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Happamien sulfaattimaiden esiintymisen 

todennäköisyys Porin alueella

Lähde: GTK, Geologian tutkimuskeskus



Pohjois-Porin uusi asemakaava-alue

Alueen olosuhteet

– Maanviljelyskäytössä, 
salaojitettu savimaa, kalkittu 
pintamaa

– Maaperän huono kantavuus

– Maasto erittäin tasainen, 
pienet korkeuserot

– Hulevedet purkautuvat hitaasti 
valtaojan kautta 
pumppaamoon ja sieltä 
Kokemäenjokeen

– Ennakkoon tieto 
aggressiivisesta maaperästä, 
mm. maanalisten 
putkistorakenteiden 
syöpymistä



Happamien sulfaattimaiden ja mahdollisten 

vaikutusten kartoitus

Esikartoitus

• Olemassa oleva tutkimustieto (GTK – karttapalvelu)

• Valuma-alueiden määritys

• Näytepisteet

Selvitykset:

• Tuulikylän ja Toejoen sulfidimaaselvitys

• Esiselvitys happamien sulfaattimaiden vaikutuksesta Pohjoisväylän alueen 
asemakaavoitukseen

• Hulevesiselvitys

• Ohjeistus työmaa-aikaisista ratkaisuista



Pohjois-Porin alueen 
sulfidisavitilanne



Pohjois-Porin vesien laatunäytteet



Ojanäytteiden arvot 
ennen rakentamista



Kaavamääräykset kaavoitettavalle alueelle 
esiselvityksen ja jatkotutkimusten perusteella.

• Happamien valumia minimoitava
• Varauduttava vesien neutralointiin jos pH 

alle 5,5
• Orsivesitason ylläpito nykyisellä tasolla
• Suositeltu alin kuivatustaso
• Happamien kaivuumassojen neutralointi
• Rakennusmateriaalien happamuuden 

kestävyys
• Kellarirakennuskielto



Hulevesien hallintasuunnitelma



HAPPAMUUSHAITTOJEN EHKÄISY- JA 
HALLINTAKEINOT POHJOIS-PORIN ALUEELLA
Happaman valunnan hallinta

• Pohjaveden pinnan alin taso
• Alin  suositeltava kuivatustaso
• Alikulun rakentaminen kaukalorakenteella, (Bentoniittimatto) jonka alapuolelta pumpataan vedet 

neutralointikaivoon josta ne johdetaan laskeutusaltaaseen
• Tie- ja katurakenteiden korottaminen, mahdollisimman vähän maan leikkausta, ->tien salaojat korkealla 

jolloin orsivesitasot säilyvät
• Rakennuksien salaojat riittävän korkealle tasolle
• Putkikaivantojen savisulut (jotta eivät toimi salaojina)
• Kellarikielto

• Työnaikaiset hallintamenetelmät
• Työmaavesien happamuuden seuranta, maastoon asennettavat kiinteät pH-mittalaitteet ja käsimittari 

pH:n mittaamiseen.
• Työmaavesien ohjaaminen neutralointikaivoon, työaikainen käsittely (=kalkin lisäys kaivoon, 

sekoittuminen)
• kaivuumassojen neutralointi kalkitsemalla läjityksen yhteydessä
• Kaivuumassojen läjitys kaivuualueiden läheisyyteen

• Pysyvät hallintamenetelmät
• Happamien salaojavesien käsittely ennen johtamista hulevesiverkostoon, neutralointikaivo johon lipeän 

syöttö.



Työnaikaisten vesien neutralointikaivon rakenne. 
Pyritään modifioimaan myös pysyvään käyttöön 
sopivaksi. 



Jäinen, kokkareinen savimaa (talvi 2022 
käsittelyaltaan kaivaminen käynnissä)

Kalkitut, läjitetyt ja muotoillut kaivuumaat 
(kesän 2021 kaivuumassojen läjitys)

Maan kaivamista ja läjitystä



Rakentamisen aikaisia haasteita
• Kiire, suunnittelu osittain rakentamisen aikana
• Talvirakentaminen - jäisen, kokkareisen maan kalkitus, lopullinen läjitys 

vaatii maa-aineksen sulamisen.
• Työmaavesien johtaminen altaaseen, pumppausmatkat
• Käsiteltäviä vesiä ei ole (kuiva kausi tai maa ja vedet jäässä)
• Seuranta, -lähinnä pH:n mittausta

• käsimittari, kuka käyttää, kuinka usein mitataan, kuinka paljon kalkkia kaivoon? 
• Kiinteät mittalaitteet, mihin sijoitetaan, vettä on/ei ole, vesi jäässä, laitteet jäässä?

• Alikulun rakentaminen kahdella eri pumppaamolla, kerrosten väliin 
bentoniittimatto

• Pysyvän neutralointiaseman rakentaminen hankkeen loppuvaiheessa, 
voidaanko hyödyntää työnaikaista neutralointikaivoa?

• Asenteet, ”mitä pelleilyä”, ->tietoisuuden lisääminen



Kiitos!

Aleksi Siirtola
Rakennuttajainsinööri
Porin kaupunki


