittäminen laboratori-

ossa. Mahdollisista havainnoista on ilmoitettava ELY-keskukselle

Pk-seudulla happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelminä on käytetty eri tahojen aikaisem-
min tekemissä tutkimuksissa mm:
· maaperän pH mittausta
· Suolahappokäsittelyä ja rikkivedyn hajun avulla tehtyä sulfidien tunnistamista
· Kokonaisrikkipitoisuusmääritystä
· Korroosiotutkimusten mukaisia tutkimuksia, kuten sulfaatin ja kloridin määritystä
· Aistinvaraista tunnistamista esim. mustien raitojen havainnointia

ELY:n esittämissä esimerkkitapauksissa toimenpideohjeeksi kaivettaville massoille oli annettu ”riit-
tävä kalkitseminen happamuuden ja raskasmetallien liukenemisen estämiseksi”.
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Ongelmana happamien sulfaattimaiden kalkitsemisessa on ollut se, että kalkittuja massoja ei vält-
tämättä saa läjittää maankaatopaikalle. Jos happamia sulfaattimaita ajetaan maankaatopaikalle,
läjitys tapahtuu silloin maankaatopaikan ympäristöluvan mukaisesti. Hapanta sulfaattimaata ei pi-
detä pilaantuneen maa-aineksena, joten sen hyödyntämisen luvanvaraisuus tulee arvioida tapaus-
kohtaisesti. Esimerkiksi happamien sulfaattimaiden aiheuttaman happaman valunnan riski tai hap-
pamien sulfaattimaiden käsitteleminen jätepohjaisella neutralointiaineella, kuten lentotuhkilla, voi
vaikuttaa niiden luvanvaraisuuteen. Stabilointia (kaupallisilla sideaineilla) maa-aineksen rakennet-
tavuuden parantamiseksi ei pidetä muuntotoimena, joka vaatisi ympäristölupaa.
(Ympäristöministeriö, 2018)

2.5 Ympäristöministeriön tiedonanto

Ympäristöministeriöstä (26.1.2018) on annettu yleisellä tasolla ohjeistusta happamien sulfaatti-
maiden läjittämisestä ja käsittelystä erään Sipoon kohteen happamien sulfaattimaiden käsittelyyn
liittyvässä tapauksessa.

Happamat sulfaattimaat tulisi ottaa huomioon jo alueen maankäytön suunnittelussa. Sulfidisavi-
alueilla tapahtuvissa rakennushankkeissa tulee varautua jo hankkeen suunnitelmavaiheessa sulfi-
disavien esiintymiseen riittävillä selvityksillä ja suunnittelulla sekä myös rakentamisen aikaisin va-
rotoimenpitein. Suunnitteluvaiheessa tulisi määritellä ne toimenpiteet, joilla työ voidaan tehdä si-
ten, että sulfidisavesta ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakentamisen ai-
kana eikä myöhemminkään. Pilaantumisen vaara voi olla lähinnä vesistön pilaantuminen. Sulfidisa-
vet tulee käsitellä niin huolellisesti, että pilaantumisen vaaraa ei pääse syntymään.
(Ympäristöministeriö, 2018)

Hyödynnettäessä sulfidisavea tärkeää on, että estetään hapettuminen ja hapan metallipitoinen va-
lunta ympäröiviin vesistöihin. Tämän vuoksi tulisi kaivetut massat sijoittaa veteen tai alimman
pohjaveden pinnan alapuolelle hapettumisen estämiseksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, hapettu-
minen tulisi estää pitämällä maa vedellä kyllästettynä. Tämä voidaan tehdä peittämällä sulfidisavi
asianmukaisesti maa-aineksella, jolla on vähäinen ilmanläpäisevyys. Sijoitettaessa massoja poh-
javeden pinnan yläpuolelle on sulfidisaven oikeanlaisella peittämisellä ja eristämisellä ympäristöstä
merkitystä haitallisten ympäristövaikutusten ehkäisemisessä.  (Ympäristöministeriö, 2018)

Riittävä, soveltuvilla massoilla tehty peittokerros estää maan hapettumisen ja kuivumisen, estää
eroosiota ja on sopiva kasvualusta kasvillisuudelle. Peittokerroksen ei siis tarvitse olla täysin tiivis,
vaan jossain määrin sadevettä voi imeytyä sen läpi sulfidisavikerrokseen. Materiaali ei saisi kuiten-
kaan olla liian karkeaa eikä toisaalta erodoituvaa ainesta (esim. peittomateriaalin valumat ja syö-
pyminen sateella). Jos alueelle istutetaan metsää, peittokerroksen tulee olla huomattavasti pak-
sumpi kuin esim. nurmetettaessa (puiden juuriston ei tulisi läpäistä peittokerrosta). Yleisesti ottaen
voidaan todeta, että mitä paksumpi peittokerros on, sen parempi. Kirjallisuudessa on esitetty, että
todella vahvasti happamoittaville sulfidimaille ja suurille läjitysmäärille on peittokerroksen minimi-
paksuutena metri. Huolellisesti tehdyn rakentamisen jälkeen maa voi ajan mittaan palautua anae-
robiseen olotilaan, jolloin happamoittavaa vaikutusta ei enää ole. (Ympäristöministeriö, 2018)

Massastabilointikäsikirjassa (Forsman, et al., 2015) on infoa sulfidimassojen stabiloinnista. Stabi-
loinnilla voidaan vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia nostamalla maa-ainesten pH:ta. Stabi-
loinnilla voidaan lisäksi parantaa myös stabiloitavan maa-aineksen geoteknisiä ominaisuuksia eli
lisätä jäykkyyttä ja lujuutta. Jos stabiloituja maa-aineksia ei ole mahdollista jättää paikalleen, niitä
voidaan käyttää esimerkiksi meluvalleissa tai maisemointihankkeissa, sillä stabiloidulla sulfidisa-
vella ei ole enää merkittävää happamoittavaa vaikutusta. Massastabiloinnin sideaineena voidaan
joissakin tapauksissa käyttää kaupallisten sideaineiden sijaan tai seosaineena esim. lentotuhkaa.
(Ympäristöministeriö, 2018)

Sulfidisavien hyödyntämisalueen valumavesien pH:n on oltavan riittävän suuri ennen niiden pääs-
tämistä luontoon. Neutraloida voidaan joko sijoitettavat massat (esim. riittävä kalkitus) tai vaihto-
ehtoisesti alueelta tulevat valumavedet. Vedet tulisi johtaa hallitusti purkuojien kautta viivytysal-
taisiin ja neutralointiin (kalkkikivipadot, tms.). Tarvittaessa tulisi rakentaa alueen ympärille ojat,
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jolloin alueen pintavedet ohjautuvat ympäristöstä erillisiin ojiin, joiden kautta vedet ohjataan neut-
raloitaviksi. (Ympäristöministeriö, 2018)

Kun rakentamisen jälkeen sulfidisavien sijoituspaikka on eristetty ympäristöstään ja peitetty asi-
anmukaisesti soveltuvilla maa-aineksilla, alueelta ei enää peittämisen jälkeen tule neutralointia
vaativaa hapanta vesivaluntaa. Neutralointimenetelmät ja -järjestelyt sekä tarvittaessa vesistöön
johdettavien vesien tarkkailusuunnitelma tulisi esittää jo hankkeen suunnitelmassa. Alkaliniteetin
ja pH:n mittauksella voidaan varmistaa neutralointijärjestelmän tehokkuus. Tarvittaessa tarkkai-
luun tulisi sisällyttää myös raskasmetallien tarkkailu. Tarkkailun kesto rakentamisen jälkeen arvi-
oidaan tapauskohtaisesti saatujen tulosten perusteella. Jos tarkkailun tulokset eivät osoita järjes-
telmän riittävää toimivuutta, toiminnasta vastaavan tulee ryhtyä riittäviin toimiin tehokkuuden pa-
rantamiseksi. Tarvittaessa valvontaviranomainen voi ryhtyä toimiin tilanteen oikaisemiseksi YSL
179 tai 180 §:n nojalla riippuen siitä, onko toiminta ympäristöluvanvaraista vai ei.
(Ympäristöministeriö, 2018)

Sulfidisavea ei tulisi sijoittaa alueelle, jolla ei luonnostaan esiinny sulfidisavea. Sulfidisavea ei
myöskään tulisi sijoittaa vesistöjen läheisyyteen eikä vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjave-
sialueille. Riittävä etäisyys vesistöön tulee arvioida tapauskohtaisesti alueen olosuhteiden mukai-
sesti siten, että massojen sijoittamisesta ei aiheudu vesistön pilaantumisen vaaraa.
(Ympäristöministeriö, 2018)

Toiminnan ympäristölupatarpeen arvioi valvontaviranomainen. Sulfidisavea ei pidetä pilaantu-
neena maa-aineksena, joten sen hyödyntämisen luvan tarve tulee arvioida tapauskohtaisen har-
kinnan perusteella. Lähinnä lupaperusteena kyseeseen voisi tulla toiminnasta aiheutuva vesistön
pilaantumisen vaara (YSL 27.2 § 1 kohta). Jos toiminta sijoittuu lähelle rantaa tai vesiympäristöä
voi se jossain tapauksessa johtaa myös vesiluvan tarpeeseen. Myös massojen stabilointi jätteellä,
jos kyseessä on massoista aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentäminen, voidaan katsoa jätteen-
käsittelyksi, joka edellyttää ympäristölupaa (näin esim. vt. 8 rakentaminen, jossa sulfidisavien sta-
bilointiin tuhkalla edellytettiin ympäristölupaa (LSAVI lupa nro 128/2011/1, 20.10.2011).  Sen si-
jaan stabilointia ainoastaan rakennettavuusominaisuuksien parantamiseksi ei pidetä sellaisena
muuntamisena, joka edellyttää ympäristölupaa (Ympäristöministeriö, 2015). Vaikka toiminnalta ei
edellytettäisi ympäristölupaa, hyödyntäminen tulee tehdä suunnitelmallisesti, missä otetaan kaikki
edellä mainitut seikat huomioon, mukaan lukien tarpeelliset suojaustoimet ympäristöhaittojen es-
tämiseksi. Toiminnasta vastaavan tulisi olla hyvissä ajoin ennen toimintaan ryhtymistä yhteyksissä
valvontaviranomaiseen toiminnan lupatarpeen arvioimiseksi, ja esittää sitä varten riittävät selvi-
tykset toiminnasta. (Ympäristöministeriö, 2018)

Jos maa-aines loppusijoitetaan ilman hyödyntämistarkoitusta esim. maankaatopaikalle, toiminta
on luvanvaraista, koska maankaatopaikan toiminta lähtökohtaisesti edellyttää ympäristölu-
paa. Massojen loppusijoitus maankaatopaikalle voidaan tehdä ko. maankaatopaikan ympäristölu-
van edellytysten mukaisesti. Hyödyntäminen sen sijaan tarkoittaa sitä, että massojen käytölle on
todellinen tarve, ja niillä korvataan muita tarkoitukseen käytettäviä luonnonmaa-aineksia.
(Ympäristöministeriö, 2018)

2.6 Sulfaattimaiden vaikutukset

2.6.1 Sulfaattimaa korroosioympäristönä

Sulfaattimaiden aiheuttaman korroosion arvioinnissa tulee tarkastella sulfaattimaita kahtena erilli-
senä korroosioympäristönä. Hapettuneena todellisena happamana sulfaattimaana sekä potentiaa-
lisesti happamana sulfaattimaana. Näissä korroosiota aiheuttavat ympäristöt poikkeavat merkittä-
västi toisistaan. Lisäksi on tarpeen tarkastella erilaisten korroosioympäristöjen vaikutuksia eri ra-
kenteille, kuten teräs- ja betonirakenteille.

Happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa käytettävät maaperän ominaisuudet, kuten pH, redox-
potentiaali sekä sähkönjohtavuusmittaukset, ovat tunnistamisen lisäksi myös korroosioympäristön
ja vaikutusten arvioinnissa tärkeitä tekijöitä. Potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden kohdalla
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tulee huomioida myös sulfaatinpelkistäjäbakteerien (Sulfate Reducing Bacteria; SRB) aktiivisuus ja
vaikutus teräsrakenteille.

Todellinen hapan sulfaattimaa (THS) on hapettunut ympäristö, jonka pH on laskenut hapettumisen
myötä alle 4,0. Hapan ympäristö lisää merkittävästi korroosionopeutta useilla metalleilla – myös
teräksillä. Todellisilla happamilla sulfaattimailla korroosio aiheutuukin suurelta osin matalan pH:n
ja paikallisten happikonsentraatioerojen seurauksena. Korroosionopeutta lisää sähköjohtavuus,
jonka edellytyksiä ovat riittävä vesipitoisuus ja liukoisten ionien, joita maaperässä ovat tyypillisesti
sulfaatti- ja kloridi-ionit, määrä. Todellisissa happamissa sulfaattimaissa rikkihapon muodostumi-
nen ja sen liukeneminen aiheuttavat maaperään korkean sulfaattipitoisuuden, joka lisää elektro-
lyysin sähkönjohtavuutta. Lisäksi hienorakeisilla maalajeilla on tavallisesti korkeampi sähkönjoh-
tavuus verrattuna karkearakeisiin maalajeihin. Todellisilla happamilla sulfaattimailla voidaan kor-
roosioriskiä arvioida pH:n, sähkönjohtavuuden, redox-potentiaalin sekä sulfaatti- ja kloridipitoi-
suuksien perusteella. Hapettuneessa ympäristössä (redox > 200 mV) ei anaerobisten sulfaatinpel-
kistäjäbakteerien toiminta ole mahdollista.

Potentiaalinen hapan sulfaattimaa (PHS) on anaerobisessa tilassa oleva, happamuudeltaan hieman
emäksinen tai neutraali, rikkipitoinen ympäristö, joka hapettuessaan tuottaa rikkihappoa muuttuen
todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi. Korroosioympäristönä potentiaalisesti hapan sulfaattimaa
on ongelmallinen metalleilla etenkin teräkselle sulfaatinpelkistäjäbakteerien mahdollisen vaikutuk-
sen vuoksi. SRB mikrobit (noin 200 tunnettua bakteerilajia, sekä eräitä arkeoneja ja mikrosieniä)
elävät anaerobisessa ympäristössä esimerkiksi vedellä kyllästetyssä savimaassa, jossa tapahtuu
orgaanista hajoamista. Ne käyttävät hengittämiseen hapen sijaan sulfaattia tuottaen muun muassa
sulfideja ja divetysulfidia (rikkivety H2S), vettä ja hiilidioksidia. Raudan ja orgaanisen aineksen
läsnäolo (myös ihmisen rakentamat teräsrakenteet) lisäävät SRB mikrobien aktiivisuutta.

Kahden erilaisen korroosioympäristön rajavyöhyke on yleisesti ottaen syövyttävämpi kuin kumpi-
kaan korroosioympäristö yksin. Rajavyöhykkeessä korroosiota edistävä paikallinen potentiaaliero
voi olla huomattava eri ympäristöjen välillä. Lisäksi rajavyöhykkeessä rikkiä on saatavilla sulfaat-
tina. Myös veden pinnan muutokset rajavyöhykkeellä voivat aiheuttaa aikaisempaa syövyttäväm-
mät olosuhteet mm. hapontuoton sekä elektrolyysiveden läsnäolon seurauksesta.

2.6.2 Vesistövaikutukset

Veden pH arvo on yksi tärkeimmistä indikaattoreista happamista sulfaattimaista aiheutuvalle eko-
logiselle vaikutukselle. Veden pH:n vaihdellessa välillä 6-8 ei merkittäviä happamoitumiseen liitty-
viä ekologisia riskejä esiinny. Veden happamuuden laskiessa alle 5,5 voidaan vesistön happamuus-
tilaa pitää kriittisenä. Toinen vesistön tilaa kuvaava indikaattori on alkaliniteetti, joka kuvaa vesis-
tön puskurikykyä happamoitumista vastaan. Hapan kuormitus näkyy vesistöissä ensin alkalinitee-
tin laskuna ja vasta sen jälkeen pH:n laskuna. Happamilta sulfaattimailta syntyvä valumavesi si-
sältää yleensä runsaasti sulfidimineraalien hapettumisesta peräisin olevia sulfaatteja sekä liukoisia
metalleja, jotka nostavat veden sähkönjohtavuutta. Happamista sulfaattimaista on Suomessa ar-
vioitu huuhtoutuvan vesistöihin jopa enemmän haitallisia metalleja, kuten mangaania, sinkkiä, alu-
miinia, berylliä, kobolttia, litiumia, nikkeliä, rubidiumia, talliumia, uraania ja sinkkiä kuin yhteensä
kaikista Suomen teollisuuden jätevesistä. (Sutela, et al., 2012; Sundström, et al., 2002)

Sutela et al. (2012) mukaan happamilta sulfaattimailta syntyvän happaman valunnan vaikutus
purkuvesistön ekologiaan liittyvät tiivistettynä seuraaviin seikkoihin:

· metallien toksisten olomuotojen yleistymisen
· metallien biosaatavuuden lisääntymiseen
· pienimolekyylisten, liuenneiden humusaineiden biosaatavuuden lisääntymiseen
· humus-metallisakan muodostumiseen ja pohjahabitaattien eliöstön aineenvaihdunnan hidas-

tumiseen
· alenevan pH:n vaikutus herkkien lajien ionitasapainon ja hengitysaineenvaihdunnan häiriinty-

miseen
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Vesieliöstölle ja useimmille kalalajeille erityisen haitallisia vaikutuksia syntyy silloin, jos happamia
sulfaattimaiden esiintymisalueilla tehdään maankäsittelyä, esimerkiksi ojitusta, kuivan kauden ai-
kana. Kuivan kauden jälkeen esimerkiksi syyssateiden aiheuttama runsas huuhtoutuminen aiheut-
taa happaman ja metallirikkaan pulssin vastaanottavaan vesistöön. Hapan pulssi voi aiheuttaa laa-
joja kalakuolemia, joita on raportoitu rannikkoalueiden vesistöissä ympäri Suomen. Veden laadun
seurannassa on tärkeää huomioida vuositasolla mitatut alimmat pH arvot, eikä seurata pelkästään
veden keskimääräistä pH:ta. Esimerkiksi pohjanmaalla Vöyrinjoesta havaittiin kalakannan piene-
nemistä, vaikka vuotuisesti mitattu pH oli 5,7. Joesta oli kuitenkin mitattu matalimmillaan jopa 3,9
pH lukemia. (Sutela, et al., 2012; Vuori, 2018)

Happamien sulfaattimaiden synnyttämä happaman valunnan vaikutus on erityisen voimakasta pa-
himpien sulfaattimaa-alueiden pienissä puroissa ja joissa, joissa veden virtaus on hidasta. Hitaan
virtaaman vuoksi pienten purojen veden pH voi pysyä matalana pitkään, toisin kuin isommissa
joissa, joissa happamuus pääsee laimenemaan suureen vesimäärään. Tällaisilla alueilla pH voi las-
kea pysyvästi happamaksi, mikä voi heikentää alueen ekologista tilaa pysyvästi. (Vuori, 2018)

Happamissa vesissä sekä eliöstön että kasvillisuuden monimuotoisuus vähenee voimakkaasti,
koska harvat lajit pystyvät elämään ja lisääntymään happamoituneissa vesissä. Tyypillisesti hä-
viäjiä ovat simpukat ja kotilot, joiden kalkkikuoret eivät kestä pitempiaikaista happamuutta. Myös
useat äyriäiset kuten ravut, hyönteisten toukat ja kalat ovat herkkiä happamoitumiselle. Lajien
herkkyys vaihtelee, monien lajien munat ja vastakuoriutuneet poikaset ovat herkempiä happa-
muuden vaikutuksille kuin täysikasvuiset yksilöt. Varsinkin kidusten avulla hengittävät eliöt kärsi-
vät happamuudesta. Kidusten pinnat ovat lievästi emäksisiä, minkä vuoksi happamassa vedessä
oleva runsas metallimäärä (kuten alumiini) saostuu kidusten päälle johtaen kalan tukehtumiseen.
(Maa- ja metsätalous ministeriö, 2009)

Pääkaupunkiseudulla tyypillisiä pienvesistöjä ovat varsin vähävetiset purot, joissa virtaaman vaih-
telu saattaa olla suurta. Nämä pienvesistöt ovat taimenpuroja, ja osa endeemisten, harvinaisten
tai jopa uhanalaisten taimenkantojen asuinsijoja ja lisääntymispaikkoja. Rakentamistoimenpitei-
den seurauksena hapettuvat PHS maat ja niistä sateella syntyvät äkilliset happamuuspulssit ja
niiden mukana kulkeutuvat metallit ovat kalastolle kriittisiä. Pienvesistöt ovat myös merkittäviä
ekologisia käytäviä ja liittyvät viher-, virkistys- ja puistoalueisiin.
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3. SULFAATTIMAIDEN TUNNISTAMISEEN KÄYTETTYJÄ TUT-
KIMUSMENETELMIÄ

Happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ja niiden aiheuttaman riskin arviointiin on olemassa
paljon erilaisia näytteenotto- ja testausmenetelmiä. Eri maissa happamien sulfaattimaiden tunnis-
tamiseen, luokitteluun ja niiden aiheuttamien riskien arviointiin käytettyjä kenttä- ja laboratorio-
menetelmiä sekä raja-arvoja on koostettu yhteen tässä kappaleessa. Suurin osa menetelmistä on
kuvattu yksityiskohtaisemmin AMIRA International julkaisussa ”ARD Test handbook” sekä Ahern et
al. 2004 julkaisussa ”Acid sulfate soils – Laboratory methods guidelines” (AMIRA international,
2002; Ahern, et al., 2004).

3.1 Näytteenottomenetelmät ja näytteiden käsittely

Happamien sulfaattimaiden tunnistuksessa on tärkeää huomioida näytteiden mahdollisesti nopea-
kin hapettuminen. Laboratorioanalyyseihin lähetettävien näytteiden hapettuminen tulee minimoida
oikeanlaisella näytteiden käsittelyllä ja pakkaamisella. Erityisesti redox-mittausten osalta hapettu-
minen voi aiheuttaa sen, että saadut analyysitulokset eivät vastaa todellista tilannetta kentällä, jos
näytteet ovat ehtineet hapettua voimakkaasti ennen analyysia.

GTK on laatinut ohjeen sulfaattimaanäytteiden oikeanlaiseen käsittelyyn (Auri, et al., 2018):

· Kairanäytteet on syytä mahdollisuuksien mukaan valokuvata ennen ositusta näytepusseihin.
Tällöin voidaan vielä jälkeenpäin arvioida maakerroksen rakenteita ja kerrosrajoja. Kairasta
otettavat näytteet puhdistetaan huolellisesti, ja näytteenotossa vältetään kaikkea kontami-
naatiota. Näytteet voidaan ottaa suljettaviin minigrip-pusseihin, ilmatiiviisiin rilsan pusseihin
tai vastaaviin, näytteiden säilytykseen tarkoitettuihin pusseihin/rasioihin.

· Näytteet otetaan ensisijaisesti jatkuvana sarjana esimerkiksi 20-25 cm osissa. Tulkinnan mu-
kaan näytteitä voidaan ottaa myös kohdennetuilta syvyyksiltä tai laajempina kokoomanäyt-
teinä, mikäli kerrospaksuudet ovat suuria. Oleellista on kuitenkin ottaa edustavat näytteet
kaikista eri kerrosyksiköistä. Kahden eri kerrosyksikön näytteitä ei siis tulisi yhdistää. Kor-
keimmat rikkipitoisuudet tavataan kerrossarjoissa tyypillisesti lähellä maanpintaa hapettumis-
rajapinnan alapuolella ja näytteenottoon tällä vyöhykkeellä kannattaa kiinnittää erityistä huo-
miota.

· Kaikista otetuista näytteistä mitataan maasto-pH joko heti maastossa, tai viimeistään 24 tun-
nin sisällä/mahdollisimman pian näytteenotosta. Mikäli pH:ta ei mitata heti, on näytteet sul-
jettava ilmatiiviisti esimerkiksi minigrip- tai rilsan-pusseihin ja säilytettävä viileässä. Riippuen
jatkoanalyyseistä, on näytteet joka tapauksessa hyvä säilyttää jääkaappiviileässä hapettumi-
sen hidastamiseksi. Maasto-pH voidaan mitata suoraan maaperänäytteiden pinnalta tarkoi-
tukseen soveltuvalla elektrodilla.

Tämän projektin yhteydessä testattiin mäntäkairaa, ST2-näytteenotinta, suokairaa, kierrekairaa
sekä kaivinkoneella tehtyä näytteenottoa pintamaanäytteistä. Eri menetelmien soveltuvuutta hap-
pamien sulfaattimaiden näytteenottoon on arvioitu kappaleessa 5.1.

3.2 Kenttätutkimusmenetelmät

Eri kirjallisuuslähteistä ja aikaisemman tutkimustiedon pohjalta taulukkoon 1 on koostettu eri
maista happamien sulfaattimaiden tutkimiseen ja tunnistamiseen käytettyjä kenttämenetelmiä.
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Taulukko 1. Happamien sulfaattimaiden tutkimisessa/tunnistamisessa eri maissa käytettyjä kenttä-
tutkimusmenetelmiä.

Käytetyt kenttätutkimukset ja mahd. luokitteluarvot Selite

Tutkimus Ruotsi Suomi Australia Muu

Pohjaveden pH - < 6,51 - -
Pohjaveden matala pH voi kertoa lä-
hialueiden happamasta sulfaatti-
maasta.

Kenttä pH - < 4 / ≥42 < 4 / ≥43,4 - THS/PHS

Maaveden redox - < 200 mV1 - -

H2O2 hapetetun
näytteen pH

kentällä
- ≤ 2,51 < 35 ≤ 2,56

PHS jos pH laskee alle raja-arvon ja
useita yksiköitä kenttä pH:sta

HCl käsit-
tely/haju

-
Aistin-

varainen
arviointi1

- -
Suolahappokäsittely vapauttaa
rikkivedyn hajua

Silmämääräinen
maalaji/arvio

Luok.
ohjeet7

musta-har-
maa/

ruoste8

- -

Mitä karkeammasta maalajista on
kyse, sitä nopeammin maaperä ha-
pettuu. Tärkeä tieto riskinarviointiin.
Maalajien kerrosrajat auttavat hah-
mottamaan myös esiintymissyvyyk-
siä ja laajuuksia. Kerroksellisuus ja
raidallisuus antavat viitteitä syntypai-
kan olosuhteista.

kuivatustaso - x8 x3 -
Antaa viitteitä hapettuneen kerrok-
sen syvyydestä, huomioidaan esim.
kenttätutkimusten yhteydessä

Valokuvaus - x8 - -
Auttaa havainnollistamaan raportoin-
tivaiheessa näytteen kerroksellista
rakennetta.

1 (Liikennevirasto, 2017) 5 (Ahern, et al., 2004)
2 (GTK, 2016) 6 (IUSS Working group WRB, 2015)
3 (Dear, et al., 2014) 7 (Pousette, 2007)
4 (NSW EPA, 2014) 8 Eri projekteissa käytetty

3.2.1 Maaperän pH ja redox

Maaperän pH mittaus on yksi tärkeimmistä happamien sulfaattimaiden tunnistusmenetelmistä. Eri
syvyyksiltä tehtyjen pH mittauksen avulla voidaan maaperästä määrittää syvyyssuuntainen profiili,
jonka perusteella voidaan arvioida pintamaan hapettumista. Happamien sulfaattimaiden tapauk-
sessa hapettuneen pintamaan pH laskee yleensä alle 4, jolloin kyseessä on todellinen hapan sul-
faattimaa (THS) (Boman, et al., 2014). Australiassa todellisen happaman sulfaattimaan luokituk-
sessa on käytetty pH arvoja <5 tai  <4, lähteestä riippuen (NSW EPA, 2014; NSW EPA, 2014).
Syvemmälle ja erityisesti pohjaveden pinnan alle mentäessä olosuhteet muuttuvat hapettomiksi,
jolloin rikki esiintyy sulfidimuotoisena ja pH nousee yleensä lähelle neutraalia (potentiaalinen hapan
sulfaattimaa, PHS) (Boman, et al., 2014). Redox-potentiaalin avulla saadaan selville, onko maa-
perä päässyt hapettumaan (redox >200 mV) vai  onko se anaerobisessa tilassa (redox <0 mV)
(Pousette, 2007). Redox-mittaus tulisi suorittaa jo heti kentällä, koska näytteet voivat hapettua ja
redox-potentiaali muuttua näytteiden kuljetuksen aikana. Käytännössä luotettava redox-mittaus
on todettu haastavaksi, jonka vuoksi suositellaan pelkkää pH mittausta (GTK tiedonanto, 2018).

Maaperästä tehtävä pH-mittaus on esimerkiksi Australiassa ohjeistettu tehtäväksi 0,25-0,5 m vä-
lein syvyysprofiilin mukaisesti kairausnäytteistä (Dear, et al., 2014; GWADER, 2015). Suomessa
maaperänäytteet sulfiditutkimuksissa on otettu yleensä 0,5-1,0 m välein ja/tai maalajin vaihtuessa
toiseksi.
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Viljellyillä pelloilla hapettuneenkin sulfaattimaan pH voi olla korkeampi kuin 4 lannoittamisen ja
kalkitsemisen vuoksi. Peltokalkituksen vaikutus näkyy lähes aina kuitenkin vain pintamaassa, kor-
keintaan muutaman kymmenen sentin syvyydellä. Pelloilla hapettumissyvyys on käytännössä aina
metrissä tai syvemmällä, jolloin hapan kerros on havaittavissa kalkitun pintamaan alapuolella (GTK
tiedonanto, 2018).

3.2.2 Pohjaveden pinnan korkeus, kuivatustasot ja pH

Pohjaveden pinnan korkeus (tai sen painetaso) sekä kuivatustaso ovat hyödyllisiä tietoja happa-
mien sulfaattimaiden kartoituksessa ja sitä voidaan käyttää apuna yhdessä silmämääräisen tar-
kastelun kanssa. Pohjaveden pinnan alapuolella huokostilavuuden ollessa veden täyttämä vallitsee
hapettomat olosuhteet, jotka estävät sulfidimineraalien hapettumisen. Luotettavin tieto pohjave-
den pinnasta saadaan vain pohjavesiputkien avulla. Kuivatussyvyyttä voidaan arvioida ympäry-
sojien syvyyksien avulla tai kairaprofiilista visuaalisesti ja pH mittausten avulla.

3.2.3 Vetyperoksidilla hapetetun maaperän pH (kenttä NAG-pH)

Vetyperoksidihapetukseen perustuva kenttämenetelmä happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen
on esitetty esimerkiksi Liikenneviraston ohjeessa ”Geotekniset tutkimukset ja mittaukset”
(Liikennevirasto, 2015). Vetyperoksidin avulla voidaan kentällä keinotekoisesti hapettaa maaperä-
näyte ja mitata hapetetusta näytteestä pH. Ohjeessa käytetään 10 g kosteaa näytettä ja 50 ml
30% vetyperoksidia. Vetyperoksidin pH tulee mitata ennen käyttöä ja tarvittaessa säätää välille
4,5-6, koska jotkut valmistajat lisäävät vetyperoksidiin fosforihappoa säilyvyyden parantamiseksi
ja vetyperoksidin pH voi olla tästä syystä matalampi ja vääristää tuloksia. Jos vetyperoksidihape-
tetun näytteen pH laskee ≤ 2,5 on kyseessä ohjeen mukaan PHS (Liikennevirasto,  2015; IUSS
Working group WRB, 2015).

Kenttätestistä löytyy Australialaisessa ohjeistuksessa variaatio, jossa testi suoritetaan lämpöä kes-
tävässä koeputkessa. Testissä käytetään pienempää näytemäärää (n. ½ teelusikkaa) ja vetyper-
oksidia vain muutama millilitra, niin että näyte peittyy. Muuten koejärjestely on vastaavanlainen.
Koeputken tulee olla tarpeeksi suuri, jottei näyte pääse kuohumaan hapetuksen aikana reunojen
yli (Ahern, et al., 2004). 30 % vetyperoksidi voi reagoida hyvin voimakkaasti rikkipitoisen maape-
rän kanssa ja ylikuohuntavaara on suuri. Tästä syystä työturvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä
huomiota kentällä. Reaktiota voidaan lieventää lisäämällä kuohuvaan näytteeseen pieni määrä
ionivaihdettua vettä tarvittaessa.

Erityisesti Australialainen menetelmä on kohtalaisen nopea ja helppo toteuttaa kentällä, koska
näyteputkissa voidaan kerätä ja hapettaa laaja sarja näytteitä kerralla. Lisäksi menetelmän avulla
saadaan melko hyvä arvio maaperän hapettumispotentiaalista. Menetelmä ei tiettävästi ole ollut
kovin laajassa kenttäkäytössä Suomessa. Sen sijaan vetyperoksidihapetukseen perustuva labora-
toriossa tehtävää NAG-pH määritystä on käytetty Suomessa useasti happamien sulfaattimaiden
tunnistamisessa.

3.2.4 Silmämääräinen maalajin arviointi/kerroksellisuus

Happamien sulfaattimaiden ja erityisesti sulfidisavien tunnistamiseen on useasti käytetty kentällä
tehtävää silmämääräistä arviointia maalajin ja maaperän värin avulla. Sulfidisavet ovat usein mus-
tia, mikä helpottaa niiden visuaalista tunnistamista. Musta väri on peräisin monosulfideista (esim.
FeS). Hapettumaan päässeet happamat sulfaattimaat voivat sisältää myös ruosteenväriä, joka on
peräisin rautasulfidien sisältämän raudan hapettumisesta. Visuaalinen tarkastelu on hyvä apukeino
happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa, mutta sitä ei tule käyttää ainoana tutkimusmenetel-
mänä. Erityisesti eteläisessä Suomessa esiintyy harmaan vihertävää sulfidisavea, jossa rikkipitoi-
suudet ovat suuria ja rikki pyriittisenä rikkinä (FeS2), mutta näiden harmaan vihertävien sulfi-
disavien visuaalinen erottaminen tavanomaisista savista on vaikeaa. Lisäksi visuaalisesti voidaan
havaita mustia/tummia sulfidiraitoja sisältäviä savia, mutta näissä kokonaisrikkipitoisuudet eivät
välttämättä ole suuria ja inkubaatiossa pH-taso ei välttämättä laske alle pH 4.
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Maastossa tehtävä kairausprofiilien/koekuoppien kuvaus on hyvä tapa saada jälkikäteen tietoa
maakerrosten syvyydestä, paksuudesta ja kerrostuneisuudesta. Laboratoriotulosten ja visuaalisen
tarkastelun avulla voidaan tunnistaa ja rajata esimerkiksi THS ja PHS kerrokset erilleen. Laborato-
rioon toimitetuista erityisesti pussitetuista näytteistä kerroksellisuuden todentaminen on selkeästi
hankalampaa. Laboratoriossa näytteitä on tyypillisesti käsitelty kokoomanäytteinä, jotka homoge-
nisoidaan ennen varsinaista testaamista. Kairausprofiilista tai kaivinkoneella tehdystä koekuopasta
voidaan visuaalisesti havaita mahdollisesti hapettuneen sulfaattimaan ja hapettumattoman sulfi-
deja sisältävän maakerroksen raja ja syvyys. Kuvissa 4-7 on esitetty tyypillisiä sulfidia sisältäviä
maaperänäytteitä.

Kuva 4. Vaaleansinertävä harmaa savi, jossa on mustia sulfidiraitoja. Raidallista savea esiintyy
tyypillisesti liejuisten sedimenttien alapuolella ja se voi sisältää vaihtelevia määriä rikkiä.
(Auri, et al., 2018)

Kuva 5. Sulfidipitoinen hiekka, jossa näkyy hapettumisraja. Happamoituva hiekka ei ole aina vä-
riltään mustaa, miksi sen tunnistaminen pelkästään aistinvaraisesti on vaikeaa. (Auri, et
al., 2018)

Kuva 6. Saven kerroksellisuus ja musta väri ovat havaittavissa myös kaivinkoneella tehdyssä
koekuopassa Raumalla (Kuva Ramboll, Maiju Nylund).
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Kuva 7. Tyypillinen happaman sulfaattimaan syvyysprofiili pk-seudulta. Kuva A syvyydeltä 0,5-
1,0m,  kuva B syvyydeltä 1,0-1,5m ja kuva C syvyydeltä 3,5-4,0m. Kuva A edustaa hapet-
tunutta pintakerrosta, jossa pH on hapan. Maaperän väri on vaaleaa ja ruosteen väriä on
havaittavissa. Kokonaisrikkipitoisuus on pieni, koska hapettunut rikki on osittain huuh-
toutunut jo pois maaperästä. Kuvassa B havaitaan hapettuneen pintakerroksen ja hapet-
tomassa tilassa olevan maaperän siirtymäkerros. Siirtymäkerroksessa väri muuttuu ruos-
teesta vihertäväksi, rikkipitoisuus on korkea ja pH on lähes neutraali. Kuva C Litorina-
merivaiheen alapuolista Ancylus-järvivaiheen sedimenttiä, jolle on tyypillistä musta rai-
dallisuus. Tämän sedimentin kokonaisrikkipitoisuus voi vaihdella huomattavasti, eikä se
välttämättä aina täytä potentiaalisesti happaman sulfaattimaan kriteereitä. (Kuvat Ram-
boll, Jaakko Laine)

3.2.5 HCl käsittely ja haju

Maaperänäytteen HCl käsittelyä ja siitä syntyvän rikkivedyn aistinvaraista havainnointia sulfidien
tunnistamisessa on ohjeistettu mm. Liikenneviraston ohjeessa 13/2017. (Liikennevirasto, 2017).
Menetelmä soveltuu monosulfidin tunnistamiseen, mutta suolahappo ei reagoi vastaavasti pyriitin
(FeS2) kanssa, joka on rikin pääasiallinen esiintymismuoto sulfaattimaissa erityisesti eteläisessä
Suomessa (GTK tiedonanto, 2018). HCl käsittelyä käytetään myös karbonaattien toteamiseen maa-
perästä, jolloin suolahapon ja karbonaattien välinen reaktio aiheuttaa näytteen kuohumista joka
voidaan helposti havaita.

A) B)

0,5m
pH = 4,3
Stot

=0,05%

0,75m
pH = 4,8
Stot

=0,07 %

1,0m
pH =
4,5
Stot

=1,7%

1,5m
pH = 6,5
Stot

=1,5%

C)

3,5m
pH = 7,3
Stot

=0,9%

4,0m
pH = 7,1
Stot

=0,7%
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3.3 Laboratoriomenetelmät sulfaattimaiden tunnistamiseen ja luokitteluun

Happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ja niiden aiheuttaman riskin arviointiin käytettyjä la-
boratoriomenetelmiä eri maiden ohjeistuksista ja raporteista on koostettu taulukkoon 2.

Taulukko 2. Happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa eri maissa käytettyjä laboratoriomenetel-
miä.

Käytetyt tutkimusmenetelmät Selite
Laboratoriossa tut-
kittava parametri Ruotsi Suomi Australia

Kokonaisrikki >0,067 > 0,01-0,29, 2 > 0,01-0,13 yksikkö m-%

Sulfaatti SO4 - > 500 mg/kg tai
> 200 mg/L1 > 100 mg/L12

Kloridi Cl - > 500 mg/kg tai
>300 mg/L1 -

Ei varsinainen sulfidimaan tunnusmerkki,
kertoo korroosiosta

pH anaerobinen
(tuore pH) <4/≥47 < 4 / ≥ 49 < 4 / ≥ 43 &

< 5,5 / ≥5,54

Jos ei määritetty maastossa, THS/PHS

NAG pH - < 4,510 -
Inkuboitu pH - < 411 -

Muu pH < 47 - - MRM menetelmä

Redox > 200 / < 07 <100-2001 -
Näyte hapettunut/ näyte pelkistynyt. Yk-
sikkö mV.

Sähkönjohtavuus x, ei arvoja 7 >50 mS/m1 -

vesipitoisuus x, Ei arvoja7 Ei arvoja8 -
Sulfidisavilla on usein korkea (>100%)
geotekninen vesipitoisuus

Hehkutushäviö < 5 / > 8 %7 vrt. Ruotsi8 -
Maaperällä ei merkittävää puskurikykyä/
maaperällä on puskurikykyä

Fe/S suhde ≤ 3 / > 607 vrt. Ruotsi8 - Korkea / pieni happamoitumisriski

NAG -
esim. 0/<5/>510

-
Ei happoa tuottava/vähän happoa tuot-
tava/runsaasti happoa tuottava. Yksikkö
kg H2SO4/tonni.

Rakeisuus/maalaji Hiekka>Siltti
> savi7 - -

Karkeammilla maalajeilla heikompi pus-
kurikyky happamoitumista vastaan

vedenläpäisevyys 10-7 > 10-9

m/s 7 - -
Liittyy rakeisuuteen ja hapontuoton no-
peuteen

Käsiteltävä massa-
määrä

50-5000 m3

7 - 50-100000 t3
Käytetään riskin suuruuden arvioinnissa

1 (Liikennevirasto, 2017) 7 (Pousette, 2007)
2 (GTK, 2016) 8 eri projekteissa
3 (Dear, et al., 2014) 9 GTK ohje
4 (NSW EPA, 2014) 10 (AMIRA international, 2002)
5 (Ahern, et al., 2004) 11 (Auri, et al., 2012)
6 (IUSS Working group WRB, 2015) 12 (Baldwin & Darling, 2011)

3.3.1 Kokonaisrikki ja sulfaatti

Maaperän kokonaisrikkipitoisuutta on käytetty sulfidipitoisten maiden tunnistamiseen ja mahdolli-
sen hapontuoton arviointiin Suomessa, Ruotsissa, Australiassa sekä muualla maailmassa. Koko-
naisrikkipitoisuus antaa hyvän kuvan maaperän happamoitumispotentiaalista. Eri maissa kokonais-
rikkipitoisuudelle annettu raja-arvo happamien sulfaattimaiden kohdalla vaihtelee 0,01-0,2 m-%
välillä (Pousette, 2007; Dear, et al., 2014; GTK, 2018). Suomessa yli 0,2 m-% kokonaisrikkipitoi-
suutta on pidetty rajana happamille sulfaattimaille, mutta karkeampien maalajien yhteydessä jo
pienemmät rikkipitoisuudet voivat laskea pH:n hyvinkin matalaksi maaperän heikon puskurikyvyn
vuoksi (IUSS Working group WRB, 2015).

Kokonaisrikki määritetään yleensä polttomenetelmällä esim. LECO uunissa tai kuningasvesiuutto-
liuoksesta ICP:llä (esim. SFS-EN ISO 11885). Sulfaatti määritetään tyypillisesti ionikromatografilla
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tai potentiometrisesti. Liikenneviraston ohjeessa sulfaatin tutkimista on ohjeistettu tehtävän stan-
dardien SFS-EN 196-2 (kumottu), ISO 11048 tai SFS-EN 1744-1 mukaisesti. Sulfaatin määrityk-
sessä on käytetty myös 1-vaiheista ravistelutestiä SFS-EN 12457-2, jonka suodoksesta on määri-
tetty sulfaatti.

3.3.2 Fe/S suhde

Pelkän rikin kokonaispitoisuuden lisäksi raudan ja rikin kokonaispitoisuuksien suhdetta on käytetty
mm. Ruotsissa avustavana parametrina happamien sulfaattimaiden happamoitumispotentiaalin ar-
vioimisessa. Ruotsalaisessa ohjeistuksessa todetaan, että maaperän happamoitumisominaisuudet
eivät ole yksistään riippuvaisia Fe/S suhteesta, mutta sitä voidaan käyttää apuna ääripäiden erot-
tamisessa (Pousette, 2007). Pienemmällä Fe/S suhteella (Fe/S ≤ 3) maaperällä on erittäin korkea
happamoittava vaikutus ja suuremmalla suhteella (Fe/S >) 60 maaperällä on hyvin pieni happa-
moitumispotentiaali.

3.3.3 pH, redox ja sähkönjohtavuus

pH määritys voidaan tehdä laboratoriossa tuoreesta näytteestä, jos sitä ei ole kentällä määritetty.
Ongelmana laboratoriossa määritettävässä pH:ssa happamien sulfidimaiden kohdalla on joidenkin
näytteiden nopea hapettuminen, jolloin näytteet saattavat ehtiä hapettumaan kuljetuksen aikana,
vaikka näytteet olisi pakattu mahdollisimman ilmatiiviisti. Tällaisessa tapauksessa laboratoriossa
mitattu pH voi antaa väärän tuloksen maaperän todelliseen pH-tasoon verrattuna.

Anaerobinen pH määritetään esim. standardin ISO 10390 mukaan. Maaperän pH:n määritys on
useasti tehty myös sekoittamalla (1:5) 10g kosteaa näytettä ja 50g ionivaihdettua vettä, sekoitta-
malla suspensiota n.15 min ravistimessa ja annettu näytteen olla pari tuntia jonka jälkeen siitä on
mitattu pH. Näytteen redoxpotentiaali voidaan mitata tarvittaessa laboratoriossa pH mittauksen
yhteydessä. Redox tulee mitata kuitenkin heti 15 minuutin ravistelun jälkeen.

Liikenneviraston ohjeessa 13/2017 on todettu sulfaatteja pelkistävien bakteerien aiheuttaman kor-
roosion olevan mahdollista, jos maaperässä vallitsee pelkistävät olosuhteet ja redox <200 mV. Jos
maaperästä mitattu redox on <100 mV on mikrobiologinen korroosio voimakasta. (Liikennevirasto,
2017).

Redox potentiaali ei siis suoraan kerro sulfidien esiintymisestä, mutta sen avulla saadaan tietoon
maaperässä vallitsevista olosuhteista ja sitä kautta onko maaperässä sulfidit hapettuneet tai olo-
suhteet korrodoivia. Tässä tapauksessa laboratoriossa mitattu redox arvo ei vastaa maaperän ha-
pettumisen tilaa luonnossa.

Maaperästä tai maavedestä mitattava sähkönjohtavuus kertoo liuenneiden sähköä johtavien ionien
määrän vedessä. Sulfidien hapettuminen sulfaateiksi voi kasvattaa maaperän sähkönjohtavuutta.
Liikenneviraston ohjeessa 13/2017 sähkönjohtavuudelle on annettu raja-arvo >50 mS/m indikoi
kasvanutta korroosioriskiä, mutta ei yksin kerro esim. sulfidien esiintymisestä (Liikennevirasto,
2017).

3.3.4 Hehkutushäviö, humuspitoisuus ja vesipitoisuus

Hehkutushäviön tai humuspitoisuusmäärityksen avulla saadaan määritettyä näytteen sisältämän
palavan aineksen osuus. Humuspitoisuus tai orgaanisen aineksen osuus saadaan määritettyä heh-
kutushäviöstä korjaamalla se maaperän saven sisältämän kideveden määrällä. Orgaanisen aineen
määrä lasketaan esim. Ruotsalaisessa sulfaattimaa ohjeistuksessa hehkutushäviöstä yhtälön 1 mu-
kaan. Suomessa on käytetty humuksen määritykseen mm. PANK 2111 mukaista polttomenetel-
mänää.

	 	 ää ä = ℎ − 0,05 ∗ (1)
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Maaperän hehkutushäviö määritetään yleensä 800 °C asteessa esim. SFS-EN 1997-2 5.6 mukaan,
lietteille hehkutushäviö määritetään 550 °C EN 15169 mukaisesti. Ruotsissa hehkutuksen lämpöti-
lana on käytetty 950 °C (Pousette, 2007). Näytteen sisältämä kidevesi haihtuu ja orgaaninen aines
palaa <550 °C:n lämpötiloissa, epäorgaaniset yhdisteet kuten karbonaatit ja sulfidit alkavat yleensä
hajoamaan yli 550 °C lämpötiloissa. (Marttila & Österbacka, 2014; Scwab & Philinis, 1947)

Happamien sulfaattimaiden osalta humuspitoisuuden tai hehkutushäviön avulla voidaan arvioida
maaperän puskurikapasiteettia, koska humuksella on tunnetusti pH:ta puskuroivia ominaisuuksia.
Ruotsalaisessa ohjeistuksessa on mainittu myös, että orgaanisen aineen osuuden arviointiin voi-
daan käyttää myös kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuutta. Lisäksi maaperän puskurikykyyn
vaikuttaa sen sisältämät karbonaattimineraalit ja savipitoisuus (GWADER, 2015; Pousette, 2007).
Ruotsalaisen ohjeistuksessa orgaanisen aineksen määrän perusteella annettu arvio maaperän pus-
kurikyvystä on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Maaperän orgaanisen aineksen vaikutus puskurikykyyn (Pousette, 2007).

Hehkutushäviö [%] Puskurikyky
0-5 Ei merkittävää puskurikykyä
5-8 Mahdollisesti puskuroiva kyky
>8 Puskuroiva kyky

Australialaisessa ohjeistuksessa on todettu maaperän puskurikyvyn ja neutralointikapasiteetin
osalta se, että savimineraalit ja orgaaninen aines voivat antaa maaperälle puskurikykyä pidättä-
mällä happamuutta aiheuttavia H+ ioneita, mutta puskurikyky ei välttämättä ole pitkäaikaista.
Ainoastaan maaperässä esiintyvät karbonaattimineraalit kuten kalsium- ja magnesiumkarbonaatti
voivat antaa pitkäaikaisen puskurikyvyn neutralointireaktioiden kautta. (Dear, et al., 2014; Ahern,
et al., 2004)

Rikkipitoiselle happamalle sulfaattimaalle on havaittu olevan ominaista myös korkea vesipitoisuus
(40-120 %). Vesipitoisuus ei yksinään kerro maaperän rikkipitoisuudesta, koska myös humuspi-
toisuus ja rakeisuus vaikuttavat siihen suuresti, mutta se voi olla yksi indikaattori korkealle rikki-
pitoisuudelle. (Mácsik, 2000)

3.3.5 Rakeisuus ja maalajimääritys

Pelkän maalajin perusteella ei voida arvioida onko maaperä hapanta sulfaattimaata vai ei. Suo-
messa hapontuotto-ongelma yhdistetään usein saviin, mutta GTK:n kartoituksissa on Suomesta
löydetty myös karkeampia sulfidipitoisia maalajeja, joiden syntyperällä epäillään paikoin olevan
yhteyttä sulfidipitoiseen mustaliuskeeseen. Happamat hiekat voivat olla myös normaaleja ranta-
tai jokisuistoympäristössä kerrostuneita sedimenttejä. (GTK tiedonanto, 2018)

Maalajimääritys antaa kuitenkin happamien sulfaattimaiden osalta tärkeää tietoa maaperän pus-
kurikyvystä ja hapettumisnopeudesta. Karkeampirakeisilla maalajeilla vedenläpäisevyys on suurta,
jolloin huuhtoutuva vesi pääsee leviämään maaperässä nopeasti ja pH voi laskea jo pienillä rikki-
pitoisuuksilla alhaisiksi olemattoman puskurikyvyn vuoksi. Riskinarviointia varten maaperän ve-
denläpäisevyyttä voidaan arvioida maaperän rakeisuuden perusteella. Maaperän tarkempi veden-
läpäisevyys voidaan tarvittaessa todentaa erillisellä laboratoriokokeella.

3.3.6 Vedenläpäisevyys

Maaperästä tehtävä tarkempi vedenläpäisevyys voidaan määrittää esimerkiksi standardin CEN
ISO/TS 17892-11:fi mukaisesti. Rakeisuus ja vedenläpäisevyys voivat antaa täydentävää tietoa
maaperän happamoitumisen nopeudesta. Karkeammassa maaperässä, jossa vedenläpäisevyys on
suurta, on myös happamoituminen ja happaman veden kulkeutuminen nopeampaa, jolloin happa-
moitumisesta aiheutuva riski mm. raskasmetallien huuhtoutumisen osalta on hetkellisesti suurem-
paa kuin hienojakoisemmalla maaperällä, jossa vedenläpäisevyys on pientä ja reaktiot tätä kautta
hitaampia. Ruotsalaisessa happamia sulfaattimaita koskevassa ohjeistuksessa on annettu
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maaperän vedenläpäisevyydelle ja sen yhteydelle happamoitumisen nopeuteen taulukon 4 mukai-
set raja-arvot.

Taulukko 4. Maaperän vedenläpäisevyyden vaikutus maaperän happamoitumisnopeuteen (Pousette,
2010)

Vedenläpäisevyys (m/s) Vaikutus happamoitumisen nopeuteen
≥10-7 Suuri happamoitumisnopeus

10-8-10-7 Ei määritetty
10-9-10-8 Ei määritetty

<10-9 Hidas happamoitumisnopeus

3.3.7 NAG-pH ja nettohapontuotto NAG (net acid generation)

NAG-pH:n mittaus tehdään vetyperoksidilla hapetetusta maaperänäytteestä. Menetelmää on ylei-
sesti käytetty kaivosteollisuudessa happoa tuottavan kiven kuten pyriitin hapontuottopotentiaalin
arvioinnissa (GTK, 2015). Vetyperoksidin avulla maaperän hapettumista voidaan nopeuttaa ver-
rattuna luonnolliseen hapettumiseen (vrt. GTK:n inkubointi). Vetyperoksidihapetus on tehty
yleensä kertalisäyksenä (single addition), jolloin kuivattuun ja jauhettuun 2,5 gramman näyttee-
seen lisätään 250 ml 15% vetyperoksidia ja näytteen annetaan reagoida yön yli. Seuraavana päi-
vänä vetyperoksidi hajotetaan keittämällä, jonka jälkeen näytteen annetaan jäähtyä ja siitä mita-
taan NAG-pH. NAG-pH testi voidaan tehdä myös useampivaiheisena (sequential NAG test). Tätä
testiä tulee ohjeiden mukaan käyttää näytteille, joiden kokonaisrikkipitoisuus on alle 1%. Jos näyt-
teen kokonaisrikkipitoisuus on >1%, tulisi vetyperoksia listätä useampi kerta, jotta kaikki sulfidit
varmasti saadaan hapetettua. Hapetuksen jälkeen jäähdytetystä näytteestä mitataan hapetetun
näytteen pH (NAG-pH). Suomessa happaman sulfaattimaan rajana on yleisesti käytetty pH-tasoa
4,5. Jos näytteen pH on laskenut alle raja-arvon, on näyte happoa tuottavaa (GTK, 2015; AMIRA
international, 2002). Jotkut vetyperoksidin valmistajat käyttävät mm. fosforihappoa vetyperoksidin
säilöntäaineena, joka voi vääristää testin tuloksia. Tästä syystä testissä käytettävän vetyperoksidin
pH tulee olla säädettynä alueelle 4,5-6,0. Vetyperoksidin pH säätö voidaan tehdä esim. 0,1M NaOH
liuoksella. (AMIRA international, 2002)

Varsinainen hapontuotto määritetään hapetetusta näytteestä titraamalla se esim. 0,1 M NaOH liu-
oksella pH arvoon 4,5 sekä 7,0 ja laskemalla titrauskulutuksesta hapontuotto yhtälöllä 2 molem-
mille pH arvoille (AMIRA international, 2002).

= 49 ∗ ∗ / (2)

   ,jossa  nettohapontuotto, kg H2SO4/ tonni maata
 titraukseen kulunut NaOH-liuoksen tilavuus, ml
 NaOH liuoksen konsentraatio, mol/l
 Näytteen kuivamassa, g

49 muuntokerroin

Australialaisen ohjeistuksen mukaan titraamalla pH 4,5 saadaan selville vapaan hapon (mm. rikki-
happo) määrä. Tätä arvoa on käytetty yleensä happamoitumisriskin arviointiin (taulukko 5). Titraa-
malla näyte pH 4,5-7 osa metallisista ioneista saostuu metallihydroksideiksi. (AMIRA international,
2002) Nettohapontuoton ja NAG-pH:n avulla voidaan arvioida maaperän happamoitumisesta ai-
heutuvaa riskiä, mm. AMIRA testiohjeissa on annettu taulukossa 5 esitetyt arvot.

NAG-pH määrityksen etuna on luonnollista hapettumista nopeampi hapettumisreaktio, joka on
eduksi rakennusprojekteissa, joissa aikataulut ovat yleensä tiukat, eikä esimerkiksi 9-19 viikon
inkubointiin ole aikaa. Vetyperoksidihapetus on yleensä luonnonolosuhteita voimakkaampi reaktio,
jonka vuoksi NAG-pH arvo yleensä kuvaa ääritapausta, jossa lähes kaikki maaperässä oleva rikki
pääsee hapettumaan. Luonnonolosuhteissa hapettuminen ei välttämättä ole näin täydellistä ja ha-
pettuneen maaperän pH voi jäädä korkeammaksi kuin NAG-pH. Tämän vuoksi NAG-pH määritystä
ei suositella käytettäväksi ainoana menetelmänä sulfaattimaiden aiheuttaman happamoitumisris-
kin arvioinnissa.
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Taulukko 5. NAG-pH:n ja nettohapontuoton avulla tehtävä hapontuottopotentiaalin arviointi (AMIRA
international, 2002; GTK, 2015)

NAG-pH NAG [kg H2SO4/tonni] Näytteen hapontuottopotentiaali
=4,5 0 Ei happoa tuottavaa
<4,5 0-5 Potentiaalisesti happoa tuottavaa, alhainen kapasiteetti
<4,5 > 5 Potentiaalisesti happoa tuottavaa

3.3.8 Inkuboitu pH (GTK)

Yksi vaihtoehto maaperänäytteen hapettumiskäyttäytymisen ja tunnistamisen tutkimisessa on pH-
inkubaatio, jonka perusteella voidaan tunnistaa sulfaattimaa ja arvioida sekä ennustaa maaperässä
tapahtuvaa happamoitumista. Inkubaatio vastaa kutakuinkin maaperässä luonnossa hapettumisen
aikana tapahtuvaa pH-muutosta, ottaen huomioon maaperän luonnollisen puskurikyvyn. Inkubaa-
tion perusteella ei kuitenkaan voida arvioida suoraan maaperästä lähtevän happamuuskuormituk-
sen määrää.

Inkubaatiossa maaperänäytteiden annetaan hapettua huoneilmassa 9 – 19 viikon ajan. Inkubaatio
voidaan tehdä löyhästi suljetuissa muovipusseissa tai muovirasioissa. Näytteet tulee pitää inku-
baation ajan ”luonnonkosteina” lisäämällä niihin tarvittaessa deionisoitua vettä. Näytteen pH mi-
tataan alkutilanteessa ja hapetusjakson jälkeen. Inkubaation kesto on joko:

i) Kunnes pH on < 4 ja pudotusta on tapahtunut vähintään 0,5 yksikköä maastossa mitat-
tuun pH-arvoon verrattaessa ja/tai

ii) Kunnes pH (< 4) tasaantuu vähintään yhdeksän viikon ja korkeintaan 19 viikon jälkeen.

Mikäli näytteen pH on yhdeksän viikon inkubaation jälkeen yli 6,5, voidaan todeta, että näytteessä
ei esiinny merkittävästi sulfideja ja inkubaatio voidaan lopettaa. Mikäli näytteen pH on 9 viikon
inkubaation jälkeen välillä 4,0 - 6,5, jatketaan inkubaatiota vielä 10 viikkoa. Mikäli tämän jälkeen
näytteen pH on < 4, voidaan näytteessä todeta esiintyvän sulfideja ja maaperä luokitella sulfaat-
timaaksi. (Auri, et al., 2018; IUSS Working group WRB, 2015)
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4. RISKINARVIOINTIIN JA VESISTÖVAIKUTUSTEN ARVI-
OINTIIN KÄYTETTYJÄ TÄYDENTÄVIÄ TUTKIMUSMENE-
TELMIÄ

Tähän kappaleeseen on kerätty täydentäviä tutkimusmenetelmiä, joita voidaan hyödyntää happa-
mien sulfaattimaiden kohdekohtaisessa riskienarvioinnissa.

4.1 Vastaanottavan vesistön puskurikyvyn/herkkyyden määrittäminen

Happaman valunnan kannalta on tärkeää tietää, miten herkkä vastaanottava vesistö on. Esimer-
kiksi meressä puskurikyky ja laimentava vesitilavuus ovat happamoitumista vastaan suuria, jolloin
lyhytaikainen hapan valunta ei välttämättä vaikuta sen ekologiseen tilaan merkittävästi. Vastaa-
vasti taas pieni purovesistö, jossa esiintyy pH vaihtelulle herkkiä lajeja, voi kärsiä suuresti jo pie-
nestäkin pH vaihtelusta. Tämän vuoksi on hyvä tapauskohtaisesti arvioida vastaanottavan vesistön
herkkyys (laimentava vesimäärä, alkaliniteetti), sekä mahdollisten herkkien lajien esiintyminen
alueella.

Vesistön puskurikykyä happamoitumista vastaan voidaan arvioida esimerkiksi veden alkaliniteetin
avulla. Pienvesistöjen puskurikyvylle on annettu alkaliniteetin osalta taulukossa 6 esitetyt laatu-
luokitukset. Lisäksi vesistön happamuuden arviointiin on annettu taulukossa 7 esitetyt ohjearvot.

Taulukko 6. Pienvesistön puskurikyky (KVVY, 2018)

Alkaliniteetti [mmol/L] Veden puskurikyky
> 0,2 Hyvä

0,1-0,2 tyydyttävä
0,05-0,1 välttävä
< 0,05 heikko
< 0,01 ei ole

Taulukko 7. Pienvesistön happamuuden tila (KVVY, 2018)

Veden pH Veden happamuus
6,3-8 Normaali

5,6-6,3 Hapahko
5,0-5,5 Hapan
< 5,0 Happamoitunut

4.2 Nettohapontuottopotentiaali (NAPP) ja neutraloitumispotentiaalisuhde (NPR)

Yksi kirjallisuudessa esitetty menetelmä maaperän hapontuottopotentiaalin määrittämiseen on
maaperän hapontuoton ja neutraloimiskapasiteetin vertailu. Menetelmää on käytetty Suomessa
happamien sulfaattimaiden tutkimisessa ainakin E18 Hamina-Vaalimaa väylähankkeen yhteydessä
(Liikennevirasto, 2014). Määritys voidaan tehdä esimerkiksi standardin SFS-EN 15875:en mukaan.
Jos hapontuotto on merkittävästi suurempaa kuin maaperän neutralointikapasiteetti, luokitellaan
maaperä silloin happoa tuottavaksi. Maksimaalinen hapontuottopotentiaali (MPA) lasketaan yhtä-
löllä 3 tyypillisesti yksikössä kg H2SO4/tonni. (AMIRA international, 2002; Ahern, et al., 2004)

= ∗ 30,59 (3)

Maaperän neutraloimispotentiaali happoneutralointikapasiteetti voidaan määrittää esimerkiksi pa-
rannellun Sobekin testin avulla. Myös muita ANC testejä on käytetty neutralointikyvyn määrityk-
sessä (esim. DIN CEN/TS 15364 tai EPA Method 1313). Parannellussa Sobekin testissä kuivattuun
näytteeseen lisätään tunnettu määrä HCl liuosta, jonka jälkeen seosta kuumennetaan pari tuntia
ja annetaan jäähtyä huoneenlämpöön. Tämän jälkeen näyte titrataan NaOH liuoksella pH 4 ja 7,
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jonka jälkeen titrauskulutuksesta lasketaan, kuinka paljon happoa on neutraloitunut sen rea-
goidessa maaperän kanssa yksikössä kg H2SO4/tonni.

Nettoneutraloimispotentiaali (NAPP) lasketaan MPA ja ANC arvojen avulla yhtälöllä 4.
	

= − (4)

Näyte on happoa tuottava, jos MPA on yli 20 kg suurempi kuin neutraloitumispotentiaali (Fey,
2003).

Neutraloimispotentiaalisuhde (NPR) lasketaan yhtälöllä 5.

= / 	 (5)
	

NPR:n ja hapontuoton yhteydelle on esitetty raja-arvoja taulukossa 8.

Taulukko 8. Neutralointipotentiaalin ja hapontuoton suhde (Fey, 2003; Price, 2009)

NPR arvo Selite
> 3 Ei happoa tuottava
1-3 Epävarma alue, materiaali voi olla happoa tuottavaa pitkällä aikavälillä
<1 Happoa tuottava

ANC titrausmenetelmää on käytetty maaperän puskurikyvyn arvioinnissa happamoitumista vas-
taan. Happamien sulfaattimaiden tapauksessa maaperästä määritetty ANC tulos voi vääristyä, jos
maaperä sisältää paljon orgaanista ainesta. Orgaaninen aines voi toimia lyhytaikaisena puskurina
happamoitumista vastaan, mutta ainoa pitkäaikainen puskurikyky tulee maaperän sisältämien kar-
bonaattimineraalien neutraloivasta vaikutuksesta. ANC titrausmenetelmällä ei yksin voida erottaa,
kummasta maaperän neutralointikyky on peräisin. Näin ollen perinteisellä titrausmenetelmällä
määritetyn ANC arvon käyttäminen esim. NAPP arvon määrityksessä voi antaa virheellisen tuloksen
maaperän happamoitumisesta. (Ahern, et al., 2004)

Happamoitumisen kannalta maaperällä tulisi olla riittävä puskurikyky siten, että maaperän pH py-
syisi vähintään yli 5,5, mielellään yli 6,5. Australialaisessa laboratorio-ohjeessa on todettu, että jos
maaperästä mitattu pH on laskenut merkittävästi alle 6,5 esimerkiksi lähelle neljää, ei luonnon
tilassa maaperällä ole riittävää puskurikykyä neutraloitumista vastaan. (Ahern, et al., 2004)

Kirjallisuudessa on useita muita eri menetelmiä, variaatioita ja raja-arvoja, joiden avulla voidaan
arvioida maaperän hapontuoton ja neutralointikapasiteetin suhdetta. Menetelmiä hyödynnettäessä
happamien sulfaattimaiden aiheuttaman riskin arvioinnissa tulee tulosten tulkitsijalla olla riittävä
osaaminen ja tietämys käytetystä tutkimusmenetelmästä ja tulosten merkityksestä.

4.3 Asiditeettititraus inkuboidusta näytteestä

GTK on käyttänyt happamien sulfaattimaiden aiheuttaman hapettumisen tutkimisessa perinteisen
pH inkubaation (luku 3.3.8.) lisäksi inkuboidusta näytteestä titraamalla määritettyä asiditeettia.
Menetelmässä punnitaan inkubointia varten kosteaa näytettä 1,5g kuiva-ainetta vastaava määrä
kannelliseen lasiastiaan, jota inkuboidaan kostutettuna huoneenlämmössä esimerkiksi 4-16 viikkoa
kansi raollaan. Jos asiditeetin kehitystä halutaan tutkia ajan suhteen, voidaan valmistaa esimer-
kiksi kolme näytettä, jotka titrataan 4, 8 ja 16 viikon ikäisinä. (Mattbäck, et al., 2017)

Inkuboinnin jälkeen näytteeseen lisätään 60 ml 1 M KCl liuosta, jonka jälkeen näytteen annetaan
sekoittua ravistimessa 4 tuntia. Ravistamisen jälkeen näytteiden annetaan seisoa 12-16 tuntia,
mutta ei sen pidempää, kannella suljettuna. Tämän jälkeen näytettä sekoitetaan 5 minuuttia ja
näytteestä mitataan pH, joka kirjataan ylös. Tämän jälkeen näyte titrataan sopivalla NaOH liuok-
sella pH arvoon 5,5, minkä jälkeen emäksen kulutuksesta voidaan laskea asiditeetti (Mattbäck, et
al., 2017). Asiditeettititrauksen loppu pH:na on käytetty myös 6,5 (Ahern, et al., 2004).
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Jos näytteen pH laskee alle 4, titrataan liuos esim. 0,1-0,25M vahvuisella NaOH liuoksella. Jos
näytteen pH on yli 4, suositellaan titrauksessa käytettävän 0,05M NaOH liuosta (Ahern, et al.,
2004). karkeilla maalajeilla, joilla puskurikyky on alhainen, on käytetty 0,015M NaOH liuosta
(Mattbäck, et al., 2017).

Inkuboidusta näytteestä titraamalla määritetty asiditeetti kuvaa sitä todellista happomäärää, joka
maaperästä vapautuu sen hapettuessa optimiolosuhteissa tietyn ajan. Inkuboidun näytteen asidi-
teettia voidaan käyttää maaperän neutralointiin tarvittavan kalkkimäärän arvioinnissa.

4.4 Ruotsalainen MRM hapetusmenetelmä

Ruotsalaisessa ohjeessa esitetty hapetusmenetelmä perustuu näytteen syklittäiseen altistamiseen
kosteudelle ja hapelle. Kuivattuun näytteeseen lisätään L/S suhteessa 3 vettä, joka suodatetaan
ja sen pH, sähkönjohtavuus ja redox mitataan. Tämän jälkeen suodatettu näyte kuivataan uudes-
taan sekä kastelu ja pH, redox ja sähkönjohtavuusmittaus toistetaan. Koejärjestely on esitetty
kuvassa 8.

Liuotussyklien aikana sulfidipitoinen maa-aines alkaa hapettua ja mitattu pH lähtee laskemaan.
Ruotsalaisessa ohjeessa on annettu raja-arvot, kuinka monen syklin jälkeen pH laskee tiettyyn
arvoon, jotta se luokiteltaisiin happamaksi sulfaattimaaksi. Maaperän hapettumisesta aiheutuvan
riskin arviointia varten on lisäksi huomioitu maaperän kokonaisrikkipitoisuus, rauta/rikki suhde,
maaperän hehkutushäviö ja vedenläpäisevyys sekä käsiteltävä massamäärä. Luokitteluarvot on
esitetty kuvassa 9.

Kuva 8. Ruotsalaisen MRM hapetusmenetelmän periaatekuva (Pousette, 2007)
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Kuva 9. MRM menetelmän luokitteluarvot maaperän hapettumiselle (Pousette, 2007) .
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5. NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMENETELMIEN VERTAILU

Tutkimus- ja näytteenottomenetelmien vertailua varten otettiin näytteitä kolmesta kohteesta: Hel-
singin Malmin lentokentältä, Espoon Suviniitystä sekä Vantaan Satomäestä. Tulokset on esitetty
kohdekohtaisesti liitteessä 1 ja analyysitodistukset liitteessä 3. Tässä kappaleessa on esitetty eri
tutkimusmenetelmien vertailu, jonka perusteella parhaat menetelmät on koostettu suosituksiksi.

5.1 Näytteenottomenetelmät ja näytteiden käsittely

Kolmessa tutkimuskohteessa käytettiin yhteensä viittä eri näytteenottomenetelmää: mäntäkairaa,
ST2-näytteenotinta, kierrekairaa, suokairaa, dual-tubea sekä kaivinkoneella tehtyä näytteenottoa.
Kokemuksia eri menetelmien soveltuvuudesta happamien sulfaattimaiden näytteenottoon on lis-
tattu taulukkoon 9.

Taulukko 9. Käytettyjen näytteenottomenetelmien vertailu

Näytteenotto-
menetelmä

Plussat Miinukset

Mäntäkaira · Näytteet saadaan melko häiriintymät-
töminä

· Näytteet saadaan pakattua melko il-
matiiviisti

· Näytteenotto melko työlästä
· näytteenotin puhdistettava hyvin
· näytteet pakataan lyhyisiin 17 cm pät-

kiin, jolloin esim. kerrosrajojen tunnis-
taminen voi olla haastavaa

· Jatkuva näytteenotto vaatii kaksi rin-
nakkaista kairareikää

· Visuaalinen tarkastelu ei ole mahdol-
lista, jos näytteitä ei haluta avata

· Näytteet melko työläitä käsitellä labora-
toriossa

Suokaira · Visuaalinen tarkastelu ja pH mittaus
syvyysprofiilista mahdollista tehdä
kentällä

· Valokuvattuna syvyysprofiilia ja ker-
rostuneisuutta voidaan tarkastella
vielä jälkikäteen

· Jatkuva näytteenotto mahdollista

· Tutkimuksissa käytetyllä käsitoimisella
mäntäkairalla saatu näytemäärä oli
melko pieni, useampi rinnakkainen kai-
raus tai isompi kairavaunuun liitettävä
kaira olisi ollut tarpeen

· Käsikäyttöisellä suokairalla ei pystytä
ottamaan näytteitä kovin syvältä

Kierrekaira · Soveltuu lähes kaikentyyppisille maa-
lajeille

· Nopea näytteenotto
· Näytteenotto voidaan ulottaa syvälle

· Näyte häiriintyy näytteenotossa, kerrok-
sien tunnistaminen ja muu visuaalinen
tarkastelu on hankalaa

ST2-näytteen-
otin

· Saadaan häiriintymättömiä näytteitä · Näytteenotto oli hidasta
· Vetisiä savinäytteitä ei saatu nouse-

maan ylös näytteenottimella
· Näytteet pakataan lyhyisiin 17cm pät-

kiin vrt. mäntäkaira
· valokuvaus ja visuaalinen tarkastelu ei

ole mahdollista kentällä
Dual-tube · Jatkuva näytteenotto mahdollista

· Maalajien kerrosrajojen visuaalinen
tarkastelu mahdollista labrassa

· Saadaan pakattua melko ilmatiiviisti
· Kokonaiskuvan hahmottaminen hel-

pompaa kuin esim. mäntäkairalla
koska näytteet otetaan 1m välein

· Näytemäärä on rajallinen putken halkai-
sijasta riippuen, voi vaatia rinnakkais-
näytteet

· Näytteiden avaus ja käsittely vaativat
ylimääräistä aikaa laboratoriossa

Näytteenotto
kaivinkoneella

· Soveltuu kaikentyyppisille maalajeille
· Saa tarvittaessa suuriakin näytemää-

riä helposti
· Koekuopan reunasta on mahdollista

tarkastella jollain tarkkuudella myös
kerrostuneisuutta ja mitata pH:ta

· Rajallinen syvyysulottuvuus ja työtur-
vallisuushaasteet
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Käytetyistä näytteenottomenetelmistä mäntäkairalla sekä ST2 näytteenottimella saatavat 17 cm
pitkät näytteet ovat happamien sulfaattimaiden tutkimista ajatellen työläitä käsitellä, mikäli koh-
teesta halutaan selvittää myös tarkempi profiili ylhäältä alas saakka. Yksittäisten näytteiden ottoon
ja analysointiin menetelmä on täsmällinen. Edellä mainituilla näytteenottomenetelmillä ei maape-
rän visuaalinen tarkastelu tai pH ole mahdollista maastossa, jos näytteitä ei haluta avata ennen
laboratoriotutkimuksia. Lisäksi jatkuvan profiilin näytteenotto em. menetelmillä vaatii rinnakkaisen
kairareiän.

Kierrekaira soveltuu happamien sulfaattimaiden näytteenottoon. Kierrekairalla saatu näyte on kui-
tenkin vahvasti häiriintynyt, jolloin esimerkiksi maakerrosten ja kerrosrajojen visuaalinen tarkas-
telu on lähes mahdotonta. Kierrekairaa käytetään tyypillisimmin kuivakuorikerroksen avaamiseen
kairauksen yhteydessä.

Kaikkia tutkittuja näytteenottomenetelmiä voidaan käyttää happamien sulfaattimaiden näytteen-
otossa. Kuitenkin saatujen kokemusten perusteella tutkituista näytteenottomenetelmistä parhaiten
happamien sulfaattimaiden tutkimiseen soveltuivat suokaira sekä dual-tube näytteenotin. Molem-
pien menetelmien etuna on maaperän visuaalinen tarkastelu jatkuvana näytteenottona syvyys-
suunnassa sekä siitä tehtävä pH mittaus. Suokairan kanssa suositellaan näytteiden kuvausta ennen
niiden pussitusta, jolloin esimerkiksi kerrosrajojen tulkitseminen onnistuu paremmin jälkikäteen.

5.2 Laboratorio- ja kenttätestien vertailua

5.2.1 pH:n mittaus

Eri tyyppisiä pH:n mittausmenetelmiä vertailtiin pienten koesarjojen avulla. Kenttä pH mittaus
suoritettiin vain Vantaan kohteessa, jossa näytteet otettiin suokairalla. Espoossa ja Helsingissä
näytteet otettiin dual-tubella ja mäntäkairalla, jolloin pH mittaus kentällä ei ollut mahdollista. Tar-
koituksena oli selvittää vastaavatko kentällä suoraan näytteestä pH paperilla ja mittarilla mitattu
pH ja laboratoriossa standardia mukaillen (10 g kosteaa näytettä+50 g ionivaihdettua vettä) mi-
tattu pH toisiaan. Vertailu on esitetty taulukossa 10.

Taulukko 10. pH mittausmenetelmien vertailu kohteiden Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty
ja Vantaa Satomäki näytteillä.

Kohde Syvyys [m] Kenttä pH suo-
raan näytteestä

Tuore pH labora-
toriossa Ero

Vantaa Satomäki mittari mittari

S1

1,0-1,25 4,5 6,1 1,6
2,0-2,5 6,9 7,2 0,3
2,5-3,0 7,1 7,1 0,0
3,5-4,0 7,1 6,8 -0,3

S2

0,75-1,0 5,6 5,23 -0,3
1,25-1,5 6,1 6,78 0,7
2,0-2,5 7,2 7,45 0,3
2,5-3,0 7,0 7,5 0,5
3,0-3,5 6,8 7,6 0,8
3,5-4,0 7,0 7,2 0,2

Helsinki Malmin lentokenttä pH paperi mittari Ero

S002

0-0,5 5-6 5,1 <1
0,5-1,0 5-6 4,5 >1

1,5-1,75 6-7 4,3 >2
2,25-2,5 6-7 7,8 <1
2,75-3,0 6-7 7,8 <1
3,25-3,5 6-7 8,0 >1
4,75-5,0 7 8,5 >1
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Espoo Suviniitty pH paperi mittari Ero

K107

3,00-3,17 7
3,17-3,34 7 8,0 <1
3,34-3,51 7
3,70-3,87 7-8
3,87-4,04 7 8,0 <1
4,04-4,21 7

Tuloksista nähdään, että ero kentällä suoraan näytteestä mitatun pH:n ja laboratoriossa standardia
mukaillen mitatun pH:n välillä on melko pieni (ero pääosin alle 0,5 pH yksikköä). Kentällä mitattu
pH antaa tarkimman kuvan todellisesta tilanteesta. Näytteiden pH voi kokemusten perusteella
muuttua kuljetuksen aikana, jos näytteet pääsevät hapettumaan.

Vertailun ja kokemusten perusteella pH paperi on melko suuripiirteinen indikaattori pH:n määri-
tyksessä, koska värin tulkinta on melko haasteellista ja näin ollen määritetty pH arvo melko epä-
tarkka. pH paperia voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi kentällä hapettuneen pintaosan ja ala-
puolisen ei-hapettuneen maaperän rajan määrityksessä, jos pH mittaria ei ole käytössä.

Suosituksena esitetään, että pH:n mittaus tehdään esisijaisesti kentällä suoraan näytteestä. Jos
kenttä pH mittaus ei ole mahdollista, pH mittaus tulisi tehdä mahdollisimman nopeasti (GTK:n
näytteenotto-ohjeessa 24h) näytteenoton jälkeen laboratoriossa. Dual-tube, mäntä- ja ST2 näyte-
putkiin otetut näytteet säilyvät pussitettuja näytteitä kauemmin.

5.2.2 Eri menetelmillä hapetettujen näytteiden pH

NAG pH:n, inkuboinnin ja kenttä NAG-pH:n vertailu

Happamien sulfaattimaiden hapettumista ja pH:n muutosta on tutkittu useilla eri menetelmillä ku-
ten inkuboinnilla ja vetyperoksidihapetuksella, mutta eri menetelmillä saatujen tulosten vertailua
ei ole tiettävästi juurikaan tehty. NAG-pH määritys on tehty tässä tutkimuksessa lisäämällä 2,5
gramman näytteisiin 1-3 kertaa 250 ml 15% vetyperoksidia ja keittämällä näytettä 2 tuntia lisäyk-
sen jälkeen. NAG-pH on mitattu jäähdytetystä näytteestä.

Inkuboinnin loppu pH:n ja vetyperoksidihapetuksella saatavaa NAG-pH arvoa tutkittiin koesarjalla,
jossa 2, 4, 8 ja 16 viikkoa inkuboitujen näytteiden pH:ta verrattiin NAG-pH arvoon. Kuvassa 10 on
esitetty 4 ja 8 viikkoa inkuboitujen näytteiden pH:n kehitys sekä vertailu NAG-pH arvoon ja ku-
vassa 11 on esitetty Malmin näytteiden 2, 4 ,8 ja 16 viikon inkubointitulosten vertailu NAG-pH
arvoon.
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Kuva 10. 4 ja 8 viikkoa inkuboitujen näytteiden ja NAG-pH arvojen vertailu. Näytteet ovat koh-
teista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Kuva 11. 2, 4, 8 ja 16 viikkoa inkuboitujen näytteiden ja NAG-pH:n vertailu. Näytteet ovat koh-
teesta Malmin lentokenttä.

Inkubointituloksista nähdään, että neljä viikkoa inkuboitujen näytteiden pH on vielä selvästi NAG-
pH arvoa korkeammat, kahdeksan viikon jälkeen inkuboitu pH on pääosin jo hyvin lähellä NAG-pH
arvoa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. 8 ja 16 viikkoa inkuboitujen näytteiden pH arvoissa
ei ollut enää merkittävää eroa, joillakin näytteillä pH jopa nousi aavistuksen 16 viikkoa inkuboiduilla
näytteillä.

8 ja 16 viikkoa inkuboitujen näytteiden pH:n ja NAG-pH:n vertailu on esitetty myös taulukossa 11.

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0 2 4 6 8 10 12 14

pH

Inkubointi aika [viikkoa]

S1 /2-2,5m (Stot 1,5)
S1 / 2,5-3m (Stot 0,97)
S2 / 2-2,5m (Stot 1,1)
S2 / 2,5-3m (Stot 0,64)
1 / 1,25-1,5m  (Stot 0,53)
1 / 1,5-1,75m (Stot 1)
2 / 0-0,5m (Stot 0,14)
2 / 1,5-1,75m (Stot 0,6)
2 / 2,25-2,5m (Stot 0,063)
3 / 2-2,25m (Stot 1,1)
4 / 2,75-3m (Stot 2,5)
4 / 3,75-4 (Stot 1,4)
K107 / 3,17-3,34m (Stot 1,8)
K107 / 3,87-4,04m (Stot 1,4)
K107 / 5,17-5,34m (Stot 1,6)

NAG pH

Stot

<0,2

Stot

>0,2

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

pH

Inkubointi aika [viikkoa]

1 1,25-1,5 (Stot 0,53)

1 1,5-1,75 (Stot 1)

2 0-0,5 (Stot 0,14)

2 1,5-1,75 (Stot 0,6)

3 2-2,25 (Stot 1,1)

4 2,75-3 (Stot 2,5)

4 3,75-4 (Stot 1,4)

2 2,25-2,5 (Stot 0,063)

NAG pH

Stot

<0,2

Stot

>0,2



34

Taulukko 11. Inkuboitujen näytteiden ja NAG-pH:n vertailu. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin
lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Piste Syvyys [m] pH alku pH
8 vk

pH  16
vk NAG-pH

NAG-pH
ja 8vk

ero

NAG-pH
ja 16vk

ero

Stot

[%]
Hh
[%]

Mahdollinen
eron selittävä

syy
Vantaa Satomäki

S1
2-2,5 7,2 3,2 - 2,7 0,5 - 1,5 8,0
2,5-3 7,1 3,6 - 3,0 0,6 - 1,0 6,1

S2
2-2,5 7,5 3,4 - 2,9 0,5 - 1,1 7,5
2,5-3 7,5 3,5 - 3,2 0,4 - 0,6 7,6

Helsinki Malmin lentokenttä Ka 0,5

1
1,25-1,5 4,3 3,8 4,0 3,8 0,1 0,2 0,5 12,2
1,5-1,75 5,2 3,1 3,3 3,0 0,1 0,3 1,0 7,4

2

0-0,5 5,1 5,0 5,1 5,1 -0,1 0,0 0,1 9,6
1,5-1,75 4,3 3,7 3,4 3,4 0,3 0,0 0,6 7,9

2,25-2,5 7,8 6,9 - 4,9 2,1 - 0,06 3,1
Pieni rikkipitoi-

suus, hapetus yli-
arvioi

2,75-3 7,7 5,9 - 4,8 1,1 - 0,15 5,2
Pieni rikkipitoi-

suus, hapetus yli-
arvioi

3 2-2,25 7,0 3,0 3,3 2,7 0,3 0,6 1,1 5,6

4
2,75-3 6,7 2,9 3,0 2,4 0,5 0,5 2,5 8,0

3,5-3,75 5,2 3,2 - 2,7 0,5 - 1,4 7,8
3,75-4 7,3 3,5 3,3 2,7 0,8 0,6 1,4 5,3

Espoo Suviniitty Ka 0,6

K107

2,5-3 B 6,8 3,7 - 2,9 0,8 - 1,1 12,1
3,17-3,34 7,6 3,3 - 2,6 0,7 - 1,8 7,5

3,87-4,04 7,9 4,0 - 2,9 1,2 - 1,4 8,0 Maaperän pus-
kurikyky

5,17-5,34 8,0 4,0 - 2,8 1,3 - 1,6 8,9 Maaperän pus-
kurikyky

7-7,17 8,6 6,5 - 3,3 3,2 - 0,6 5,3 Maaperän pus-
kurikyky

K100

1,5-2 7,8 4,1 - 2,8 1,3 - 1,7 8,4
2-2,17 8,0 3,5 3,3 2,7 0,8 0,6 1,8 9,7

2,34-2,51 7,7 3,5 - 2,9 0,6 1,8 8,5

3,17-3,34 8,2 4,0 - 2,6 1,4 - 1,4 9,9 Maaperän pus-
kurikyky

4,17-4,34 8,2 4,2 - 2,9 1,3 - 1,1 5,7 Maaperän pus-
kurikyky

K110

1-1,5 7,9 3,7 - 2,8 0,9 - 0,2 7,4
1,5,-1,8 8,1 3,7 - 2,8 1,0 - 1,8 8,4

2,34-2,51 8,2 3,2 3,5 2,7 0,5 0,8 1,5 8,6
3,17-3,34 8,3 3,9 - 2,8 1,1 - 1,6 9,5

6-6,17 8,4 7,2 - 5,5 1,7 - 0,14 -
Pieni rikkipitoi-

suus & maaperän
puskurikyky

Ka 1,17

Vertailusta nähdään, että Espoon näytteillä inkuboidun pH:n ja NAG-pH:n välinen ero on keskiar-
voisesti huomattavasti suurempi (ka. 1,17 pH yksikköä) kuin Helsingin (ka. 0,6 pH yksikköä) tai
Vantaan näytteillä (ka. 0,5 pH yksikköä). Yksi selittävä syy voi olla maaperän puskurikyvyssä,
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NAG-pH testissä orgaaninen humus hapettuu vetyperoksidikäsittelyn seurauksena ja sen tuoma
puskurikyky häviää näytteestä.

Espoon maanäytteistä mitatut alku pH arvot ovat selvästi muita kohteita korkeampia, useissa näyt-
teissä mitattu pH oli yli 8. Normaalia korkeampi pH voi olla viite maaperän sisältämästä kalsium-
tai magneesiumkarbonaateista (simpukankuoret tms.), jotka parantavat maaperän puskurikykyä
happamoitumista vastaan. Inkuboinnissa maaperän puskurikyky kerkeää vaikuttamaan happamoi-
tumiseen, koska kontaktiaika on useita viikkoja. NAG-pH testissä pH mitataan heti vetyperoksidi-
hapetuksen jälkeen jäähtyneestä näytteestä, jolloin hapetus ja pH mittaus tehdään tyypillisesti
samana päivänä. Näin ollen maaperän sisältämien karbonaattien neutraloiva vaikutus ei välttä-
mättä ehdi vaikuttamaan testin aikana. NAG-pH näytteillä on huomattu pH:n nousua, kun niitä on
varastoitu kalvolla peitettynä NAG-pH testin jälkeen. NAG-pH voitaisiin jatkossa määrittää heti
hapetuksen jälkeen, sekä 1-7 vrk:n jälkeen hapetuksesta, jolloin mahdollinen maaperän neutra-
loiva vaikutus ehdi vaikuttamaan.

NAG-pH tulosten tulkinnan tukena tulisi olla tiedossa maaperän kokonaisrikkipitoisuus, maalaji
sekä alku pH. Vaikka NAG-pH voi joissain tapauksessa erota hieman inkuboidusta pH:sta, on saa-
tujen tulosten perusteella molemmilla menetelmillä mahdollista tunnistaa happamat sulfaattimaat.
NAG-pH on testimenetelmänä huomattavasti nopeampi.

Kenttä NAG-pH PHS maiden tunnistamisessa

Kenttä NAG-pH:n ja laboratoriossa tehtävän NAG-pH:n tuloksien välillä havaittiin tutkimusten pe-
rusteella melko suuri ero (ks. kuva 12). Kuvassa 12 on esitetty kenttä NAG-pH:n ja laboratoriossa
määritetyn NAG-pH:n ero.

Vertailusta nähdään, että kenttämenetelmällä määritetty NAG-pH on huomattavasti laboratoriossa
määritettyä NAG-pH:ta matalampia mahdollisesti johtuen käytetyn vetyperoksidin väkevyys-
eroista. Kenttä NAG-pH:ta voidaan hyödyntää kuitenkin sulfidipitoisen maan tunnistamisessa. Ku-
vassa 13 on verrattu tutkimustuloksia kenttä NAG-pH:n ja kokonaisrikkipitoisuuden välisestä kor-
relaatiosta.

Kuva 12. Kenttä NAG-pH:n ja laboratoriossa määritetyn NAG-pH:n ero (n=25). Näytteet ovat sa-
tunnaisesti valittu kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Sa-
tomäki.
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Kuva 13. Tutkimuksissa mitattujen (n=34) kenttä NAG-pH:n ja näytteiden kokonaisrikkipitoisuuk-
sien korrelaatio. Stot ≥ 0,2 raja-arvoa on käytetty Suomessa PHS maiden luokittelussa.
Kenttä NAG-pH ≤ 2,5 on käytetty raja-arvona PHS maiden tunnistamisessa
(Liikennevirasto, 2015; Ahern, et al., 2004).  Näytteet ovat satunnaisesti valittu kohteista
Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Tutkimustulosten perusteella Suomessa hienorakeisille PHS maille käytössä oleva kokonaisrikkipi-
toisuuden luokituskriteeri 0,2 m-% ja kenttä NAG-pH testille annettu luokitus ≤ 2,5 osoittautuivat
yllättävän hyviksi indikaattoreiksi PHS maalle. Vaikka kenttä NAG-pH:n arvo ei korreloi kovinkaan
tarkasti inkuboidun pH:n tai laboratoriossa määritetyn NAG-pH:n kanssa, sitä voitaisiin mahdolli-
sesti hyödyntää apuvälineenä kentällä tehtävässä PHS maiden tunnistamisessa. Etuna menetel-
mässä on sen nopea toteutus, tulokset saadaan jo näytteenottopäivänä ja niitä voidaan hyödyntää
laboratoriotutkimuksiin lähetettävien näytteiden valinnassa. Menetelmällä ei kuitenkaan voida kor-
vata laboratoriossa tehtävää tarkempaa analysointia (kokonaisrikki, NAG-pH/inkubointi yms.).

Inkubointi kostutetusta näytteestä ja lähtöastiasta

Inkubointien yhteydessä testattiin muutamilla näytteillä sitä, että eroaako eri tavoilla valmistettu-
jen näytteiden inkuboitu pH. Vertailtavia näytteitä olivat:
· Normaali pH näyte (1:5 kiintoaine-vesi suspensio), joka valmistettiin jo inkuboinnin alkaessa.

Samasta näytteestä mitattiin pH 4 ja 8 viikon inkuboinnin jälkeen. Ennen mittausta näyttee-
seen lisättiin inkuboinnin aikana haihtunut vesimäärä.

· Erikseen valmistettava maaperänäyte 4 ja 8 viikon inkuboinnin mittausta varten. Näytteet pi-
dettiin kostutettuna inkuboinnin aikana ja näyte lietettiin 1:5 kiintoaine-vesi suspensioksi
vasta 4 tai 8 viikon jälkeen ennen pH mittausta.

Molemmat vertailtavat näytteet on säilytetty inkuboinnin aikana huoneenlämmössä (n. 20°C). Ver-
tailun tarkoituksena oli selvittää, voidaanko maaperän alku pH ja inkubointi tehdä vain yhdestä
näytteestä, vai tarvitseeko inkubointia varten valmistaa omat näytteet. GTK on mitannut inkuboi-
dun näytteen pH:n yleensä suoraan näytteistä ilman veden lisäystä. 4 ja 8 viikon inkubointitulosten
vertailu on esitetty kuvissa 14 ja 15.

Tulosten perusteella eri tavoilla valmistettujen inkubointinäytteiden pH:n välinen ero oli pääosin
melko pieni (< 0,5 pH yksikköä), paria poikkeusta lukuun ottamatta. 4 viikon inkubointinäytteillä
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ero oli suurempi kuin 8 viikon inkubointinäytteillä, todennäköisesti pidempi inkubointiaika tasoittaa
vesisuspensionäytteen ja kostutetun kiinteän näytteen hapettumisnopeudesta johtuvia pH eroja.

Kuva 14. pH arvot neljän viikon inkuboinnin jälkeen kostutetusta näytteestä, sekä upotettuna ve-
dessä olleesta näytteestä. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo
Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Kuva 15. pH arvot kahdeksan viikon inkuboinnin jälkeen kostutetusta näytteestä, sekä upotettuna
vedessä olleesta näytteestä. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo
Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

MRM menetelmä

Ruotsissa käytössä olevaa MRM hapetusmenetelmää testattiin kuudella näytteellä, joiden rikkipi-
toisuudet vaihtelivat 0,068-2,5 m-%. Tutkimuksissa käytettiin osittain kokoomanäytteitä, koska n.
25 cm syvyydeltä otettuja näytteitä oli rajallisesti. Tutkimuksissa hapetussyklejä tehtiin 10, ruot-
salaisessa ohjeistuksessa hapetusta on jatkettu tarvittaessa pidempään. Koe keskeytettiin, jos
näytteiden pH laski alle 4. Ohjeistuksesta poiketen näytteitä kuivattiin uunissa 60 °C lämpötilassa
(ohjeessa 105 °C) vuorokauden ajan per sykli. Menetelmän mukainen luokittelu on esitetty kappa-
leessa 4.3.9. Tutkittujen näytteiden pH:n kehitys hapetuksen aikana on esitetty kuvassa 16.

Tutkituista näytteistä vain kahden näytteen pH laski <4. Tulosten perusteella tutkituille näytteille
tehty ruotsalaisten kriteerien mukainen riskinarviointi on esitetty taulukossa 12.

0,0
1,0
2,0

3,0
4,0
5,0
6,0

7,0
8,0
9,0

Vantaa S1 (2-
2,5m)

Vantaa S2 (2,5-
3m)

Malmi 2 (2,25-
2,5m)

Malmi 3 (3,25-
3,5m)

Espoo K100
(3,17-3,34m)

Espoo K110
(3,17-3,34m)

pH
pH 4 vk, vedessä
pH 4 vk

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Vantaa S1 (2-
2,5m)

Vantaa S2 (2,5-
3m)

Malmi 2 (2,25-
2,5m)

Espoo K107
(2,5-3m)

Espoo K100
(3,17-3,34m)

Espoo K110
(3,17-3,34m)

pH

pH 8 vk, vedessä

pH 8 vk



38

Kuva 16. MRM menetelmällä hapetettujen näytteiden pH kehitys hapetussyklien aikana. Näytteet
ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Taulukko 12. MRM menetelmällä hapetettujen näytteiden luokittelu ruotsalaisten kriteerien mukaan. *
Inkuboitu pH mitattu jostain kokooman osanäytteestä. Näytteet ovat kohteista Helsinki
Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Näyte Espoo
K107 /
7-7,51
m ko-
kooma

Espoo
K107 /

3,7-4,21
m ko-
kooma

Espoo
K100 /

4,17-4,34
m

Malmi 4 /
2,75-3 m

Vantaa 2 /
0,5-1,5 m
kokooma

Vantaa 2 /
1,5-2,5 m
kokooma

Silmämääräinen
maalaji

Sa ljSa ljSa ljSa ljSa/Sa ljSa

Hehkutushäviö 6,0 8,0 5,7 8,0 3,1 7,5
Stot 0,24-

0,64
1,7 1,1 2,5

0,068-
0,088

1,1

Fe/S - 3,7 - 2,5 68 6,0

pH alku 8,6 7,9 8,2-8,7 6,7 5,2-6,0 7,5
MRM hapetuksen
loppu pH

7,34 4,0 6,8 3,4 4,9 4,2

Hapetuskertojen
määrä, että pH
laskee <4

>10 9 >10 1 >10 >10

pH inkubointi 8
vk

7,7* 4,0* 4,2 2,9 - 3,4*

M mahdollinen puskuroiva kyky
heikosti/hitaasti hapettuva
kohtalaisesti hapettuva
voimakkaasti hapettuva
Erittäin voimakkaasti hapettuva
Ei määritelty
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Tutkituista näytteistä erittäin suuri happamoitumisriski tunnistettiin Malmi 4 / 2,75-3,0 m näyt-
teellä. Sen rikkipitoisuus oli suuri, happamoituminen nopeaa ja pH laski hyvin alas. Vantaan 2/1,5-
2,5m sekä Espoon K107 /3,7-4,21m näytteillä happamoitumisriski oli korkea. Kyseisillä näytteillä
rikkipitoisuus oli suuri, pH laski hapetuksen aikana melko alhaiseksi mutta ei kovin nopeasti. Van-
taa 2 / 0,5-1,5m näytteellä hapetuksen jälkeinen pH on melko alhainen, vaikka kokonaisrikkipitoi-
suus on hyvin matala. Näyte on hyvin läheltä maanpintaa ja on alku pH:n perusteella kerennyt jo
osittain hapettumaan luonnossa. Espoon K107 /7-7,51m ja Espoo K100 / 4,17-4,34m näytteillä
happamoitumispotentiaali oli pieni ja hapetuksen jälkeinen pH pysyi neutraalilla alueella.

MRM menetelmällä 10 hapetussyklillä saavutettu loppu pH on pääsääntöisesti melko lähellä 8 viikon
inkuboinnilla saavutettua pH arvoa. Testissä huomattiin, että samalla kokonaisrikkipitoisuudella
(Espoo K100/4,17-4,34m ja Vantaa 2 /1,5-2,5m) hapettumisnopeus voi vaihdella huomattavasti.
Espoon K100 näytteellä pH laski n. 2 yksikköä, kun taas Vantaan näytteellä pH laski yli 3,5 yksik-
köä. Hehkutushäviön perusteella arvioitu puskurikyky ei tätä ilmiötä selitä, mutta todennäköisesti
Espoon K100/4,17-4,34 näytteen maaperässä voi olla esim. simpukan kuoria jotka lisäävät maa-
perän puskurikykyä happamoitumista vastaan. Tätä päätelmää tukee myös näytteen korkea alku
pH.

MRM hapetusmenetelmän aikana mitatut redox ja sähkönjohtavuusarvot on esitetty kuvissa 17 ja
18. Redoxia eikä sähkönjohtavuutta mitattu lähtö pH astiasta.

Kuvista voidaan nähdä, että näytteiden redox potentiaali nousee pääsääntöisesti näytteiden ha-
pettuessa. Sähkönjohtavuus on alussa melko suuri kaikilla näytteille, mutta se pienenee hapetuk-
sen edetessä. Sähkönjohtavuuden laskua selittää se, että helposti liukenevat sulfaatti ja kloridi
huuhtoutuvat näytteestä jo testin alussa. Vantaan pintaosan (Vantaa 2 / 0,5-1,5m kokooma) näyt-
teestä suurin osa liukoisista suoloista on todennäköisesti jo huuhtoutunut pois, jonka vuoksi sen
sähkönjohtavuus on alussa huomattavasti muita näytteitä pienempi.

Kolmen testinäytteen 1. ja 5. suodosvedestä tutkittiin liukoiset metallit sekä sulfaatti ja kloridi.
Tarkoituksena oli selvittää erityisesti alumiinin liukoisuus testin alussa. Kuvassa 19 on esitetty
pH:n vaikutus alumiinin liukenemiseen vedessä.

Liukoisen alumiinin osuus (Al3+) alkaa kasvamaan pH:n laskiessa alle 6. pH:n ollessa yli 6 alumiini
esiintyy pääosin veteen niukkaliukoisina hydroksideina. Näin ollen alumiinia alkaa liukenemaan jo
melko nopeasti maaperän happamoituessa.
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Kuva 17. MRM menetelmällä hapetettujen näytteiden redox potentiaalin kehitys hapetussyklien
aikana. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa
Satomäki.

Kuva 18. MRM menetelmällä hapetettujen näytteiden sähkönjohtavuuden kehitys hapetussyklien
aikana. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa
Satomäki.
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Kuva 19. pH:n vaikutus alumiinin esiintymismuotoon alumiini-vesi systeemissä (Holt, 2002).

Taulukko 13. MRM-testin suodoksista tutkittujen haitta-aineiden liukoisuudet. Näytteet ovat kohteista
Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Tutkit-
tava
aine

Vantaa 2 / 0,5-
1,5m kokooma

kokonais-
pitoisuus
maape-

rässä
[m-%]

Malmi 4 / 2,75-3 m
kokonais-
pitoisuus
maape-

rässä
[m-%]

Vantaa 2 / 1,5-2,5
m kokooma

kokonais-
pitoisuus
maape-

rässä
[m-%]

1 näyte 5 näyte 1 näyte 5 näyte 1 näyte 5 näyte

Liukoisuus mg / L Liukoisuus mg / L Liukoisuus mg / L
Cl- 21 4,3  - 54 2,5  - 4,5 1,0  -

SO4 160 14  - 2400 1000  - 650 180  -
Al 9,7 1,0 5,0 12 0,76 4,9 1,2 0,7 5,8
Sb <0,001 <0,001  - <0,001 <0,001  - <0,001 <0,001  -
As 0,019 0,002  - 0,016 0,0011  - 0,0044 0,0046  -
Cd 0,0026 <0,0002  - 0,0067 0,00037  - 0,00025 0,00065  -
Co 0,19 0,0025  - 0,52 0,0077  - 0,025 0,029  -
Cr 0,019 0,0063  - 0,0098 <0,003  - <0,003 0,0048  -
Cu 0,073 0,021  - 0,021 0,011  - 0,0077 0,018  -
Pb 0,01 0,00052  - 0,014 0,00053  - 0,00095 0,00062  -
Mn 6,5 0,15 0,042 29 0,550 0,073 5,4 2,3 0,072
Ni 0,36 0,011  - 0,91 0,017  - 0,0031 0,0037  -
Fe 69 1,4 5,3 100 0,83 6,5 1,7 1,0 6,8
Zn 1,0 0,01 - 3,1 0,039  - 0,0085 0,11 -
V 0,064 0,0051 - 0,041 0,0035  - 0,00029 0,0002 -

pH 5,23 4,89 - 3,96 3,35 - 5,13 4,64 -
L/S teor. 3 15 - 3 15 - 3 15 -

Stot - - 0,068-
0,088 - - 2,5 - - 1,1

Valittujen näytteiden ensimmäisen suodoksen pH oli laskenut melko matalaksi (3,96-5,23), matalin
pH mitattiin Malmin 4/2,75-3m näytteestä. Kyseisessä näytteessä havaittiin myös selkeästi suu-
rimmat liukoisuudet lähes kaikkien tutkittujen aineiden osalta. Vantaan 2 /0,5-1,5m näytteen
osalta tulee huomioida se, että näyte on pintakerroksesta ja se on kerennyt osittain hapettumaan
jo luonnossa (kentällä mitattu pH 5,6-6,1) jonka vuoksi joidenkin metallien liukoisuus voi olla suu-
rempi verrattuna syvemmältä otetun näytteen (Vantaa 2 /1,5-2,5m, kenttä pH 6,4-7,1) ensimmäi-
sestä suodoksesta mitattuihin liukoisuuksiin, vaikka suodosten pH on lähes sama.
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Tutkittujen aineiden liukoisuudet pienenevät huomattavasti testin edetessä lähinnä laimenemisen
vuoksi. Haitta-aineiden kumulatiivista liukoisuutta ei laskettu, koska kaikkia suodosnäytteitä ei
analysoitu.

Kokonaisuudessaan MRM hapetusmenetelmä antaa käsityksen näytteiden kokonaishappamoitu-
misriskistä sekä happamoitumisnopeudesta. Metallien liukoisuudesta voidaan saada menetelmän
avulla tarkempaa tietoa, jos kaikki suodosvedet kerätään talteen ja analysoidaan. Kokonaisuutena
MRM menetelmä on kuitenkin erittäin työläs toteuttaa, ja sen suorittaminen vaatii useamman vii-
kon aikaa. Näin ollen sen hinta on esim. inkubointia huomattavasti kalliimpi, erityisesti jos halutaan
lisäksi tutkia metallien liukoisuuksia suodosvesistä eikä testaus tuota merkittävää lisäarvoa.

5.2.3 HCl käsittely ja haju

Sulfidipitoisten maalajien tunnistamiseen on kentällä käytetty HCl käsittelyä ja aistinvaraista ha-
juarviointia tai rikkivedyn mittausta. Helsingin, Espoon ja Vantaan tutkimuskohteista valittiin 28
näytettä, joiden kokonaisrikkipitoisuus vaihteli välillä 0,052-2,5 m-%. Näytettä mitattiin suljetta-
vaan koeputkeen noin teelusikallinen, jonka jälkeen näytteisiin lisättiin pieni määrä 1,0 M HCl liu-
osta ja näytteiden annettiin hetken reagoida ennen haistelua. Tutkimuksen tulokset on esitetty
taulukossa 14.

Taulukko 14. Maaperänäytteiden HCl käsittely ja hajuarvioinnin tulokset. Näytteet ovat kohteista Hel-
sinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Tutkimuskohde Syvyys Stot
HCl käsittely ja aistinvarainen ha-
juarvio

Espoo, Suviniitty

K107

3,17-3,34 1,8 selvä rikkivedyn haju
3,87-4,04 1,4 selvä rikkivedyn haju
5,17-5,34 1,6 ei hajua

7-7,17 0,64 ei hajua
7,34-7,51 0,24 mieto rikkivedyn haju

Helsinki, Malmin lentokenttä

1
1,5-1,75 1,0 ei hajua
3-3,25 0,14 rikkivedyn haju

2

0,25 - 0,5 0,14 ei hajua
0,75-1 0,28 ei hajua

1,5-1,75 0,6 ei hajua
1,75-2 0,99 rikkikivedyn haju

2,25-2,5 0,063 selvä rikkivedyn haju
2,75-3 0,15 mieto rikkivedyn haju

3
0,5-0,75 0,085 ei hajua
1-1,25 0,75 mieto rikkivedyn haju
2-2,25 1,1 ei hajua

4

2,75-3 2,5 ei hajua
3,5-3,75 1,4 hyvin mieto rikkivedyn haju
4,25-4,5 2,2 ei hajua
5,5-5,75 0,12 S selvä rikkivedyn haju

Vantaa, Satomäki

S1
0,5-0,75 0,052 ei hajua
1-1,25 1,7 mieto rikkivedyn haju
3-3,5 0,9 selvä rikkivedyn haju

S2

0,5-0,75 0,069 ei hajua
1-1,25 0,068 selvä rikkivedyn haju
1,5-2 1,1 selvä rikkivedyn haju
2,5-3 0,64 ei hajua
3,5-4 1,6 ei hajua
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Tuloksista nähdään, että HCl käsitellyillä näytteillä rikkivedyn hajun ja kokonaisrikkipitoisuuden
välillä ei havaita selkeää korrelaatiota. Lähes puolet testatuista näytteistä antoi virheellisen indi-
kaation: rikkivedyn hajua ei tunnistettu lainkaan, vaikka rikkipitoisuus olisi ollut hyvinkin korkea.
Vastaavasti hyvin matalan rikkipitoisuuden näytteet saattoivat tuoksua selvästi rikkivedyltä.

Näytteissä, joissa kokonaisrikkipitoisuus on suuri, rikki esiintyy pyriittisenä (FeS2), joka ei reagoi
suolahapon kanssa rikkivedyksi toisin, kuin ferrosulfidi FeS. Sulfidien esiintymismuotoa ei kuiten-
kaan tutkittu tässä yhteydessä tarkemmin.

Tulosten perusteella HCl käsittely ja rikkivedyn tunnistaminen on epävarma menetelmä happamien
sulfaattimaiden tunnistamisessa erityisesti, jos tunnistaminen perustuu pelkästään tähän menetel-
mään. Menetelmän käyttö yksinään voi johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, että pyriittistä
maaperää, jossa kokonaisrikkipitoisuus on suuri, ei tunnisteta ollenkaan potentiaaliseksi happa-
maksi sulfaattimaaksi.

5.2.4 Kokonaisrikin, sulfaatin ja kloridin määritys

Analyysimenetelmän vaikutusta kokonaisrikin määritykseen haluttiin tutkia kahdella yleisesti käy-
tössä olevalla menetelmällä: LECO polttouunilla sekä kuningasvesiuutolla ja ICP:llä (induktiivisesti
kytketty plasma spectrofotometri). Tutkimusta varten valittiin 28 satunnaista maaperänäytettä
Helsingin, Espoon ja Vantaan tutkimuskohteista. Edellä mainituilla menetelmillä määritetyt koko-
naisrikkipitoisuustuloksien vertailu on esitetty kuvassa 20.

Saatujen tulosten perusteella eri menetelmillä saadut kokonaisrikkipitoisuustulokset olivat lähes
identtiset. Näin ollen molemmat analyysimenetelmät soveltuvat hyvin happamien sulfaattimaiden
tutkimusmenetelmiksi. Kuningasvesiuuton ja ICP:n etuna on se, että samalla voidaan tutkia esi-
merkiksi muiden metallien kuten alumiinin tai raudan kokonaispitoisuus tai raskasmetallien pitoi-
suudet.

Liukoisen sulfaatin ja kokonaisrikin välistä korrelaatiota tutkittiin muutamista satunnaisista näyt-
teistä ja niitä verrattiin Liikenneviraston ohjejulkaisussa 13/2017 annettuihin raja-arvoihin. Ver-
tailu on esitetty taulukossa 15 ja kuvassa 21.

Kuva 20. Espoon, Vantaan ja Helsingin tutkimuskohteista satunnaisesti valituilla näytteillä (n=28).
LECO polttouunimenetelmällä ja kuningasvesiuutto ja ICP analyysilla määritetyt koko-
naisrikkipitoisuudet satunnaisista
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Taulukko 15. Kokonaisrikin ja korroosiotutkimustulosten vertailu. Sulfaatti ja kloridi määritetty 1-vai-
heisen ravistelutestin (SFS-EN 12457-2) liuoksesta. Harmaalla korostetut arvot ylittävät
Liikenneviraston ohjeen ”sillan geotekninen suunnittelu” korroosiotutkimusten raja-ar-
von. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä ja Espoo Suviniitty.

Kohde
Syvyys Stot Sulfaatti Sähkönjohta- pH Kloridi

[m] [m-%] [mg/kg ka] vuus [mS/m] [-] [mg/kg ka]
Helsinki Malmi

2 0,5-0,1 0,28 480,0 4,5 16,0 15,0
2,75-3,0 0,15 790 7,1 36 280

Vantaa Satomäki
S2 3,0-4,0 kok. 1,45 1400 41 6,5 32
Espoo Suviniitty

K107

1,5-2,0 0,11 350 13 5,9 54
3,17-3,34 1,8 9600 200 4,1 380

3,7-4,21 kok. 1,6 6700 160 5,4 600
7,0-7,17 0,64 1000 71 7,4 800
8,0-8,17 0,072 670 47 7,6 660

13,17-13,34 0,045 160 27 7,9 420

K100 1,0-1,5 0,27 470 15 4,7 15
2,0-2,17 1,8 7400 150 4,5 240

K110 0,5-1,0 0,086 1200 28 4,5 24
6,0-6,17 0,14 1300 61 7,9 620

Kuva 21. Liukoisen sulfaatin ja kokonaisrikin korrelaatio tutkituista sulfidipitoisista maaperänäyt-
teistä (n=13). Näytteet ovat satunnaisesti valittu kohteista Helsinki Malmin lentokenttä,
Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Tulosten perusteella ei voida vetää selvää yhtäläisyyttä kokonaisrikin ja sulfaatille annettujen kor-
roosiotutkimusten raja-arvojen kanssa. Maaperä voi olla korroosiota aiheuttavaa, vaikka kokonais-
rikkipitoisuus olisi alhainen. Kuitenkin niissä näytteissä, joissa kokonaisrikkipitoisuus on suuri,
myös sulfaatin ja/tai kloridin liukoisuus on suurta. Sulfaatin määrittämiseen vaikuttaa se, kuinka
nopeasti näytteet saadaan analysoitua. Tässä tutkimuksessa sulfaattimääritykseen lähetetyt näyt-
teet valittiin vasta kokonaisrikkipitoisuustuloksien jälkeen, jolloin näytteenotosta oli kulunut jo yli
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kuukausi ja näytteet ovat voineet keretä osittain hapettumaan. Näytteet voivat osittain hapettua
myös ravistelutestin aikana.

Pelkän kokonaisrikkipitoisuuden perusteella ei voida tehdä yksiselitteistä johtopäätöstä maaperän
korroosio-ominaisuuksista, koska jo pienillä rikkipitoisuuksilla maaperän sulfaatti (tai jossain ta-
pauksissa kloridi) pitoisuus voi olla korroosion kannalta suuri. Kuitenkin rikkipitoisuuden ollessa
suuri, on maaperä lähes varmasti korrodoivaa. Korroosiotutkimusten yhteydessä on hyvä määrit-
tää myös maaperän kokonaisrikkipitoisuus, jolloin voidaan samalla tutkia happamien sulfaattimai-
den esiintyminen.

5.2.5 Fe/S suhde

Maaperän sisältämän rauta- ja rikkipitoisuuden suhdetta on käytetty Ruotsalaisessa ohjeistuksessa
happamien sulfaattimaiden hapettumisriskin arvioinnissa. Luokittelun mukaan Fe/S < 3 maaperän
happamoitumispotentiaali on suuri, Fe/S = 3-60 happamoitumispotentiaalia ei ole määritelty ja
Fe/S > 60 maaperällä on matala happamoitumispotentiaali. Kuvassa 22 on esitetty tutkittujen
näytteiden Fe/S ja kokonaisrikkipitoisuuden suhde.

Saatujen tulosten vertailu Ruotsalaisiin raja-arvoihin osoittaa sen, että iso osa näytteistä jää raja-
arvojen väliselle luokittelemattomalle alueelle. Fe/S suhteen perusteella annettu luokitus kuitenkin
pitää tulosten perusteella hyvin paikkansa: yli 60 Fe/S suhteella näytteiden rikkipitoisuus on pieni
ja näytteiden happamoitumispotentiaali on pieni. Raja-arvon Fe/S<2,5 alitti vain yksi näyte, jonka
kokonaisrikkipitoisuus oli 2,5 ja sen happamoitumispotentiaali todella suuri.

Fe/S suhteen avulla ei saavuteta kuitenkaan kovin merkittävää lisätietoa esimerkiksi verrattuna
pelkkään kokonaisrikkipitoisuuteen.

Kuva 22. Fe/S ja kokonaisrikin suhde Espoon, Vantaan ja Helsingin tutkimuskohteista satunnai-
sesti valituista näytteistä (n=22). Ruotsalaisessa ohjeistuksessa: Fe/S < 3 on maaperällä
suuri hapettumispotentiaali, Fe/S välillä 3-60 ei ole määritelty ja Fe/S < 60 maaperällä
matala hapettumispotentiaali.
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5.2.6 Nettohapontuotto vs. kokonaisrikistä laskettu maksimaalinen hapontuottopotentiaali

Kaikista näytteenottokohteista valittiin näytesarja (n=13), jonka näytteistä määritettiin nettoha-
pontuotto NAG-pH näytteestä titraamalla. Näytteet titrataan normaalisti pH arvoon 4,5, mutta
muutamat näytteet titrattiin myös pH arvoon 7. Nettohapontuotto laskettiin titraukseen kuluneesta
NaOH liuoksen määrästä yhtälöllä 2. Saatua arvoa verrattiin Australialaisessa ohjeessa kokonais-
rikkipitoisuuden perusteella laskettuun teoreettiseen MPA arvoon, joka laskettiin yhtälön 3 (kappale
4.2) avulla. Vertailu on esitetty taulukossa 16.

Taulukko 16. Teoreettisen ja titraamalla määritetyn nettohapontuoton vertailu. Näytteet ovat kohteista
Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Kohde Piste Syvyys Stot

[m-%]
MPA

[kg H2SO4 / tonni]
NAG titraus pH 4,5 (/ 7)

[kg H2SO4 / tonni]

Vantaa Sa-
tomäki S2

1,25-1,5 0,41 12,5 3,1
3,5-4 1,6 48,9 17,6

Helsinki
Malmin len-
tokenttä

1 1,25-1,5 0,53 16,2 1,4

2
1,5-1,75 0,6 18,4 3,5
1,75-2 0,99 30,3 12,6 / 21,1

3 1-1,5 0,75 22,9 4,6

4
2,75-3 2,5 76,5 38,7

3,5-3,75 1,4 42,8 20,8
3,75-4 1,4 42,8 18,6

Espoo Suvi-
niitty

K107
2,5-3 1,1 33,6 12,96 / 38,08

7-7,17 0,64 19,6 3,4
K100 1,5-2 1,7 52,0 16,85 / 40,63
K110 1-1,5 0,24 7,3 16,84 / 38,7

Kuva 23. Teoreettisen ja titraamalla määritetyn nettohapontuoton vertailu. Näytteet ovat kohteista
Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Tuloksista nähdään, että titraamalla pH arvoon 4,5, määritetyt nettohapontuotot ovat selvästi teo-
reettista arvoa pienemmät. Australialaisessa ohjeistuksessa titraamalla pH 4,5:een saadaan selville
suurin osa vapaan hapon (esim. rikkihappo) määrästä. Titraus pH välillä 4,5-7 saostaa metalleja
hydroksideiksi ja neutraloi jäljellä olevan hapon. (AMIRA international, 2002)

Titratun ja laskennallisen hapontuoton ero johtuu todennäköisesti siitä, että kaikki rikki ei ole me-
tallisena disulfidina, kuten pyriittinä, joka on teoreettisen arvon laskennassa oletuksena. Osa
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maaperän rikistä voi olla peräisin jo hapettuneista sulfaateista tai alkuaine rikistä, jotka eivät enää
ole happoa tuottavia. Osa rikistä voi olla myös sulfideina (mm. kovelliitti, sfaleriitti, galeniitti), jotka
muodostavat stoikiometrisessa suhteessa hapettuessaan pyriittiä vähemmin happoa. (AMIRA
international, 2002)

Selvänä poikkeuksena havaittiin Espoon 1-1,5m näytteen osalta se, että titraamalla saatu netto-
hapontuotto on merkittävästi teoreettista arvoa suurempi. Näyte on puolen metrin kokoomanäyte,
josta on lähetetty erillinen näyte kokonaisrikkipitoisuuden määrittämistä varten. Hyvin todennä-
köistä, että näytteen homogenointi ennen näytteen lähetystä on epäonnistunut ja näyte ei ole ollut
edustava. Näytesyvyyden alapuolella (1,5-1,8m) mitattu kokonaisrikkipitoisuus oli 1,8, todennä-
köisesti ylempi kokoomanäyte on sisältänyt sekä korkeita että matalia rikkipitoisuuksia.

5.2.7 Hehkutushäviö vs. TOC

Ruotsalaisen ohjeistuksen mukaan maaperän sisältämä orgaaninen aines voi lisätä maaperän pus-
kurikykyä. Tutkimuksessa verrattiin muutamien näytteiden avulla hehkutushäviötä, hehkutushä-
viön ja savipitoisuuden perusteella määritettyä humuspitoisuutta sekä kokonaisorgaanisen hiilen
(TOC) pitoisuutta. Vertailu on esitetty taulukossa 17.

Taulukko 17. Humuspitoisuuden, TOC:in ja hehkutushäviön vertailu kolmessa tutkimuskohteessa. Heh-
kutushäviö on määritetty 800 °C:ssa. Humuspitoisuus on määritetty PANK 2111-ohjeen
mukaan. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa
Satomäki.

Kohde/Piste Syvyys Maalaji Savipitoi- Hh Humuspitoi- TOC Stot

[m] ISO (Geo) suus [%] [%] suus [%] [%] [%]

Malmi / 2

0-0,5 ClOr (saLj) 54 9,6 6,8 2,9 0,14

0,75-1,0 - - 9,9 - 2,9 0,28
1,5-1,75 orCl (ljSa) 44 7,9 5,3 1,4 0,6
1,75-2,0 orCl (ljSa) 66 5,7 2,6 1,4 0,99

Espoo / K107

2,5-3,0 - - 12,1 - 3,2 1,1
3,17-3,34 - - 7,5 - 2,1 1,8
3,87-4,04 - - 8,0 - 2,5 1,4
5,17-5,34 sasiClOr (siLj) 28 8,9 6,9 2,6 1,6

Espoo / K110 1,5,-1,8 sasiClOr (siLj) 31 8,4 6,2 2,5 1,8

Vertailun perusteella humuspitoisuus ja TOC eroavat toisistaan jonkin verran. TOC arvot ovat huo-
mattavasti matalampia, kuin määritetty humuspitoisuus. Yhtenä selityksenä tulosten eroavaisuu-
teen on se, että hehkutuksen aikana näytteestä häviää muitakin yhdisteitä (esim. rikki, karbonaa-
tit) kuin humuspitoisuuden laskemisessa käytetty saven sisältämä kidevesi, jos hehkutushäviö
määritetään 800-950 °C:ssa. Jos humuspitoisuus määritetään hehkuttamalla näyte alhaisemmassa
lämpötilassa kuten 550 °C:ssa antaa se todennäköisesti paremman korrelaation humuspitoisuu-
delle.

Jos maaperän puskuri- tai neutralointikykyä halutaan arvioida hehkutushäviön avulla voi olla pa-
rempi, että hehkutushäviö määritetään korkeammassa lämpötilassa, jolloin hehkutushäviöön si-
sältyy myös karbonaattien pitoisuus. Maaperän sisältämät karbonaatit kuten kalsium- tai magne-
sium karbonaatti voivat osallistua happamuuden neutralointiin. Hehkutushäviötä kannattaa käyt-
tää vain suuntaa antavana indikaattorina maaperän puskuri- tai neutralointikyvylle.

Tutkimusten yhteydessä vertailtiin myös vesipitoisuuden ja näytteiden kokonaisrikkipitoisuuden
välistä yhteyttä. Mácsik (2000) mukaan korkean rikkipitoisuuden omaavalla maaperällä myös ve-
sipitoisuus on tyypillisesti korkea. Vertailu on esitetty kuvassa 24.

Vertailun perusteella havaitaan, että kokonaisrikkipitoisuuden ollessa korkea (>0,5%) myös vesi-
pitoisuus oli lähes poikkeuksetta yli 100%, joka mikä tukee Mácsikin aikaisempia havaintoja
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(Mácsik, 2000). Pelkän vesipitoisuuden perusteella ei kuitenkaan voida vetää johtopäätöksiä koko-
naisrikkipitoisuudesta, koska humuspitoisuus ja pieni raekoko voivat nostaa vesipitoisuuden kor-
keaksi, vaikka rikkipitoisuus olisi matala.

Kuva 24. Näytteiden kokonaisrikkipitoisuuden ja vesipitoisuuden vertailu (n=70). Näytteet ovat
satunnaisesti valittu kohteista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa
Satomäki.

5.2.8 Kalkitun näytteen inkubointi

Happamien sulfaattimaiden neutralointiin tarvittavaa kalkitusmäärää testattiin muutamalla inku-
bointinäytesarjalla. Kalkkimäärä laskettiin joko nettohapontuoton- tai kokonaisrikkipitoisuuden pe-
rusteella yhtälön L1 (ks. liite 2) avulla. Laskennallinen kalkkimäärä kerrottiin molemmissa lasken-
noissa varmuuskertoimella 1,5. Kalkkituotteen neutralointikykyä ei huomioitu laskennassa.

Inkuboidut näytteet valmistettiin lisäämällä 10 g kosteaan näytteeseen laskennallinen määrä kalk-
kia, minkä jälkeen niitä inkuboitiin 8-16 viikkoa kostutettuna huoneenlämmössä. Testissä kalkki-
laatuna käytettiin SMA Mineralsin jätekalkkilaatua kalkmix Mild, joka koostuu kalkkiuunin suoda-
tinpölyn (CaO, <1%) ja kalsiitin (CaCO3, >80%) kosteasta seoksesta.

Kuva 25. Kalkittujen näytteiden pH-inkuboinnin tulokset. Näytteet ovat kohteista Helsinki Malmin
lentokenttä ja Vantaa Satomäki.

Tulosten perusteella kaikkien kalkittujen näytteiden pH pysyi 8-16 viikon aikana yli 7,5 yhtä näy-
tettä lukuun ottamatta. Pienellä näytemäärällä tehty testi antaa viitteitä siitä, että molemmilla
laskentatavoilla määritetty kalkkimäärä nostaisi maaperän pH:n neutraalille tasolle lyhyellä
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aikavälillä. Pääasiallisesti kalsiumkarbonaattia sisältävä kalkitustuote ei myöskään nostanut maa-
perän pH:ta liian korkeaksi.

Testauksessa epävarmuutena oli hyvin pienet näytemäärät, 10 gramman näytteisiin lisättävä kalk-
kimäärä vaihteli 0,09-0,29 gramman välillä, jolloin kalkin tasainen sekoittuminen on epävarmaa.
Happamien sulfaattimaiden neutralointia olisi hyvä tutkia tarkemmin suuremmassa mittakaavassa,
jolloin voidaan selvittää tarkemmin eri kalkitustuotteiden, eri tavoilla lasketun kalkkimäärän ja pi-
demmän ajan (esimerkiksi useampi vuosi) vaikutusta neutraloitujen happamien sulfaattimaiden
pH:seen.

5.2.9 Asiditeettititraus inkuboidusta näytteestä

Inkuboidusta näytteestä titraamalla määritetty asiditeetti kuvaa happomäärää, jonka näyte on
tuottanut hapettuessaan tietyn ajan. Seitsemästä eri näytteestä määritettiin 4, 8 ja 12 viikon in-
kuboinnin jälkeen niiden asiditeetti kappaleen 4.4 menetelmän mukaisesti. Inkuboitujen näytteiden
asiditeetit on esitetty kuvassa 26 ja näytteistä mitattu pH(KCl) kuvassa 27.

Inkuboitujen näytteiden asiditeetit kasvoivat ja näytteistä mitattu pH(KCl) laski mitä kauemmin
näytteet olivat kerenneet hapettumaan, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Titraamalla määritettyjä 12 viikkoa inkuboidun näytteen asiditeetteja on vertailtu näytteiden ko-
konaisrikkipitoisuuden perusteella laskettuun maksimaaliseen asiditeettiin kuvassa 28.

Kuva 26. 4, 8 ja 12 viikkoa inkuboitujen näytteiden asiditetin kehitys. Näytteet ovat kohteista Hel-
sinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.
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Kuva 27. 4, 8 ja 12 viikkoa inkuboitujen näytteiden pH (KCl) kehitys. Näytteet ovat kohteista Hel-
sinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Kuva 28. Laskennallisen asiditeetin ja inkuboidun näytteen asiditeetin vertailu. Näytteet ovat koh-
teista Helsinki Malmin lentokenttä, Espoo Suviniitty ja Vantaa Satomäki.

Vertailu osoittaa, että laskennallinen asiditeetti tutkituilla näytteillä on huomattavasti suurempi
kuin 12 viikkoa inkuboidusta näytteistä määritetty asiditeetti. Laskennallinen asiditeetti on määri-
tetty sillä oletuksella, että kaikki rikki on pyriittisessä muodossa ja se hapettuu täydellisesti stoi-
kiometrisessa suhteessa rikkihapoksi. Todellisuudessa kaikki rikki ei välttämättä ole pyriittinä, jol-
loin mahdollisesti syntyvä happomäärä on laskennallista määrää pienempi. Lisäksi maaperä voi
joko neutraloida tai puskuroida happamuutta. On myös mahdollista, että näytteen hapettuminen
ja haponmuodostus jatkuu vielä pidemmällä aikavälillä.
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6. SUOSITUKSET TUTKIMUSMENETELMISTÄ

6.1 Ehdotetut tutkimusmenetelmät happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen

Jos on syytä epäillä, että alueella esiintyy mahdollisesti happamia sulfaattimaita, tehdään kohde-
kohtainen kenttätutkimus ja näytteenottosuunnitelma. Näytteenottotiheys suunnitellaan siten, että
se kattaa syvyyden ja laajuuden, johon rakentamistoimet (massanvaihto, kuivatus, paalutus, tms.)
kohdistuvat. Koska sulfidisavet esiintyvät usein laikuttaisina, yksi näytteenottopiste ei ole riittävä.

Kirjallisuusselvityksen ja tehtyjen tutkimusten perusteella varmimmat ja nopeimmat menetelmät
happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ovat:

· Visuaalinen tarkastelu kerrostuneisuudesta ja kairaprofiilien kuvaus (väritunnistus ei riittävä)
· Kenttä-pH tai tuore pH laboratoriossa hapettuneen ja pelkistyneen kerroksen rajapinnan kar-

toittamiseksi
· Kenttä-NAG-pH määrittäminen nopea ja luotettava tapa todentaa sulfidisaven esiintyminen

maastossa
· Kokonaisrikkipitoisuuden määrittäminen
· Hapetetun näytteen pH (inkubointi tai NAG-pH) laboratoriossa

Väri- ja hajuhavainnot eivät ole luotettavia tunnistusmenetelmiä pääkaupunkiseudulla sulfidisavien
tunnistamisessa.

Happamien sulfaattimaiden tunnistamisen periaate on esitetty kuvassa 29.
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Kuva 29. Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen
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6.2 Kohteen riskin suuruuden arvioinnissa huomioitavia asioita

Suomessa ei ole toistaiseksi ohjeistusta happamia sulfaattimaita sisältävän kohteen riskitason luo-
kitukseen esim. massamäärään tai maaperän kokonaisrikkipitoisuuteen perustuen. Ruotsalaisissa
julkaisuissa esitetään riskiluokitusta, joka perustuu massamäärään (taulukko 18). Australialainen
ohjeistus perustuu kokonaisrikkipitoisuuteen (taulukko 19), riskiluokitusta on käsitelty tarkemmin
liitteessä 2. Em. ohjeistusten suoraa soveltamista Suomen olosuhteisiin ei ole testattu, joten suo-
raviivainen noudattaminen voi johtaa harhaan.

Joka tapauksessa kohdekohtaiset olosuhteet vaikuttavat mahdollisiin ympäristövaikutuksiin, joten
riskitarkastelua ei voi erottaa rakennusympäristöstä ja se tulee tehdä kohdekohtaisesti. Riskien
kohdekohtaisiin määrityksiin tarvitaan kansallista ohjeistusta. Tarkasteltavia seikkoja ovat ainakin:

- massan määrä ja laatu
- rakentamistoimenpiteet ja niiden vaikutukset
- ympäristön olosuhteet (esim. vesistön herkkyys happamoitumiselle)
- riskienhallintakeinot

Taulukko 18. Ruotsalaisen ohjeistuksen mukainen luokittelu happamien sulfaattimaiden käsittelylle
(Pousette, 2007)

Käsiteltävän maan tilavuus [m3] Riski / käsittelyn tarve
<50 Pieni

50-500 Kohtalainen
500-5000 Suuri

>5000 Hyvin suuri

Taulukko 19. Australialainen riskiluokitus laskennallisen kalkitustarpeen ja käsiteltävän massamäärän
perusteella (Dear, et al., 2014). Laskennassa on käytetty 1,5 varmuuskerrointa. Tarkempi
kuvaus liitteessä 2.

Riskiluokka Käsiteltävä massamäärä
[t]

laskennallinen kalkkitarve koko
massamäärälle

[t CaCO3]
Matala 1-100 <0,1

Kohtalainen 1-600 0,1-1
Korkea 5- >10 000 1-5

Hyvin korkea 50- >10 000 5-25
Erittäin korkea 200- >10 000 >25
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7. RISKIENHALLINTAKEINOJA RAKENNUSTOIMENPI-
TEILLE, JOISSA SULFAATTIMAIDEN HAITTAVAIKUTUK-
SIA ILMENEE

Tähän kappaleeseen on kerätty tyypillisimpiä rakentamistoimenpiteitä, joissa happamat sulfaatti-
maat voivat aiheuttaa haittaa erityisesti vesiympäristölle ja toisaalta tuoda haasteita maa-ainesten
hallintaan kuten massojen läjityspaikan valintaan, välivarastointiin, käsittelytarpeeseen sekä läji-
tyspaikalla tai rakentamispaikalla tarvittaviin suojaustoimenpiteisiin. Erityisesti tietotarvetta koh-
distuu happamoitumisen nopeuteen ts. aikaan, joka on käytettävissä rakennus- ja läjityspaikoilla
ennen haitallisten vaikutusten muodostumista tai havaitsemista ympäristössä.

Sulfaattimaiden huomioiminen hankkeiden esiselvityksissä tai kaavoitusvaiheessa antaa mahdolli-
suuksia ohjata ajoissa rakentamistoimenpiteitä ympäristöä huomioivalla tavalla. Riskien tunnista-
misen ja hallinnan ollessa suunnitelmallista, saavutetaan todennäköisimmin myös kustannuste-
hokkaita ratkaisuja. Kaikissa hankkeissa tulisi tarkastella seuraavat seikat, joilla on vaikutusta
hankkeen ympäristövaikutuksiin ja kustannuksiin:

- happaman sulfaattimaan määrän ja laajuuden tunnistaminen kohteessa
- vallitsevat ympäristöolosuhteet, esim. herkkä vesiympäristö, korroosio jne.
- rakentamistoimien vaihtoehtotarkastelu tekninen / ympäristö / kustannus
- soveltuvissa olevat riskinhallintakeinot ja niiden tarve kohteessa

7.1 Massojen kaivuu

Rakentamista ajatellen yleisimmät sulfidipitoiset maalajit kuten savi ja siltti ovat liian heikkolaa-
tuisia kantavuutensa puolesta useimmille rakennustoimenpiteille. Tämän vuoksi savi- ja silttimaat
vaativat yleensä pohjanvahvistamista tai pohjarakentamista, joka voidaan toteuttaa mm. massan-
vaihtona. Sulfidipitoisten massojen kaivaminen aiheuttaa niiden hapettumisen ja rikkihapon muo-
dostumisen, jos massat altistuvat tarpeeksi kauan hapelle. Kaivutoimenpiteet avaavat potentiaali-
sen sulfaattimaan kerroksia alttiiksi hapettumiselle. Happamien valuntojen ehkäiseminen esimer-
kiksi massojen kalkitsemisella tulee edullisemmaksi kuin jo hapettuneen vesistön kunnostaminen.

Riskinhallintakeinoja maakerrosten leikkaus- ja kaivantokohteissa ovat mm.:
- hapettuneen ja happaman kerroksen kaivaminen erilleen, mikäli massan käsittely poik-

keaa muun kaivettavan massan käsittelystä
- kaivantovesien mahdollinen käsittely ennen vesistöön ohjaamista
- massan esikäsittely ennen kaivua (stabilointi tai neutralointi), mikäli paljastuneet uudet

leikkauspinnat jäävät hapellisiin olosuhteisiin
- työn vaiheistus, kaivannon sulkeminen ja kerrallaan auki olevan kaivannon mitoitus koh-

teeseen tarkoituksenmukaisella tavalla

Massanvaihtoja suunnitellessa kattavat pohjatutkimukset ovat tarpeen kerrosrajojen kartoitta-
miseksi ja työn vaiheistuksen suunnitteluun. Jos on tehty kattavat pohjatutkimukset ja sulfidiker-
rostuman laajuus ja syvyys tunnetaan, voidaan mahdollinen käsittely suunnata vain korkean rik-
kipitoisuuden omaaviin massoihin tai läjityspaikasta riippuen esim. vain pintaosaan. Näin voidaan
säästyä koko massamäärän neutraloinnilta.

Kaivanto, josta massat on nostettu ylös, tulee täyttää mahdollisimman nopeasti, ettei kaivannon
reuna-alueilla mahdollisesti sijaitsevat sulfidipitoiset maamassat pääse hapettumaan. Aikataulun
kireys on riippuvainen alapuolisen vesistön herkkyydestä ja sulfidisaven hapettumisen nopeudesta.
Mitä isompi vesistö, sitä suurempi sietokyky sillä on mahdollisille happamille pulsseille. Pienemmät
purot, joissa on pH-vaihteluita heikosti sietävää eliöstöä tai kasvillisuutta, tulee ottaa erityisesti
huomioon kaivantovesien johtamisessa.
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Muistilista massanvaihtokohteelle

· Sulfidisaven tunnistus tehty (pH, kokonaisrikki, NAG-pH/inkubointi)
· Happamien sulfaattimaiden esiintymislaajuus, esiintymissyvyys ja massamäärät

· Erotellaan THS ja PHS maat
· Kaivutyön aikaisen vesienkäsittelyn ja vesistön tarkkailun tarpeen arviointi
· Kaivannon reunojen neutraloinnin/stabiloinnin tarpeen arviointi
· Välivarastoinnin tarpeen arviointi

· Alueen lupatarpeet
· Massojen välivarastoinnin kesto
· Massojen suojaustarve (tarvittaessa väliaikainen peittäminen/pinnan kalkitus)
· Läjityspaikan riittävä etäisyys herkistä vesistöistä
· Massojen laadunvalvonta (omavalvontana)

· Massojen loppusijoitus ja käsittelyn tarpeen arviointi
· Luvitukset (tarvittaessa)
· Peittäminen
· Neutralointi (tarvittaessa)

7.2 Massojen välivarastointi ja läjitys

Sulfaattimaan läjitys joko välivarastointialueelle tai lopulliseen sijoituskohteeseen vaatii erityistä
huomiota. Ongelmia syntyy, kun kasalla oleva materiaali pääsee hapettumaan, kuivumaan ja sa-
teen seurauksena muodostunut hapan vesi pääsee hallitsemattomasti ympäristöön. Happamuuden
haittoja voi hallita rajoittamalla yhtä tai kaikkia edellä mainittuja ilmiöitä.

Väliaikaista tai lopullista läjitystä suunniteltaessa on huomioitava seuraavia asioita:

· massamäärä
· todennäköiset aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä niiden ilmenemiseen nopeus rakentami-

sen aikana ja sen jälkeen
· muodostuvien happamien suotovesien määrä ja käsittelytarve huomioiden ajallinen laadun-

vaihtelu
· Läjityspaikan riittävä etäisyys herkistä vesistöistä
· massan käsittelytarve välivarastoinnin aikana
· massan peittämisen tarve välivarastoinnin aikana
· loppusijoituskohteen lupaehdot ja vaatimukset

Massojen käsittely lisää aina kustannuksia, joten käsittelytarpeelle tulee olla hyvät perustelut. Kä-
sittely olisi järkevää toteuttaa vasta lopullisessa läjityskohteessa, tai vaihtoehtoisesti stabiloida jo
ennen kaivua. Välivarastoinnin aikana peittäminen, massan kuivumisen estäminen tai hulevesien
hallinta on todennäköisesti riittävä toimenpide. Ympäristön olosuhteet tulee kuitenkin huomioida
käsittelytarvetta arvioitaessa.

Mikäli kaivukohteessa esiintyy selkeästi erikseen kaivettavaa THS maata, sen käsittelyksi riittää
pelkkä neutralointi. Jos rikkipitoisuus on jo alhainen ja huuhtoutunut massasta, ei happamoitumi-
nen enää jatku, ja massa on hyötykäytettävissä neutraloinnin jälkeen eikä se vaadi enää peittä-
mistoimia.

Riskinhallintakeinoja massojen välivarastointi- ja läjityskohteissa ovat:
- hulevesien ohjaaminen ja käsittely ennen vesistöön ohjaamista
- massan neutralointi tai stabilointi happamoittavan vaikutuksen vähentämiseksi
- massan peittäminen hapettumisen ja kuivumisen estämiseksi
- läjittäminen lähes hapettomiin olosuhteisiin vedenpinnan alapuolelle
- riittävä peittokerros lopullisessa sijoituskohteessa esim. 1 m moreenikerros

Happamien sulfaattimaiden läjittäminen tulee tehdä alueelle, jossa massojen kontakti huuhtovien
hule- ja sadeveden kanssa voidaan minimoida ja hulevedet voidaan hallitusti ohjata käsittelyaltaa-
seen tai suoraan vesistöön, mikäli vesistöllä on riittävä puskurikyky mahdollisesti happamien
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vesien vastaanottoon eikä haitallisia vaikutuksia synny. Läjitettävät massat voidaan joko neutra-
loida tai hapettuminen voidaan estää tai ainakin hidastaa peittämällä massat. Lisävarmistusta voi-
daan saada peittämällä pintakerros vielä orgaanisella aineksella, josta voi olla useitakin erilaisia
hyötyjä; sadeveden happipitoisuus vähenee orgaanisen aineksen läpi suotautuessa, vesi pidättyy
orgaaniseen ainekseen ja näin ollen pintarakenteen läpi suotautuvan veden määrä ja laatu muun-
tuvat alkuperäisestä sadevedestä. Kasvillisuus vähentää eroosiota. Syväjuurinen kasvillisuus ei
kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista. Kuivuminen ja toistuva veden huuhtova vaikutus tulee estää.
Sulfaattimaiden hallittua läjittämistä on tehty Suomessa mm. E18 Hamina-Vaalimaa tieprojektin
yhteydessä (Kotro, 2017).

Ylireagoinnin välttämiseksi sulfaattimaiden riittävä kohdekohtainen tuntemus auttaa hahmotta-
maan myös akuutin käsittely- tai läjitystarpeen. Pääperiaatteena on, että mitä korkeammasta rik-
kipitoisuudesta tai karkeammasta maalajista on kyse, sitä nopeampia ovat reaktiot. Hapettuminen
kohdistuu luonnollisesti ensin lähimpänä pintaa olevaan ainekseen, joten reaktiot eivät kosketa
heti koko massamäärää. Välivarastointia suunniteltaessa on siis mahdollista erikseen selvittää koh-
dekohtainen välivarastointiaika, jonka jälkeen massat tulee siirtää alueelta pois lopulliseen sijoi-
tukseen. Varsinainen käsittely on järkevää tehdä vasta loppusijoituspaikassa, tai käsitellä massat
stabiloimalla ennen kaivamista.

Hapettumisen nopeuden määrittämiseen voidaan tarvittaessa tehdä kenttätestausta, jossa seura-
taan alueelle tyypillisen rikkipitoisuustasoisen massan pH-muutosta hapellisissa olosuhteissa eri
syvyyksillä koekasalla. Kentällä tehtävän pH-seurannan voidaan saada laboratoriotestausta pa-
remmin selville happamoitumisen nopeus kenttäolosuhteissa, koska erityisesti lämpötila vaikuttaa
hapettumisen nopeuteen huomattavasti. Todennäköisimmin happamoituminen tapahtuu ensi al-
kuun vain kasan pintakerroksessa viikkojen kuluessa ja etenee syvemmälle kasassa vielä hitaam-
min kuukausien / vuosien kuluessa.

Muistilista happamien sulfaattimaiden vastaanottopaikalle

· Varmistetaan että alueen ympäristölupa sallii happamien sulfaattimaiden läjityksen
· Vesiin kohdistuvan ympäristöriskin minimointi
· Käytettävät neutralointiaineet ympäristöluvan mukaisesti
· Alueen valumavesien käsittely

· Vastaanotettavien happamien sulfaattimaiden laatu (pH, kokonaisrikki) tiedossa
· THS maiden neutralointi / peitto
· PHS maiden peittäminen

· Läjitysalueen valumavesien seurannan (esim. jatkuvatoiminen pH tai sähkönjohtavuusmit-
taus) ja käsittelytarpeen (neutralointi/peittäminen) arviointi

7.3 Kuivatustason muuttaminen

Ojittaminen ja rakentamisalueiden kuivatustasojen muutos ovat tyypillisimpiä rakentamisen ai-
heuttamia toimia sulfaattimailla. Vesipinnan alentaminen alueilla, joilla esiintyy happamia sulfidi-
maita, aiheuttaa kuivatetun kerroksen hapettumista ja edelleen happamoitumista. pH:n lasku puo-
lestaan aiheuttaa metallien merkittävää liukenemista ja huuhtoutumista pintavesistöön ja sitä
kautta jopa kalakuolemia purkuvesistöissä. Happamilla sulfaattimailla tapahtuva ojittaminen on
suurempi ongelma maa- ja metsätaloudessa kuin perinteisessä infrarakentamisessa. Kuivatettavat
pinta-alat ovat näissä tyypillisesti suurempia. (Uusi-Kämppä, et al., 2013; Sutela, et al., 2012)

Paikalliset kuivatukset, kuten alikulkujen kuivatus ja rakentamisen yhteydessä tapahtuva lyhytai-
kainen pohjavedenpinnan alentaminen ovat toimia, joita on syytä tarkastella erityisellä huolellisuu-
della, jos kuivatusvesiä vastaanottava vesiympäristö on erityisen herkkää. Mikäli vastaanottavalla
vesistöllä on riittävä puskurikyky ja virtaamaa siten, että satunnaiset happopulssit eivät aiheuta
ongelmaa, sulfidisavien aiheuttama ongelma kohteessa on todennäköisesti pieni.

Paikallisessa pohjavedenpinnan laskussa hapettumisen ja huuhtoutumisen ongelma rajautuu
pumppauksen alenemakartion välittömään läheisyyteen. Mitä heikommin vettä johtavista kerrok-
sista on kyse, sitä pienialaisemmasta alenemakartiosta on kyse. Vastaavasti vettä hyvin johtavissa
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kerroksissa alenemakartio voi vaikuttaa laajemmalla alueella. Heikosti vettä johtavissa kerroksissa
pumpattavat vesimäärät ovat myös vähäisempiä riittävän aleneman saavuttamiseksi. Pumpattujen
vesien käsittelytarve voidaan arvioida samoin kuin kaivantovesien kohdalla.

Tunnelirakentaminen voi kuivattaa lähialuettaan. Pitkissä tunnelihankkeissa on mahdollista, että
päällä olevissa maakerroksissa esiintyy savia ja näin ollen myös happamat sulfaattimaat voivat
tulla tarkasteltavaksi. Savikkoalueilla pohjavedenpinnan madaltuminen voi olla niin hidasta, ettei
vaikutuksia havaita rakennushankkeen aikana ja ilmiötä on vaikea heti yhdistää tunnelihankkeen
aiheuttamaksi.

Kaupunkiympäristössä uomien siirrot voivat vaikuttaa laajasti alueen kuivatustasoihin. Uomien siir-
rot liittyvät yleensä kaupunkiympäristön kehittämiseen ja ovat osa suurempaa kokonaisuutta, jo-
hon kuuluu muitakin rakentamistoimia kuin pelkästään vesienohjausjärjestelmän muutosta. Uusien
uomien kaivamisessa voi paljastua paljon sulfidipitoista maaperää ja syntyä runsaasti kaivuumas-
soja, joita voidaan mahdollisesti käyttää vanhojen uomien täyttämisessä, jos kuivatusolosuhteet
palautuvat sijoittamisen kannalta soveltuviksi. Vedenpinnantasoa voidaan säädellä esimerkiksi
säätösalaojituksen avulla.
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8. HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KÄSITTELYVAIHTOEH-
TOJA

Happamat sulfaattimaat voivat lisätä huomattavasti rakentamistoimenpiteiden hintaa ja pidentää
rakennusprojektien kestoa erityisesti, jos happamia sulfaattimaita ei ole tunnistettu ajoissa ja nii-
den käsittelyä tai mahdollista massan läjityspaikkaa ei ole suunniteltu tai varmistettu etukäteen.

Happamien sulfaattimaiden käsittelyyn ja niiden aiheuttamien ympäristö- ja korroosioriskien mini-
mointiin on olemassa vaihtoehtoja. Tärkeintä happamien sulfaattimaiden kanssa toimiessa on kui-
tenkin pyrkiä minimoimaan niiden hapettuminen. Ensimmäisenä ohjeena happamille sulfaattimaille
suunnatuilla rakennustoimenpiteillä onkin selvittää, voidaanko sulfaattimaat jättää paikoilleen ha-
pettomaan tilaan tai pyrkiä minimoimaan kaivettavien massojen määrä, mikäli kaivua ei voi vält-
tää. Happamien sulfaattimaiden määrää ja niiden aiheuttamaa riskiä voidaan minimoida mm. koh-
dissa 8.1-8.4 esitetyillä ratkaisuilla.

8.1 Stabilointi

In-situ

Pohjanvahvistus, alueilla joilla happamia sulfaattimaita esiintyy, voidaan toteuttaa esimerkiksi
massa- tai pilaristabiloinnin avulla. Syvästabilointi parantaa maaperän kantavuutta sekä samalla
nostaa sen pH:ta. Etuna menetelmässä on se, että happamia sulfaattimaita sisältäviä maamassoja
ei tarvitse kaivaa ylös, vaan stabilointi voidaan suorittaa paikan päällä in-situ. Happamien sulfaat-
timaiden stabilointia on käsitelty mm. massastabilointikäsikirjassa (Forsman, et al., 2015).

Happamien sulfaattimaiden stabiloinneissa on havaittu, että käytettävä sideaine vaikuttaa huomat-
tavasti saavutettaviin lujuuksiin ja että kaikki perinteisesti käytetyt sideaineet kuten kalkki tai se-
mentti eivät välttämättä toimi kovin tehokkaasti happamissa sulfaattimaissa. Parempia lujuuksia
on saavutettu esimerkiksi käyttämällä lentotuhkaa, kipsiä tai masuunikuonaa yhdessä kaupallisten
sideaineiden kanssa. Myös vaadittavat sideainemäärät ovat yleisesti suurempia happamia sulfaat-
timaita sisältävillä alueilla (Juvankoski, et al., 2007; Andersson & Norrman, 2004). Erityisesti nor-
maalia suurempaa sideainemäärän tarvetta aiheuttaa hapettunut ja pH-tasoltaan hapan pintaker-
ros.

Ex-situ

Stabilointia voidaan hyödyntää myös läjitetyn sulfaattimaan neutralointiin. Ex-situ stabiloinnissa
massat läjitetään ja stabiloidaan erillisiin altaisiin. Sideainesekoituksen jälkeen stabiloitu massa
voidaan kuljettaa lopulliseen sijoituskohteeseensa tai jättää välivarastoitavaksi läjitysaltaaseen,
jossa sekoitus on tehty. Massan tiivistyminen ja lujittumisreaktiot tapahtuvat painopenkereen alla.
Sideaineresepti sekä lujittamista, että neutralointia varten määritetään aina tapauskohtaisesti.

8.2 Neutralointi

Happamien sulfaattimaiden neutralointia suositellaan tehtäväksi vasta loppusijoituksen yhteydessä
tai vaihtoehtoisesti stabiloimalla massat ennen kaivua, jos se on tarpeen. Joko happoa tuottava
maa-aines tai siitä syntyvä hapan valunta voidaan neutraloida tapauskohtaisen suunnittelun pe-
rusteella huomioiden kustannustehokkuus. Neutralointitoimet voidaan tehdä maalla tai vesistössä.
Happamuuden vaikutuksia voidaan yrittää vähentää myös laimentamalla happamia kuivatusvesiä.
Vesistössä tapahtuva kalkitseminen on kallista happamuushaittojen jälkihoitoa, jota voidaan suo-
sitella ainoastaan ennalta arvaamattoman haitan nopeaan korjaamiseen. Maamassojen neutraloin-
tiin tarvittavia kalkkimääriä on käsitelty tarkemmin liitteessä 2.
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8.3 Hulevesien käsittely

Kaupungit ovat laatineet ohjeistusta, miten erilaisilla työmailla syntyvien kaivantovesien poistami-
sessa tulee menetellä, jotta vesistä ja niiden sisältämistä haitta-aineista ei aiheudu haittaa vesiym-
päristölle (Helsingin kaupunki, 2013; Espoon kaupunki, 2015). Happamien sulfaattimaiden aiheut-
tamat mahdolliset muutokset tulevat huomioiduksi riittävästi pH-tason seurannalla. Mikäli vesis-
töön johdettavan työmaaveden pH asettuu välillä 6-8 ei vaikutuksia sanottavasti synny. Tätä al-
haisempi pH voi jo edellyttää pH:n säätöä ja veteen liuenneiden metallien, erityisesti alumiinin,
määrän tarkkailua. Alumiini alkaa liueta maaperästä pH:n laskiessa alle 6. Ensisijaisesti tulisi pyrkiä
ehkäisemään hapan valunta happoa tuottavasta maa-aineksesta joko neutraloimalla tai peittämällä
se niin, ettei hapanta valumaa pääse syntymään. Happamia valumavesiä voi kuitenkin syntyä esi-
merkiksi kaivutöiden aikana, jolloin ne tulisi pyrkiä neutraloimaan kalkitsemalla. Tarkempi kohde-
kohtainen tarkastelu on tarpeen, mikäli vastaanottava vesistö on pieni, eliöstöltään herkkä tai ve-
denpoisto vesistöön tehdään vähäisen virtaaman aikana.

Pidempiaikaisia vesien käsittely- ja neutralointimenetelmiä on raportoitu mm. SYKE:n ”Sulfaatti-
mailla syntyvän happaman kuormituksen ennakointi- ja hallintamenetelmät” julkaisussa (Hadzic,
et al., 2014). Osa menetelmistä on tarkoitettu turvealueiden vesien neutralointiin, mutta niitä voi-
daan soveltaa myös kaupunkiympäristöön.

8.4 Säätösalaojitus

Pohjaveden pinnan säädön avulla pyritään pitämään sulfidipitoiset maakerrokset pohjaveden pin-
nan alapuolella hapettomissa olosuhteissa. Tätä hyödynnetään peltoviljelyssä nk. säätösalaojituk-
sessa. (Karppinen, et al., 2017) Tämän menetelmän soveltamisesta happamien sulfaattimaiden
riskien vähentämisessä kaupunkiympäristössä ei tiettävästi ole kokemuksia.

Suomessa vuosina 2010-2014 toteutetussa PRECIKEM projektissa tutkittiin kenttäkokeilla happa-
mien sulfaattimaiden neutralointia pellolla, jossa olemassa olevan salaojaputkiston kautta pumpat-
tiin maaperään kalsiumkarbonaatti ja kalsiumhydroksidipitoista suspensiota. Käsittelyn avulla pys-
tyttiin vaikuttamaan maaperästä syntyvän valumaveden laatuun (pH, asiditeetti) ja vähentämään
huomattavasti esimerkiksi alumiinin liukoisuutta. (Österholm, et al., 2014; Engblom, et al., 2014)
Menetelmän soveltuvuutta kaupunkiympäristössä ei ole tiettävästi selvitetty.
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9. YHTEENVETO

Happamien sulfaattimaiden tutkimisessa korostuu kentällä tehtävä näytteenotto, näytteiden käsit-
tely ja havainnointi. Näytteenottajalta vaaditaan perehtyneisyyttä happamiin sulfaattimaihin ja nii-
hin liittyviin erityispiirteisiin. Rakennushankkeen tarkoitus ja laajuus olisi hyvä olla selvillä hanke-
kohtaista näytteenottoa suunniteltaessa. Saatujen kokemusten perusteella parhaimmat näytteen-
ottovälineet happamille sulfaattimaille (saville) olivat venäläinen suokaira sekä dual-tube näytteen-
otin. Molempien näytteenottimien avulla on mahdollista saada yksityiskohtaista tietoa maaperän
kerrostuneisuudesta, koska näytteet eivät merkittävästi häiriinny näytteenoton aikana verrattuna
esimerkiksi kierrekairaan.

Tehdyn esiselvityksen ja laboratoriotutkimuksen perusteella löydettiin luotettavia ja nopeita tun-
nistusmenetelmiä happamille sulfaattimaille. Kenttä NAG-pH:n määrittäminen oli varsin nopea ja
luotettava tapa todentaa sulfidisaven esiintyminen maastossa. Kenttä-pH:n ja kenttä NAG-pH:n
mittaamisella saadaan selville maastossa esiintyvän hapettuneen ja pelkistyneen kerroksen raja-
pinta. Kyseiset testit voidaan tehdä myös laboratoriossa. Kokonaisrikin määrittäminen on tärkeää,
jotta voidaan mm. arvioida pelkistyneen sulfidimaan kerrospaksuutta ja hapontuottopotentiaalia.
Tehdyssä tutkimuksessa havaittiin erityisesti väri- ja hajuhavaintojen epäluotettavuus pääkaupun-
kiseudun sulfidisavien tunnistamisessa. Pyriittinen rikki, jota pääkaupunkiseudun sulfidisavissa
esiintyy, ei tyypillisesti haise rikkivedylle eikä ole väriltään mustaa, kuten monosulfidinen rikki, jota
esiintyy esim. Pohjanmaan rannikolla. Monosulfidinen rikkikin haisee rikkivedylle tyypillisesti vain
HCl-käsittelyssä. Näin ollen pelkkiä väri- ja hajuhavaintoja ei voida käyttää luotettavana pääkau-
punkiseudun sulfidisavien tunnistusmenetelmänä.

Esiselvityksessä kuvattiin yleisimpiä rakentamistoimia, joissa happamien sulfaattimaiden aiheutta-
mia riskejä voidaan havaita. Haittoja voidaan ehkäistä suunnitelmallisella ja oikea-aikaisella koh-
dekohtaisella riskienhallintakeinojen kartoituksella ja riskien mittakaavan tunnistamisella. Happa-
mat sulfaattimaat lisäävät tyypillisesti hankkeiden kustannuksia (mm. korroosioriskin huomioimi-
nen) ja venyttävät rakennusaikatauluja, jos ilmiö tunnistetaan myöhäisessä vaiheessa. Pääkau-
punkiseudulla erityinen ongelma on soveltuvien läjityspaikkojen puute, mikä osaltaan johtuu tiedon
ja ohjeistuksen puutteesta. Rakennuskohteiden ollessa pienialaisia, päädytään pohjarakentami-
sessa edelleen usein massanvaihtoon, jolloin tarve läjityspaikoille on ilmeinen.

Ympäristöön kohdistuvien haittojen vähentämisen keinot kohdistuvat joko maa-ainesten happa-
moitumisen ehkäisemiseen, tai vaihtoehtoisesti hulevesien tai maa-ainesten neutralointiin. Käsi-
teltäessä sulfidisavia on tärkeää estää hapettuminen ja hapan metallipitoinen valunta ympäröiviin
vesistöihin.
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10. JATKOTOIMENPITEET

Esiselvityksen aikana havaittiin selkeitä tieto- ja jatkotutkimustarpeita, sekä ohjeistuksen sel-
keyttämistä tulevaisuudessa mm. seuraavilla toimenpiteillä:

· Kansallisen ohjeistuksen saaminen happamien sulfaattimaiden riskien hallintaan
· Happamien sulfaattimaiden tutkimusten yhteensovittaminen korroosiotutkimusten kanssa
· Happamien sulfaattimaiden statuksen tarkempi määrittely lainsäädännössä (esimerkiksi MASA-

asetus)
· Laboratorio inkuboinnin ja kaivumassan pH:n muutoksen seuranta välivarastointikohteessa

happamoitumisen nopeuden arvioimiseksi näiden välisen korrelaation selvittämiseksi
· Monitorointi todellisessa välivarastointi- tai loppusijoituskohteessa vaikutusten ja riskinhallin-

takeinojen riittävyyden arvioimiseksi
· Erilaisten peittorakennevaihtoehtojen pitkäaikaisseuranta
· Kaivantoveden monitorointi todellisessa rakennuskohteessa
· Neutraloinnin käytännön testaus ja kalkkimäärän laskentatavan yhtenäistäminen
· Vaihtoehtoisten neutraloivien aineiden käytön selvittäminen (reaktiiviset tuhkat, kuonat, epä-

kurantit kalkkituotteet ja sivukivet) ja niiden vaikutus neutraloitujen massojen jäteluokituk-
seen.
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NÄYTTEENOTTO JA KOHDEKOHTAISET TULOKSET

Pääkaupunkiseudulle laadittavaa happamien sulfaattimaiden esiselvityksessä selvitettiin happa-
mien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmiä, joiden soveltuvuutta testattiin kokeellisessa osuudessa.
Tarkoituksena oli löytää happamien sulfaattimaiden tutkimiseen parhaiten soveltuvat näytteenot-
tomenetelmät, kentällä tehtävät tutkimukset, sekä laboratoriossa tehtävät määritykset. Tutkimuk-
sia varten otettiin näytteitä Vantaalta Satomäestä, Helsingin Malmin lentokentältä sekä Espoon
Suviniitystä. Tässä raportissa on kuvattu näytteenottokohteet, käytetyt näytteenottomenetelmät
sekä kooste happamien sulfaattimaiden esiintymisestä.

KÄYTETYT NÄYTTEENOTTO- JA TUTKIMUSMENETELMÄT

Kokeellisessa osuudessa käytetyt näytteenotto- ja tutkimusmenetelmät on listattu alla. Tutkimus-
menetelmien tarkemmat kuvaukset on esitetty esiselvityksessä.

Tutkimusohjelman laadinnassa huomioitiin kohteiden luokittelu todelliseen happamaan sulfaatti-
maahan, potentiaaliseen sulfaattimaahan ja tavanomaiseen maahan. Kaikista otetuista näytteistä
ei analysoitu kaikkia alla esitettyjä menetelmiä, vaan eri menetelmiä käytettiin vahvistamaan ana-
lyysituloksia kustannustehokkaalla tavalla.

Maanäytteet tutkittiin Rambollin ympäristögeotekniikan laboratoriossa Luopioisissa ja Eurofinsin
ympäristölaboratoriossa Vantaalla.

1.1 Näytteenottomenetelmät

Tutkimuksissa käytetyt näytteenottomenetelmät on esitetty tutkimuskohteittain taulukossa x.

Taulukko LT1. Käytetyt näytteenottomenetelmät

Tutkimuskohde Näytteenottomenetelmä
Vantaa Satomäki ST2 näytteenotin, suokaira
Helsinki Malmi Dual tube, kierrekaira (pintanäytteet)
Espoo Suviniitty Mäntäkaira, kaivinkone (pintanäytteet)

1.2 Kenttätutkimukset
- Kenttä pH
- Kenttä Nag-pH (laboratoriossa)
- Kenttä HCl käsittely ja hajun arviointi (laboratoriossa)
- Valokuvaus/visuaalinen tarkastelu

1.3 Laboratoriotutkimukset

Happamien sulfaattimaiden tutkimisessa käytetyt laboratoriomenetelmät on listattu alla:

- Vesipitoisuuden määritys: SFS 179-2 – CEN ISO/TS 17892-1:FI
- Hehkutushäviön määritys: SFS-EN 1997-2 5.6
- Silmämääräinen maalajiarviointi
- Rakeisuusmääritys: SFS 179-2 – CEN ISO/TS 17892-4:fi)
- TOC
- pH-määritys: SFS-EN 1997-2 5.6, modifioitu
- NAG-pH, (näytteen pH:n määritys vetyperoksidilla hapetuksen jälkeen)
- NAG, Nettohapontuotto
- Asiditeetti-inkubointi (4-16 viikkoa inkuboidun näytteen kokonaisasiditeetin määritys titraa-

malla)
- Inkubointi 2-16 viikkoa kuivasta ja vesisuspensionäytteestä
- Inkubointi kalkitusta näytteestä
- Hapetus ruotsalaisella MRM-menetelmällä
- Kokonaisrikkipitoisuus LECO ja ICP määrityksillä
- Al, Fe ja Mn metallien kokonaispitoisuudet ICP määrityksellä (SFS-EN ISO 11885)
- Kloridi ja sulfaattipitoisuudet vesiuutolla (SFS-EN ISO 10304-1)

TUSU
Tekstiruutu
LIITE 1. Näytteenotto ja kohdekohtaiset tulokset



1. VANTAA, SATOMÄKI

Vantaan sulfidisavitutkimuskohde valittiin GTK:n aikaisemman kartoitustiedon perusteella Vantaan
satomäestä kuvassa LK1. esitetyt näytepisteet S1 ja S2. Kyseisistä näytepisteistä oli aikaisemmissa
kairauksissa havaittu tummanharmaata liejuista savea, joka suurella todennäköisyydellä on sulfi-
disavea.

Kuva LK1. Vantaan Satomäen näytteenottopisteet

Näytepisteiden koordinaatit olivat:

S1 S2
Y 6687853.98 Y 6687904.699
X 25504335.69 X 25504215.821

1.1 Näytteenotto
Ensimmäinen näytteenotto tehtiin 18.10.2017 kierrekairalla ja ST2 näytteenottimella. Näytteen-
otto keskeytyi ST2 näyteottimen laiterikon vuoksi, näytteenoton aikana havaittiin että:

· ST2 –näytteenotin on hidas ja työläs. Kairamies ja 2 kpl apumiehiä ei näyttäisi olevan
vielä liian suuri miehitys, mutta varmaan kahdella kuitenkin ehkä voisi pärjätä.

· Näytteen purku noutimesta on myös melko hidasta
· Näytteiden purun jälkeen koko näytteenotin on pestävä huolellisesti ja ladattava uusilla

näyteputkilla.
· Näytteet otetaan puolen metrin matkalta ja jaetaan 17 cm näyteputkiin.
· Saadut näytteet olivat vakuuttavan oloisia ja hyvin tulpattuja
· Märkä, pehmeä savi ei pysynyt noutimessa nostovaiheessa
· Jatkuva näytteenotto vaatii kaksi rinnakkaista kairareikää

Uusintanäytteenotto tehtiin 21.11.2017 käsikäyttöisellä suokairalla. Suokaira toimi näytteenotti-
mena hyvin ja sen etuna oli erityisesti kairauksen aikana suoritettava visuaalinen tarkastelu, valo-
kuvaus sekä pH mittaus. Näytteet otettiin molemmista pisteistä 4 metriin asti maan pinnasta. Kä-
sikäyttöisen suokairan rajoituksena laboratoriotutkimuksia ajatellen on näytteenottimella saatava
rajallinen näytemäärä. Suurempaa näytemäärää varten joudutaan tekemään rinnakkainen kairaus-
piste.



1.2 Happamien sulfaattimaiden tutkimustulosten yhteenveto

Vantaan Satomäen koekohteen tutkimustulokset ja kuvakooste kentällä valokuvatuista näytepro-
fiileista on esitetty koosteena tämän liitteen lopussa. Tutkimuspisteistä 1 ja 2 tunnistettiin poten-
tiaalisia happamia sulfaattimaita taulukon LT2. mukaisesti:

Taulukko LT2. Vantaan Satomäen tutkimuskohteen potentiaalisten happamien sulfaattimaiden tutkimus-
tulosten yhteenveto.

Näytepiste

Potentiaalista
hapanta sul-

faattimaata ha-
vaittu syvyy-

dellä [m]

Korkeita rikki-
pitoisuuksia (>1

%) syvyydellä
[m]

Korkein
mitattu rik-
kipitoisuus

[%]

Alin mitattu pH in-
kuboinnissa

Alin
mi-

tattu
Nag-
pH

Alin mi-
tattu

kenttä
pH

S1 n. 1,0 - >4,0 n. 1,0-3,0 1,5 2,9 2,6 4,32

S2 n. 1,25- >4,0 n. 1,5- >4,0 1,6 3,1 2,4 5,56

Vantaan Satomäen tutkimuskohteessa potentiaalisia happamia sulfaattimaita havaittiin molem-
missa näytepisteissä S1 ja S2. Tutkimuskairaukset ulotettiin kohteessa vain 4 metriin asti, mutta
kokonaisrikkipitoisuuksien perusteella erityisesti koepisteessä S2 potentiaalinen hapan sulfaatti-
maa voi ulottua myös syvemmälle.

Maalaji tutkimuskohteessa oli maanpinnan humuskerroksen jälkeen liejuista savea molemmissa
tutkimuspisteissä. Maastossa mitatut pH tulokset osoittivat, että maaperän pinta on päässyt ha-
pettumaan noin 1,5 metrin syvyydeltä maanpinnasta (kuva LK2)

Kuva LK2. Vantaa Satomäki, pH-syvyysprofiili

Tutkimusten perusteella Vantaan Satomäen tutkimuskohteessa havaittiin kerrostuma hyvin rikki-
pitoista potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Potentiaalinen hapan sulfaattimaa tulee huomioida
niissä rakentamistoimenpiteissä jotka altistavat maamassat hapettumiselle (esim. ojitus, mas-
sanvaihdot, kaivuut yms.).
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2. ESPOO, SUVINIITTY

Espoon tutkimuskohde sijaitsi Suviniityssä, tutkimuskohde ja tutkimuspisteiden sijainti on esitetty
kuvassa LK3.

Kuva LK3. Suviniityn näytteenottokohde ja näytteenottopisteet. Happamien sulfaattimaiden tutki-
mukset tehtiin koepisteistä K107, K100 ja K110

Suviniityn näytteenottopisteiden K107, K100 ja K110 koordinaatit on esitetty alla:

X Y

K107      6676775.129    25481319.821
K100      6676811.027    25481295.628
K110      6676802.838    25481334.805



2.1 Näytteenotto

Suviniityn näytteenotto toteutettiin 24.10 ja 26.10.2017. Näytteet otettiin mäntäkairan avulla ja
näytteet pakattiin 17 cm pitkiin näyteputkiin jotka suljettiin tiiviisti. Näytteenotto mäntäkairalla oli
näytteenottajan mukaan selkästi ST-2 näytteenotinta sujuvampaa. Alla muutamia huomioita näyt-
teenottajalta:

· Mäntäkaira oli periaatteessa hyvin samankaltainen ST-2 näytteenottimen kanssa, mutta toi-
mintamekanismi on vähän erilainen. ST-2 näyte otetaan ”kiertämällä” näytteenottoputki ulos
rungosta, kun mäntäkairassa se vain painetaan kairakoneella.

· Näytteet tulevat 17 cm sylintereihin (x 3), jotka suljetaan tiiviisti heti näytteenottimesta pois-
tamisen jälkeen à näytteen kokonaispituus on siis tässäkin 51 cm.

· Sylinterien ”lataaminen” näytteenottimeen sujui nopeammin kuin ST-2:lla
· Näytteenotin pitää pestä joka noston jälkeen, mutta tuolla kohteella se sujui hyvin, kun kai-

raryhmän kuorma-autossa oli 1000 litran kontti vettä, josta sitä sai pumpun kautta kovalla
paineella.

· Ryhmällä oli 2 kpl näytteenottimia mukana, mikä teki työstä paljon sujuvampaa. Toista pes-
tiin ja ladattiin, kun toisella pystyi jo jatkamaan näytteenottoa.

· Kenttätestejä ja muita kuin aivan yksinkertaisimpia havaintoja (lieriön päästä, kostea/kuiva,
väri hyvin pienellä alueella, jne) ei voi tehdä tällä menetelmällä

· Täysin katkeamattoman sarjan ottaminen on aika mahdotonta yhdestä reiästä, koska nouti-
men kärki ja muut rakenteet ennen syvintä näytettä vievät about 10-15 cm. Lisäksi suoraan
edellisen näytteen (tai siis syvyyden johon kärki edellisellä kerralla läpäisi, eli alin näy-
tesyvyys +15…20 cm) alapuolelta otettaessa näyte tuntui pysyvän huonommin noutimessa.
Käytännössä näytteitä saatiin mallilla 1-1,5 m, 2-2,5 m, 3-3,5 m…, eli puoli metriä tyhjää vä-
lissä.

2.2 Happamien sulfaattimaiden tutkimustulosten yhteenveto

Espoon Suviniityn tutkimustulokset sekä kuvakooste valokuvatuista näyteprofiileista on esitetty
tämän liitteen lopussa. Tutkimuspisteistä K107, K100 ja K110 tunnistettiin potentiaalisia happamia
sulfaattimaita taulukon LT3 mukaisesti.

Taulukko LT3. Espoon Suviniityn tutkimuskohteen potentiaalisten happamien sulfaattimaiden tutkimus-
tulosten yhteenveto. *Inkubointi kesken.

Näyte-
piste

Potentiaalista
hapanta sulfaat-

timaata (PHS)
havaittu syvyy-

dellä [m]

Korkeita rik-
kipitoisuuksia
( >1 %) syvyy-

dellä [m]

Korkein mi-
tattu rikkipi-
toisuus [%]

Alin mitattu
pH inku-

boinnissa*

Alin mi-
tattu

Nag-pH

Alin
mi-

tattu
tuore

pH
K107 n. 2,5-8,0 n. 2,5-6,0 1,8 3,73 2,60 6,43
K100 n. 1,0-6,0 n. 1,5-4,5 1,8 3,75 2,61 5,08
K110 n. 1,0-6,0 n. 1,5-4,5 1,8 4 2,66 4,81

Espoon Suviniityn tutkimuskohteessa potentiaalisia happamia sulfaattimaita havaittiin näytepis-
teissä K100 ja K110 noin 1,0-6,0 metrin syvyydellä, koepisteessä K107 potentiaalinen hapan sul-
faattimaa ulottui 2,5 metristä jopa kahdeksaan metriin asti. Tutkimuskairaukset ulotettiin maan-
pinnasta näytepisteestä riippuen 13-16 metriin asti. Tuoreista näytteistä mitatun pH:n perusteella
maaperä on lähtenyt hapettumaan tutkimusalueella n. 1,5 metrin syvyydeltä maanpinnasta.

Maalaji vaihteli pääsääntöisesti liejuisen saven ja savisen liejun välillä maanpinnasta n. 6-7 met-
riin asti, jonka jälkeen maalaji muuttuu saveksi. Noin 13-14 metrin syvyydellä maalaji muuttuu
silttisemmäksi kaikissa tutkimuspisteissä.

Tutkimusten perusteella Suviniityn tutkimuskohteessa havaittiin paksu kerrostuma hyvin rikkipi-
toista potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Potentiaalinen hapan sulfaattimaa tulee huomioida
niissä rakentamistoimenpiteissä jotka altistavat maamassat hapettumiselle (esim. ojitus, mas-
sanvaihdot, kaivuut yms.).



3. HELSINKI, MALMI

Helsingin tutkimuskohde sijaitsi Malmin lentokentällä. Tutkimuskohde valittiin GTK:n tekemän ra-
portin ”Hienorakeisten maalajien kerrosjärjestys ja ominaisuudet Helsingin Malmin lentokentän
kaava-alueella” esitettyjen sulfidisavihavaintojen perusteella. Näytepisteet on esitetty kuvassa
LK4.

Kuva LK4. Helsingin Malmin lentokentän näytteenottopisteet.

Malmin näytteenottopisteiden S001, S002, S003 ja S004 suunnitellut koordinaatit on esitetty alla:

X Y

S001 6682990.80 25502616.80
S002 6682850.50 25502497.00
S003 6681939.90 25502876.90
S004 6682519.70 25503000.30

3.1 Näytteenotto

Malmin näytteenotto suoritettiin Staran toimesta 9.11.2017. Kuivakuoren näytteenotto tehtiin 2-
3 metriin asti kierrekairalla, jonka jälkeen näytteet kerättiin 6 metriin asti dual-tube putkiin, jotka
toimitettiin Rambollin Luopioisten laboratorioon. Lisäksi kaikista neljästä koepisteestä otettiin
myös rinnakkaiset dual-tube näytteet GTK:lle 2-6 metrin syvyydeltä.



3.2 Happamien sulfaattimaiden tutkimustulosten yhteenveto

Malmin lentokentän tutkimustulokset sekä kuvakooste valokuvatuista näyteprofiileista on esitetty
tämän liitteen lopussa. Tutkimuspisteistä 1-4 tunnistettiin potentiaalisia happamia sulfaattimaita
taulukon LT4. mukaisesti:

Taulukko LT4. Malmin lentokentän potentiaalisten happamien sulfaattimaiden tuloskooste. * Inkubointi
kesken.

Näytepiste
Potentiaalista hapanta
sulfaattimaata havaittu

syvyydellä [m]

Korkeita rikkipi-
toisuuksia ( >1 %)

syvyydellä [m]

Korkein
mitattu
rikkipi-
toisuus
[m %]

Alin mitattu
pH inkuboin-

nissa*

Alin mi-
tattu Nag-

pH

Alin mi-
tattu tuore

pH

S001 1,0-2,5 1,5-2,0 1,0 3,12 2,98 4,30

S002 0,5-3,0 1,75-2,5 13 3,74 3,01 4,30

S003 1,0-3,0 1,5-2,5 1,2 3,04 2,73 5,15

S004 2,0-5,5 2,75-5,25 2,5 2,91 2,43 5,38

Tutkimustulosten perusteella tutkimustpisteissä S001-S003 potentiaalinen hapan sulfaattimaa
esiintyy melko pinnassa 0,5-3 m syvyydellä. Tutkimuspisteestä S004 potentiaalista hapanta sul-
faattimaata tunnistettiin jopa 5,5m syvyyteen asti. Kyseisen näytepisteen pintanäyte 0-2m syvyy-
deltä puuttui. Kaikista tutkimuspisteistä mitattiin korkeita rikkipitoisuuksia, korkein kokonaisrikki-
pitoisuus 2,5% mitattiin S004 tutkimuspisteestä noin 3 metrin syvyydeltä. Tuoreista näytteistä
mitatun pH:n perusteella maaperä on lähtenyt hapettumaan tutkimusalueella n. 2 metrin syvyy-
deltä maanpinnasta.

Kaikissa neljässä tutkimuspisteessä humuspitoisuus pieneni syvemmälle mentäessä. Maalaji vaih-
teli maanpinnasta alaspäin tyypillisesti: humus->savinen lieju ->liejuinen savi -> savi. Näytepis-
teissä S003 ja S004 havaittiin n. 2,5-3,5 m syvyydellä myös hieman karkeampia kerrostumia

Helsingin Malmin lentokentällä havaittiin paksu kerrostuma hyvin rikkipitoista potentiaalista ha-
panta sulfaattimaata. Potentiaalinen hapan sulfaattimaa tulee huomioida niissä rakentamistoimen-
piteissä jotka altistavat maamassat hapettumiselle (esim. ojitus, massanvaihdot, kaivuut yms.).



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet
Kohde: Espoo Suviniitty

Piste Syvyys HCl ja haju pH alku pH 2 vk pH 4 vk pH 4vk,
vedessä pH 8 vk pH 8 vk,

vedessä pH 16 vk 4vk pH (KCl)
4vk 8vk pH (KCl)

8vk 12vk pH (KCl)
12vk

[m] pH paperi Mittari

Paperi mittari mol
H+/tonni

mol
H+/tonni

mol
H+/tonni

0-1,5
1,5-2 6,43

2-2,5 A 6,63
2,5-3 B 6,83 3,73 3,69 3,08
3-3,17 7 8,10

3,17-3,34 7 7,80 selvä rikkivedyn
haju 8,0 7,61 3,74 3,3

3,34-3,51 7 7,90
n. 0,2 m

3,7-3,87 7-8 8,40

3,87-4,04 7 7,70 selvä rikkivedyn
haju 8,0 7,88 4,37 4,0

4,04-4,21 7 7,90
n.0,4 m

4,64-4,81 6,15
n.0,2 m
5-5,17

5,17-5,34 ei hajua 4,08 4,0 31,84 4,04 111,53 3,66 124,18 3,74

5,34-5,51
n. 0,6 m
6,17-6,34
6,34-6,51 6,99
n.0,5 m
7-7,17 ei hajua 7,65 6,52 0,00 5,86 19,12 4,45 29,44 4,08

7,17-7,34

7,34-7,51 mieto rikkivedyn
haju 8,64

n.50 cm
8-8,17 8,53

8,17-8,34
8,34-8,51
n. 0,5 m
9-9,17 8,7

9,17-9,34
9,34-9,51
n. 0,5 m
10-10,17

10,17-10,34
10,34-10,51

n. 1,0m
11,5-11-67
11-67-11,84
11,84-12,01

n.1,0m

13-13,17

13,17-13,34
13,34-13,51

n. 0,5m
14-14,17

14,17-14,34
14,34-14,51

n. 1 m

15,50-15,67

15,67-15,84

15,84-16,01

K107

pH alku

Inkubaatio

7,98

Maastohavainnot pvm:

Kenttä pH

8,58

Asiditeetti titraus



mustia juovia vaalean ruskea

vähän mustia juovia tumman ruskea

juovahavainnot epäselviä harmaa

Projektinro:1510034872 rusehtavan harmaa

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet ruosteen väriä joukossa
Kohde: Espoo Suviniitty

Piste Syvyys NAG pH pH:n
muutos

Keitto-
kerrat

Nettohap
on-

tuotanto

"Kenttä
Nag-pH
labra"

w Hh
Silmäm.

maalajiar
vio

[m]

% % [GEO] ISO (Geo) Huomioita

0-1,5
1,5-2 43 ljSi/ljSa Cl (laSa)

2-2,5 A ljSa
2,5-3 B 2,88 100,8 12,1 ljSa
3-3,17 ljSa/Lj

3,17-3,34 2,6 5,4 2 1,61 136 7,5 ljSa/Lj

3,34-3,51 ljSa/Lj
n. 0,2 m

3,7-3,87 ljSa/Lj

vajaa näyte, päädyt hapettuneet,
toinen näytteen avaus: hapen

vaikutuksesta päältä ruskea ja sis.
Tumma, 3. avaus: näyte kauttaaltaan

ruskea
3,87-4,04 2,9 5,2 1 1,87 145 8,0 ljSa/Lj pääty hapettunut

4,04-4,21 ljSa/Lj
n.0,4 m

4,64-4,81 2,7 3,5 1,0 116,1 ljSa/Lj
n.0,2 m
5-5,17 ljSa/Lj

5,17-5,34 2,8 5,2 1,0 1,80 128 8,9 ljSa/Lj sasiClOr (siLj)

Hienoainespitoisuus
todellisuudessa 98,4 %, ,
rikkipitoisuus/humuksen

poltto vaikuttaa tulokseen
(saLj)?

5,34-5,51 ljSa/Lj
n. 0,6 m
6,17-6,34 ljSa/Lj
6,34-6,51 3,0 4,0 134 10,6 ljSa/Lj näytteessä simpukankuoria
n.0,5 m
7-7,17 3,3 5,3 3,0 3,4 3,80 93,4 Sa

7,17-7,34 101 6,0 Sa orCl (ljSa)

7,34-7,51 3,28 5,36 3 2,94 92,5 Sa

n.50 cm
8-8,17 4,8 3,7 3,0 68,5 Sa

8,17-8,34 74,1 3,5 Sa
8,34-8,51 Sa
n. 0,5 m
9-9,17 65,8 Sa Cl (liSa) hiekkaa sekoittunut näytteeseen

9,17-9,34 Sa hiekkaa sekoittunut näytteeseen
9,34-9,51 Sa hiekkaa sekoittunut näytteeseen
n. 0,5 m
10-10,17 Sa

10,17-10,34 80,2 Sa
10,34-10,51 Sa Päädyssä karkeampaa

n. 1,0m
11,5-11-67 Sa
11-67-11,84 Sa
11,84-12,01 70,8 Sa Cl (liSa) Ohuita hiekkakerroksia

n.1,0m

13-13,17 Sa tästä alaspäin pehmeämpää saveaja
pinta hieman erivärinen

13,17-13,34 Sa
13,34-13,51 Sa vaalean ruskeaa poikittaisjuovaa

n. 0,5m
14-14,17 Sa vaal. Ruskeita pitkittäisjuovia

14,17-14,34 53,1 Sa vaal. Ruskeita pitkittäisjuovia
14,34-14,51 Sa vaal.ruskeita poikittaisjuovia

n. 1 m

15,50-15,67 saSi/Si "kuplia" näytteen pinnassa, vaal.
Ruskeita pitkittäisjuovia

15,67-15,84 31,5 saSi/Si siCl (saSi) kuplia näytteen pinnassa, vaal.
Ruskeita pitkittäisjuovia

15,84-16,01 34,2 saSi/Si / siHk siCl (saSi) kuplia näytteen pinnassa,
vaal.ruskeita poikittaisjuovia

K107

Määritetty maalaji

Maastohavainnot pvm:

Väri / havaintoja

näytteessä
hiekkaa/karkeampaa/

silttisempää

NAG pH Indeksiominaisuudet
Laboratoriotutkimukset



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet
Kohde: Espoo Suviniitty

Piste Syvyys Sulfaatti Sähkönjoh
tavuus pH Kloridi Stot LECO Stot ICP Al Mn Fe Fe/S TOC MRM

menetelmä Luokittelu

[m]

[mg/kg
ka] [mS/m] [mg/kg

ka] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%]

PHS=potentiaalinen
hapan sulfaattimaa,

THS = todellinen
hapan sulfaattimaa

0-1,5
1,5-2 350 13 5,9 54 0,11 -

2-2,5 A 1,1 2,5 A PHS
2,5-3 B 2,5 B 1,1 1,1 3,7 0,044 4,1 3,7 3,2 PHS
3-3,17 PHS

3,17-3,34 9600 200 4,1 380 1,8 2 4,8 0,056 5,7 2,9 2,1 PHS

3,34-3,51 PHS
n. 0,2 m PHS

3,7-3,87 1,7 PHS

3,87-4,04 1,4 1,5 4,5 0,054 5,3 3,5 2,5 PHS

4,04-4,21 1,6 3,7-4,21m kokoomasta PHS
n.0,4 m PHS

4,64-4,81 1,8 1,9 4,3 0,056 5,2 2,7 PHS
n.0,2 m PHS
5-5,17 PHS

5,17-5,34 1,6 2,6 PHS

5,34-5,51 PHS
n. 0,6 m PHS
6,17-6,34 PHS
6,34-6,51 1,4 PHS
n.0,5 m PHS
7-7,17 1000 71 7,4 800 0,64 PHS

7,17-7,34 PHS

7,34-7,51 0,24 PHS

n.50 cm PHS / -
8-8,17 670 47 7,6 660 0,072 PHS / -

8,17-8,34 -
8,34-8,51 -
n. 0,5 m -
9-9,17 -

9,17-9,34 -
9,34-9,51 -
n. 0,5 m -
10-10,17 -

10,17-10,34 0,078 -
10,34-10,51 -

n. 1,0m -
11,5-11-67 -
11-67-11,84 -
11,84-12,01 -

n.1,0m -

13-13,17 -

13,17-13,34 160 27 7,9 420 0,045 -
13,34-13,51 -

n. 0,5m -
14-14,17 -

14,17-14,34 0,061 -
14,34-14,51 -

n. 1 m -

15,50-15,67 -

15,67-15,84 0,074 -

15,84-16,01 -

K107

0k

RavistelutestiMaastohavainnot pvm:

ok

600

Laboratoriotutkimukset
Kokonaispitoisuudet

6700 160 5,4



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet
Kohde: Espoo Suviniitty

Piste Syvyys HCl ja haju pH alku pH 2 vk pH 4 vk pH 4vk,
vedessä pH 8 vk pH 8 vk,

vedessä pH 16 vk 4vk pH (KCl)
4vk 8vk pH (KCl)

8vk 12vk pH (KCl)
12vk

[m] pH paperi Mittari

Paperi mittari mol
H+/tonni

mol
H+/tonni

mol
H+/tonni

0-0,5
0,5-1 5,82
1-1,5 5,08

1,5-2

7,79 4,76 4,13

2-2,17 5,25 4,45 3,45 3,31
2,17-2,34 8,05
2,34-2,51 3,75 3,54
n. 0,5 m
3-3,17 8,08

3,17-3,34 3,86 4,99 4,01 3,33
3,34-3,51
n. 0,5 m
4-4,17 8,48

4,17-4,34 4,16
4,34-4,51 8,65
n 1,5m
6-6,17

6,17-6,34 8,19
6,34-6,51
n 2,5m
9-9,17

9,17-9,34
9,34-9,51
n.2,5m

12-12,17
12,17-12,34 9,37
12,34-12,51

n. 0,5m
13-13,17

13,17-13,34
13,34-13,51

0-0,5 5,73
0,5-1 4,81
1-1,5 7,9 4,89 3,66

1,5,-1,8

8,13 5,22 4,35 3,73

2-2,17 7,7
2,17-2,34
2,34-2,51 4,68 4,00 3,17 3,47
n. 0,5 m
3-3,17 7,62

3,17-3,34 4,19 5,15 3,85 3,32
3,34-3,51 8,3
n. 0,5 m
4-4,17 8,14

4,17-4,34
4,34-4,51 5,82 4,23
n 1,5m
6-6,17 8,34 7,19

6,17-6,34
6,34-6,51
n 2,5m
9-9,17

9,17-9,34
9,34-9,51
n.2,5m

12-12,17
12,17-12,34
12,34-12,51

n. 2 m
14-50-14,67
14,67-14,84 9,09
14,84-15,01

K110

K100

pH alku

Inkubaatio

8,38

8,2

8,15

8,22

7,73

7,96

8,18

8,3

Maastohavainnot pvm:

Kenttä pH

Asiditeetti titraus



mustia juovia vaalean ruskea

vähän mustia juovia tumman ruskea

juovahavainnot epäselviä harmaa

Projektinro:1510034872 näytteessä hiekkaa/karkeampaa/ silttisempää rusehtavan harmaa

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet ruosteen väriä joukossa
Kohde: Espoo Suviniitty

Piste Syvyys NAG pH pH:n
muutos

Keitto-
kerrat

Nettohap
on-

tuotanto

"Kenttä
Nag-pH
labra"

w Hh
Silmäm.

maalajiarv
io

[m]

% % [GEO] ISO (Geo) Huomioita

0-0,5
0,5-1 45,8 Sa Cl (laSa)
1-1,5 107,9 ljSa

1,5-2

2,8 121,6 8,4 ljSa sasiClOr
(saLj)

Hienoainespitoisuus
todellisuudessa 99,6 %,
rikkipitoisuus/humuksen

poltto vaikuttaa tulokseen
(ljSa)?

2-2,17 2,69 5,27 1 146 9,7 ljSa
2,17-2,34 ljSa
2,34-2,51 2,93 4,8 1 130 8,5 ljSa
n. 0,5 m
3-3,17 ljSa

3,17-3,34 2,61 5,61 1 150 9,9 ljSa
3,34-3,51 ljSa
n. 0,5 m
4-4,17 ljSa

4,17-4,34 2,85 5,35 1 109 5,7 ljSa orCl (ljSa)
4,34-4,51 ljSa
n 1,5m
6-6,17 Sa

6,17-6,34 110 Sa Cl (liSa)
6,34-6,51 Sa
n 2,5m
9-9,17 Sa

9,17-9,34 Sa
9,34-9,51 104 Sa
n.2,5m

12-12,17 Sa
12,17-12,34 59,6 Sa
12,34-12,51 Sa

n. 0,5m
13-13,17 Si/saSi

13,17-13,34 26,5 Si/saSi
clSi/siCl
(saSi)

13,34-13,51 Si/saSi
0-0,5 37,9 ljSi / ljSa Cl/siCl (laSa)
0,5-1 81,8 ljSa
1-1,5 2,76 113,2 7,4 ljSa

1,5,-1,8

2,81 119,9 8,4 ljSa sasiClOr (siLj)

Hienoainespitoisuus
todellisuudessa 99,0 %, ,
rikkipitoisuus/humuksen

poltto vaikuttaa tulokseen
(ljSa)?

2-2,17 2,66 5,04 1 131 8,0 ljSa
2,17-2,34 ljSa
2,34-2,51 2,72 5,43 1 140 8,6 ljSa
n. 0,5 m
3-3,17 2,73 4,89 1 104 ljSa

3,17-3,34 2,8 144 9,5 ljSa
3,34-3,51 2,67 5,63 1 99,4 ljSa
n. 0,5 m
4-4,17 2,73 5,41 1 144 11,0 ljSa

4,17-4,34 ljSa
4,34-4,51 2,95 146 ljSa
n 1,5m
6-6,17 5,53 2,85 3 105 Sa

6,17-6,34 Sa
6,34-6,51 Sa
n 2,5m
9-9,17 Sa

9,17-9,34 66,3 Sa
9,34-9,51 Sa
n.2,5m

12-12,17 Sa
12,17-12,34 63,4 Sa
12,34-12,51 Sa

n. 2 m
14-50-14,67 Si/saSi
14,67-14,84 32,5 Si/saSi siCl (saSi)
14,84-15,01 Si/saSi Päädyssä silttisempi

K110

K100

Määritetty maalaji

Maastohavainnot pvm:

Väri / havaintoja

NAG pH Indeksiominaisuudet
Laboratoriotutkimukset



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet
Kohde: Espoo Suviniitty

Piste Syvyys Sulfaatti Sähkönjoht
avuus pH Kloridi Stot LECO Stot ICP Al Mn Fe Fe/S TOC MRM

menetelmä Luokittelu

[m]

[mg/kg
ka] [mS/m] [mg/kg

ka] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%]

PHS=potentiaalinen
hapan sulfaattimaa,

THS = todellinen
hapan sulfaattimaa

0-0,5
0,5-1 0,07 -
1-1,5 470 15 4,7 15 0,27 PHS

1,5-2

1,7 PHS

2-2,17 7400 150 4,5 240 1,8 PHS
2,17-2,34 1,6 PHS
2,34-2,51 1,8 PHS
n. 0,5 m PHS
3-3,17 PHS

3,17-3,34 1,4 PHS
3,34-3,51 PHS
n. 0,5 m PHS
4-4,17 PHS

4,17-4,34 1,1 ok PHS
4,34-4,51 PHS
n 1,5m PHS / -
6-6,17 PHS / -

6,17-6,34 0,069 -
6,34-6,51 -
n 2,5m -
9-9,17 -

9,17-9,34 -
9,34-9,51 -
n.2,5m -

12-12,17 -
12,17-12,34 0,058 -
12,34-12,51 -

n. 0,5m -
13-13,17 -

13,17-13,34 -

13,34-13,51 -
0-0,5
0,5-1 1200 28 4,5 24 0,086 PHS/-
1-1,5 0,24 PHS

1,5,-1,8

1,8 1,9 4,5 0,057 5,2 2,7 2,5 PHS

2-2,17 1,5 PHS
2,17-2,34 PHS
2,34-2,51 1,5 PHS
n. 0,5 m PHS
3-3,17 1,5 PHS

3,17-3,34 PHS
3,34-3,51 1,7 PHS
n. 0,5 m PHS
4-4,17 1,5 PHS

4,17-4,34 PHS
4,34-4,51 PHS
n 1,5m PHS
6-6,17 1300 61 7,9 620 0,14 PHS / -

6,17-6,34 -
6,34-6,51 -
n 2,5m -
9-9,17 -

9,17-9,34 0,036 -
9,34-9,51 -
n.2,5m -

12-12,17 -
12,17-12,34 0,035 -
12,34-12,51 -

n. 2 m -
14-50-14,67 -
14,67-14,84 -
14,84-15,01 -

K110

K100

RavistelutestiMaastohavainnot pvm:
Laboratoriotutkimukset

Kokonaispitoisuudet



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet

Kohde: HELSINKI MALMIN LENTOKENTTÄ

Piste Toteutuneet
näytteenotot Syvyys

Maalaji
kairauksen
yhteydessä

HCl ja haju Muuta (esim. raidallisuus ja
poikkeava kosteus) pH alku pH 2

vk
pH 2 vk,
vedessä

pH 4
vk

pH 4 vk,
vedessä pH 8 vk pH 8 vk,

vedessä
pH 16

vk
pH 16 vk,
vedessä pH alku pH 2 vk pH 2 vk,

vedessä pH 8vk pH 8vk,
vedessä pH 16 vk pH 16 vk,

vedessä

[m] Paperi mittari

0,25 - 1 Ei näytettä

1-1,25 Hu/Sa 4,43

1,25-1,5 3,79 3,71 3,84 3,96

1,5-1,75 Ei hajua 3,95 3,22 3,12 3,29

1,75-2 6,76

2-2,25 Sa

2,25-2,5

2,5-2,75 7,78 7,93

2,75-3

3-3,25 Rikkivedyn haju

3,25-3,5

3,5-3,75 Sa 7,77

3,75-4

4-4,25

4,25-4,5

4,5-4,75 Sa 8,27

4,75-5

5-5,25 8,25

5,25-5,5

5,5-5,75

pussi 0-0,5 m 0-0,5 ei hajua 5-6 5,19 5,23 5,04 5,05

0,5-0,75

0,75-1 Ei hajua

1-1,5 Ei näytettä

1,5-1,75 Hu/Sa ei hajua Kuohusi hapetuksessa 6-7 3,69 3,79 3,74 3,37 Kalkkimäärä laskettu nettohapontuoton (titraus pH 4,5 / pH 7 ) avulla

1,75-2 rikikivedyn haju 7,23 7,69/7,71 8,13 8,14 7,54 7,99 8,02 7,99

2-2,5 Sa

2,25-2,5 selvä rikkivedyn haju Kuohusi rajusti hapetuksessa 6-7 7,78 7,83 7,35 7,76 7,4 6,93 7,15 7,08 7,11

2,5-2,75

2,75-3 Mieto rikkivedyn haju 6-7 7,77 7,69 6,61 6,49 5,87

3-3,25

3,25-3,5 6-7 8,03 8,32 7,83 8,14 7,92

3,5-3,75 Sa

3,75-4 7,99

4-4,25

4,25-4,5 8,34

4,5-4,75 Sa

4,75-5 7 8,76 8,59

5-5,25

5,25-5,5

5,5-5,75

4,3

8,48

dualtube 3,4-4,6 m

dualtube 4,6-5,8 m

dualtube 1-2,2 m
vajaa -> n. 1,5-2,2

m

pussi 0,5-1 m

1

2

Maastohavainnot pvm:

dualtube 1-2,2m

dualtube 2,2-3,4 m

dualtube 2,2-3,4 m

dualtube 4,6-5,8 m

dualtube 3,4-4,6 m

5-6

uudesta näytteestä/aloitus näytteestä

4,30

5,15

7,49

5,11

4,5

pH alku

Inkubaatio+asiditeetti Kalkittu näyte



mustia juovia vaalean ruskea

vähän mustia juovia tumman ruskea

juovahavainnot epäselviä harmaa

Projektinro:1510034872 näytteessä hiekkaa/karkeampaa rusehtavan harmaa

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet Ruosteen väriä joukossa

Kohde: HELSINKI MALMIN LENTOKENTTÄ

Piste Toteutuneet
näytteenotot Syvyys 4vk pH (KCl),

4 vk 8vk pH (KCl), 8
vk 12vk pH (KCl),

12 vk
NAG
pH

pH:n
muutos

Keitto-
kerrat

Nettohapon-
tuotanto

"Kenttä Nag-
pH labra" w Hh Silmäm.

maalajiarvio

[m] mol H+ /
tonni

mol H+ /
tonni

mol H+ /
tonni

[kg H2SO4 /
tonni] % % [GEO] ISO (Geo) Huomioita

0,25 - 1

1-1,25 vettä,"kuraa"

1,25-1,5 3,76 1,4 171 12,2 ljSa/ljSi ClOr (saLj) Standardin vaatimuksia pienempi
näyte

n. 1,4cm "kuran"
ja saven raja

1,5-1,75 2,98 139 7,4 Sa/ljSa orCl (ljSa)
Standardin vaatimuksia pienempi

näyte, Hienoainespitoisuus
todellisuudessa 99,0 %

R/H, juovia. N.
1,65cm kohdalla

humuspit.
Vähenee

1,75-2

2-2,25 Sa

2,25-2,5

2,5-2,75 58,5 1,9 Sa

2,75-3

n. 2,85 cm alkaa
juovia olla

enemmän, yllä
silttisempää

3-3,25

3,25-3,5

3,5-3,75 Sa

3,75-4

4-4,25

4,25-4,5 4,35cm musta
läiskä

4,5-4,75 Sa

4,75-5

5-5,25 Sa

5,25-5,5

5,5-5,75

pussi 0-0,5 m 0-0,5 5,1 2,90 65,2 9,6 Sa+Hm ClOr (saLj)

0,5-0,75

0,75-1 4,9 106 9,9 Sa+Tv

1-1,5

1,5-1,75 3,4 3,5 2,15 110 7,9 ljSa/Sa orCl (ljSa)

1,75-2 3,0 4,2 1,0 12,6 (pH 4,5) ja
21,1(pH 7) 2,19 107 5,7 Sa orCl (ljSa)

1,9cm muuttuu
pehmeämmäksi ja

alkaa juovat

2-2,5

2,25-2,5 4,9 5,26 66,5 3,1 Sa

2,5-2,75

2,75-3 4,8 110 5,2 Sa

3-3,25

3,25-3,5 113 3,1 Sa

3,5-3,75

3,75-4 119 3,6 Sa

4-4,25

4,25-4,5 109 3,5 Sa

4,5-4,75

4,75-5 132 3,9 Sa Cl (liSa)

5-5,25

5,25-5,5 102 3,5 Sa

5,5-5,75

dualtube 3,4-4,6 m

dualtube 4,6-5,8 m

dualtube 1-2,2 m
vajaa -> n. 1,5-2,2

m

pussi 0,5-1 m

1

2

Maastohavainnot pvm: Asiditeetti titraus

dualtube 1-2,2m

dualtube 2,2-3,4 m

dualtube 2,2-3,4 m

dualtube 4,6-5,8 m

dualtube 3,4-4,6 m

Laboratoriotutkimukset

Rakeisuus Väri / havaintoja

NAG pH Indeksiominaisuudet



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet

Kohde: HELSINKI MALMIN LENTOKENTTÄ

Piste Toteutuneet
näytteenotot Syvyys Sulfaatti pH Sähkönjohtavu

us Kloridi Stot LECO Stot ICP Al Mn Fe Fe/S
suhde TOC MRM

menetelmä Luokittelu

[m]  [mg/kg ka] [ - ] [mS/m] [mg/kg ka] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%]

PHS=potentiaalinen
hapan sulfaattimaa,

THS = todellinen
hapan sulfaattimaa

0,25 - 1

1-1,25 THS/PHS

1,25-1,5 0,53 PHS

1,5-1,75 1 PHS

1,75-2 PHS

2-2,25 0,17 PHS / -

2,25-2,5 PHS / -

2,5-2,75 0,032 -

2,75-3 -

3-3,25 0,14 -

3,25-3,5 -

3,5-3,75 0,049 -

3,75-4 -

4-4,25 0,047 -

4,25-4,5 -

4,5-4,75 0,04 -

4,75-5 -

5-5,25 0,078 -

5,25-5,5 -

5,5-5,75 0,035 -

pussi 0-0,5 m 0-0,5 0,14 0,17 5,4 0,036 4,9 28,8 2,9 -

0,5-0,75 PHS

0,75-1 480 4,5 16 15 0,28 0,29 4,8 0,04 5,8 20,0 2,9 PHS

1-1,5 PHS

1,5-1,75 0,6 0,61 5 0,047 6,4 10,5 1,4 PHS

1,75-2 0,99 1,1 5,4 0,065 6,2 5,6 1,4 PHS

2-2,5 PHS

2,25-2,5 0,063 0,076 4,1 0,051 4,2 55,3 -

2,5-2,75 -

2,75-3 790 7,1 36 280 0,15 0,21 6 0,08 6,7 31,9 PHS / -

3-3,25 -

3,25-3,5 0,068 0,076 4,1 0,059 4,7 61,8 -

3,5-3,75 -

3,75-4 0,064 0,025 6 0,084 6,7 268,0 -

4-4,25 -

4,25-4,5 0,06 -

4,5-4,75 -

4,75-5 0,044 -

5-5,25 -

5,25-5,5 <0,03 -

5,5-5,75 -

dualtube 3,4-4,6 m

dualtube 4,6-5,8 m

dualtube 1-2,2 m
vajaa -> n. 1,5-2,2

m

pussi 0,5-1 m

1

2

Maastohavainnot pvm:

dualtube 1-2,2m

dualtube 2,2-3,4 m

dualtube 2,2-3,4 m

dualtube 4,6-5,8 m

dualtube 3,4-4,6 m

Laboratoriotutkimukset
Ravistelustesti Kokonaispitoisuudet



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet

Kohde: HELSINKI MALMIN LENTOKENTTÄ

Piste Toteutuneet
näytteenotot Syvyys

Maalaji
kairauksen
yhteydessä

HCl ja haju Muuta (esim. raidallisuus ja
poikkeava kosteus) pH alku pH 2

vk
pH 2 vk,
vedessä

pH 4
vk

pH 4 vk,
vedessä pH 8 vk pH 8 vk,

vedessä
pH 16

vk
pH 16 vk,
vedessä pH alku pH 2 vk pH 2 vk,

vedessä pH 8vk pH 8vk,
vedessä pH 16 vk pH 16 vk,

vedessä

[m] Paperi mittari

pussi 0-0,5 m 0,25 - 0,5 Hm 5,26

0,5-0,75 Hm Ei hajua

0,75-1

1-1,25 Hm/Sa Mieto rikkivedyn haju

1,25-1,5

1,5-2 Ei näytettä

2-2,25 Sa Ei hajua 4,91 3,96 3,04 3,31

2,25-2,5

2,5-2,75

2,75-3 Sa 8,1

3-3,25

3,25-3,5

3,5-3,75 8,48 8,47

3,75-4

4-4,25 Sa

4,25-4,5 9,15

4,5-4,75

4,75-5

0-2 Ei näytettä

2-2,25 Hu/Sa 5,38

2,25-2,5 5,44 5,32 5,31 5,36

2,5-2,75

2,75-3 Ei hajua 5,36 3,84 2,91 2,95

3-3,25

3,25-3,5 Ei näytettä

3,5-3,75 Sa
Hyvin mieto rikkivedyn

haju
6,95 5,17 3,80 3,58 3,19 8,0 7,83 7,63 6,77 7,42

3,75-4 6,46 5,00 3,54 3,29

4-4,25

4,25-4,5 Ei hajua 7,27

4,5-4,75 Sa

4,75-5

5-5,25

5,25-5,5 7,68

5,5-5,75 Selvä rikkivedyn haju 6,41

6,69

7,26

6,99

8,27

5,19

5,15

5,31

4

dualtube 3,9-5,1 m

dualtube 4,4-5,6 m
vajaa -> n. 4,65-5,6

m

dualtube 2-3,2 m

dualtube 2,7-3,9 m

pussi 0,5- 1m

pussi 1?-1,5m

dualtube 3,2-4,4 m,
vajaa ->3,65-4,4 m

Maastohavainnot pvm:

dualtube 1,5-2,7m
vajaa -> 1,9-2,7m

3

pH alku

Inkubaatio+asiditeetti Kalkittu näyte



mustia juovia vaalean ruskea

vähän mustia juovia tumman ruskea

juovahavainnot epäselviä harmaa

Projektinro:1510034872 näytteessä hiekkaa/karkeampaa rusehtavan harmaa

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet Ruosteen väriä joukossa

Kohde: HELSINKI MALMIN LENTOKENTTÄ

Piste Toteutuneet
näytteenotot Syvyys 4vk pH (KCl),

4 vk 8vk pH (KCl), 8
vk 12vk pH (KCl),

12 vk
NAG
pH

pH:n
muutos

Keitto-
kerrat

Nettohapon-
tuotanto

"Kenttä Nag-
pH labra" w Hh Silmäm.

maalajiarvio

[m] mol H+ /
tonni

mol H+ /
tonni

mol H+ /
tonni

[kg H2SO4 /
tonni] % % [GEO] ISO (Geo) Huomioita

pussi 0-0,5 m 0,25 - 0,5 Hm

0,5-0,75 Hm

0,75-1

1-1,25 3,2 4,6 110,5 11,0 Hm/sa sasiClOr (siLj)

Hienoainespitoisuus todellisuudessa
91,3 %, rikkipitoisuus/humuksen

poltto vaikuttaa tulokseen
(siClOr/saLj)?  KIVIÄ NÄYTTEESSÄ

1,25-1,5

1,5-2

2-2,25 167,6 3,5 508,10 3,10 219,18 3,32 2,73 117 5,6 Sa/ljSa 1

2,25-2,5

2,5-2,75 Sa

2,75-3 68,4 2,6 Sa Cl (liSa) Hienoainespitoisuus todellisuudessa
82,6 %

hiekkakerroksia:
2,75cm, 2,85cm

ja 3,10cm

3-3,25 Sa tummempia kohtia

3,25-3,5 Sa
2,4cm alkaa

juovat, 2,65cm
paljon juovia

3,5-3,75 116 3,5 Sa 1

3,75-4

4-4,25

4,25-4,5

4,5-4,75

4,75-5

0-2

2-2,25 vettä pinnassa

2,25-2,5 343 55,8 MTv+kiviä

2,5-2,75

2,75-3 381,0 2,99 553,40 2,90 689,63 2,89 2,43 38,7/ 38,3 125 8,0 ljSa clSiOr (siLj)

Areometri käyttäytyy omituisesti,
kirkas 5h kohdalla.

Rikkipitoisuus/humuksen poltto?
Hienoainespitoisuus todellisuudessa

96,4 %

3-3,25

3,25-3,5

3,5-3,75 2,67 20,8 126,2 7,8 ljSa

3,75-4 2,7 18,6 102 5,3 Sa

4-4,25 ruskea laikku

4,25-4,5 2,51 125,9 ljSa 4,30cm alkaa
ruskeampi

4,5-4,75

4,75-5

5-5,25 2,46 98,7 Sa

5,25-5,5

5,5-5,75 Sa

4

dualtube 3,9-5,1 m

dualtube 4,4-5,6 m
vajaa -> n. 4,65-5,6

m

dualtube 2-3,2 m

dualtube 2,7-3,9 m

pussi 0,5- 1m

pussi 1?-1,5m

dualtube 3,2-4,4 m,
vajaa ->3,65-4,4 m

Maastohavainnot pvm: Asiditeetti titraus

dualtube 1,5-2,7m
vajaa -> 1,9-2,7m

3

Laboratoriotutkimukset

Rakeisuus Väri / havaintoja

NAG pH Indeksiominaisuudet



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet

Kohde: HELSINKI MALMIN LENTOKENTTÄ

Piste Toteutuneet
näytteenotot Syvyys Sulfaatti pH Sähkönjohtavu

us Kloridi Stot LECO Stot ICP Al Mn Fe Fe/S
suhde TOC MRM

menetelmä Luokittelu

[m]  [mg/kg ka] [ - ] [mS/m] [mg/kg ka] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%]

PHS=potentiaalinen
hapan sulfaattimaa,

THS = todellinen
hapan sulfaattimaa

pussi 0-0,5 m 0,25 - 0,5 0,058 -

0,5-0,75 0,085 -

0,75-1 -

1-1,25 0,75 PHS

1,25-1,5 PHS

1,5-2 PHS

2-2,25 1,1 1,2 4,7 0,067 5,3 4,4 PHS

2,25-2,5 PHS

2,5-2,75 1 PHS

2,75-3 PHS / -

3-3,25 0,031

3,25-3,5

3,5-3,75 0,035 0,041 5,9 0,083 6,6 161,0

3,75-4

4-4,25 0,037

4,25-4,5

4,5-4,75 0,031

4,75-5

0-2

2-2,25 PHS

2,25-2,5 0,37 0,39 0,95 0,02 1,4 3,6 PHS

2,5-2,75 PHS

2,75-3 2,5 2,6 4,9 0,073 6,5 2,5 ok PHS

3-3,25 PHS

3,25-3,5

3,5-3,75 1,4 PHS

3,75-4 1,4 1,3 4,6 0,071 5,3 4,1 PHS

4-4,25 PHS

4,25-4,5 2,2 PHS

4,5-4,75 PHS

4,75-5 PHS

5-5,25 1,6 PHS

5,25-5,5 PHS

5,5-5,75 0,12 -

4

dualtube 3,9-5,1 m

dualtube 4,4-5,6 m
vajaa -> n. 4,65-5,6

m

dualtube 2-3,2 m

dualtube 2,7-3,9 m

pussi 0,5- 1m

pussi 1?-1,5m

dualtube 3,2-4,4 m,
vajaa ->3,65-4,4 m

Maastohavainnot pvm:

dualtube 1,5-2,7m
vajaa -> 1,9-2,7m

3

Laboratoriotutkimukset
Ravistelustesti Kokonaispitoisuudet



Projektinro:1510034872

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet

Kohde: VANTAA SATOMÄKI

Piste Syvyys Kenttä pH HCl ja haju pH
alku

pH 4 vk,
vedessä

pH
4 vk

pH 9 vk,
vedessä

pH 9
vk

pH 16 vk,
vedessä

pH
16
vk

pH
alku

pH 2
vk

pH 2 vk,
vedessä pH 8vk pH 16

vk 4vk
pH

(KCl)
4 vko

8vk pH (KCl)
8 vko 12vk pH (KCl)

12 vko

[m]
Mittari

(mittaus
syvyys [m])

mol H+ /
tonni

mol H+ /
tonni

mol H+ /
tonni

0-0,25

0,25 - 0,5 5,09 (0,25)

0,5-0,75
4,32 (0,5) /5,45

(0,6) ei hajua

0,75-1 4,81 (0,75)

1-1,25 4,52 (1)
mieto rikkivedyn

haju 6,08

1,25-1,5 5,3 (1,25) 222,81 3,37 345,60 3,20 312,62 3,24

1,5-1,75 6,45 (1,5)

1,75-2 6,66 (1,75) Kalkkimäärä rikkipitoisuuden perusteella

2-2,5
6,82 (2) /   6,89

(2,25) 7,18 4,00 3,15 8,00 8,24 7,93 7,84 8,08

2,5-3
7,05 (2,5) /
7,09 (2,75) 7,09 4,46 4,77 3,07 3,59 2,94

3-3,5 7,27 (3,25)
Selvä rikkivedyn

haju

 3,5-4 7,12 (3,75) 6,8 105,58 3,53 96,90 3,70 156,57 3,39

0,25 - 0,5 ei näytettä

0,5-0,75 5,68 (0,5) ei hajua

0,75-1 5,56 (0,75) 5,23

1-1,25 5,56 (1)
Selvä rikkivedyn

haju

1,25-1,5 6,05 (1,25) 6,78

1,5-2
6,41 (1,5) /
6,81 (1,75)

Selvä rikkivedyn
haju

2-2,5
6,77 (2) /  7,16

(2,25) 7,45 4,84 4,62 3,26 3,37 3,12

2,5-3 7,04 (2,75) ei hajua 7,49 5,45 3,52

3-3,5 6,78 (3,25) 7,62

3,5-4 6,99 (3,75) ei hajua 7,18 60,05 3,81 93,70 3,70 116,35 3,66

Kalkittu näyteMaastohavainnot pvm: 21.11.17

S2

S1

Asiditeetti titrauspH seuranta



mustia juovia vaalean ruskea

vähän mustia juovia tumman ruskea
juovahavainnot epäselviä harmaa

Projektinro:1510034872 näytteessä hiekkaa/karkeampaa rusehtavan harmaa

Projektin nimi: Pk-seudun sulfidisavet sisältä kokonaan tumman harmaa/musta, päältä vaalean ruskea Ruosteen väriä joukossa
Kohde: VANTAA SATOMÄKI

Piste Syvyys NAG
pH

pH:n
muuto

s

Keitto-
kerrat

Nettohapon-
tuotanto w Hh

Silmäm.
maalajiarv

io

Määritetty
maalaji Rakeisuus Sulfaatti

Sähkön-
johtavu

us
pH Kloridi

Stot

LECO
Stot ICP Al Mn Fe Fe/S

MRM
menete

lmä
Luokittelu

[m] kg H2SO4 /
tonni [%] [%] [GEO] ISO (Geo) [ISO/GEO] [mg/kg

ka] [mS/m] [mg/kg
ka] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%] [m-%]

PHS=potentiaalinen hapan
sulfaattimaa, THS = todellinen

hapan sulfaattimaa

0-0,25

0,25 - 0,5 ljSa kasvinosia -

0,5-0,75 61,9 7,4 ljSa kasvinosia 0,052 0,056 6,4 0,049 5,4 96 -

0,75-1 83,0 7,4 ljSa orCl (ljSa) kasvinosia 0,077 -

1-1,25 2,6 3,5 1 122,1 ljSa 1,7 PHS

1,25-1,5 2,8 2,5 1 109 7,9 Sa / ljSa 1,2 1,3 6 0,05 6 5 PHS

1,5-1,75 2,8 3,7 1 144 Sa / ljSa 1,5 PHS

1,75-2 Sa / ljSa PHS

2-2,5 2,7 4,5 1 141 8,0 Sa / ljSa orCl (ljSa) 1,5 1,5 5,5 0,09 6,6 4 PHS

2,5-3 3,0 4,1 1 129 6,1 Sa / ljSa 0,97 0,99 5,6 0,077 6,4 6 PHS

3-3,5 3,0 4,2 1 139 Sa / ljSa musta sisältä 0,9 PHS

 3,5-4 3,73 3,11 1 143 Sa / ljSa musta sisältä 0,71 PHS

0,25 - 0,5

0,5-0,75 ljSa kasvin osia 0,069 -

0,75-1 ljSa kasvin osia 0,088 0,078 5 0,042 5,3 68 -

1-1,25 83,9 ljSa kasvin osia 0,068 -

1,25-1,5 3,3 3,5 3 3,1 89,8 Sa / ljSa 0,41 0,43 5,5 0,058 6,1 14 PHS

1,5-2 Sa / ljSa 1,1 PHS

2-2,5
2,9 4,6 1 137 7,5 Sa / ljSa 1,1 1,1 5,8 0,072 6,8 6 PHS

2,5-3 3,2 4,3 1 119 7,6 Sa / ljSa 0,64 0,67 5,6 0,065 6 9 PHS

3-3,5 2,4 5,3 1 132,4 Sa / ljSa 1,3 1,4 5,4 0,081 6,4 5 PHS

3,5-4 2,79 4,39 1 17,6 146 7,3 Sa / ljSa 1,6 PHS

NAG pH Indeksiominaisuudet Ravistelutesti KokonaispitoisuudetMaastohavainnot pvm: 21.11.17

ok

ok

S2

6,5 32411400

S1

3-4 m kokoomanäytteestä

Väri / havaintoja



Espoo Suviniitty

Piste Syvyys pH Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-
%] [GEO]

K107 1,5-2 6,43 0,11 ljSa

K107 2,5-3
A:6,63

/
B:6,83

1,1 ljSa

3-3,17

3,17-3,34 8,0 1,8 1

3,34-3,51

Valokuva
Väri / havaintoja

K107 ljSa/Lj

1 1 2

1



Espoo Suviniitty

Piste Syvyys pH Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-
%] [GEO]

n. 0,2 m

3,7-3,87 1,7

vajaa näyte, päädyt
hapettuneet, toinen näytteen

avaus: hapen vaikutuksesta
päältä ruskea ja sis. Tumma, 3.

avaus: näyte kauttaaltaan
ruskea

1

3,87-4,04 8,0 1,4 pääty hapettunut

4,04-4,21 1,0

n.0,4 m

K107 4,64-4,81 6,15 1,8 ljSa/Lj

n.0,2 m

5-5,17

5,17-5,34 7,98 1,6 1

5,34-5,51

ljSa/Lj

ljSa/Lj

Valokuva
Väri / havaintoja

K107

K107

1 1 21

1

1

1

1



Espoo Suviniitty

Piste Syvyys pH Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-
%] [GEO]

n. 0,6 m

6,17-6,34

6,34-6,51 6,99 1,4
näytteessä

simpukankuoria tms.?

n.0,5 m

7-7,17 8,58 0,64

7,17-7,34

7,34-7,51 8,64 0,24 1

n.50 cm

8-8,17 8,53 0,072

8,17-8,34 1

8,34-8,51
tässä näytteessä hieman

vähemmän juovia

SaK107

K107 Sa

K107 ljSa/Lj

Valokuva
Väri / havaintoja

1 1 2111

1 2

1

1

11

1

1



Espoo Suviniitty

Piste Syvyys pH Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-
%] [GEO]

n. 0,5 m

9-9,17 8,7 hiekkaa sekoittunut
näytteeseen 1

9,17-
9,34

hiekkaa sekoittunut
näytteeseen

9,34-
9,51

hiekkaa sekoittunut
näytteeseen 2

n. 0,5 m

10-10,17

10,17-
10,34

0,078 1

10,34-
10,51

päädyssä karkeampaa 2

n. 1,0m

11,5-   11-
67

11-67-
11,84

11,84-
12,01

ohuita hiekkakerroksia,
pääty hiekkaisempi 1

K107

K107

K107

Sa

Sa

Sa

Valokuva
Väri / havaintoja

1 1 2111 211

1 2

1 2

1
2

1
2

1 2

1



Espoo Suviniitty

Piste Syvyys pH Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-
%] [GEO]

n.1,0m

13-13,17
tästä alaspäin

pehmeämpää savea ja
pinta hieman erivärinen

13,17-
13,34 0,045 1

13,34-
13,51

vaalean ruskeaa
poikittaisjuovaa (ei
kuitenkaan vaikuta

hiekalta)

2

n. 0,5m

14-14,17 vaal. Ruskeita
pitkittäisjuovia

14,17-
14,34 0,061 vaal. Ruskeita

pitkittäisjuovia 1

14,34-
14,51

vaal.ruskeita
poikittaisjuovia 2

n. 1 m

15,50-
15,67

"kuplia" näytteen
pinnassa, vaal. Ruskeita

pitkittäisjuovia

15,67-
15,84 0,074

kuplia näytteen
pinnassa, vaal. Ruskeita

pitkittäisjuovia
1

15,84-
16,01 saSi/Si / siHk

kuplia näytteen
pinnassa, vaal.ruskeita

poikittaisjuovia
2

K107

K107

K107

Sa

saSi/Si

Sa

Valokuva
Väri / havaintoja

1 1 2111 2111 21 21 2

1 2

1 2

1 2

1 21 21



Helsinki Malmin lentokenttä, Piste 2

Piste Syvyys Osa-
näyte pH

Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-%] [GEO]

2 0 - 0,5 5,11 0,14 Sa+Hm

2

1,5-1,75 4,3 0,6 1

1,75-2 7,23 0,99
1,9cm muuttuu

pehmeämmäksi ja
alkaa juovat

2

2-2,25 Sa

ValokuvaVäri / havaintoja

4,5 0,28 Sa+Tv

ljSa

2

0,5-1

1,5-2,2

1 2



Helsinki Malmin lentokenttä, Piste 2

Piste Syvyys Osa-
näyte pH

Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m] [m-%] [GEO]

2,25-2,5 7,78 0,063 1

2,5-2,75 2

2,75-3 7,77 0,15 3

3-3,25 3

3,25-3,5 8,03 0,068

3,75-4 7,99 0,064 1

4,25-4,5 8,34 0,06

4,75-5 8,48 0,044 1

5,25-5,5 <0,03 2

5,5-5,75 3

ValokuvaVäri / havaintoja

Sa

Sa

Sa

2

2

2

2,2-3,4

3,4-4,6

4,6-5,8

1 2

1 2 3

1

1 2 3



Vantaa Satomäki
Piste /
syvyys

Osa-
näyte

Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m]

Mittari
(mittaus
syvyys
[m])

[m-%] [GEO]

0,25 - 0,5 5,09 (0,25) kasvinosia

0,5-0,75
4,32 (0,5)
/5,45 (0,6) 0,052 kasvinosia

0,75-1 4,81 (0,75) 0,077 kasvinosia

1-1,25 4,52 (1) 1,7 ljSa

1,25-1,5 5,3 (1,25) 1,2 Sa / ljSa

Valokuva

Kenttä pH

1 / 0,25-1 m ljSa

1 / 1-1,5 m

Väri / havaintoja



Vantaa Satomäki
Piste /
syvyys

Osa-
näyte

Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m]

Mittari
(mittaus
syvyys
[m])

[m-%] [GEO]

1,5-1,75 6,45 (1,5) 1,5 Sa / ljSa

1,75-2 6,66 (1,75) Sa / ljSa

1 / 2-2,5
6,82 (2) /

6,89 (2,25) 1,5 Sa / ljSa

Valokuva

Kenttä pH Väri / havaintoja

1 / 1,5-2 m



Vantaa Satomäki

Piste / syvyys Osa-
näyte

Stot

LECO
Silmäm.

maalajiarvio

[m]

Mittari
(mittaus
syvyys
[m])

[m-%] [GEO]

1 / 2,5-3
7,05 (2,5) /
7,09 (2,75) 0,97 Sa / ljSa

1 / 3-3,5 7,27 (3,25) 0,9 Sa / ljSa musta
sisältä

1 / 3,5-4 7,12 (3,75) 0,71 Sa / ljSa musta
sisältä

Valokuva

Kenttä pH Väri / havaintoja



 

 

 

 

 

Menetelmät kalkitustarpeen määritystä varten 

 

Ruotsalaisessa ohjeistuksessa (Pousette, 2007) kalkitusmäärästä on todettu, että käytännössä rik-

kipitoisuuden avulla määritetty laskennallinen kalkitustarve tulee olla käytännössä jopa kaksinker-

tainen (esim. 0,5% rikkipitoisuudella laskennallinen kalkitusmäärä 16 kg/m3, mutta käytännössä 

31 kg/m3). Lisäksi ohjeessa viitataan Australialaiseen ohjeistukseen, jossa kalkitusmäärää voidaan 

laskea, jos maaperän happoneutralointikapasiteetti (ANC) on huomattava. Ruotsalaisessa ohjeis-

tuksessa ei ole määritetty menetelmiä, joilla kalkitusmäärää pitäisi tutkia. (Pousette, 2007; Dear, 

et al., 2014) 

 

Suomessa ympäristöministeriö on ohjeistanut sulfidipitoisen ruoppausmassan kalkitsemista ker-

roksittain normaalisti 10-30 kg kalkkia/m3 ruoppausmassaa kohden (Ympäristöministeriö, 2015). 

Etelä-Pohjanmaan ELY on valmistellut kalkitusohjeen, jonka mukaisesti pienet ojien perkauksesta 

syntyvät massat voidaan kalkita ja ottaa peltomaaksi. Kalkkimäärän laskenta perustuu ohjeessa 

kokonaisrikkipitoisuuteen.  

 

Teoreettinen kalkitustarve kokonaisrikkipitoisuuden perusteella 

 

Yksi tapa happamien sulfaattimaiden neutralointiin tarvittavan kalkkimäärän laskemiseen on Aust-

ralialaisissa ohjeistuksissa esitetty kokonaisrikkipitoisuuteen perustuva laskentatapa. Kalkitusmää-

rän laskenta perustuu oletukseen, että kaikki rikki on epäorgaanisessa muodossa pyriittinä FeS2 ja 

se hapettuu täydellisesti stoikiometrisessä suhteessa rikkihapoksi. Syntyvän rikkihapon neutraloin-

tiin tarvittava teoreettinen kalkkimäärä voidaan yhtälön L1 mukaisesti.  

 

𝑆% ∗ 30,59 ∗ 1,02 ∗ 𝑁𝑉 ∗ 1,5 = 𝑘𝑔 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎/𝑡𝑜𝑛𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑎𝑡𝑎   (L1) 

 

jossa,  S% = maaperästä mitattu kokonaisrikkipitoisuus   

 30,59 = muuntokerroin: S% ->kg H2SO4 / tonni maata (Rikki FeS2) 

 1,02 = muuntokerroin H2SO4 -> kg puhdasta CaCO3 / tonni maata 

 NV = kalkkituotteen neutralointiarvo -> kg neutralointiainetta/tonni maata 

1,5 = varmuuskerroin, ottaa huomioon mm. sen että kalkkia ei saada sekoitettua 

tasaisesti saviseen maahan 

 

Yhtälöllä voidaan laskea kokonaisrikkipitoisuudesta teoreettinen tonnia kohti syntyvä rikkihapon-

tuottomäärä taikka sitä vastaava kalkkimäärä puhtaana kalsiumkarbonaattina CaCO3. Lisäksi S% 

voidaan tarvittaessa muuntaa yksikköön mol H+/tonni kertomalla kokonaisrikkipitoisuus luvulla 

623,7. Kokonaisrikkipitoisuuden avulla laskettu happomäärä ja sitä vastaava tarvittava kalkki-

määrä on yksinkertainen ja varsin helppo tapa. Jos kokonaisrikkipitoisuutta käytetään kalkitus-

määrän laskentaperusteena, suositellaan käytettäväksi maamassan keskimääräistä kokonaisrikki-

pitoisuutta (Bonde, 2018). Esimerkiksi läjitetystä maa-aineksesta kokonaisrikkipitoisuus voidaan 

määrittää riittävän kattavalla kokoomanäytteenotolla.  

 

Kokonaisrikkipitoisuus on kuitenkin hyvin konservatiivinen arvio syntyvästä happomäärästä, koska 

todellisuudessa kaikki rikki ei välttämättä hapetu. Lisäksi osa rikistä voi olla muussa muodossa 

pyriittisenä, jolloin sen hapettumisesta syntyy vähemmin happamuutta tuottavia H+ ioneita kuin 

pyriitistä. (AMIRA international, 2002; Ahern, et al., 2004)  

 

Australialaisessa ohjeessa kalkitusmäärän laskennassa huomioidaan myös kalkitusaineen neutra-

lointiarvo (engl. neutralising value, NV) joka merkitsee kalkin neutralointikykyä %CaCO3 (Dear, et 

al., 2014). Kalkitusaineen neutralointikyky määritetään Suomessa yleisesti standardin SFS-EN 

12945 mukaisesti, jolloin kokonaisneutralointikyky ilmoitetaan yksikössä %Ca (≠ kalkin sisältämä 

Ca pitoisuus). Yksikkö muunnetaan neutralointiarvoksi yhtälöllä L2, jolloin kalkitustuotteen neut-

ralointikykyä verrataan puhtaan CaCO3 teoreettiseen neutralointikykyyn 40 Ca %.  

 

 

𝑁𝑉 =
40 [% 𝐶𝑎]

𝑘𝑎𝑙𝑘𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘𝑦𝑘𝑦 [% 𝐶𝑎]
   (L2) 

TUSU
Tekstiruutu
LIITE 2. Kalkitusmäärien laskentatavat



 

 

 

 

Esimerkiksi 100 kg kalkkituotetta jonka neutralointikyky on 32 % Ca neutralointiarvo on 

40/32=1,25, jolloin kalkkituotetta tarvitaan 125kg että sen neutraloiva vaikutus vastaa 100kg puh-

dasta CaCO3:a. Joillain kalkitustuotteilla neutralointikyky voi olla yli 40 % Ca, jolloin kalkitusainetta 

tarvitaan teoreettista määrää vähemmin.  

 

Kalkitusmäärä voidaan laskea myös yksikössä kg kalkitustuotetta/ m3 yhtälöllä L3. 

 

𝑆% ∗ 30,59 ∗ 1,02 ∗ 𝑁𝑉 ∗ 𝜌 ∗ 1,5 = 𝑘𝑔 𝑘𝑢𝑖𝑣𝑎𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎/𝑚3  (L3) 

 

jossa, 𝜌 = neutraloitavan maan irtotiheys luonnonkosteana, t/m3 

 

Australialaisessa ohjeistuksessa maaperä jaotellaan eri riskikategorioihin (low, medium, high, very 

high ja extra very high treatment) kalkitsemismäärän perusteella. Kalkitsemismäärä lasketaan häi-

riintyneen sulfaattipitoisen massamäärän (tai tilavuuden) ja kokonaisrikkipitoisuuden avulla yhtä-

lön L3 mukaisesti. Taulukosta LT5 voidaan katsoa suoraan laskennallinen kokonaiskalkitsemistarve 

tiettyä massamäärää kohden (vasen palkki), kun tunnetaan maaperän kokonaisrikkipitoisuus (ylä-

palkki).  

  

Taulukko LT5. Australialaisen happamien sulfaattimaiden käsittelyohjeen mukaiset kalkitusmäärät ja ris-

kiluokat. Oletuksena että kalkitustuotteen NV=1 ja varmuuskerroin 1,5. (Dear, et al., 

2014)  

 

 

Australialaisessa ohjeessa suositellaan hyödyntämään neutraloituja happamia sulfaattimaita esi-

merkiksi täyttömateriaalina. Ohjeiden mukaisesti neutraloituja massoja voidaan hyötykäyttää tur-

vallisesti, jos niiden tekniset ominaisuudet kuten leikkauslujuus on sovellukseen riittävä. Massojen 

neutraloituminen jatkuu pitkään neutraloivan aineen sekoittamisen jälkeen, mikä voi vaikuttaa sen 

ominaisuuksiin (turpoaminen-kutistuminen). Kalkittuja happamia sulfaattimaita voidaan käyttää 

myös esimerkiksi maisemointiin, kunhan huomioidaan erityisesti vastakalkittujen massojen mah-

dollisesti emäksinen pH. (Dear, et al., 2014)  

 

Neutralointiin käytettävän kalkitustuotteen valinta 

 

Australialaisessa ohjeessa on annettu muutamia ehdotuksia neutralointiin käytettävän kalkitus-

tuotteen valitsemisessa.  

 

• Kalkkituotteen raekoko  

• Neutralointikyky  

• Neutraloivan aineen olomuoto  

 

Happamien sulfaattimaiden neutraloinnissa syntyy sivutuotteena mm. kipsiä ja metallihydroksi-

deja, jotka voivat saostua neutralointiaineen pintaan, mikä heikentää neutralointiaineen neutra-

lointikykyä. Tämän vuoksi neutralointiaineen raekoko tulisi olla pääosin alle 0,5 mm, jotta rea-

goivaa pinta-alaa olisi mahdollisimman paljon ja neutralointi olisi mahdollisimman tehokasta.  



 

 

 

 

Neutralointiaineen neutralointikyvyllä on merkittävä vaikutus neutraloinnin kustannuksiin. Vaikka 

neutralointikyvyltään huonomman kalkin tonnihinta voi olla edullisempi, yksikköhinnaltaan kal-

liimpi mutta neutralointikyvyltään parempi kalkkituote voi olla kokonaisuudessaan edullisempaa. 

Erityisesti kuljetus- ja varastointikustannukset voivat olla huomattavasti edullisempia neutralointi-

kyvyltään paremman kalkitustuotteella, koska sitä tarvitaan neutralointiin vähemmin. Taulukossa 

LT6 on esitetty esimerkkilaskelma neutralointiarvon vaikutuksesta kalkituksen hintaan. Laskel-

massa ei ole huomioitu kuljetuksen tai varastoinnin kustannuksia.  

Taulukko LT6. Esimerkkilaskelma neutralointikyvyn vaikutuksesta kalkituksen hintaan. Molempien kalk-

kituotteiden raekoko on oletettu samankaltaisiksi. Laskennallisessa kalkkitarpeessa on 

huomioitu varmuuskerroin 1,5.  

Suure Kalkkituote 1 Kalkkituote 2 

Neutraloitava massamäärä, tonnia 1000 1000 

Maamassan kokonaisrikkipitoisuus, m-% 1 1 

Neutralointikyky, % Ca 25 37 

NV 1,6 1,1 

Laskennallinen kalkkitarve kg kalkkia/tonni 
maata  

74,9 50,6 

Kokonaiskalkkitarve, tonnia  748,8 506,0 

Kalkkituotten hinta, €/tonni  50 70 

Kalkin kokonaiskustannus €/tonni  37,4 35,4 

     

Neutralointiin käytettäviä kaupallisia tuotteita on useita erilaisia, tyypillisesti neutralointiin käyte-

tään hienojakoista tai rakeistettua kalsiittia (CaCO3) joka liukenee hitaasti. Hitaan liukoisuuden 

vuoksi sen neutralointivaikutus on yleensä pitkä. Neutralointiin on käytetty myös sammutettua 

(Ca(OH)2) tai poltettua kalkkia (CaO), joissa neutralointivaikutus on nopeampi. Australialaisessa 

ohjeessa on mainittu, että sammutetulla ja poltetulla kalkilla maaperän pH voi nousta hetkellisesti 

liian korkeaksi ja ne voivat huuhtoutua myös maaperästä nopeammin pois, jolloin niiden neutra-

lointivaikutus voi jäädä lyhytaikaiseksi. Tästä syystä happamien sulfaattimaiden kanssa on suosi-

teltu käytettäväksi pääosin kalsiittipohjaisia kalkkituotteita. (Dear, et al., 2014).  

 

Neutraloinnissa on mahdollista hyödyntää myös teollisuuden sivutuotteita tai jätteitä, kuten kalk-

kijätteitä, kalkkilouhosten sivukiveä, lentotuhkia, terästeollisuuden kuonia, tms. Kyseisten materi-

aalien soveltuvuus neutralointiin esim. neutralointikyvyn, ympäristövaikutusten ja luvanvaraisuu-

den puolesta tulee arvioida tapauskohtaisesti. Sivutuotteiden tai jätemateriaalien käyttäminen 

neutraloinnissa vaatii nykyisin ympäristöluvan. Valmisteilla olevan MASA-asetuksen luonnoksessa 

ei tällä hetkellä ole erikseen huomioitu happamia sulfaattimaita (Ympäristöministeriö, 2018).  

 

 



TUSU
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Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti ja varmennettu sertifikaatilla.
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Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti ja varmennettu sertifikaatilla.




