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maalajit, sisältävät eloperäistä ainesta ≥ 20 %
Hapan sulfaattimaa

Maa-aines, joka on happoa tuottavaa korkean rikkipitoisuutensa vuoksi

Hapettuminen

Maa-aineksen reaktio hapen kanssa

Happamoituminen
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Johdanto

Hapan sulfaattimaa on sulfidirikkipitoista maa-ainesta, joka voi reagoidessaan ilmakehän
hapen kanssa aiheuttaa maaperän happamoitumisen. Hapan sulfaattimaa kasvualustana
vaatii neutralointia ja infrahankkeissa korroosion kestäviä rakennusmateriaaleja. Maaperän
happamoitumisesta voi pahimmillaan seurata valumavesien kautta happamuutta ja metallipäästöjä vesistöihin, mikä saattaa luoda vesieliöille jopa tappavan toksiset olosuhteet.
Vuonna 2021 laaditaan kansallinen ohjeistus, jossa esitetään yhtenäisiä toimintamalleja
koskien happamien sulfaattimaiden tutkimusmenetelmiä, luokituskriteereitä sekä maankäytön suunnittelua. Opinnäytetyön toimeksiantaja Ramboll Finland Oy on mukana ohjeen laadinnassa, ja työn tulokset toimivat yhtenä käytännön näkökulmana happamien sulfaattimaiden läjitykseen liittyen. Tällä hetkellä ei ole tutkittua tietoa siitä, kuinka kauan hapanta sulfaattimaata voidaan turvallisesti varastoida ilman maa-aineksen neutralointia tai peittämistä. Näistä syistä ohjeistukset vaihtelevat kohteittain ja saattavat olla käytännössä raskaita toteuttaa. Muissa valtioissa on ohjeistettu käsittelemään ja/tai loppusijoittamaan hapan sulfaattimaa parin päivän sisällä kaivamisesta, vaikka todellisuudessa maaperän happamoitumisen ja ympäristöhaittojen muodostumisen oletetaan kestävän huomattavasti kauemmin.
Opinnäytetyön maastotutkimusten ja pilottirakenteiden tarkoitus oli tuottaa tietoa läjitettyjen
happamien sulfaattimaa-ainesten hapettumisnopeudesta luonnonolosuhteissa. Tutkimuksissa maa-aineksen hapettumisnopeutta seurattiin pH-muutoksen avulla, koska sulfidimineraaleja sisältävällä mineraalimaa-aineksella pH muutosta on käytetty yleisesti hapettumisen indikaattorina. Työn tutkimusosuudessa hapettumista tutkittiin maastossa ja sama
maa-aines inkuboitiin laboratoriossa. Tutkimusten avulla voitiin verrata, kuinka hyvin tulokset vastaavat toisiaan, kun kyseessä on sama maa-aines erilaisissa olosuhteissa. Opinnäytetyössä pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
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2.1

Happamat sulfaattimaat
Luokittelu ja ominaisuudet

Happamaksi sulfaattimaaksi kutsutaan maa-ainesta, jonka sisältämät rikkiyhdisteet tuottavat enemmän happoa kuin mitä maa-aineksessa on happamuutta puskuroivia luontaisia
ominaisuuksia. Yleisesti happamat sulfaattimaat jaetaan kahteen luokkaan: todellisiin ja potentiaalisiin happamiin sulfaattimaihin. Tämän luokituksen lisäksi tutkimuskäytössä on lähes
kansallista luokitusta vastaava diagnostinen luokittelu, jossa pH ja rikin olomuoto huomioidaan tarkemmin. (Suomen Ympäristökeskus 2021.) Happamista sulfaattimaista käytetään
puhekielessä ja kirjallisuudessa myös termejä alunamaa, sulfidisavi, sulfaatti-/sulfidimaa,
hasumaa, pikileerimaa ja suolamaa.
Hapanta sulfaattimaata kutsutaan todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, kun mineraalimaa-aineksen maastossa mitattu pH on < 4 ja eloperäisen maa-aineksen maastossa mitattu pH on < 3. Alhaisen pH:n on aiheuttanut maa-aineksen sisältämän sulfidirikin hapettuminen, mikä on usein silmin havaittavissa rusehtavina rautasaostumina. Maa-aineksen sisältämä rikkipitoisuus voidaan määrittää laboratorioanalyysillä. (Suomen ympäristökeskus
2021.)
Potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi luokitellaan maa-aines, jonka pH on neutraali
tai lievästi emäksinen, mutta laboratoriossa määritetty kokonaisrikkipitoisuus hienorakeisilla
maalajeilla on usein > 0,2 %. Potentiaalinen hapan sulfaattimaa on vedellä kyllästyneessä
tilassa pohjaveden pinnan alapuolella. (Auri ym. 2018, 5.) Potentiaalisen happaman sulfaattimaan hapettuessa muodostuu rikkihappoa ja mineraalimaa-aineksen pH laskee < 4
ja/tai yli 0,5 yksikköä, eloperäisessä maa-aineksessa pH laskee < 3. Hapettumisen seurauksena potentiaalinen hapan sulfaattimaa muuttuu todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi. (Suomen ympäristökeskus 2021.)
Kuvassa 1 on nähtävillä tyypillinen maaprofiili happamilla sulfaattimailla. Ylin maakerros on
noin puolen metrin paksuinen humuspitoinen täyttömaa, jonka alapuolella on väriltään ruskea hapettunut kerros eli todellinen hapan sulfaattimaa (pH < 4). Hapettuneen kerroksen
alapuolella on sinertävän harmaata potentiaalista hapanta sulfaattimaata (pH > 7), jonka
rajapinta on selkeästi erotettavissa värimuutoksen ansiosta.
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Kuva 1. Happamien sulfaattimaiden tyypillinen maaprofiili

2.2

Muodostuminen

Valtaosa Suomen happamista sulfaattimaista on muodostunut jääkauden jälkeen noin 10
000 vuotta sitten Litorina-merivaiheen aikana, mutta vastaavaa kerrostumista tapahtuu yhä
tänäkin päivänä (Suomela ym. 2014, 14). Meriveden rehevöitymisen aiheutti lämpimämpi
ilmasto ja suolaisempi vesi. Meren pohjalle kertyi liejuisia savia ja eloperäisiä aineksia, jotka
sisälsivät yleisesti esiintyviä rautaioneja (Fe2+) ja pääosin merivedestä peräisin olevaa rikkiä. (Yli-Halla 2003, 144; Harmanen 2007, 16.)
Vuosien saatossa sedimentit kerrostuivat maaperään potentiaalisiksi ja hapettuessaan todellisiksi happamiksi sulfaattimaiksi bakteerien toiminnan ja kemiallisten reaktioiden seurauksena (Sutela ym. 2012, 8). Happaman sulfaattimaan ominaisuuksia ja hapettumisreaktiota on havainnollistettu kuviossa 1.
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Kuvio 1. Happaman sulfaattimaan muodostuminen ja ominaisuudet (Suonperä 2019)

2.2.1 Sulfidien pelkistyminen
Potentiaalisessa happamassa sulfaattimaassa rikki esiintyy erilaisina sulfideina sekä alkuainerikkinä ja eloperäiseen ainekseen sitoutuneena rikkinä, joista happamuushaittoja aiheuttaa sulfidirikki (Palko ym. 1985, 11; Suomen ympäristökeskus 2021). Bakteerit saavat
hajottamiseen tarvitsemansa hapen meriveden sisältämästä sulfaatista (SO42-), jolloin sulfaatti pelkistyy mikrobiologisen toiminnan vaikutuksesta sulfidiksi (S2-) ja rautaioneiksi (Fe2+
ja Fe3+) (Harmanen 2007, 11). Mikrobiologisesti muodostunut sulfidi saostuu pelkistyneissä
oloissa rautaionien kanssa rautasulfideiksi (FeS), joista yleisin esiintymismuoto Suomessa
on rautamonosulfidi (Yli-Halla 2003, 144; Harmanen 2007, 9). Yli-Halla (2003, 144) tiivistää
rautasulfidien muodostumisreaktioiden tapahtuvan reaktioyhtälön 1 mukaisesti.

Fe(OH)3 + SO42- + 9/4 CH2O → FeS + 2 HCO3- + 1/4 CO2 + 11/4 H2O

(Reaktioyhtälö 1)

Sulfidit voivat muuttaa maa-aineksen ominaisuuksia siten, että sulfidirikkipitoisuus on myös
aistinvaraisesti havaittavissa. Happaman sulfaattimaan sisältämä rautamonosulfidi (FeS)
värjää hienorakeisen maa-aineksen mustaksi tai tummanharmaaksi jo pieninäkin pitoisuuksina (0,1 %) ja maa-aineksessa voidaan havaita myös rikin hajua. Karkearakeisissa maalajeissa sulfidirikkipitoisuuden havaitseminen aistinvaraisesti on usein vaikeaa. (Palko ym.

5
1985, 11; Auri ym. 2018, 5.) Täysin mustaksi värjääntynyttä ja tavallista rusehtavan harmaata savimaa-ainesta on nähtävillä kuvassa 2.

Kuva 2. Hapanta sulfaattimaa-ainesta ja rusehtavan harmaata savimaa-ainesta

Pyriittistä savea esiintyy yleisesti pääkaupunkiseudulla. Pyriittiä (FeS2) sisältävä hienorakeinen hapan sulfaattimaa on yleensä väriltään vihertävän harmaata ja siinä ei havaita rikille
ominaista hajua. (Ramboll Finland Oy 2018, 8.) Lämpimät olosuhteet ovat sulfideja muodostavien bakteerien toiminnalle suotuisammat, jolloin myös pyriitin muodostuminen nopeutuu. Trooppisilla alueilla muodostuneiden happamien sulfaattimaiden sulfidipitoisuus
saattaa tästä syystä olla suurempi kuin viileämmissä olosuhteissa muodostuneilla happamilla sulfaattimailla. (Harmanen 2007,10.) Pyriitin muodostumista on kuvattu reaktioyhtälöissä 2 ja 3 (Palko 1994, 20).

S2- + Fe3+ (tai O2) → S

(Reaktioyhtälö 2)

FeS + S → FeS2

(Reaktioyhtälö 3)

2.2.2 Sulfidien hapettuminen
Happaman sulfaattimaan altistuminen hapelle eli hapettuminen tapahtuu luontaisesti maankohoamisen seurauksena, mutta yhä nopeammin ihmisen aiheuttaman maankäytön vuoksi
(Suomen ympäristökeskus 2021). Esimerkiksi maarakentamisessa kaivun seurauksena
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sulfidirikkipitoinen maa-aines voi päästä kosketuksiin ilman ja sen sisältämän hapen kanssa
aiheuttaen sulfidien hapettumisen sulfaateiksi. Suomessa sulfidien hapettumisreaktioiden
määrään vaikuttaa myös kuivan jakson pituus, sillä kesä-elokuussa olosuhteet ovat reaktioille suotuisimmat. (Palko ym. 1985, 14.)
Monosulfidin hapettumisreaktion oletetaan Hartikaisen (2016,154) mukaan etenevän kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa monosulfidi hapettuu alkuainerikiksi reaktioyhtälön
4 mukaisesti. Reaktion seuraavan vaiheen nähdään olevan ainakin osittain mikrobiologinen, jolloin bakteerien vaikutuksesta reaktio nopeutuu. Tässä reaktiossa alkuainerikki hapettuu välivaiheiden kautta sulfaatiksi reaktioyhtälön 5 mukaisesti. (Hartikainen 2016, 154.)
Yli-Halla (2003,144) esittää vastaavan hapettumisreaktion tapahtuvan reaktioyhtälön 6 mukaisesti.

FeS + ½ O2 + H2O → Fe(OH)2 + S

(Reaktioyhtälö 4)

S + 3/2 O2 + H2O → 2 H+ + SO42-

(Reaktioyhtälö 5)

FeS + 9/4 O2 + 5/2 H2O → Fe(OH)3 + H2SO4

(Reaktioyhtälö 6)

Reaktioyhtälössä 6 vapautunut happamuus vastaa reaktioyhtälön 1 pelkistymisreaktiossa
muodostuneen bikarbonaatin määrää. Happamuutta neutraloiva ioni on kulkeutunut pois,
mikä aiheuttaa hapettuneen maa-aineksen pH:n voimakkaan laskemisen. (Yli-Halla
2003,144.)
Pyriitin hapetusreaktiot Harmasen (2007,13) mukaan etenevät aluksi hitaasti veteen liuenneen hapen reagoidessa pyriitin kanssa, jolloin hapetustuotteina syntyy ferroioneja (Fe2+)
ja alkuainerikkiä (S) reaktioyhtälön 7 mukaisesti.

FeS2 + ½ O2 + 2 H+ → Fe2+ + 2 S + H2O

(Reaktioyhtälö 7)

Happamoituneessa maaperässä pyriitin reaktio nopeutuu Fe3+-ionien liukoisuuden ansiosta. Pyriitin laajan ominaispinta-alan vuoksi sen reaktionopeus hapen kanssa on suuri.
Nopeampi hapetusreaktio tapahtuu reaktioyhtälön 8 mukaisesti. (Harmanen 2007, 9, 13.)

FeS2 + 2 Fe3+ → 3 Fe2+ + 2 S

(Reaktioyhtälö 8)
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Australialaisessa happamien sulfaattimaiden hallintaan liittyvässä ohjeistuksessa käytetty
pyriitin täydellinen hapetusreaktio, jonka mukaan kaikki pyriitin sisältämä rikki hapettuu, on
esitetty reaktioyhtälössä 9. Reaktioyhtälön 9 perusteella voidaan laskea happaman sulfaattimaan teoreettisesti suurin mahdollinen hapontuottopotentiaali. (Ahern ym. 2004, A1-5, F110.) Maaperän hapontuottopotentiaalia voidaan tutkia myös kemiallisesti titraamalla.

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O → Fe(OH)3 + 2 SO42- + 4 H+

2.3

(Reaktioyhtälö 9)

Happamoituminen ja sen seuraukset

Hapettumisreaktioista vapautuu vetyioneja (H+) ja muodostuu rikkihappoa (H2SO4), jotka
happamoittavat maaperää voimakkaasti. Maaperän neutraloivat aineet sitovat ylimääräisiä
vetyioneja, mutta suomalainen luontaisesti hapan maaperä sisältää vain vähän kalkkikiveä
ja muita emäksisiä mineraaleja, eikä näin ollen pysty vastustamaan vetyionien vaikutusta
merkittävästi. (Hartikainen 2016, 144,146, 154.)
Maaperän puskurikyvyn ylittyessä maaperä happamoituu. Happamuus heikentää kasvien
kasvamista sitomalla ja/tai huuhtomalla ravinteita, myös haitallisten aineiden kuten alumiinin liukoisuus kasvaa happamissa olosuhteissa. (Hartikainen 2016, 144,146, 154.)

2.3.1 Ympäristöriskit
Hapettumisreaktiossa muodostunut rikkihappo (H2SO4) aiheuttaa metallien liukenemista
maaperästä, mikä maaperän kastumisen yhteisvaikutuksesta johtaa happamien sulfaattimaiden valumavesien ympäristöongelmiin. Kuivina kausina metallit varastoituvat maaperään, mutta maaperän kastuessa sade- ja/tai sulamisvesien vaikutuksesta metallit voivat
huuhtoutua vesistöihin. (Sutela ym. 2012, 11-17.) Åbo Akatemian lehtori Peter Österholm
(Tekniikka ja Talous 2014) pitää happamia sulfaattimaita ylivoimaisesti Suomen pahimpana
raskasmetalliongelmana, sillä maaperässä luonnostaan esiintyvät metallit kuten alumiini,
kadmium mangaani ja nikkeli valuvat vesistöihin aiheuttaen pahimmillaan monisatakertaiset
pitoisuudet taustapitoisuuksiin verrattuna.
Pahimmillaan happamista sulfaattimaista johtuva hapan metallipitoinen valunta aiheuttaa
vesistöissä pysyviä vaikutuksia biodiversiteettiin ja eliöstön häviämistä yksilötasolta lajipopulaatioihin. Vesistön kannalta pahimmat olosuhteet muodostuvat kuivien kausien jälkeen,

8
kun hidastuneen virtaaman aikana esiintyy rankkasateita. Virtaaman ollessa hidastunut on
happamuuden laimeneminenkin vähäisempää, kovien sateiden huuhtoessa metalleja happaman sulfaattimaan pinnasta vesistöihin. Metallien toksiset vaikutukset voimistuvat veden
pH:n ollessa hapan. Valunnan vastaanottavan vesistön kemiallinen ja ekologinen tila heikkenee metallipitoisuuden kasvamisen sekä pH-arvon laskemisen vuoksi. Esimerkiksi happamien sulfaattimaiden vaikutusalueella sijaitsevissa jokivesistöissä erityisesti kadmiumin
ympäristönormien mukaiset pitoisuudet tyypillisesti ylittyvät, vesistöjen kemiallinen tila on
luokiteltu heikoksi ja ekologinen tila on korkeintaan tyydyttävä. (Sutela ym. 2012, 11-22.)
Pohjanmaalla, jossa happamia sulfaattimaita on pinta-alaltaan Suomessa eniten, jokien kalakannat ovat kokeneet isoja muutoksia ja ravut ovat kokonaisuudessaan hävinneet (Tekniikka ja Talous 2014). Happamien sulfaattimaiden vesistövaikutuksia on havainnollistettu
kuviossa 2.

Kuvio 2. Happamien sulfaattimaiden aiheuttamat vesistövaikutukset (mukailtu Suonperä
2019)

2.3.2 Tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset
Ympäristöriskien lisäksi happamat sulfaattimaat aiheuttavat ongelmia ja kustannuksia lisääviä

toimenpiteitä

useilla

toimialoilla.

Suurimmat

maankäytön

aiheuttamat
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ympäristövaikutukset happamilla sulfaattimailla ovat lähtöisin maataloustuotannosta. (Karppinen ym. 2016, 6.) Happamoitunut maaperä vaatii maataloudessa peltojen runsasta vuosittaista kalkitsemista hyvien kasvuolosuhteiden luomiseksi. Pintakalkitus ei poista syvemmällä maaperässä happamoituneen maa-aineksen aiheuttamia vesistöhaittoja, kun hapettuneen maaperän läpi suotautunut vesi kulkeutuu salaojia pitkin alapuolisiin vesistöihin.
Pelto-ojituksen kuivattava vaikutus laskee pohjavedenpinnan tasoa ja mahdollistaa happaman sulfaattimaan hapettumisen yhä syvemmältä. (Sierla ym. 2009, 32, 49.)
Maataloustuotannon lisäksi myös metsien ojitus ja turvetuotannon maanmuokkaus happamilla sulfaattimailla voivat aiheuttaa sulfidikerroksen hapettumisen (Sierla ym. 2009, 32,
49). Metsätaloudessa happamat sulfaattimaat vaikuttavat puuston kasvuun, joka hidastuu
maaperän pH:n ollessa < 4, jolloin ravinteiden huuhtoutuminen lisääntyy (Harmanen 2007,
20; Luonnonvarakeskus 2012). Yhteiskuntarakentamisessa liejuiset happamat sulfaattimaat ovat geoteknisiltä ominaisuuksiltaan heikkoja ja vaativat erilaisia pohjanvahvistuskeinoja kuten stabilointia. Lisäksi happamat sulfaattimaat aiheuttavat korroosiota teräs- ja betonirakenteisiin. (Ramboll Finland Oy 2018, 14.)

2.4

Riskiluokitus

Yleistä riskiluokitusta happamille sulfaattimaille ei ole käytössä Suomessa. Geologian tutkimuskeskus on liittänyt happamien sulfaattimaiden kartoitukseen käytettyjen kairauspisteiden ”lisätietoja” -kohdan yhteyteen riskiluokituksen, johon vaikuttavat potentiaalisen happaman sulfaattimaakerroksen alkamissyvyys maanpinnasta mitattuna, maaperän pH sekä rikkipitoisuus. Happamoitumisriski on huomioitava, mikäli maankäyttö edellyttää kuivattamista
potentiaalisen happaman sulfaattimaakerroksen alkamissyvyyden alapuolelle. Maaperästä
mitattu minimi pH kuvastaa maan happamoitumisen sen hetkistä tilannetta. Rikkipitoisuusmäärityksen perusteella voidaan arvioida maa-aineksen hapontuottopotentiaali, eli kuinka
paljon maa-aines voi hapettuessaan aiheuttaa happamuutta ympäristöönsä. Riskiluokitus
ei huomioi happamia hiekkoja. (Suomela ym. 2014, 17.) Geologian tutkimuskeskuksen riskiluokitus on esitetty kuviossa 3.
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Kuvio 3. Happamien sulfaattimaiden riskiluokitus (Maa- ja metsätalousministeriö 2014)

Teoreettisesti rikkipitoisuuden avulla laskettu hapontuottopotentiaali ei huomioi maa-aineksen muita ympäristöriskien muodostumiseen vaikuttavia ominaisuuksia. Happamien sulfaattimaiden hapontuottopotentiaali vaihtelee huomattavasti rikkipitoisuuden ja maa-aineksen puskurointikyvyn vaikutuksesta, jolloin hapontuottopotentiaalia voidaan pitää tärkeimpänä kriteerinä maa-aineksen riskiluokituksessa. (Auri ym. 2018, 11.) Riskiluokituksessa
tulisi huomioida myös maa-aineksen irtotiheys, joka vaikuttaa hapettumisesta aiheutuvaan
happokuormituksen ominaisuuksiin (Suomen ympäristökeskus 2021).

2.5

Esiintyminen Suomessa

Happamia sulfaattimaita esiintyy tyypillisesti jääkauden jälkeen muodostuneen Litorina-meren ylimmän rannan alapuolisella vaikutusalueella Suomen rannikolla, jossa on Geologian
tutkimuskeskuksen (GTK) toimesta tehty maastokartoitusta happamien sulfaattimaiden
esiintymisen todennäköisyydestä. Lisäksi järvien pohjilla ja kallioperän mustaliuskealueilla
on havaittu sulfidirikkipitoisia sedimenttejä. (Geologian tutkimuskeskus 2020; Suomen ympäristökeskus 2021.)
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GTK:n yleiskartoituksessa happaman sulfaattimaan tunnistaminen perustuu kairausnäytteiden pH-mittauksiin ja inkubointiin, kairaustiheys on ollut yksi kairaus / 1-2 km2. Kartalla
esiintymisen todennäköisyys on luokiteltu väritunnisteilla: punainen väri kertoo suuresta ja
oranssi väri kohtalaisesta todennäköisyydestä happaman sulfaattimaan esiintymiselle, tummansiniset ja vaaleansiniset alueet kertovat pienestä tai hyvin pienestä todennäköisyydestä
happaman sulfaattimaan esiintymiselle. Maastokartoituksen lisäksi valuma-alueilla voidaan
vesistöjen tilan seurannan perusteella arvioida happamien sulfaattimaiden esiintymisalueita. Ajantasainen kartta on esitetty kuvassa 3. (Geologian tutkimuskeskus 2020.)

Kuva 3. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys -kartta, kuvakaappaus
karttapalvelusta (Geologian tutkimuskeskus 2021)
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2.6

Ohjeistukset ja lainsäädäntö

Yksinomaan happamia sulfaattimaita koskevaa lainsäädäntöä ei ole säädetty Suomessa.
Useilla toimialoilla on kuitenkin tehty useita erilaisia maaperään tai vesistöön liittyviä tutkimuksia, joiden perusteella on annettu ohjeistuksia happamien sulfaattimaiden huomioimiseksi sekä riskien hallitsemiseksi maankäytössä. Suurin osa tutkimuksista on tehty maatalouden toimialalla, koska happamat sulfaattimaat Suomessa ovat pääosin viljelykäytössä.
(Suomen ympäristökeskus 2021.) Seuraavassa on lueteltu 2000-luvulla toteutettuja hankkeita/tutkimuksia/ohjeita Suomessa:
•

Maa- ja metsätalousministeriön raportti 2009, ”Kohti happamien sulfaattimaiden hallintaa”

•

CATERMASS Life+ -hanke 2010-2012, ”Happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien vähentäminen”, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Maa- ja
elintarviketalouden tutkimuskeskus

•

Sulfaattimaat väylähankkeissa -esiselvitys 2014, Liikennevirasto

•

Circ Vol -hanke 2014-2020, Turku Science Park Oy, Helsingin kaupunki, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Forum Virium Helsinki, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus, Oulun kaupunki, Geologian tutkimuskeskus, Varsinais-Suomen liitto

•

Sulfa 1 ja 2 -hankkeet 2015-2019, ”Happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutusten vähentäminen” ja ”Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla”, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Åbo Akademi

•

Liikenneviraston ohje 13/2017

•

Maastokäytteisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille
2017-2020, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus, Åbo Akademi

•

Esiselvitys happamien sulfaattimaiden huomioimiseksi ja toimenpiteiksi infrahankkeissa pääkaupunkiseudulla 2018, Ramboll Finland Oy

•

Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla 2018-2020, Tapio Oy, Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Suomen Metsäkeskus

•

Turvetuotannon tarkkailuohje, Ympäristöministeriö 2020
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Lisäksi tällä hetkellä on valmisteilla kansallinen ohje maankäytön suunnitteluun. Happamat
sulfaattimaat aiheuttavat hapettuessaan merkittäviä ympäristöriskejä, jolloin esimerkiksi
maarakentaminen tai ojittaminen saattaa edellyttää voimassa olevan lainsäädännön huomioimista ainakin seuraavilta osin:
•

Ympäristönsuojelulain (527/2014) tarkoitus on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja
sen vaaraa, ehkäistä ja vähentää päästöjä sekä poistaa pilaantumisesta aiheutuvia
haittoja ja torjua ympäristövahinkoja (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 1 §). Ympäristönsuojelulaissa on määrätty ehkäisemään ja rajoittamaan pilaantumista, pilaantumisen torjuntavelvollisuudesta ja ennalta varautumisvelvollisuudesta (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 7 §, 14-15 §). Happamien sulfaattimaiden hapettuminen
maankäytön yhteydessä voi aiheuttaa ympäristöhaittoja läheisiin vesistöihin. Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesti on huomioitava happaman sulfaattimaaaineksen asianmukainen käsittely esimerkiksi rakennushankkeilla välivarastoinnista loppusijoittamiseen asti.

•

Jätelain (646/2011) tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa

vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja
haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista (Jätelaki 646/2011,1 §). Jätelain mukaan on
ehkäistävä jätteen syntymistä, jos tämä ei onnistu on velvollisuus valmistella
jäte uudelleenkäyttöä varten, hyödyntää muualla tai loppukäsiteltävä (Jätelaki
646/2011, 8 §). Jätteen käsittelyssä on huomioitava, että siitä ei saa aiheutua
vaaraa tai haittaa ympäristölle (Jätelaki 646/2011, 13 §). Kun happamia sulfaattimaita joudutaan poistamaan esimerkiksi maarakennuskohteella, ne voidaan luokitella jätteeksi, jolloin on huomioitava em. jätelain edellyttämät toimenpiteet. Maamassoja voidaan joutua esimerkiksi neutraloimaan ja/tai stabiloimaan ennen loppusijoittamista metallien liukenemisen vähentämiseksi. Loppusijoituspaikan valintaan
saattaa vaikuttaa myös PIMA-asetuksessa annettujen vesieliöille haitallisten aineiden pitoisuuksien raja-arvot (Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden
ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007, Liite).
•

Vesilaissa (587/2011) on määrätty vesitaloushankkeen luvanvaraisuudesta, jos se
voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai
vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos: aiheuttaa
luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa
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sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä, sekä aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille (Vesilaki 587/2011, 3 luku 2 §). Ojitus on luvanvaraista,
jos ojitus voi aiheuttaa pilaantumista vesialueilla (Vesilaki 587/2011, 5 luku 3 §).
Luvassa määritellään ojituksen kuivatussyvyys, jota määrättäessä on otettava huomioon maan laatu (Vesilaki 587/2011, 5 luku 15 §). Vesilain (587/2011) nojalla ojitustoimenpiteet happamilla sulfaattimailla saattavat olla luvanvaraista toimintaa ja
edellyttää toimenpiteitä happamuushaittojen ehkäisemiseksi.
•

Luvanvaraisten vesitaloushankkeiden suunnitteluun on vesilain (587/2011) nojalla
annettu valtioneuvoston vesitalousasioita koskeva asetus (1560/2011). Asetuksen
mukaan ojitussuunnitelmaan on sisällytettävä selvitys ojitettavan alueen maalajeista ja happamien sulfaattimaiden esiintymisestä (Valtioneuvoston asetus vesitalousasioista 1560/2011, 3 luku 26 §).

•

Laissa metsälain muuttamisesta (1085/2013) säädetään luonnon monimuotoisuuden ja maaperän vesitalouden säilyttämisestä, mikä koskee myös vesistöjen välitöntä ympäristöä (Laki metsälain muuttamisesta 1085/2013, 3 luku 10 §), lisäksi
laissa kielletään elinympäristöä vahingoittava maanpinnan käsittely (1085/2012, 3
luku 10a §). Harjoittaessa metsätaloutta happamilla sulfaattimailla on huomioitava
happamuuden vahingoittava vaikutus ja toimittava lain metsälain muuttamisesta
(1085/2013) edellyttämällä tavalla.

15

3
3.1

Hapettumiseen ja happamoitumiseen vaikuttavat tekijät
Hapettumisreaktio

Happamien sulfaattimaiden hapettumisreaktio on kokonaisuudessaan monimutkainen, jolloin siihen liittyy useita hapetustuotteita (Pousette 2010, 6). Hapettuminen on kemiallinen
reaktio, jonka rektionopeuteen vaikuttaa reagoivien aineiden luonne ja pitoisuus, reaktiopinta-ala, lämpötila sekä mahdollinen katalyytti (Hänninen ym. 2014, 93-104).
Hapetusreaktiot happamissa sulfaattimaissa mielletään ainakin osittain myös mikrobiologisiksi, jolloin bakteerit nopeuttavat kemiallisia reaktioita (Hartikainen 2016, 155). Bakteerien
lisääntymiseen vaikuttavat maaperässä vallitsevat olosuhteet (Harmanen 2007, 13).

3.2

Rikkipitoisuus

Maaperän hapontuottopotentiaalia arvioidaan yleisesti rikkipitoisuuden perusteella, koska
happamien sulfaattimaiden sisältämä sulfidirikki muodostaa hapettuessaan happamuutta.
Mitä suurempi maa-aineksen rikkipitoisuus on, sitä suurempi on sen hapontuottopotentiaali.
(Ramboll Finland Oy 2018, 21; Suomen ympäristökeskus 2021.)
Ruotsalaisessa luokitusjärjestelmässä yli 5000 mg/kg:n (0,5 %) rikkipitoisuus aiheuttaa korkean hapontuottopotentiaalin (Pousette 2007, 17). Suomessa yli 2000 mg/kg (0,2 %) rikkipitoisuutta pidetään happamille sulfaattimaille tyypillisenä. Hienorakeisten maalajien kokonaisrikkipitoisuus korreloi hyvin haitallisen sulfidirikkipitoisuuden kanssa. Eloperäisten maalajien hapontuottopotentiaalin arviointi rikkipitoisuuden perusteella on epävarmaa, sillä rikki
esiintyy näissä maalajeissa pääosin orgaanisessa muodossaan. (Suomen ympäristökeskus
2021.)
Raudan ja rikin suhde
Maa-aineksen hapontuottopotentiaali ei riipu yksiselitteisesti rauta- ja rikkipitoisuuden suhteesta, mutta määrittelyä voidaan käyttää ääripäiden erottamiseksi (Pousette 2007, 10).
Pousetten (2010, 59) tutkimuksissa todetaan raudan ja rikin suhteen ollessa > 3 ovat pH:n
minimiarvot olleet < 4 ja suhteen ollessa > 60 pH:n miniarvot ovat olleet > 4. Välillä 3 < 60
ei voida ennustaa happamoitumispotentiaalia.

3.3

Maalaji ja rakeisuus

Geoteknisessä maalajiluokituksessa maalajit nimetään niiden rakeisuuden ja humuspitoisuuden perusteella (Rantamäki ym. 2004, 63-64). Happamat sulfaattimaat ovat yleisimmin
liejuisia sedimenttejä eli geoteknisen luokituksen mukaan liejua, savea tai silttiä,
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hapontuottopotentiaalia on todettu joissain määrin myös hiekassa, moreeneissa ja turpeessa (Auri ym. 2018, 3-4).
Karkearakeisemmat maalajit tuottavat eloperäisen aineksen ja savimineraalien puuttumisen vuoksi happoa alhaisemmillakin rikkipitoisuuksilla (0,01-0,2 %), kun hienorakeisempien
savi- ja silttimaa-ainesten on todettu aiheuttavan vesistöhaittoja rikkipitoisuuden ollessa
> 0,2 % (Suomela ym. 2014, 16). Karkeamman maa-aineksen vedenläpäisykyky on hienorakeisia maalajeja suurempi, jolloin veden ja sen mukana metallien ja happamuuden kulkeutuminen maaperässä nopeutuu (Ramboll Finland Oy 2018, 23). Toisaalta nopean huuhtoutumisen vuoksi voidaan olettaa, että karkearakeisten happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutukset ovat hienorakeisiin maihin verrattuna kestoltaan lyhyempiä (Suomela ym.
2014, 16).

3.4

Puskuriominaisuudet

Ruotsalaisissa tutkimuksissa maanäytteiden rikkipitoisuudet ovat olleet lähes samansuuruisia, mutta hapontuottopotentiaali on ollut vaihteleva. Vaihtelevuuden arvellaan johtuvan
maa-ainesten erilaisesta puskurointikyvystä. (Pousette 2010, 78.) Happaman sulfaattimaan
puskuroitumisessa maaperä sitoo hapettumisreaktiossa vapautuneita vetyioneja (H+), joiden aktiivisuudesta kertoo pH-arvo. Maaperän puskuroituminen perustuu vetyionien sitomiseen siten, että ne vapautuvat vain pH:ta nostettaessa. (Hartikainen 2016, 148-149.)
Maa-aineksen sisältämällä eloperäisellä aineksella tiedetään olevan pH:ta puskuroivia ominaisuuksia, jolloin humuspitoisuus kertoo maa-aineksen luontaisesta puskurointikyvystä
happamoitumista vastaan (Ramboll Finland Oy 2018, 23). Ruotsalaisen ohjeistuksen mukaan yli 8 % humuspitoisuudella on happamoitumista puskuroiva vaikutus (Pousette 2007,
18).
Happamuutta aiheuttavat vetyionit sitoutuvat maaperässä voimakkaasti savimineraaleihin,
jolloin korkea savipitoisuus voi lisätä maaperän puskurointikykyä. Lisäksi puskurointikykyyn
vaikuttavat maaperän emäksiset mineraalit kuten kalkkikivi. (Hartikainen 2016, 146, 149.)

3.5

Vesipitoisuus

Happamille sulfaattimaille on tyypillistä korkea vesipitoisuus, joka voi korreloida näytteiden
rikkipitoisuuden ja näin ollen myös hapontuottokyvyn kanssa. Esimerkiksi Ramboll Finland
Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan lähes kaikissa maanäytteissä (70 kpl), joilla oli yli 100
%:n vesipitoisuus, todettiin myös korkea kokonaisrikkipitoisuus (> 0,5 %). (Ramboll Finland
Oy 2018, 48.) Myös Hämäläinen (2018, 54) toteaa opinnäytetyössään Espoon alueella tehtyjen tutkimusten perusteella korkean vesi- ja rikkipitoisuuden yhteyden olevan merkittävä
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lineaarisen korrelaatiokertoimen avulla tarkasteltuna. Korkea vesipitoisuus ei aina indikoi
korkeaa rikkipitoisuutta, sillä maa-aineksen vesipitoisuuteen vaikuttavat myös maa-aineksen rakeisuus ja humuspitoisuus (Ramboll Finland Oy 2018, 48).

3.6

Maaperän mikrobiologiset olosuhteet ja lämpötila

Hapetusreaktion alkaessa maaperän happamoituminen on hidasta, mutta pH:n laskiessa
bakteerien toiminnan ansiosta happamoituminen kiihtyy (Palko ym. 1987). Hapettuneen
kerroksen pH:n laskiessa tasolle 2,0-3,5 (yläraja 4,0) muodostuvat optimaaliset olosuhteet
pelkistyskykyisimmän Thiobacillius Ferrooxidans -bakteerin kasvamiselle. Hapetusreaktioita nopeuttavien bakteerien toimintaa rajoittaa maaperän kosteus- ja happiolosuhteiden
lisäksi lämpötila. (Harmanen 2007, 13-15.)
Suomen ympäristökeskuksen Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille -hankkeessa (Tunnistus-hanke) inkubointi toteutettiin eri lämpötiloissa. Tutkimuksessa pH:n laskun todettiin olevan nopeinta lämpötilan ollessa 30-40 °C.
(Suomen ympäristökeskus 2021.) Myös Hydro-Pohjanmaa-hankkeessa lämpötilan nousun
todettiin vaikuttavan koekentän vesistöjen laatuun (Karhunen ym. 2014, 10). Palko ym.
(1985,14) arvioivat niin ikään sulfidien hapettumisen ajoittuvan Suomessa vuoden lämpöisimpään ajanjaksoon kesä-elokuuhun. Toisaalta routakerroksen alapuolella lämmön hitaan
johtumisen vuoksi hapettumisreaktiot tapahtuvat talvella (Harmanen 2007, 13).

3.7

Katalyytti

Happamilla sulfaattimailla kemiallisia reaktioita nopeuttava aine eli katalyytti voi olla ferrirauta (Fe3+). Hapettuneiden maa-ainesten pinnoille ferroraudasta (Fe2+) mikrobiologisesti
muodostuneet ferrirautasaostumat voivat toimia katalyyttina rikkihapon muodostumiselle
erittäin happamissa (pH < 3,5) olosuhteissa, jolloin aine pysyy liukoisessa muodossaan.
Reaktio tapahtuu reaktioyhtälön 10 mukaisesti. (Hartikainen 2016, 155.)

2 S + 12 Fe3+ + 8 H2O → 12 Fe2+ + 2 SO42- +16 H+

(Reaktioyhtälö 10)

Reaktio on jatkuva, sillä reaktiotuotteena muodostuu sulfaatin lisäksi ferrorautaa, joka voi
mikrobiologisen toiminnan seurauksena hapettua yhä uudestaan ferriraudaksi (Hartikainen
2016, 155). Lisäksi bakteerit saattavat suotuisissa olosuhteissa nopeuttaa alkuainerikin hapettumisreaktiota (Harmanen 2007, 13).
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4
4.1

Happamien sulfaattimaiden laboratoriotutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelmien kehitys

Happamiin sulfaattimaihin kohdistuvia tutkimuksia on tehty jo vuodesta 1910 (Harmanen
2007, 10). Vielä tänäkin päivänä kehitetään happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ja
riskinarviointiin nopeampia ja kustannustehokkaampia tutkimusmenetelmiä tutkimuskeskusten, konsultointiyritysten ja korkeakoulujen toimesta.
Kangas (2010, 63) testasi diplomityössään eri tutkimusmenetelmiä ja suosittelee happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen kokonaisrikki- ja sulfaattipitoisuuden määrittämistä,
koska tulosten avulla voidaan arvioida myös hapontuottopotentiaalia. Vertanen pitää opinnäytetyössään selvänä, ettei yksittäistä testiä happaman sulfaattimaan tunnistamiselle ole
olemassa (Liikennevirasto 2016, 20). Happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ensisijaisia menetelmiä ovat tällä hetkellä pH-mittaukset (inkubointi) ja kokonaisrikkimääritys (Auri
ym. 2018, 11).

4.2

Inkubointi

Yksinkertainen ja yleinen tutkimusmenetelmä happamien sulfaattimaiden tunnistukseen ja
hapontuottokyvyn arviointiin on inkubointi, jossa maanäytettä hapetetaan eli altistetaan ilmakehän hapelle laboratorio-olosuhteissa. Näytettä kostutetaan tarpeen mukaan, jotta
näyte säilyisi ns. ”luonnonkosteana” testin ajan. Inkuboinnin aikana näytteen hapettumista
seurataan pH-mittauksilla. (Suomen ympäristökeskus 2021.)
Menetelmä kuvaa hyvin maa-aineksen luonnollista hapettumista, mutta hapettumisprosessin nopeus vaihtelee ja pH-arvon laskemiseen saattaa kulua jopa 19 viikkoa. Inkuboinnin
tehostamista tutkittiin Suomen ympäristökeskuksen Tunnistus-hankkeessa. Näytepaksuuden pienentämisellä, näytteen sekoittamisella ja lämpötilan nostamisella noin 30 °C:seen
maanäytteen pH saattoi laskea jo neljän viikon aikana. (Suomen ympäristökeskus 2021.)

4.3

Asiditeetti

Asiditeetilla tarkoitetaan maa-ainesnäytteen potentiaalia neutraloida siihen liuotettuja
emäksiä. Se on maailmanlaajuisesti käytetty menetelmä, jolla saadaan tietoa maa-aineksen hapontuottopotentiaalista. Tutkimuksesta saatu tulos on maa-aineksesta hapettuessa
vapautuvien vetyionien määrä kuiva-ainekiloa kohti (mmol H+/kg). Selvittämällä happokuormitusta aiheuttavan maa-aineksen määrä paino- tai tilavuusyksikössä, voidaan laskea hapettumisesta muodostuva kokonaiskuormitus ja saatu tulos korreloi hyvin liukenevien myrkyllisten metallien määrän suhteen. (Auri ym. 2020, 38; Suomen ympäristökeskus 2021.)
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Tunnistus-hankkeessa asiditeettimääritystä testattiin hapettamalla näytteitä inkuboimalla
(TIA=Total Incubation Acidity) ja kemiallisesti vetyperoksidilla (TPA=Total Peroxide Acidity).
Vetyperoksidihapetusta voidaan käyttää myös maastossa pikakokeena happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen, mutta tulokseen vaikuttaa maa-aineksen sisältämä eloperäisen
aineksen määrä. Tutkimuksen mukaan vetyperoksidihapetusta voidaan käyttää, kun maaaineksen hehkutushäviö < 20 %. Hapettuneesta maakerroksesta voidaan tutkia myös toteutunut asiditeetti (TAA=Total Actual Acidity), joka antaa tietoa jo muodostuneesta kuormituksesta. Testi toteutetaan liuottamalla hapetettu maanäyte kaliumkloridi-liuokseen (KCl),
jonka jälkeen hapontuottopotentiaali selvitetään titraamalla natriumhydroksidilla (NaOH) liuoksen pH arvoon 6,5. Suomen olosuhteisiin parempana pidetään pH-arvoa 5,5. Menetelmää pidetään luotettavana kuvaamaan maa-aineksen todellista hapontuottopotentiaalia erityisesti silloin, kun koe toteutetaan inkuboidulla maanäytteellä. (Suomen ympäristökeskus
2021.) Asiditeetin laskentatapa on esitetty kaavassa 1 (Mattbäck 2021).

𝑚𝑚𝑜𝑙 𝐻+

𝐴𝑠𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖 (

𝑘𝑔

c∗V

) = (m∗1000 )

(Kaava 1)

jossa c = NaOH-liuoksen konsentraatio (mol/l), V = Titraukseen kulunut NaOH-liuoksen tilavuus (ml) ja m = Näytteen kuivapaino (g ka) (Mattbäck 2021).
Asiditeettia voidaan arvioida esimerkiksi seuraavien raja-arvojen perusteella (Suomen ympäristökeskus 2021):

4.4

-

Alhainen kuormitus < 20 mmol H+/kg

-

Suuri kuormitus 20-100 mmol H+/kg

-

Erittäin suuri kuormitus > 100 mmol H+/kg

NAG-menetelmä (Net Acid Generation)

NAG-testi on tutkimusmenetelmä, jolla voidaan määritellä maanäytteen nettohapontuotanto
eli hapettumisessa muodostuvan rikkihapon määrä kiloina kohti tonnia maa-ainesta (kg/t).
Testissä maanäyte hapetetaan kemiallisesti vetyperoksidiliuoksella (H2O2), jolloin sulfidien
hapettumisen lisäksi maa-aineksen sisältämä eloperäinen aines hapettuu. Näytteestä voidaan mitata hapetuksen jälkeinen pH (NAG-pH), joka kuvaa hapettuneen maa-aineksen
minimi pH:ta. (Amira International 2002, A-5, D-2 - D-5.)

20
Kemiallisen hapetuksen jälkeen maa-ainesta titrataan emäksellä esimerkiksi natriumhydroksidiliuoksella (NaOH) kunnes pH saavuttaa arvon 4,5. Titraukseen kuluneen NaOH-liuoksen tilavuuden perusteella voidaan laskea maa-aineksen hapettuessa muodostuvan rikkihapon (H2SO4) teoreettinen määrä kaavassa 11 esitetyn yhtälön mukaisesti. Mikäli muodostuvan rikkihapon määrä on yli 25 kg/ H2SO4 /tonni maa-ainesta, voidaan testi uusia pienemmällä näytemäärällä. Jos näytettä titrattaisiin pH-arvoon 4,5-7, muodostuvan rikkihapon määrän lisäksi arvo sisältäisi hydroksidina saostuvia metalli-ioneja. (Amira International
2002, A-5, D-2 - D-5.)

𝑘𝑔

49 ∗V∗C

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜ℎ𝑎𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 ( ) = (
𝑡

m

)

(Kaava 2)

jossa 49 = M (H2SO4) / 2 = 98,079 g/mol / 2, V = titraukseen kulunut NaOH-liuoksen tilavuus
(l), c = NaOH-liuoksen konsentraatio (mol/l) ja m = Reagoineen näytteen paino (g ka) (Amira
International 2002, D-5).
NAG-testissä käytetty kemiallinen vetyperoksidihapetus on nopea, mutta luontaista hapettumista voimakkaampi reaktio, sillä menetelmällä lähes kaikki maaperän sisältämä rikki
saadaan hapettumaan. Luonnossa rikin hapettuminen on todennäköisesti epätäydellisempää, jolloin luonnonolosuhteissa hapettuneen maaperän todellinen minimi pH saattaa olla
korkeampi kuin NAG-pH. (Ramboll Finland Oy 2018, 24.) Amira Internationalin (2002, D-5)
mukaiset raja-arvot NAG-testin tuloksille on esitetty taulukossa 1.

NAG-pH

NAG (kg H2SO4/tonni)

= 4,5

0

< 4,5

0-5

Hapontuottopotentiaali
Ei happoa tuottava
Potentiaalisesti happoa tuottavaa, alhainen kapasiteetti

< 4,5

>5

Potentiaalisesti happoa tuottavaa

Taulukko 1. NAG-testitulosten raja-arvot (Amira International 2002, D-5)
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4.5

ABA-menetelmä (Acid Base Accounting)

Kaivosjätteiden tutkimiseen kehitetty ABA-testi perustuu hapontuottopotentiaalin (AP = Acid
Potential) ja neutralointipotentiaali (NP = Neutralizing Potential) määrittämiseen. Menetelmää on käytetty myös happamien sulfaattimaiden tutkimiseen. (Ramboll Finland Oy 2018,
26; Punkkinen ym. 2021.)
Tutkimuksissa näytteen kokonaisrikki- tai sulfidirikkipitoisuuden perusteella lasketaan näytteen hapontuottopotentiaali. Neutralointipotentiaali määritetään karbonaattien ja muiden alkalimateriaalien pitoisuuksien perusteella. Tuloksia ja tutkittua maa-ainesta voidaan arvioida kahdella tavalla neutralointikyvyn ja hapontuoton suhteen (NPR = NP/AP) tai neutralointikyvyn ja hapontuoton vähennyksen (NNP = NP-AP) perusteella. (Punkkinen ym.
2021.)

4.6

MRM-menetelmä (Mark Radon Miljön)

MRM-menetelmä on ruotsalaisen Mark Radon Miljön konsultant AB:n kehittämä tutkimusmenetelmä, joka koostuu erillisistä aerobisista ja anaerobisista liuotuksista. Anaerobisen
liuotuksen avulla tutkitaan maa-aineksen kemiallisia ominaisuuksia ennen hapettumista.
Testi toteutetaan sekoittamalla luonnonkosteaan maanäytteeseen viisinkertainen määrä
vettä kuiva-ainetta kohden (L/S = 5 l/kg). Vedestä ja maa-aineksesta muodostuneen liuoksen annetaan laskeutua 1,0-1,5 tuntia, jonka jälkeen vesifaasista mitataan pH, redox ja
sähkönjohtavuus. (Pousette ym. 2008, 2.)
Aerobinen liuotus koostuu vähintään 10 liuotuskerrasta, jossa vettä johdetaan kuivatun ja
hienonnetun maa-aineksen läpi (Pousette ym. 2008, 2). Pousetten (2007, 18) mukaan maaaines kuivuu ja kastuu luonnossa useita kertoja vuoden aikana, jolloin menetelmää voidaan
pitää luonnonolosuhteita mukailevana uunikuivatusta lukuun ottamatta. Hienonnetun maaaineksen läpi suotautuneesta vedestä mitataan pH, redox ja sähkönjohtavuus. Liuotuksen
jälkeen näytettä kuivataan uunissa 105 °C:ssa 24 tuntia ja tehdään uusi liuotus. Liuotuskertoja jatketaan tarpeen mukaan, kunnes näytteestä suotautuneen veden pH pysyy muuttumattomana. (Pousette ym. 2008, 2.)
MRM-menetelmän mukaiset raja-arvot kuvaavat aerobisten liuotuskertojen määrää, kunnes
pH on laskenut < 4. Happamoitumispotentiaali on nopea liuotuskertojen määrän ollessa <
5 ja hidas, kun liuotuskertoja on > 15. (Pousette 2007, 17.) MRM-menetelmää käytetään
Ruotsissa happamien sulfaattimaiden riskiluokitukseen liittyvissä tutkimuksissa. Luokituksessa huomioitavat parametrit ovat vesiliuotusten määrä minimi pH:n saavuttamiseksi,
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rikkipitoisuus, raudan ja rikin suhde, eloperäisen aineksen määrä sekä maan tilavuus ja
vedenläpäisevyys. (Pousette 2010, 16-17.)

4.7

Redox

Redox-reaktiot tarkoittavat hapetus-pelkistysreaktioita, joissa elektroneita siirtyy kahden aineen välillä. Reaktiot tapahtuvat aina samanaikaisesti, toisen aineen luovuttaessa elektroneita aine hapettuu ja toinen aine vastaanottaa elektronit ja pelkistyy. Pelkistyvä aine toimii
reaktioissa hapettimena, joka aiheuttaa toisen aineen hapettumisen. (Hänninen ym.
2018,104.) Happamien sulfaattimaiden redox-potentiaalin mittauksella saadaan tietoa maaperän hapettumisasteesta, sillä hapetusreaktion vaikutuksesta maaperän redox-potentiaali
kasvaa. (Pousette 2007, 5.)
Pousetten (2007, 17) mukaan potentiaalisen happaman sulfaattimaan redox-arvo on < 0
mV ja hapettuneen todellisen happaman sulfaattimaan redox-arvo on > 200 mV. Liikenneviraston (2017, Liite 5/4) ohjeessa happamien sulfaattimaiden tutkimuksissa suositellaan
redox-potentiaalin mittaamista maavedestä. Maan redox-potentiaalin ollessa < 200 mV
(NHE) maassa vallitsevat pelkistävät olosuhteet ja mikrobiologinen korroosio on mahdollista. Mikrobiologinen korroosio on voimakasta, kun redox-potentiaali on < 100 mV (NHE).
(Liikennevirasto 2017, Liite 5/4.) Redox-potentiaalin mittaustulosten arvioinnissa on syytä
huomioida maa-aineksen mahdollinen hapettuminen esimerkiksi näytteiden kuljetuksen ja
säilytyksen aikana, mikäli arvo mitataan vasta laboratoriossa (Ramboll Finland Oy 2018,
17).

4.8

Johtoluku (EC) ja sulfaattipitoisuus

Maa-aineksen sähkönjohtavuuden eli johtoluvun (EC=Electrical Conductivity) määrittäminen kertoo maa-aineksen sisältämien vesiliukoisten suolojen määrästä. Happamien sulfaattimaiden sulfaattipitoisuus korreloi hyvin maa-aineksen sähkönjohtavuuden kanssa eli mitä
enemmän maa-aineksessa on sulfaattia (SO42-) sitä korkeampi johtoluku. Sulfaattipitoisuus
voidaan määritellä maa-aineksesta suotautuneesta vedestä, esimerkiksi silloin kun maaaineksen eloperäisen aineksen pitoisuus on korkea eikä vetyperoksidihapetusta voida pitää
luotettavana. Sähkönjohtavuuden mittaustulosta saattaa kuitenkin vääristää muut maa-aineksen sisältämät suolot, esimerkiksi ruoppausmassojen sisältämä kloridi voi nostaa johtolukua merkittävästi. (Suomen ympäristökeskus 2021.)
Peltomaan johtoluku on yleensä alle 25 mS/m. Mikäli havaitaan johtoluvun kohonneen yli
100 mS/m ja maaperän pH on hapan sekä ravinnepitoisuus alhainen, voidaan olosuhteiden
todennäköisenä aiheuttajana pitää hapanta sulfaattimaata. (Opetushallitus 2021.)
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Liikenneviraston (2017, Liite 5/3) ohjeen mukaan maaperän korroosio-olosuhteet luokitellaan tavallisesta poikkeavaksi, kun sähkönjohtavuus > 50 mS/m ja sulfaattipitoisuus > 500
mg/kg tai vesiliuoksessa > 200 mg/l.
Betonirakenteen kestävyyteen maaperässä vaikuttavat useat kemialliset tekijät, joiden perusteella betoninormeissa ympäristö on jaettu rasitusluokkiin (Eurofins Environment Testing
Finland Oy 2021). Maaperän sisältämän sulfaatin kokonaispitoisuuden mukaiset raja-arvot
ovat alemmalle ympäristöluokalle 2000 mg/kg ≤ SO42 ≤ 3000 mg/kg ja ylemmälle ympäristöluokalle 12000 mg/kg ≤ SO42 ≤ 24000 mg/kg (Liikennevirasto 2017, Liite 5/8).

4.9

Sulfidipitoisuus

Alkuainerikin pelkistynyt muoto sulfidi (S2-) voi reagoida monien yhdisteiden kanssa ja on
altis hapettumaan sulfaatiksi (SO42-). Sulfidi- ja sulfaattipitoisuuksia tutkitaan yleisesti esimerkiksi käyttö- ja pohjavesistä, koska myrkyllisyyden lisäksi ne aiheuttavat maku- ja hajuhaittoja. (Jukkala 2008, 8,11.)
Happamien sulfaattimaiden tunnistukseen voidaan käyttää myös sulfidirikkipitoisuuden
määrittämistä, mutta menetelmä on tavanomaiseen kokonaisrikkipitoisuusanalyysiin verrattuna huomattavasti kalliimpi ja monimutkaisempi. Sulfidirikin määrittäminen on kokonaisrikkianalyysiä varmempi keino hapontuottopotentiaalin arviointiin eloperäisillä maalajeilla,
joissa rikki esiintyy eri olomuodoissaan. Mineraalimaa-aineksen pelkistyneessä kerroksessa kokonaisrikkipitoisuus korreloi yleensä hyvin sulfidirikkipitoisuuden kanssa. (Suomen
ympäristökeskus 2021.)
Maaperän mikrobiologisten korroosio-olosuhteiden selvittämiseksi määritetään tarvittaessa
sulfidipitoisuus. Sulfidien läsnäoloa voidaan tutkia maastossa pikatestinä lisäämällä maaperänäytteeseen laimeaa suolahappoa (HCl), jolloin sulfidipitoinen maaperä muodostaa
mädän kananmunan hajuista rikkivetyä (H2S). (Liikennevirasto 2017, Liite 5/4.)

4.10 Kloridipitoisuus
Litorina-merivaiheen aikana sedimenttien suolapitoisuus on ollut korkeimmillaan, jolloin
maa-aineksen korkeat kloridipitoisuudet voivat indikoida myös happaman sulfaattimaan
esiintymistä (Ojala ym. 2007). Ramboll Finland Oy:n tekemässä tutkimuksessa maanäytteissä, joiden kokonaisrikkipitoisuus oli korkea, myös kloridin liukoisuus lisääntyi (Ramboll
Finland Oy 2018, 44).
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Geoteknisessä suunnitteluohjeessa korroosio-olosuhteiden selvittämiseksi voidaan määritellä maaperän kloridipitoisuus, jonka raja-arvot ovat Cl- > 500 mg/kg tai Cl- > 300 mg/l
vesiliuoksessa (Liikennevirasto 2017, Liite 5/3). Kloridi (Cl-) saattaa aiheuttaa korroosiota
betonirakenteissa käytetyissä teräksissä (Eurofins Environment Testing Finland Oy 2021).
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5
5.1

Maaperän hapettumisen ja happamoitumisen ehkäisymenetelmät
Hapettumisen estäminen

Yksinkertaisin ja tehokkain keino välttää happamista sulfaattimaista aiheutuvia haitallisia
ympäristövaikutuksia on estää hapettuminen pitämällä maa-aines vedellä kyllästyneessä
tilassa pohjaveden pinnan alapuolella. Mikäli maankäyttö edellyttää happaman sulfaattimaan kaivamista/poistamista, voidaan happamuuden muodostumista hallita läjittämällä
maa-aines veden tai pohjaveden pinnan alapuolelle. (Pousette ym. 2008, 7.)
Maankäytön ja kuivatustavan muuttaminen on todettu kustannustehokkaaksi keinoksi happamuushaittojen vähentämiseksi maatalouden toimialalla. Lisäksi säätösalaojituksella voidaan hallita pohjaveden pinnan korkeutta ja hapettumisen etenemistä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2009, 61.)

5.2

Happamoitumisesta aiheutuvan korroosion huomioiminen rakenteiden suunnittelussa

Myös maarakennuskohteet edellyttävät joissain tapauksissa kuivatustoimenpiteitä, jolloin
tulee kiinnittää huomiota vastaanottavan vesistön herkkyyteen sekä kykyyn puskuroida
mahdollista happopulssia. Lisäksi hapan sulfaattimaa saattaa aiheuttaa infrarakentamisessa suuresti toisistaan poikkeavat korroosioympäristöt niin hapettuneessa kuin pelkistyneessä tilassa. (Ramboll Finland Oy 2018, 13, 56.)
Korroosiotutkimuksilla selvitetään korroosion kannalta poikkeukselliset ja aggressiiviset olosuhteet. Runsaasti rikkiä sisältävät maakerrokset luokitellaan Liikenneviraston geoteknisen
suunnittelun ohjeessa tavanomaisesta poikkeaviksi korroosio-olosuhteiksi, joissa sulfaatteja pelkistäviä bakteereita pidetään korroosion suhteen ongelmallisimpina. (Liikennevirasto 2017, Liite 5/2.)

5.3

Neutralointi

Neutraloinnissa maa-ainekseen sekoitetaan riittävästi emäksistä ainetta, joka vähentää
maaperän happamuutta. Viljelypeltojen happamuutta on perinteisesti hallittu neutraloimalla
pintamaata kalkilla, mutta menetelmällä ei ole juurikaan vaikutusta syvemmällä maaperässä sijaitseviin happamiin maakerroksiin. (Maa- ja metsätalousministeriö 2009, 48.) Pousette (2007, 7) huomauttaa kalkituksen myös katalysoivan hapetusreaktioita, sillä kalkitus
nopeuttaa rikin huuhtoutumista neutraloidessaan vetyioneja.
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Kalkkia voidaan johtaa myös suoraan vesistöön happamuushaittojen hillitsemiseksi. Vesistörakenteiden korkeiden kustannusten ja haittavaikutusten vuoksi menetelmää tulisi käyttää
lähinnä ensiapuna yllättäen tapahtuneen happamuushaitan hoitamiseen. (Maa- ja metsätalousministeriö 2009, 49.) Neutralointiaineena voidaan käyttää myös kalkkijätteitä, lentotuhkia, terästeollisuuden kuonia sekä muita teollisuuden sivutuotteita ja jätteitä, tällöin neutralointitoimenpiteet saattavat vaatia ympäristöluvan (Ramboll Finland Oy 2018, 12). Jätteiden hyödyntämistä neutralointiaineena hankaloittavat myös koostumuksen vaihtelevuus
sekä käsittelyn aikana niihin sitoutuneet myrkylliset aineet ja yhdisteet (Dear ym. 2014, 44).

5.3.1 Maaperän neutralointiin liittyviä tutkimuksia Suomessa
Jukka Palko (1988) tutki kalkin määrän tuplaamisen vaikutusta maaperään Limingan koekentällä. Ensin peltoalueelle levitettiin kalkkia 15 t/ha, jonka jälkeen rinnakkaisiin alueisiin
kalkituskäsittely toistettiin kyntämisen jälkeen. Tutkimuksessa todettiin kalkin pitoisuuksien
eroavaisuuden puolittuneen kahden vuoden aikana tavallisen ja kaksinkertaisesti kalkitun
maa-aineksen välillä. Kalkin neutralointitehon todettiin vaikuttavan kuitenkin sitä syvemmälle, mitä enemmän kalkkia käytetään sen liukoisuuden lisääntymisestä huolimatta.
(Palko 1988, 45, 59.)
Oulun Sanginjoella seurattiin turvemaalle levitetyn rakeistetun tuhkan neutralointivaikutuksia vuosina 2010-2011. Tuhkaa levitettiin metsätraktorilla lannoitteeksi noin 14 hehtaarin
alueelle 5 t/ha ja alueen poikki virtaavan kokoojaojan veden pH:ta, asiditeettia, alkaliniteettia sekä rauta- ja alumiinipitoisuutta seurattiin. Tutkimuksissa tehtiin myös satunnaisesti
muita määrityksiä kuten veden sulfaattipitoisuus ja orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus,
sekä arseeni- ja kadmiumpitoisuus. Tuloksia vertailtiin saman kokoojaojan yläpuolisen luonnontilaisen alueen veden laatuun. Vaikka seuranta-aika oli lyhyt, voitiin todeta tuhkan neutralointikyvyn selkeät vaikutukset pH:n, alkaliniteetin ja asiditeetin osalta. Seurannan edetessä pH-arvojen erojen kasvamista pidettiin poikkeuksellisena. Tilannetta selittää mahdollisesti tuhkan liukeneminen vähitellen suurimpien valuntojen aikana. Tutkimuksen perusteella tuhkalannoitusta voidaan pitää turvemetsäalueiden valumavesien happamuutta jonkin verran vähentävänä toimenpiteenä. Tulosten tarkastelussa on kuitenkin huomioitava
alueella tehdyt suunnitelmista poikkeavat ojitukset, vertailualueiden erilaisuus sekä lyhytaikainen seuranta. (Tertsunen ym. 2012, 109-111.)
Kalkin vaikutusta happamaan sulfaattimaahan on tutkittu vuosina 2010-2014 Kemiallinen
täsmäkäsittely haponmuodostuksen estämiseksi happamilla sulfaattimailla -hankkeessa
(PRECIKEM), jossa haponmuodostusta maaperässä ehkäistiin säätökaivojen kautta salaojaputkistoon pumpattujen kalsiumkarbonaatin (CaCO3) ja kalsiumhydroksidisuspension
(Ca(OH)2) avulla. Tutkimuksissa muovikalvoilla eristettyihin hehtaarin kokoisiin hapanta

27
sulfaattimaata sisältäviin koeruutuihin pumpattiin 100-400 m3 vettä, joka sisälsi vaihtelevia
määriä (150-1600 kg) hienojakoista kalsiumkarbonaattia tai kalsiumhydroksidia. Koeruuduista purkautuvan veden ominaisuuksia verrattiin samalla määrällä jokivettä kasteltujen
ruutujen purkuvesiin. Toimenpiteet toteutettiin kolmena kesänä pohjaveden pinnan laskettua salaojaputkien alapuolelle. Tutkimukset osoittivat kalsiumkarbonaatilla tai kalsiumhydroksidilla käsiteltyjen koeruutujen purkuvesien happamuuden olleen selvästi vähäisempää
kuin ojavedellä kasteltujen. Alumiinipitoisuuksien todettiin laskevan 95 % kalsiumkarbonaattikäsittelyn vaikutuksesta. (Salaojayhdistys ry 2021.)
Happamien sulfaattimaiden käsittelyä stabiloimalla tutkittiin vuosina 2014-2020 Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa (CircVol),
jossa edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Hankkeessa tehtiin pilottitutkimus, jossa testattiin happamien sulfaattimaiden neutralointia erilaisilla kierrätysmateriaaleista valmistetuilla stabilointiaineyhdistelmillä. Tuloksia ei tämän opinnäytetyön valmistumiseen mennessä ole vielä raportoitu, mutta niitä on pidetty lupaavina ruoppausmassan
geoteknisten ominaisuuksien parantamiseksi ja haitta-aineiden liukoisuuden vähentämiseksi. (Auri ym. 2020, 1, 46.)
Tuhkalannoituksen vaikutuksia happamaan sulfaattimaahan tutkittiin myös vuosina 2018–
2020 Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla -hankkeessa (HaSuMetsä), jossa kahdelle koealalle levitettiin puu- ja turvetuhkaa. Kiimakorven metsätuotantoalueella neutralointi toteutettiin hakkuun jälkeen tuhkalannoituksena irtotuhkalla ja rakeistetulla tuhkalla, jonka jälkeen maa
muokattiin ja alueelle istutettiin kuusen ja männyn taimia. Ahvensuon turvetuotantoalueella
koealue poistettiin turvetuotannosta, lannoitettiin tuhkalla ja jätettiin luonnontilaan. Neutralointivaikutuksia tutkittiin kahden vuoden ajan seuraamalla veden laatua sekä kasvillisuuden kehittymistä. Ahvensuon turvetuotantoalueella havaittiin valumavesien pH:n muuttuminen neutraalimmaksi verrattuna alkuperäiseen veden tilaan. Metsätalousalueella Kiimakorvessa ei havaittu vastaavaa muutosta. Kiimakorven vesinäytteiden ravinteiden ja metallien pitoisuudet sen sijaan nousivat tuhkalannoitetuilla alueilla. Tähän saattaa vaikuttaa tuhkan sisältämien alkuaineiden liukeneminen vesistöön. Kasvillisuuskartoituksessa Ahvensuolla rakeistetulla tuhkalla lannoitetulla koealalla oli enemmän sarakasveja, heiniä ja sammalia kuin Kiimakorven vastaavalla menetelmällä lannoitetulla alueella. Luontaisesta metsittymisestä Ahvensuolla ei lyhyen seuranta-ajan puitteissa voitu tehdä johtopäätöksiä,
mutta turvepintaiseksi jääneen alueen osuus oli noin 30 % suurempi verrattuna istutettuun
Kiimakorven alueeseen, myös puiden ja varpujen määrä oli vähäisempi. Kiimakorvessa tehdyn taimikkoinventoinnin perusteella heikoin kasvillisuus ja istutettujen elävien puiden
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määrä oli käsittelemättömällä koealalla. Tutkimustuloksiin saattaa vaikuttaa erityisen kuiva
kesä ja lyhyt seuranta-aika. (Tapio Oy 2020.)

5.3.2 Kalkitsemissuosituksia
Ympäristöministeriön sedimenttien ruoppaus ja läjitysohjeessa on arvioitu happamien sulfaattimaiden neutraloimiseksi tarvittavan kalkin määrän olevan noin 10-30 kg/m3 ruopattua
massaa kohden, kun kalkitus toteutetaan kerroksittain (Ympäristöministeriö 2015, 24).
Vuosina 2015-2018 toteutetun VIMLA-hankkeen julkaisussa kalkitussuositus on 20 cm paksuiseen peltokerrokseen 40-60 t/ha sekoiteltuna maa-ainekseen äestämällä tai auraamalla.
Täyttömaana käytettävien happamien sulfaattimaiden kalkitussuositus on ohjeistuksen mukaan 20-30 kg/m3 levittäen kalkki maa-ainekseen kerroksittain. Käytettäväksi kalkkimateriaaliksi suositellaan maatalouskalkkia tehokkaampaa rakeistettua sammutettua kalkkia.
(Bonde 2018.)

5.3.3 Laskennallisesti määritelty kalkitustarve
Ruotsalaisen Pousetten (2010) mukaan kalkituksella voidaan vähentää hapontuottopotentiaalia jo hapettuneilla sulfaattimailla, joilla rikkipitoisuus on vähäistä. Kalkitustarpeen laskenta perustuu maa-aineksen rikkipitoisuuteen, jonka aiheuttaman happamuuden neutraloimiseksi laskennallinen kalkituksen tarve on esimerkiksi 0,5 % rikkipitoisuudella 16 kg/m3.
(Pousette 2010, 75.) Tämän periaatteen mukaan määritetty kalkitustarve on esitetty kuviossa 4.

Kalkitustarve rikkipitoisuuden perusteella
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Kuvio 4. Laskennallinen kalkin määrä rikkipitoisuuden mukaan (mukailtu Pousette 2010)
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Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että kalkitustarve on todellisuudessa kaksinkertainen,
esimerkiksi 0,5 % rikkipitoisuudella 32 kg/m3. Tämän voidaan olettaa johtuvan siitä, että
kaikki neutralointiin käytettävissä oleva kalkki ei ole reagoinut. Reagoinnin on voinut estää
neutralointiaineen pintaan muodostuneet hapetustuotteet. (Pousette 2010, 75.)
Myös australialaisessa ohjeistuksessa kalkitustarve määritellään pääsääntöisesti rikkipitoisuudesta aiheutuvan teoreettisen hapontuoton perusteella. Ohjeistuksen mukaan neutraloinnilla saavutettu pH tulisi olla välillä 6,5-8,5, jolloin raudan ja alumiinin liukoisuus on vähäistä. (Dear ym. 2014, 43.) Huomioitavaa laskentatavassa on se, että happamuuden lähteenä käytetään pyriittistä rikkiä (FeS2), jonka oletetaan hapettuvan täydellisesti rikkihapoksi. Tarvittavan kalkin määrä perustuu tällöin muodostuvan rikkihapon määrään. (Suikkanen 2021.)
Ohjeistuksen mukaisessa kalkitustarpeen laskennassa selvitetään ensiksi muodostuvan
happamuuden määrä pyriitin hapetusreaktion stoikiometrian avulla. Laskuperusteena käytetty pyriitin hapetusreaktio on esitetty reaktioyhtälössä 9, jossa yksi mooli pyriittiä (FeS2)
vapauttaa neljä moolia vetyä (happamuutta) ja yksi mooli rikkiä vapauttaa kaksi moolia vetyä (happamuutta). (Ahern ym. 2004, F1-10.) Muodostuvan happamuuden (vapautuvien
vetyionien) määrä mol/t saadaan laskettua kaavan 3 avulla (Ahern ym. 2004, F1-10). Rikkipitoisuudesta muodostuva happamuuden määrä voidaan laskea myös suoraan kaavan 4
mukaisesti (Ahern ym. 2004, F1-10).

𝑚𝑜𝑙

𝑉𝑒𝑡𝑦 (

𝑡

Rikkipitoisuus [S%]

)=(

g

32,066 (mol)

) ∗ 2 ∗ 10000

(Kaava 3)

jossa 32,066 = Rikin moolimassa (Ahern ym. 2004, F1-10).

𝑚𝑜𝑙

𝑉𝑒𝑡𝑦 (

𝑡

) = S % ∗ 623,7

(kaava 4)

jossa S% = Maa-aineksen rikkipitoisuus (%) ja 623,7 = Rikkipitoisuuden muuntokerroin kaavassa 3 esitetyistä arvoista ((2*10000)/32,066) (Ahern ym. 2004, F1-10).
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Seuraavaksi lasketaan, kuinka paljon kalsiumkarbonaattia (CaCO3) tarvitaan happamuuden neutraloimiseksi, kun yksi mooli kalsiumkarbonaattia neutraloi kaksi moolia vetyä reaktioyhtälön 11 mukaisesti (Ahern ym. 2004, F1-11).

CaCO3 + 2 H+→ Ca2+ + H2O + CO2

(Reaktioyhtälö 11)

Tarvittavan kalsiumkarbonaatin määrä voidaan laskea kaavassa 5 esitetyn yhtälön mukaisesti (Dear ym. 2014, 46).

𝑘𝑔

𝐾𝑎𝑙𝑠𝑖𝑢𝑚𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖 ( ) =
𝑡

Vety [

mol
]
t

19,98

(Kaava 5)

jossa 19,98 = muuntokerroin kalkin määräksi H+ (mol) → CaCO3 kg/t (2 x 100,087) / 1000)
(Dear ym. 2014, 46).
Kaavan 5 laskutoimituksesta saatu kalsiumkarbonaatin määrä kerrotaan vielä kalkkituotteen neutralointiarvolla (NV), maa-aineksen irtotiheydellä (ƿ) ja varmuuskertoimella (1,5),
jolloin tulokseksi saadaan käytetyn kalkkituotteen määrä kg/m3 maa-ainesta. Yhtälö voidaan kokonaisuudessaan yksinkertaistaa muotoon, joka on esitetty kaavassa 6. (Ahern ym.
2004, F1-11; Dear ym. 2014, 46.)

𝑘𝑔

𝐾𝑎𝑙𝑘𝑘𝑖𝑡𝑢𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑎 ( ) =
𝑚3

S%∗623,7
19,98

∗ NV ∗ ƿ ∗ 1,5

(Kaava 6)

jossa S% = Maaperän kokonaisrikkipitoisuus (m-%), 623,7 = Muuntokerroin rikkipitoisuudesta happamuuden määräksi,19,98 = Muuntokerroin määräksi H+ (mol) → CaCO3 kg/t (2
x 100,087) / 1000), ƿ = Maa-aineksen irtotiheys (t/m3), NV = Neutralointiarvo ja 1,5 = Varmuuskerroin (Ahern ym. 2004, F1-10-11; Dear ym. 2014, 46).
Laskentamenetelmässä rikkipitoisuuden lisäksi huomioidaan myös neutralointiaineena käytettävän kalkkituotteen neutralointiarvo (NV), joka kuvaa kalkkituotteen neutralointikykyä.
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Tuotteen neutralointiarvo saattaa vaikuttaa huomattavasti myös neutraloinnista aiheutuviin
kustannuksiin, sillä edullisempaa matalan neutralointiarvon kalkkituotetta voidaan tarvita
huomattavasti suurempi määrä kuin korkeamman neutralointiarvon tuotetta. (Dear ym.
2014, 43, 45.) Suomessa kalkkituotteen kokonaisneutralointikyky ilmoitetaan kalkin sisältämänä kalsiumpitoisuutena (% Ca), joka voidaan muuttaa neutralointiarvoksi puhtaan kalsiumkarbonaatin (CaCO3) ja kalkitustuotteen neutralointikyvyn suhteena kaavassa 7 esitetyn yhtälön mukaisesti (Ramboll Finland Oy 2018, Liite 2).

𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜 (𝑁𝑉) =

40 [% Ca]
kalkitustuotteen neutralointikyky [% Ca]

(Kaava 7)

Esimerkiksi 100 kg Nordkalk Aito kalsiitti -kalkkituotetta, jonka neutralointikyky on 34 % Ca,
tarvitaan todellisuudessa 40/34 = 1,176 eli noin 118 kg, jotta vaikutus vastaa puhdasta kalsiumkarbonaattia.
Toinen laskentamenetelmässä huomioitava arvo on varmuuskerroin (vähintään 1,5), jota
käytetään varmistamaan neutralointiaineen riittävyys maaperässä. Sekoitusmenetelmästä
riippumatta kalkkia ei saada levittymään tasaisesti käsiteltävään maa-ainekseen. Varmuuskerroin muuttuu käsiteltävän maa-aineksen ominaisuuksien mukaan, karkeampi rakeinen
maa-aines hapettuu nopeammin ja jos maata joudutaan kuivaamaan tai käsittelemään ennen neutralointia, varmuuskerroin on ohjeistuksen mukaan suurempi. (Dear ym. 2014, 47,
89.)
Kalkitustarve voidaan laskea myös asiditeettimäärityksen perusteella kaavan 8 mukaisesti.
Laskukaavassa huomioidaan neutralointiaineen riittävyys maaperässä varmuuskertoimella
2 (vähintään 1,6) ja asiditeetti luonnonkosteaa näytettä kohden. Varmuuskertoimen suuruuteen vaikuttaa käytetyn kalkkituotteen raekoko. (Mattbäck 2021.)

𝑘𝑔

A

M

𝐾𝑎𝑙𝑠𝑖𝑢𝑚𝑘𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑎𝑡𝑡𝑖 ( ) = 2 ∗ ( ∗
)
𝑚3
2 1000

(Kaava 8)

jossa 2 = Varmuuskerroin, A/2 = Asiditeetti (luonnonkostea-maa-aines) mmol/kg / 2, koska
1 mooli CaCO3 neutraloi 2 moolia vetyioneja (H+), M = Kalsiumkarbonaatin (CaCO3) moolimassa (100,0869 g/mol) ja 1000 = Yksikkömuunnos g → kg (Mattbäck 2021).
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5.3.4 Kalkitsemistuotteet ja neutralointireaktiot
Neutralointituotteen valintaan vaikuttavat aineen liukoisuus, pH, neutralointiarvo, hiukkaskoko, levityksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset sekä aineen kemiallinen koostumus. Neutralointituotteen tulisi olla niukkaliukoinen pH-alueella 7-9, jolloin sen huuhtoutuminen ja vaikutukset ympäröivissä vesistöissä ovat vähäisiä. (Dear ym. 2014, 44.) Tavallisesti neutralointiin käytettävä kalkkituote on hienojakoistettua ja rakeistettua kalsiumkarbonaattia eli kalsiittia (CaCO3), jonka hitaan liukenemisen ansiosta neutralointivaikutus on
pidempi verrattuna nopeavaikutteisempiin sammutettuun kalkkiin (Ca(OH)2)) ja poltettuun
kalkkiin (CaO) (Ramboll Finland Oy 2018, Liite 2). Kalsiitin käytön haasteena on aineen
sekoittuminen tiiviiseen ja kokkareiseen maa-ainekseen kuten saveen tai sedimenttiin. Kalsiitti tuottaa emäksisyyttä vain, kun läsnä on happoa eikä käytöstä aiheudu emäksistä suotovettä. (Dear ym. 2014, 44). Kalsiitin ja rikkihapon välinen reaktioyhtälö on esitetty reaktioyhtälössä 12.

H2SO4 (aq) + CaCO3 (s) → CaSO4 (s) + H2O (l) + CO2 (g)

(Reaktioyhtälö 12)

Reaktioyhtälöstä 12 nähdään, että hapetustuotteena muodostuu kipsiä (CaSO4 + H2O),
joka voi vähentää reaktioiden jatkuvuutta saostumalla kalkkirakeiden pinnalle. Toisaalta
kipsi voi myös parantaa maa-aineksen geoteknisiä ominaisuuksia. (Dear ym. 2014, 44.)
Kipsin muodostuminen voidaan havaita myös sammutetun ja poltetun kalkin reaktioyhtälöistä 13 ja 14.

H2SO4 (aq) + (Ca (OH)2)) (s) → CaSO4 (s) + 2 H2O (l)

(Reaktioyhtälö 13)

H2SO4 (aq) + (CaO) (s) → CaSO4 (s) + H2O (l)

(Reaktioyhtälö 14)

Lisäksi happamien sulfaattimaiden hapetusreaktiossa muodostuneet rauta ja alumiini voivat
saostua erityisesti suuremman hiukkaskoon kalkkituotteiden pinnalle. Tutkimukset ovat
osoittaneet < 0,5 mm hiukkaskoon mahdollistavan tehokkaimman reaktiokyvyn sekä heikentävän saostumien muodostumista. (Dear ym. 2014, 44.)
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5.3.5 Muita kaupallisia neutralointituotteita
Kalkkituotteiden lisäksi neutralointiin voidaan käyttää myös magnesiumyhdisteitä kuten dolomiittia ((CaMg(CO3)2) tai magnesiittia (MgCO3) ja natriumbikarbonaattia (NaHCO3). Näiden tuotteiden mahdolliset haittavaikutukset vesistöihin ja natriumbikarbonaatin turvallisuus
ovat kuitenkin käyttöä rajoittavia tekijöitä. (Dear ym. 2014, 44.) Dolomiitin, magnesiitin ja
natriumbikarbonaatin reaktiot rikkihapon kanssa on esitetty reaktioyhtälöissä 15-17.

2 H2SO4 (aq) + ((CaMg(CO3)2 (s) → CaSO4 (s) + MgSO4 (s) + 2 CO2 (g) + 2 H2O (l)
(Reaktioyhtälö 15)
H2SO4 (aq) + MgCO3 (s) → MgSO4 (s) + CO2 (g) + H2O (l)

(Reaktioyhtälö 16)

H2SO4 (aq) + NaHCO3 (s) → NaHSO4 (s) + CO2 (g) + H2O (l)

(Reaktioyhtälö 17)

5.4

Stabilointi

Hapanta sulfaattimaata voidaan neutraloida ja sen kantokykyä vahvistaa stabiloimalla. Stabiloinnissa maa-ainekseen sekoitetaan sideainetta/-aineita, joiden resepti kehitetään laboratoriossa. Stabilointi on syytä toteuttaa potentiaaliselle happamalle sulfaattimaalle, sillä hapettumisen jälkeen stabilointiin tarvittavan sideaineen määrä kasvaa huomattavasti. (Forsman ym. 2014, 4, 28.)
Stabiloitua hapanta sulfaattimaata voidaan hyödyntää maarakennuksessa, sillä stabiloinnin
ansiosta maa-aineksen hapontuottopotentiaali ja haitta-aineiden liukoisuus vähenee. Sideaineina käytettävät sementti, poltettu kalkki, tuhkat ja kuonat ovat emäksisiä ja toimivat
maa-aineksen geoteknisten ominaisuuksien parantamisen lisäksi myös neutraloinnissa.
(Forsman ym. 2014, 28; Suikkanen 2021.)
Stabilointi voidaan toteuttaa paikan päällä in situ -menetelmällä, jolloin maa-aineksia ei tarvitse kaivaa ylös. Ex situ -menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi maa-aineksen läjityksen
tai hyötykäytön yhteydessä, jolloin stabiloitu maa-aines siirretään muualle loppuvarastoitavaksi. (Ramboll Finland Oy 2018, 58.) Stabilointia on havainnollistettu kuviossa 5.
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Kuvio 5. Massastabiloinnin periaate (Ramboll Finland Oy 2021)
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6
6.1

Maasto- ja laboratoriotutkimukset
Tutkimussuunnittelu

Maastotutkimusten (pH- ja redox-mittaukset) avulla oli tarkoitus seurata hapettumisen ja
happamoitumisen etenemistä luonnonmaassa sekä kalkitussa maa-aineksessa. Tutkimuksiin valittujen parametrien viikoittainen seuranta tuotti tietoa maa-aineksen todellisesta hapettumisnopeudesta vaihtelevissa olosuhteissa. Sääolojen vaikutusta luonnossa tapahtuvaan hapettumiseen seurattiin Ilmatieteen laitoksen hila-aineiston avulla, josta määriteltiin
kaupunkikohtainen viikon keskilämpötila ja sademäärä. Kalkilla käsitellyt pilottirakenteet antoivat tietoa kalkin toimivuudesta sekä eri levitysmenetelmien tehokkuudesta happaman
sulfaattimaan neutraloinnissa.
Tutkimusten alkaessa varastoitavasta maa-aineksesta otettiin maanäytteitä, joille tehtiin laboratoriossa fysikaalisia ja kemiallisia määrityksiä voimassa olevien standardien mukaisesti
(humus- ja vesipitoisuus, rakeisuus ja rikkipitoisuus). Määrityksien perusteella arvioitiin
maa-aineksen ominaisuuksien vaikutusta hapettumiseen ja happamoitumiseen.
Maa-aineksesta otettujen maanäytteiden inkubointitestien ja maastossa tapahtuvan hapettumisen pH-seurannan oli tarkoitus tuottaa vertailtavaa tietoa hapettumisen ja happamoitumisen etenemisestä. Tutkimusten perusteella voitiin arvioida myös inkuboinnin käyttökelpoisuutta. Kalkitun maa-aineksen inkubointi antoi tietoa kalkin tehosta ja riittävyydestä maaaineksen hapettumisen ehkäisemiseksi maastoseurannan lisäksi.
Maanäytteitä tutkittiin laboratoriossa myös NAG-menetelmällä, jolla voitiin määritellä maaaineksen minimi pH sekä teoreettinen hapontuottopotentiaali. Tulosten perusteella voitiin
verrata kemiallisesti hapetetun maanäytteen minimi pH:ta todelliseen luonnossa mitattuun
minimi pH-arvoon sekä inkubointi-pH-arvoon. Hapontuottopotentiaalin perusteella voitiin arvioida myös kalkin määrän riittävyyttä neutraloidussa maa-aineksessa.
NAG-testin toistamisella selvitettiin, kuinka paljon rikkiä huuhtoutuu pois (hapontuottopotentiaali laskee) tutkimusajanjakson aikana. Sekoittaen kalkitusta rakenteesta otetiin
maanäytteet NAG-testeihin tutkimuksen alku- ja loppuvaiheissa, jolloin voitiin arvioida kalkin vaikutuksen kehittymistä tutkitun ajanjakson aikana. Tutkimuskohteet olivat ruoppausmassan läjitysalue (Kohde 1) ja pilottirakenteet (Kohde 2), kohteittain tehdyt tutkimukset ja
niiden toistuvuus on esitetty taulukossa 2.
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Tutkimus

Kohde

pH-mittaus
Redox-mittaus
Maalajimääritys
Vesipitoisuus
ja hehkutushäviö
Rikkipitoisuus
NAG-testi
Inkubointi

1
2
1

Noin
1-2 kertaa tutkiviikoittain
Kerran tutkimusmusten aikana
(maastossa ja
ten aikana
(laboratorilaboratori(laboratoriossa)
ossa)
ossa)
x
x

2
1
2
1

x

2
1
2
1
2
1
2

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Taulukko 2. Tutkimusmenetelmät kohteittain

6.2

Tutkimuskohteet

Kohde 1
Kohteen 1 tutkimusalueelle oli läjitetty ruoppausmassaa, joka oli Geologian tutkimuskeskuksen pikahapetuskokeissa sekä inkubointitesteissä todettu happamaksi sulfaattimaaksi
talvella 2020. Maa-aines oli ominaisuuksiltaan hienojakoista, savipitoista ja eloperäistä ainesta sisältävää. (Auri ym. 2020, 22, 28.) Läjitys tutkimusalueella oli päättynyt tammikuun
lopussa 2020 ja tutkimusten alkaessa 11.5.2021 maa-aines oli ollut läjitettynä noin 15 kuukautta. Tutkimusalue oli kooltaan noin 100 m2, mutta alueen vesipainanteet ja rakennustyöt
rajoittivat tutkimusaluetta jonkin verran.
Tutkimusalue on rajattu kuvaan 4, johon on merkitty mustina ruutuina tutkimuksissa käytettyjen koekuoppien (R1, R2) ja potentiaalisen happaman sulfaattimaa-aineskasan (K1) sijainnit. Kairauspisteet sijoitettiin edustavasti ympäri aluetta ilman tarkempaa sijaintimääritystä.
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Kuva 4. Ilmakuvaan merkityt tutkimuspisteet kohteessa 1

Kohde 2
Kohteessa 2 pH:n ja rikkipitoisuuden perusteella potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi todettua maa-ainesta läjitettiin vaihtolavoille kolmeen pilottirakenteeseen:
1. Luonnonmaan pilottirakenne (LM) noin 5 m3
2. Kerroksittain kalkitun maan pilottirakenne (KK) noin 3 m3 (kalkitus 75 kg/t, 112,5
kg/m3)
3. Sekoittaen kalkitun maan pilottirakenne noin (KS) 3 m3 (kalkitus 75 kg/t, 112,5
kg/m3)
Kalkilla neutraloituihin pilottirakenteisiin käytettiin Juuan hienoa puutarhakalkkia, jonka
neutralointikyky (% Ca) on 30 % (neutralointiarvo 1,33). Kalkkia sekoitettiin maa-ainekseen
kaivinkoneavusteisesti asfalttikentällä noin 25 minuuttia. Kerroksittain kalkittu pilottirakenne
toteutettiin levittämällä kalkki käsin pusseista maa-ainekseen, maakerrosten paksuuden ollessa noin 15-20 cm.
Pilottirakenteet kasattiin pressujen päälle suotoveden keräämisen mahdollistamiseksi ja
käytetyistä

lavoista

aiheutuvan

kontaminaation

estämiseksi.

Pilottirakenteita

on
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havainnollistettu kuviossa 6, todellisuudessa rakenteet olivat kooltaan pienempiä. Valmiit
pilottirakenteet (luonnonmaan ja kerroksittain kalkitun maan) ovat nähtävillä kuvassa 5.

Kuvio 6. Kohteen 2 pilottirakenteiden havainnekuva

Kuva 5. Vasemmalla kerroksittain kalkitun maan ja oikealla luonnonmaan pilottirakenne
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6.3

Maastotutkimukset ja tutkimustulokset

6.3.1 Kohteen 1 maastotutkimukset
Kohteen 1 tutkimusalueelle lapiolla kaivetuista kahdesta vajaan 1 m2:n suuruisesta, noin
0,6-0,7 metrin syvyyteen ulottuvasta koekuopasta (R1 ja R2) ja maa-aineskasasta (K1) seurattiin maa-aineksen hapettumista pH-mittauksilla. Mittauksiin käytettiin VWR 1100 H -kenttämittaria. Maastotutkimuksia tehtiin ensimmäiset kolme viikkoa noin viikon välein, jonka
jälkeen mittausväliä pidennettiin. Maastotutkimuksia tehtiin kokonaisuudessaan kahdeksan
viikon ajan.
Koekuopista (R1 ja R2) mitattiin pH-arvoja kerroksittain jokaiselta seinämältä ja maa-aineskasan (K1) pinnasta noin viidestä kohdasta. Kohteelle 1 kaivettuja koekuoppia on havainnollistettu kuvassa 6, jossa on nähtävissä kohteen maaprofiili. Veden kertyminen kuoppien
pohjalle oli haasteena lähes koko tutkimusajan. Saven kuivuessa muodostuneiden railojen
aiheuttama maa-aineksen hapettuminen näkyy kuvassa 6 rusehtavina kohtina pääväriltään
harmaassa savimaa-aineksessa. Pinta oli murenevaa ja hapettunutta (pH < 4) ja syvin kerros liisterimäistä pelkistyneessä tilassa olevaa savea (pH > 6)

Kuva 6. Kohteen 1 koekuoppa R2
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Kasarakenteen (K1) maa-ainesta liuotettiin ionivaihdetulla vedellä pH-mittausten mahdollistamiseksi, koska rakenne kuivui kovaksi ja mittaus suoraan maa-aineksesta ei onnistunut
luotettavasti. Kasasta koverrettiin veitsellä osanäytteitä ympäri kasan pintaa ja osanäytteistä koottu kokomaanäyte lietettiin laboratoriossa pH-mittausta varten suhteessa 5 l / 1 kg
(LS 5). Kasarakenne (K1) tutkimusten alkaessa ja tutkimusten päättyessä 7 viikon jälkeen
on nähtävissä kuvassa 7.

Kuva 7. Kohteelle 1 kasattua potentiaalista hapanta sulfaattimaata (K1) vasemmalla tutkimusten alkaessa ja oikealla tutkimusten päättyessä

Maa-aines kohteella 1 oli pH-mittausten ja aistinvaraisten havaintojen perusteella selkeästi
kerrostunutta:
•

Todellinen hapan sulfaattimaakerros ulottui noin 0,2 metrin syvyydelle maanpinnasta ja oli rakenteeltaan pinnasta murumainen, väriltään rusehtava. Maa-aineksen
pH oli lähes kaikissa mittauspisteissä < 4.

•

Seuraava kerros noin 0,2-0,5 m oli väriltään rusehtavaa ja harmaata, pH ja kerrosraja oli vaihteleva.

•

Alin kerros noin 0,5-1,0 m potentiaalista hapanta sulfaattimaata oli pääväriltään harmaata ja maa-aineksessa oli nähtävissä mustia kohtia/raitoja, pH oli neutraali (> 6).

Todellisen happaman sulfaattimaakerroksen paksuus vaihteli maksimissaan noin 15 cm
tutkimuspisteiden välillä. Maa-aineksen kairausprofiili on nähtävillä kuvassa 8.
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Kuva 8. Kohteen 1 kairausprofiili

Koekuoppa R1 oli kuivunut tutkimusajanjakson viimeisten viikkojen aikana, jolloin pohjalta
mitatut pH-arvot olivat noin 5 cm:n syvyydessä < 4 (3/4 mittauksesta) ja 10 cm:n syvyydessä
> 5 (3/4mittauksesta). Koekuoppa R2 oli tutkimusten päättyessä edelleen todella vetinen ja
maa-aines oli hapettunut vain pinnasta. Koekuoppia tutkimusten päättyessä on havainnollistettu kuvassa 9.

Kuva 9. Vasemmalla koekuoppa R1 ja oikealla koekuoppa R2 tutkimusten päättyessä
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Tutkimusalueelle tehdyistä kairauspisteistä arvioitiin koko alueen todellisen happaman sulfaattimaakerroksen paksuutta ja hapettumisen etenemistä pH-mittausten sekä aistinvaraisten havaintojen avulla. Kairauksien perusteella hapettumissyvyys ei juuri muuttunut tutkimusajanjakson (8 viikkoa) aikana ja mittauksissa saattoi paikoin olla suurta vaihtelua. Vaihtelevuuden saattoi aiheuttaa alueen kuivuessa muodostuneet railot, joiden kautta hapettuminen on voinut edetä syvemmälle ja/tai alueen vedenpinnan taso. Hapettumista havaittiin
pH-tulosten perusteella paikoin noin 0,4 metriin asti. Kairaustulokset on esitetty taulukossa
3, jossa pH - min kuvaa kairauspisteiden perusteella laskettua minimi pH:n keskiarvoa ja
hapettumissyvyys kairausnäytteistä mitattujen < 4 pH-tulosten syvyyksien keskiarvoa.

PVM

Kairauspisteiden

pH - min

lukumäärä

Hapettumissyvyys
(m)

11.5.2021

4

3,6

0,21

1.6.2021

5

3,4

0,19

14.6.2021

5

3,2

0,18

6.7.2021

7

3,2

0,20

Taulukko 3. Kairausnäytteiden pH-arvot ja hapettumissyvyydet

Kohteella 1 viikkokohtainen keskilämpötila nousi selvästi tutkimusajanjakson viidenneltä viikolta alkaen. Samaan aikaan myös viikkokohtainen sademäärä väheni. Viikkokohtaiset keskilämpötilat ja sademäärät ovat nähtävissä kuviossa 7.
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Keskilämpötila ja sademäärä
30

25,0

25

20,0

mm

15,0
15

C°

20

10,0
10
5,0

5
0

0,0
Vko1

Vko2

Vko3

Vko4

Sademäärä (mm)

Vko5

Vko6

Vko7

Vko8

Keskilämpötila (°C)

Kuvio 7. Kohteen 1 viikkokohtainen keskilämpötila ja sademäärä

6.3.2 Kohteen 2 maastotutkimukset
Kohteen 2 pilottirakenteissa seurattiin hapettumisen etenemistä sekä eri menetelmillä toteutetun kalkituksen vaikutusta hapettumiseen viikoittaisilla pH- ja redox-mittauksilla. Mittauksiin käytettiin VWR 1100 H -kenttämittaria. Neljän viikon jälkeen mittausväliä pidennettiin kahteen viikkoon.
Rakenteista kaapaistiin lapiolla koskemattomia seinämiä, joista tehtiin kerroksittain pH-mittauksia. Mittauksia tehtiin myös kairauspisteistä, kunnes maa-aines kuivui liian kovaksi käsikäyttöiselle kairalle. Neljännellä viikolla luonnonmaan pilottirakenteessa (LM) oli 3/8 mittauspisteessä havaittavissa happamalle sulfaattimaalle tyypillistä kerrostuneisuutta, joissa
maa-aineksen pH-arvot olivat pintakerroksessa selvästi laskeneet ja maa-aines oli pH-mittauksien perusteella hapettunut. Kerrostuneisuus oli joissain määrin myös silmin havaittavissa:
1. Hapettunut osittain rusehtava kerros oli < 5 cm:n paksuinen (pH-arvot 3,5; 3,5; 4,1).
2. Noin 5-15 cm paksuudeltaan vaihteleva kuivahko ja vihertävä maakerros (pH 5,0 6,4).
3. Alin kerros noin 15-70 cm oli väriltään tummempi ja selkeästi kosteampi ylempiin
kerroksiin nähden ja ulottui rakenteen pohjaan asti (pH > 6).
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Maa-aineksen kerrostuneisuutta luonnonmaan pilottirakenteessa on havainnollistettu kuvassa 10. Kerroksittain kalkitusta rakenteesta mitattiin kaksi kertaa tutkimusten aikana matalampia pH-arvoja (4,7 ja 4,2), jolloin osittain hapettunut kerros oli kalkkikerroksen alapuolella rakenteen pintaosissa. Sekoittaen kalkitun rakenteen pH-arvot olivat lähes kaikissa
mittauksissa > 6,5.

Kuva 10. Vasemmalla luonnonmaan rakenteen profiili viikko tutkimusten alkamisen jälkeen
ja oikealla luonnonmaan rakenteen kerrostunut maaprofiili neljännellä tutkimusviikolla

Toisen tutkimusviikon aikana sekoittaen kalkitun maan ja luonnonmaan pilottirakenteiden
pintakerrokset kuivuivat ja pH-mittaukset eivät onnistuneet suoraan maa-aineksesta. Mittausten mahdollistamiseksi sekoittaen kalkitun maan (KS) ja luonnonmaan (LM) -rakenteiden pinnasta kovaksi kuivuneesta maa-aineksesta noin 5 cm:n paksuudelta lietettiin kentällä maanäytteet pH- ja redox-mittausta varten silmämääräisesti arvioituna suhteessa 1 l /
1 kg (LS 1). Maanäytettä kerättiin veitsen avulla kovertamalla useasta kohtaa pilottirakenteita. Kerroksittain kalkittu rakenne pysyi koko tutkimusajan riittävän kosteana pH-mittauksia varten. Tutkimusten loppupuolen sateet pehmensivät maa-ainesta, jolloin mittaukset onnistuivat kaikkien rakenteiden pinnasta tutkimusviikoilla 6 ja 8.
Redox-mittauksia tehtiin vain lietetyistä maanäytteistä, koska arvo vaihteli todella paljon
suoraan maa-aineksesta mitattuna. Luonnonmaa-aines käyttäytyi happamille sulfaattimaille
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tyypillisellä tavalla: pH-arvot laskivat ja redox-potentiaali nousi. Sekoittaen kalkitusta maaaineksesta tutkimusten aikana mitatut pH- ja redox-arvot pysyivät lähes samansuuruisina.
Lietettyjen näytteiden pH ja redox -tulokset ovat nähtävillä kuvioissa 8 ja 9, jossa harmaa
piste kuvaa sekoittaen kalkitun maan lietettyä pintaa ja sininen piste luonnonmaan lietettyä
pintaa.

pH

Lietetyt pintanäytteet - pH
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

7,9
6,3

0

1

7,9
5,9

2

7,8

7,7

7,7

6,4

3

7,8

5,9

4

5

8,0
5,6

6

7

8

Viikko
Lietetty pinta/luonnonmaa

Lietetty pinta/sekoittaenkalkittu

Kuvio 8. Kalkitun ja kalkitsemattoman happaman sulfaattimaan pH-muutos ajan suhteen.
pH määritys on tehty lietetystä näytteestä silmämääräisesti suhteessa 1 l/1 kg (L/S 1).

Lietetyt pintanäytteet - Redox
200

Redox (mV)

150

100

182

107

100

160
143

150
104

188

93

93

2

3

50
0
0

1

4

5

6

7

8

Viikko
Lietetty pinta/luonnonmaa

Lietetty pinta/sekoittaenkalkittu

Kuvio 9. Kalkitun ja kalkitsemattoman happaman sulfaattimaan redox-muutos ajan suhteen.
Redox-määritys on tehty lietetystä näytteestä silmämääräisesti suhteessa 1 l/1 kg (L/S 1).
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Sääolot pysyivät kohteella 2 lämpöisinä ja kuivina lähes koko tutkimusajanjakson ajan. Sää
viileni ja sateita oli kohteella vasta tutkimusten viimeisillä viikoilla. Sääoloja on havainnollistettu kuviossa 10.

Keskilämpötila ja sademäärä
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Kuvio 10. Viikoittainen keskilämpötila ja sademäärä kohteessa 2

6.4

Maa-ainesten laboratoriotutkimukset

Kohteelta 1 otettiin tutkimusten alkuvaiheessa maanäytteitä laboratoriotutkimuksiin koekuopista kerroksittain (yhteensä 6 näytettä R1 ja R2) ja potentiaalisesta happamasta sulfaattimaakasasta yksi koko kasaa edustava maanäyte (K1). Ensimmäisellä maastokerralla
kairauspisteiden (4 kpl) maa-aineksesta otettiin lisäksi yksi näyte potentiaalisesta happamasta sulfaattimaakerroksesta (=KK/PHS) 0,4-1,0 m:n syvyydeltä. Maanäytteille tehtiin laboratoriotutkimuksia taulukon 4 mukaisesti.
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Maanäyte
/ syvyys (m)

Rakeisuus-

Vesipitoi-

Rikkipitoi-

määritys

suus ja heh-

suus

(areometri-

kutushäviö

NAG-testi

Inkubointi

-määritys

koe)

R1 / 0-0,15

x

x

x

R1 / 0,15-0,2

x

x

x

x

x

R1 / 0,4-0,6

x

x

x

x

x

R2 / 0-0,2

x

x

x

R2 / 0,2-0,5

x

x

x

x

x

R2 / 0,5-0,65

x

x

x

x

x

KK/PHS / 0,4-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1,0
K1 / 0,5-0,9

Taulukko 4. Kohteen 1 laboratoriotutkimukset

Kohteella 2 maanäytteet otettiin luonnonmaan ja sekoittaen kalkitun maan pilottirakenteista
niiden kokoamisvaiheessa ja kerroksittain kalkitun maan pilottirakenteesta tutkimusten
päättyessä. Maanäytteille tehtiin laboratoriotutkimuksia taulukon 5 mukaisesti.

Maanäyte
/ syvyys (m)

Rakeisuus-

Vesipitoi-

Rikkipitoi-

määritys

suus ja heh-

suus

(areometri-

NAG-testi

Inkubointi

kutushäviö

koe)

LM / 1,0-1,5

x

x

x

x

x

KS / 1,0-1,5

x

x

x

x

x

KK / 1,0-1,5
Taulukko 5. Kohteen 2 laboratoriotutkimukset.

x
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6.4.1

Maa-ainesten fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Maalajimääritys
Kohteiden 1 ja 2 maanäytteille tehtiin maalajimääritys areometrikokeella standardin SFSEN ISO 17892-4:2016 mukaisesti. Kohteen 1 tutkimusalueen maanäytteistä määritetyt geoteknisen luokituksen mukaiset maalajit olivat liejuisia savia (ljSa) ja savisia liejuja (saLj).
Maanäytteiden savipitoisuus oli rakeisuuskäyrien perusteella ≤ 50 %. Areometrikokeen toteutusta on havainnollistettu kuvassa 11.

Kuva 11. Vasemmalla kuivattu maanäyte sekoitetaan veteen ja oikealla hydrometri-mittaus

Kohteen 2 pilottirakenteista otetuista maanäytteistä määritetty geoteknisen luokituksen mukainen maalaji oli luonnonmaa-aineksessa ja kalkitussa maa-aineksessa lihavaa savea
(liSa). Maa-aineksen koostumus oli pehmeä ja muovailtava, näytteiden savipitoisuus rakeisuuskäyrien perusteella oli ≥ 50 %. Maa-aineksessa oli havaittavissa happamille sulfaattimaille tyypillisiä tummia kohtia, joita on havainnollistettu kuvassa 12.
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Kuva 12. Kohteen 2 maa-ainesta, jossa tummia kohtia harmaassa savessa

Vesipitoisuus ja hehkutushäviö
Kohteista 1 ja 2 otettujen maanäytteiden vesipitoisuudet määritettiin laboratoriossa standardin SFS-EN ISO 17892-1:2014 mukaisesti. Maanäytteet hehkutettiin 550 °C lämpötilassa
kahden tunnin ajan standardin SFS 3008 mukaisesti. Kohteessa 1 vesipitoisuus oli lähes
kaikissa näytteissä korkea (> 100 %) ja maa-aines oli pintamaata vetisempää 0,2 metrin
syvyydeltä alkaen. Maa-aineksessa oli silmin havaittavissa eloperäistä ainesta ja se oli kevyempää verrattuna kohteen 2 maanäytteisiin. Kohteen 2 savimaa-aines oli painavaa ja
massamaista, maa-aineksen vesipitoisuus oli korkea.
Kohteen 1 maanäytteistä määritettyjen hehkutushäviötulosten perusteella maa-aines sisältää eloperäistä (palavaa) ainesta. Kohteen 2 maa-aines ei hehkutushäviötulosten perusteella sisältänyt yhtä paljon eloperäistä ainesta kuin kohteen 2 maanäytteet. Hehkutuskoetta on havainnollistettu kuvassa 13, jossa maanäytteet ovat hehkutusuunissa. Kohteiden vesipitoisuus- ja hehkutushäviötulokset on esitetty taulukoissa 6 ja 7.
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Kuva 13. Näytteet hehkutusuunissa

Maanäyte / syvyys (m)

Vesipitoisuus [ % ]

Hehkutushäviö [ % ]

R1 / 0-0,15

67,7

9,2

R1 / 0,15-0,4

110,7

8,1

R1 / 0,4-0,6

177,4

10,3

R2 / 0-0,2

83,6

12,6

R2 / 0,2-0,5

130,0

10,8

R2 / 0,5-0,65

116,8

9,6

KK/PHS / 0,4-1,0

123,3

6,7

161

7,1

K1 / 0,5-0,9

Taulukko 6. Kohteen 1 vesipitoisuus- ja hehkutushäviötulokset

Maanäyte / syvyys (m)

Vesipitoisuus [ % ]

Hehkutushäviö [ % ]

LM / 1,0-1,5

113

2,8

KS / 1,0-1,5

94

3,4

Taulukko 7. Kohteen 2 vesipitoisuus- ja hehkutushäviötulokset
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Rikkipitoisuus
Valituista maanäytteistä analysoitiin rikkipitoisuudet alihankintana Lahden Eurofins Environment Testing Finland Oy:n laboratoriossa standardin SFS-EN 16171 mukaisesti. Näytteen
K1 rikkipitoisuus on arvioitu muiden testitulosten perusteella eikä sitä ole määritelty laboratoriossa.
Kaikissa tutkituissa näytteissä rikkipitoisuudet olivat korkeita (> 0,2 %). Yleisesti käytössä
olevien tunnistuskriteerien mukaan kaikki tutkitut luonnonmaanäytteet voidaan määritellä
happamiksi sulfaattimaiksi korkeiden rikkipitoisuuksien sekä pH-tulosten perusteella. Rikkipitoisuusanalyysien tulokset on esitetty taulukoissa 8 ja 9.

Maanäyte / syvyys (m)

Rikkipitoisuus (mg/kg)

Rikkipitoisuus (S%)

R1 / 0-0,15

6600

0,7

R1 / 0,15-0,4

11000

1,1

R1 / 0,4-0,6

17000

1,7

R2 / 0-0,2

8600

0,9

R2 / 0,2-0,5

16000

1,6

R2 / 0,5-0,65

8100

0,8

KK/PHS / 0,4-1,0

13000

1,3

12000 (arvioitu)

1,2

K1 / 0,5-0,9

Taulukko 8. Kohteen 1 rikkipitoisuudet

Maanäyte / syvyys (m)

Rikkipitoisuus mg/kg

Rikkipitoisuus (S%)

LM / 1,0-1,5

7400

0,7

KS / 1,0-1,5

6800

0,7

Taulukko 9. Kohteen 2 rikkipitoisuudet
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6.4.2 Inkubointi- ja NAG-testit ja niiden tulokset
Inkubointi
Maanäytteet inkuboitiin laboratoriossa, jossa näytteet säilytettiin luonnonkosteina (kastelu
ionivaihdetulla vedellä noin kaksi kertaa viikossa) huoneenlämmössä muoviastioissa. Näytemäärä muoviastian pohjalla oli noin 2 mm. Astioita säilytettiin suuremmissa kannellisissa
muovirasioissa, jotka pidettiin suljettuina näytteiden kuivumisen ehkäisemiseksi. Näytteet
säilytettiin koskemattomina, mutta pH-mittausta varten näytettä jouduttiin hieman sekoittamaan viikoittain.
Inkubointitestin toteutusta on havainnollistettu kuvassa 14. Inkubointi kesti 8 viikkoa, kaikkien luonnonmaanäytteiden pH-arvot laskivat inkuboinnin aikana < 4. Sekoittaen kalkitun
maa-aineksen pH ei laskenut inkuboinnin aikana < 8. Inkubointi-pH-tulokset ja niiden vertailu alkuperäisiin tuore pH-arvoihin on esitetty taulukoissa 10 ja 11.

Kuva 14. Inkubointi
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Maanäyte / syvyys

Maasto-pH

Inkubointi-pH

(m)

pH-muutos

(8 vko)

R1 / 0,15-0,40

4,9

3,1

-1,8

R1 / 0,4-0,6

6,5

3,0

-3,5

R2 / 0,2-0,5

4,4

2,8

-1,6

R2 / 0,5-0,65

5,6

3,2

-2,4

KK/PHS / 0,4-1,0

6,5

3,0

-3,5

K1 / 0,5-0,9

6,9

2,9

-4,0

Taulukko 10. Kohteen 1 inkubointi-tulokset

Maanäyte / syvyys

Maasto-pH

Tuore-pH

(m)

Inkubointi-pH

pH-muutos

(8 vko)

LM / 1,0-1,5

6,5

7,2

3,4

-3,8

KS / 1,0-1,5

6,8

8,1

8,0

-0,1

Taulukko 11. Kohteen 2 inkubointi-tulokset

NAG-testi
NAG-testien perusteella kaikki tutkitut luonnonmaanäytteet olivat Amira Internationalin
(2002) raja-arvoihin verrattuna potentiaalisesti happoa tuottavia. Kemiallisen hapetuksen
jälkeen mitatut pH-arvot olivat kaikissa liuoksissa < 4,5 ja vastasivat hyvin inkubointi-pHarvoja. Sekoittaen kalkitusta maa-aineksesta otetun näytteen pH oli hapetuksen jälkeenkin
> 8, maa-aines ei ollut testin perustella happoa tuottavaa kohonneesta rikkipitoisuudesta
huolimatta.
Kohteen 1 maanäytteissä nettohapontuotto oli ainakin kaksinkertainen verrattuna kohteen
2 maanäytteisiin. Kaikki käsitellyt maanäytteet reagoivat kemiallisen 15 %-vetyperoksidilla
toteutetun hapetuksen aikana kuplimalla ja hapetuksen jälkeen liuosten väri vaihteli samean ja rusehtavan vihreän välillä. Tutkimusten päättyessä toistetun NAG-testin perusteella tutkitut maa-ainesnäytteet olivat edelleen potentiaalisesti happoa tuottavia. NAG-
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testin toteutusta vaiheittain on havainnollistettu kuvassa 15, tulokset kohteittain on esitetty
taulukoissa 12 ja 13.

Kuva 15. NAG-testin vaiheet A-F:
A. Hienoksi jauhettu kuiva näyte erlenmeyer-pullossa
B. Reagenssin lisäys
C. Hapetus huoneenlämmössä
D. Hapetus lämpölevyllä
E. pH-mittaus (NAG-pH)
F. Titraus näytteille joiden NAG-pH < 4,5
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Tuore
Tuore
8 vko
Maanäyte / syvyys NAG- Nettohapontuotto (kg NAG(m)
pH
H2SO4/t)
pH
R1 / 0,2 - 0,4

3,2

15,5

R1 / 0,4-0,6

3,0

21,4

R2 / 0,2-0,5

2,9

24,4

R2 / 0,5 - 0,65

3,2

15,8

KK/PHS/ 0,4 - 1,0

3,1

19,3

K1 / 0,5 – 0,9

3,1

17,2

8 vko
Nettohapontuotto
(kg H2SO4/t)

3,2

30,5

3,8

5,4

3,2

15,4

Taulukko 12. Kohteen 1 NAG-testitulokset

Tuore
Tuore
8 vko
Maanäyte / syvyys NAG- Nettohapontuotto (kg NAG(m)
pH
H2SO4/t)
pH

8 vko
Nettohapontuotto
(kg H2SO4/t)

LM / 1,0 - 1,5

3,4

7,8

3,5

6,4

KS / 1,0 - 1,5

8,3

0

8,0

-

3,7

4,2

KK / 1,0 - 1,5
Taulukko 13. Kohteen 2 NAG-testitulokset
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7
7.1

Johtopäätökset
Hapettumisnopeuteen vaikuttavat tekijät

Tutkimuksissa maa-aineksen hapettumisnopeutta seurattiin pääosin pH-mittausten perusteella, jolloin saadaan tietoa maa-aineksen happamoitumisesta. Maa-aineksen happamoituminen korreloi joissain määrin happamien sulfaattimaiden sulfidirikin hapettumista. Tutkimuksissa hapettumisnopeuteen eniten vaikuttanut tekijä oli savimaa-aineksen kuivuminen.
Tutkimusajanjakso oli sääoloiltaan pääosin vähäsateinen ja lämmin, mikä aiheutti maa-aineksen pintakerroksen kuivumisen kasarakenteessa ja pilottirakenteissa jo tutkimusten alkuvaiheissa. Kuivuminen aiheutti maastossa myös haasteita pH-mittauksiin, sillä mittaus ei
onnistunut luotettavasti suoraan liian kuivasta maa-aineksesta. Maa-ainesta jouduttiin kastelemaan/liuottamaan ionivaihdetulla vedellä, jotta pH-arvot saatiin mitattua. Mittaussyvyyden määrittäminen oli näin ollen vaikeaa ja tuloksissa on epävarmuutta silmämääräisesti
tehdyn vaihtelevan liuotussuhteen vuoksi. Hapettumisen etenemiseen syvyyssuunnassa
vaikuttavat myös maa-aineksen kuivuessa ja kutistuessa muodostuneet halkeamat. Savimaa-aineksen kuivumista on havainnollistettu kuvassa 16.

Kuva 16. Kuivunut ja halkeillut savimaa-aines
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Hapettumisnopeuteen vaikutti merkittävästi myös rikkipitoisuus, jonka kasvaessa myös
maa-aineksen hapettumisnopeus laboratoriossa inkuboiduissa näytteissä kasvoi. Lämpötilan ei havaittu vaikuttavan hapettumisnopeuteen merkittävästi kummallakaan kohteella viikoittaisen keskilämpötilan muutoksen ollessa < 10 °C. Lämpötilan vaikutuksen arvioinnissa
tulee huomioida maa-aineksen hidas hapettuminen kuivumisen vuoksi.
Kohteessa 1 tutkitut koekuopat olivat viimeisiä viikkoja lukuun ottamatta veden alla. Vedenpinnan taso tutkimusalueella saattoi estää hapettumisen etenemistä syvyyssuunnassa.
Koekuoppien pohjalta mitatut pH-arvot olivat kuitenkin < 4 tutkimusten päättyessä, jolloin
hapan suotovesi koekuopassa on saattanut aiheuttaa maa-aineksen happamoitumisen.
Maa-ainesnäytteiden puskurointikykyyn vaikuttavat ominaisuudet olivat laboratoriotutkimuksissa erittäin vaihtelevat ja näytemäärä oli vähäinen, jolloin arviota puskurointikyvyn
vaikutuksesta hapettumiseen oli vaikea tehdä eikä yhtenäisiä tuloksia saatu.

7.1.1 Kuivuminen
Kohteessa 1 maa-aineksen kuivuminen kasarakenteessa (K1) hidasti happamoitumista
verrattuna laboratoriossa inkuboituun maanäytteeseen ja alueen koekuoppatutkimuksiin.
Tilannetta on havainnollistettu kuviossa 11, jossa on kuvattu maa-aineksen pH-seurannan
tulokset maasto- ja laboratorio-olosuhteissa. Maasto-pH:n määritys perustui kasasta mitattujen pH-tulosten keskiarvoon tai ympäri kasaa otetun maanäytteen laboratoriossa suhteessa 5 l/kg (LS 5) lietetyn liuoksen pH-arvoon. Kasarakenteesta tutkimusten aikana mitattu alin pH-arvo oli 5,1, joka oli mitattu noin neljä viikkoa seurannan aloittamisen jälkeen
liettämällä kasarakenteen pintaa maastossa ionivaihdetulla vedellä.

K1 / 0,5-0,9 m inkubointi ja maasto pH-seuranta

8,0

7,0

7,0
6,0

6,7

6,5
6,0

6

5,8

6,4

5,3

4,8

pH

5,0

4,1

4,0

3,0

2,9

7

8

3,0
2,0
1,0
0,0
0

1

2

3

K1 - laboratorio / 0,5-0,9 m

4

5

6

Viikko
K1 - maasto / 0,5-0,9 m

Kuvio 11. pH-seuranta laboratoriossa ja maastossa kohteen 1 kasarakenteessa (K1)
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Myös kohteen 2 pilottirakenteet kuivahtivat tutkimusajanjakson aikana. Kohteen 2 redoxseurannan (esitetty kuviossa 9) perusteella kuivuneessa maa-aineksessa pelkistymispotentiaali kuitenkin nousee, jolloin voidaan olettaa, että hapettumisreaktioitakin tapahtuu.
Teoriaosuudessa esitetyistä reaktioyhtälöistä (reaktioyhtälöt 4-9) on nähtävissä, että hapettumisreaktioissa on läsnä myös vettä (H2O), jonka vähäinen määrä voi vaikuttaa reaktioiden
muodostumiseen. Yleisesti hapetuspelkistys-reaktiossa elektronien luovuttaminen ja vastaanottaminen edellyttää elektrolyyttiliuoksen läsnäoloa, eli tässä tapauksessa liuos voi olla
ilmankosteus tai maavesi. Redox-potentiaalin nousee tutkimusten loppupuolella, jolloin tutkimusalueella oli esiintynyt sateita. Redox-potentiaali oli laskenut kuivan ajanjakson loppupuolella. Redox-potentiaalin muutokset voivat indikoida kuivumisen vaikutusta hapettumisreaktioihin. Tutkimuksissa ei kuitenkaan ole vertailtavaa tietoa siitä, miten nopeasti redoxpotentiaali nousee, kun havaitaan maa-aineksen nopeampi happamoituminen esimerkiksi
inkuboiduissa maanäytteissä. Redox-tutkimustulokset perustuvat heterogeeniseen maa-ainekseen, jolloin hapettumisen eteneminen voi olla paikoin erittäin vaihtelevaa. Näin ollen ei
voida päätellä, kuinka paljon kuivuminen hidastaa maa-aineksessa tapahtuvia kemiallisia
reaktioita.
Lisäksi happamien sulfaattimaiden kemialliset reaktiot ovat osittain myös mikrobiologisia,
jolloin reaktionopeuteen vaikuttavat maaperän happi-, kosteus- ja lämpöolosuhteet. Bakteerien lisääntymiselle kuivuuden aiheuttamat epäsuotuisat olosuhteet saattavat vaikuttaa
niiden lisääntymiseen, jolloin niiden hapettumista katalysoiva vaikutuskin heikkenee.

7.1.2 Rikkipitoisuus
Tutkimuksissa rikkipitoisuuden havaittiin vaikuttavan jonkin verran maanäytteen hapettumisnopeuteen inkubointitestin aikana. Tulosten tarkastelussa tulee huomioida kuitenkin vähäinen näytemäärä. Tässä tutkimuksessa tutkituissa maanäytteissä potentiaalisen happaman sulfaattimaan rikkipitoisuuden kasvaessa noin 0,5 % hapettuminen tapahtui viikon verran nopeammin kuin maanäytteessä, jonka rikkipitoisuus oli 0,5 % matalampi. Taulukossa
14 on esitetty maanäytteen rikkipitoisuus ja ajankohta, jolloin maa-aineksen pH on laskenut
inkuboinnissa < 4. Tuloksiin saattaa vaikuttaa myös maa-aineksen erilaiset happamuutta
puskuroivat ominaisuudet.
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Maanäyte / syvyys

Rikkipitoisuus

Rikkipitoisuus

Inkubointi-pH < 4

(mg/kg)

(%)

(vko)

R1 / 0,4-0,6

17000

1,7

4

KK/PHS / 0,4-1,0

13000

1,3

5

K1 / 0,5-0,9

12000 (arvioitu)

1,2

5

LM / 1,0-1,5

7400

0,7

6

(m)

Taulukko 14. Rikkipitoisuus ja hapettumisnopeus

7.1.3

Puskurointikyky

Maanäytteiden humuspitoisuuksilla ruotsalaiseen raja-arvoon (8 %) verrattuna olisi puskurointikykyä vain kohteesta 1 otetuilla kahdella inkuboidulla maanäytteellä, lisäksi yhden
maanäytteen humuspitoisuus oli lähes raja-arvon mukainen. Taulukossa 15 on esitetty
näytteiden humus- ja rikkipitoisuudet, rakeisuuskäyrän perusteella arvioitu savipitoisuus
sekä inkubointi- ja NAG-pH-tulokset.

Maanäyte /

Humus-

Savi-

Rikki-

Inkubointi-

pitoisuus

pitoisuus

pitoisuus

pH (8 vko)

(%)

(%)

(%)

R1 / 0,4-0,6

7,8

38

1,7

3,0

3,0

R2 / 0,2-0,5

8,4

34

1,6

2,8

2,9

KK/PHS / 0,4-1,0

4,2

39

1,3

3,0

3,0

0

63

0,7

3,4

3,4

syvyys (m)

LM / 1,0-1,5

NAG-pH

Taulukko 15. Puskuriominaisuudet sekä inkubointi- ja NAG-pH-tulokset

Puskuriominaisuuksien vaikutusta hapettumiseen on havainnollistettu inkuboitujen näytteiden pH-seurannan avulla kuviossa 12, johon on merkitty myös maanäytteen humuspitoisuus (H).
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Inkubointi-pH
8,0

7,2

7,0
6,5
6,0

6,3
5,6

pH

5,0
4,0

6,0
5,6
4,3

5,6
5,0

5,0

4,0

4,2
3,8

4,4
3,5
3,3

4,4

3,0

3,4

3,2

3,2

3,2
3,8
3,3

3,2

3,2

2,0

3,5
3,1

3,4
3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

5

6

7

8

1,0
0,0
0

1

2

3

4

9

Viikko
R1 / H 7,8 %

R2 / H 8,4 %

KK/PHS / H 4,2 %

LM / H 0 %

Kuvio 12. Inkubointi-pH-seuranta ja humuspitoisuudet

Tulosten perusteella korkeasta humuspitoisuudesta huolimatta hapettumisnopeus on suurempi 7,8 %:n humuspitoisuuden omaavassa näytteessä R1 kuin 0 %:n humuspitoisuuden
omaavassa näytteessä LM. Näytteen R1 pH on laskenut seurannan kahden ensimmäisen
viikon aikana yhden yksikön enemmän verrattuna näytteeseen LM. Tilanteeseen saattaa
vaikuttaa näytteen LM savipitoisuus, joka oli yli 20 % suurempi verrattuna näytteeseen R1.
Savimineraalit sitovat tehokkaasti happamia vetyioneja (H+), jolloin korkeampi savipitoisuus
saattaa hidastaa hapettumista. Tuloksissa tulee kuitenkin huomioida myös näytteiden vaihteleva rikkipitoisuus, sekä lähtötilanteen erilaiset pH-arvot. Lisäksi luontaista puskurointikykyä muodostuu maa-aineksen sisältämästä emäksisten mineraalien pitoisuuksista, joita ei
tässä tutkimuksessa määritelty.

7.1.4 Sääolot
Kohteella 1 viikoittainen keskilämpötila nousi noin 10°C ja sademäärä väheni selkeästi tutkimusten edetessä. Koekuoppien (R1 ja R2) pohjan potentiaalisen happaman sulfaattimaan
ollessa veden peitossa sääolojen vaikutus hapettumiseen on todennäköisesti vähäistä.
Osittain jo happamoituneen maakerroksen hapettuminen oli tasaista lämpötilan
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muutoksesta huolimatta. Kasarakenteen (K1) hapettuminen oli maa-aineksen kuivumisen
myötä hidasta, jolloin lämpötilan vaikutusta hapettumisnopeuteen ei tutkimuksissa havaittu.
Kohteessa 2 vallitsivat lähes koko tutkimusajan hapettumiselle lämpötilan osalta suotuisat
olosuhteet, kun lämmin helteinen sää loppui kuudennella tutkimusviikolla. Tutkimusten ensimmäisen kuukauden aikana oli runsasta sadetta (> 4,5 mm) vain kahden vuorokauden
aikana ja kerran vähäistä sadetta (1,0-4,4 mm). Pitkän hellejakson aiheuttama savimaaaineksen kuivuminen hidasti hapettumista huomattavasti, jolloin sääolojen vaikutusta hapettumiseen ei tässä tutkimuksessa havaittu viikoittaisen keskilämpötilan muutoksen ollessa noin 10°C.

7.2

Inkubointi ja hapettuminen luonnossa

Koekuopan R1 pohjalla maa-aines hapettui luonnossa hitaammin kuin inkuboitu maanäyte:
pH oli maastossa viikolla viisi vielä > 4, kun inkuboidussa näytteessä pH laski < 4 neljässä
viikossa. Koekuopan R2 pohjalla pH-arvot olivat korkeintaan 0,9 yksikköä suurempia kuin
laboratoriossa inkuboidussa näytteessä. Tilanne saattaa johtua maa-aineksen happamoitumisesta koekuopassa olleen happaman veden (pH 3,2-3,5) vaikutuksesta, jolloin hapettumisreaktio on veteen liuenneen hapen välityksellä ollut hitaampi kuin suoraan ilmakehän
hapen välityksellä. Kahdeksan viikon tutkimusajanjakson jälkeen laboratoriossa inkuboidun
näytteen ja maastossa hapettuneen maa-aineksen pH-arvot olivat kuitenkin lähes samansuuruiset koekuoppien R1 ja R2 pohjalla. Hapettumisen seurannan pH-tulokset koekuopissa R1 ja R2 maastossa ja laboratoriossa inkuboiduista maanäytteistä on esitetty kuvioissa 13 ja 14, maasto-pH perustuu noin neljän mittaustuloksen keskiarvoon.

7,0 6,5

R1 / 0,4 - 0,6 m inkubointi ja maasto pH -seuranta
5,6

6,0

5,0

pH

5,0

4,3

4,0

4,0

4,7
3,8
3,3

3,2

3,1

5

6

7

3,0

3,0
3,1

2,0
1,0
0,0
0

1

2

3

4

Viikko
R1 - Laboratorio / 0,4-0,6 m

R1 - Maasto / 0,4-0,6 m

Kuvio 13. pH-seuranta laboratoriossa ja maastossa koekuopassa R1.

8

9
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R2 / 0,5-0,65 m inkubointi ja maasto pH-seuranta
6 5,6
5

4,5
3,9

3,7

pH

4

3,6

3,8
3,4

3,6

3,3

3,3

3,1

3
3,2
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Viikko
R2 - Laboratorio / 0,50 - 0,65 m

R2 - Maasto / 0,50 - 0,65 m maasto

Kuvio 14. pH-seuranta laboratoriossa ja maastossa koekuopassa R2.
Kohteen 2 pilottirakenteiden luonnonmaa-aines kuivui pinnastaan erittäin kovaksi ja hapettuminen hidastui selvästi inkuboituun maanäytteeseen verrattuna. Hapettumisen seurannan pH-tulokset luonnonmaarakenteen (LM) osalta on esitetty kuviossa 15, jossa maastopH perustuu mittaustulosten keskiarvoon mitattuna mahdollisimman läheltä rakenteen pintaa, viimeisillä mittauskerroilla viikoilla 6 ja 8 mittaus onnistui suoraan rakenteen pinnasta.

LM - Inkubointi ja maasto pH-seuranta
8,0 7,2
7,0 6,5

6,6
6,3

5,8
6,0

6,0

6,2
5,6

5,8
4,4

5,0

pH

5,4

5,0
3,8

4,0

3,5

3,4

7

8

3,0
2,0
1,0
0,0
0

1

2

3

4

5

6

Viikko
Luonnonmaa - inkubointi

Luonnonmaa - maasto

Kuvio 15. pH-seuranta laboratoriossa ja maastossa kohteen 2 pilottirakenteessa LM
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Happamoitumisen eteneminen jo jonkin verran hapettuneessa maa-aineksessa tapahtui
kohteen 1 inkuboiduissa maanäytteissä ja koekuoppien keskimmäisissä kerroksissa lähes
samanaikaisesti. Maastossa ja laboratoriossa mitattujen pH-tulosten eroavaisuus oli alle
yksikön koko tutkimusajan. Koekuopan reunan mittauspisteiden sijainti vaihteli jonkin verran tutkimusten aikana, mikä saattaa aiheuttaa hajontaa mittaustuloksiin. Tulokset ovat
nähtävillä kuviossa 16 ja 17.

R1 / 0,15 - 0,40 m inkubointi ja maasto pH -seuranta
6
4,9

pH

5
4

3,5

3

3,7

3,8

3,6
3,5

3,4

3,3

3

4

2

3,6

3,0

3,0

3,0

3,1

5

6

7

8

1
0
0

1

2

9

Viikko
R1 - laboratorio / 0,15 - 0,4 m

R1 - maasto / 0,15 -0,4 m

Kuvio 16. Maasto- ja laboratorio pH-seurannan tulokset kohteen 1 koekuopassa R1

5,0
4,5

R2 / 0,2 - 0,5 m inkubointi ja maasto pH -seuranta
4,4

4,0
3,0

pH

3,5

3,4

3,5

3,3

2,5

3,2

3,2

3,2
3,2
2,8

2,8

2,8

2,8

5

6

7

8

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
0

1

2

3

4

Viikko
R2 - Laboratorio / 0,20- 0,5 m

R2 - Maasto / 0,2-0,5 m

Kuvio 17. Maasto- ja laboratorio pH-seurannan tulokset kohteen 1 koekuopassa R2
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Tutkimusten

perusteella

inkuboinnin

pH-seuranta

antaa

tietoa

maa-aineksen

happamoitumisen etenemiseen kuluneesta ajasta riittävän kosteissa olosuhteissa koskien
happaman sulfaattimaan pintakerrosta, mutta menetelmällä ei saada tietoa hapettumisen
etenemisestä syvyyssuunnassa. Maastossa olosuhteet ovat hyvin erilaiset verrattuna
laboratorioon esimerkiksi sääolosuhteiden, ilmankosteuden, sateiden ja pintavalunnan
vaikutuksesta, jolloin happamoituminen saattaa luontaisesti olla hyvin vaihtelevaa
verrattuna laboratorio-olosuhteisiin.
Inkubointi-pH ja NAG-pH
Inkubointi-pH vastasi tutkimuksissa hyvin kemiallisesti NAG-testissä vetyperoksidiliuoksella
hapetetun näytteen minimi pH:ta tulosten erotuksen ollessa maksimissaan 0,2 yksikköä.
Molemmat tutkimusmenetelmät antoivat myös hyvän kuvan maa-aineksen luonnossa
tapahtuvasta happamoitumisesta kuivuneita kasa- ja pilottirakenteita lukuun ottamatta.
Maastossa, NAG- ja inkubointitestillä saadut pH-tulokset on esitetty taulukossa 16.

Tuore-pH

pH
luonnossa
8 vko

NAG-pH

Inkubointi-pH

R1 / 0,15-0,4

4,9

3,6

3,2

3,1

R1 / 0,4-0,6

6,5

3,1

3,0

3,0

R2 / 0,2-0,5

4,4

3,2

2,9

2,8

R2 / 0,5-0,65

5,6

3,1

3,2

3,2

KK/PHS/ 0,4-1,0

6,5

3,2

3,1

3,0

K1 / 0,5-0,9

6,9

6,0

3,1

2,9

LM / 1,0-1,5

6,5

5,4

3,4

3,4

KS / 1,0-1,5

6,8

8,0

8,3

8,0

Maanäyte / syvyys
(m)

Taulukko 16. Inkubointi- ja NAG-pH-tulokset

7.3

Kalkitseminen ja sen vaikutus hapettumiseen

Kohteen 2 pilottirakenteissa tutkittiin luonnonmaan lisäksi savimaa-aineksen neutralointia
kalkilla. Laboratoriossa inkuboidun sekoittaen kalkitun maanäytteen pH ei laskenut
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kahdeksan viikon aikana < 8. Sekoittaen kalkitun pilottirakenteen maastossa mitatut pHarvot olivat koko ajan hieman inkuboidun näytteen pH-arvoa matalampia mutta arvot eivät
laskeneet tutkimusten aikana. Kerroksittain kalkitun maa-aineksen pH laski tutkimusajanjakson aikana keskimäärin 0,3 yksikköä, mutta tulosten tarkastelussa tulee huomioida pHarvojen suuri vaihtelu 4,2 < 7,0. Tulokset pH-seurannasta laboratoriossa ja maastossa ovat
nähtävissä kuvioissa 18 ja 19, maastossa mitatut pH-arvot perustuvat mittaustulosten keskiarvoon.

pH

Sekoittaen kalkitun pilottirakenteen inkubointi ja
maasto pH-seuranta
9,0 8,1
8,0 6,8
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
0

7,8

8,1

7,2

7,3

1

2

8,1

8,2

7,8

7,7

3

4

8,2

8,2

8,2

8,0

7,8

5

6

8,0

7

8

9

Viikko
Sekoittaen kalkittu maa - laboratorio

Sekoittaen kalkittu maa - maasto

Kuvio 18. Kohteen 2 maasto- ja laboratorio pH-seurannan tulokset sekoittaen kalkitussa
maa-aineksessa

pH

Kerroksittain kalkittu maa-aines maasto pH-seuranta
8
6,5
7
6
5
4
3
2
1
0
0

6,8

7

6,8

6,8
6,1

5,9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Viikko

Kuvio 19. Kohteen 2 maasto pH-seurannan tulokset kerroksittain kalkitussa maaaineksessa
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Tutkimusten perusteella happamien sulfaattimaiden neutralointi kalkilla on tehokas keino
maa-aineksen happamoitumisen ehkäisemiseksi sekä ympäristöhaittojen hallitsemiseksi.
Sekoittaen levitettynä kalkin neturalointiteho on tutkimuksissa parempi kuin kerroksittain
levitetyn kalkin, mutta tuloksissa on huomioitava, että kalkkia käytettiin laskennallista
määrää huomattavasti suurempi määrä. Kalkitustarve määriteltiin maa-aineksesta
ennakkoon määritellyn rikkipitoisuuden perusteella, joka oli lopullista pilottirakenteissa
käytetyn maa-aineksen rikkipitoisuutta korkeampi.
Maa-aineksen neutraloinnissa on myös huomiotava, että työaika sekoittaen levitetyssä
kalkissa on lähes kaksinkertainen verrattuna kerroksittain levitettyyn kalkkiin. Suurien
massamäärien neutraloinnissa kalkin levittäminen sekoittamalla ei välttämättä ole teknisesti
mahdollista eikä kovin kustannustehokasta. Sekoitustyön kestoon ja neutraloinnin
tehokkuuteen vaikuttaa myös käsiteltävän maa-aineksen koostumus. Maa-aineksen
pintakerrokseen levitetty kalkki voi sateiden ja pintavalunnan vaikutuksesta kulkeutua pois,
jolloin sen vaikutusaika on lyhyempi kuin sekoittamalla levitetyn kalkin. Taulukossa 17 on
esitetty tutkimuksessa käsitellyn maa-aineksen kalkitustarpeen laskenta, todellisuudessa
kalkkia käytettiin noin 75 kg/t (112,5 kg/m3).

Maa-

Teoreettinen kalkitustarve S%-

näyte/

S%

perusteella

1,3

1,3 ∗ 623,7
∗ 1,3 ∗ 1,5 ∗ 1,5
19,98

NAG-testin

perusteella

kalkitustarve

syvyys
(m)
LM

(en-

nakkotieto) / 1,01,5

≈ 120 kg/m3
LM (pilotti)
/ 1,0-1,5

0,7

0,7 ∗ 623,7
∗ 1,3 ∗ 1,5 ∗ 1,5
19,98

7,8 ∗ 1,02 ∗ 1,3 ∗ 1,5 ∗ 1,5
≈ 23 kg/m3

≈ 70 kg/m3
Taulukko 17. Kalkitustarpeen laskenta kohteen 2 kalkituissa pilottirakenteissa
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7.4

Jatkotutkimusaiheita

Happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutukset luonnossa ovat pahimmillaan, kun
kuivien kausien jälkeen esiintyy rankkkasateita. Lisätutkimuksia tarvittaisiin siitä, kuinka
nopeasti kuivunut maa-aines happamoituu ja vaikuttaa valumavesiin, kun olosuhteet
muuttuvat kosteammiksi. Läjitetyn potentiaalisen happaman sulfaattimaan hapettumista
tulisi tutkia myös erilaisissa olosuhteissa esimerkiksi eri vuodenaikoina ja vaihtelevilla
maalajeilla, jolloin saataisiin määriteltyä esimerkiksi ääriolosuhteita hapettumisnopeuden ja
happamoitumisen näkökulmista.
Tässä tutkimuksessa hapettumista seurattiin pääosin pH-mittauksilla, mikä antaa suppean
kuvan maa-aineksessa tapahtuvista muutoksista eikä maaperän happamoituminen täysin
vastaa

sulfidirikin

hapettumista.

Koska

potentiaalisen

happaman

sulfaattimaan

happamoituminen oli tutkimuksissa pääosin hidasta, standardin mukaisilla redoxmittauksilla

olisi

voitu

saada

tarkempaa

tietoa

maa-aineksessa

tapahtuvista

hapettumisreaktioista. Lisäksi sulfaattipitoisuuden ja sähkönjohtavuuden määrittäminen
kerroksittain ja ajanjaksoittain antaisi lisätietoa hapettumisreaktioiden etenemisestä myös
syvyyssuunnassa.
Tutkimuksissa käytetyt laboratoriomenetelmät antoivat hyvän kuvan maa-aineksen
ominaisuuksista ja hapontuottopotentiaalista. Tutkimuksissa käytetty näytemäärä oli
kuitenkin vähäinen, jolloin olisi syytä tutkia inkubointi- ja NAG-testien sekä rikkipitoisuuden
yhteneväisyyksiä laajemmalla näytematriisilla. NAG-menetelmän avulla maa-aineksen
minimi pH voitaisiin määrittää nopeammin kuin vähintään 8 viikkoa kestävällä inkuboinnilla.
Menetelmän käytössä on kuitenkin huomioitava, että vetyperoksidiliuoksella tehtävä
pikahapetus saattaa vääristää tuloksia esimerkiksi paljon eloperäistä ainesta sisältävillä
maa-aineksilla.
Happamien sulfaattimaiden neutralointi kalkilla on tehokas keino hapettumisen ja
happamoitumisen hallitsemiseksi, mutta tutkimuksissa käytettiin teoreettista kalkitustarvetta
suurempi määrä kalkkia. Neutralointia voitaisiin tulevaisuudessa tutkia vastaavissa
pilottirakenteissa,

jossa

esimerkiksi

varmuuskerrointa

muuttamalla

teoreettisesti

saataisiin

tietoa

määritetyn

kalkin

määrän

kalkitustarpeen
vaikutuksesta

neutralointikykyyn. Kerroksittain levitetyn kalkin osalta tutkimusajanjaksoa tulisi pidentää,
jotta saataisiin selville kalkin mahdollinen huuhtoutuminen maa-aineksen pinnalta.
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8

Yhteenveto

Opinnäytetyön tarkoitus oli arvioida happamien sulfaattimaiden hapettumisnopeutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvitettiin tutkimusmenetelmien ja kalkitustarpeen laskennan käyttökelpoisuutta. Tutkimukset koettiin tarpeelliseksi usean toimijan näkökulmasta,
sillä toistaiseksi maa-aineksen hapettumisnopeudesta Suomen olosuhteissa on saatavilla
vain vähän tutkittua tietoa ja ohjeistukset happamien sulfaattimaiden käsittelyyn esimerkiksi
maarakennuskohteissa ovat vaihtelevia.
Tutkimusten aikana vallitsevat olosuhteet loivat haasteita työn toteuttamiselle. Kohteen 1
tutkimusalueella veden pinta oli tutkimusten alkaessa korkealla, jolloin hapettumisen etenemistä syvyyssuunnassa ei saatu tietoa. Kasa- ja pilottirakenteet kuivuivat tutkimusajanjakson aikana, mikä vaikutti maa-aineksen happamoitumiseen. Kuivumisen vaikutuksia ei
osattu ennalta odottaa.
Inkubointi antoi tietoa maa-aineksen minimi pH:sta ja se on todettu hyväksi tutkimusmenetelmäksi myös aiemmissa tutkimuksissa. Inkuboinnin toteutuksessa on syytä pitää huolta
näytteen riittävästä kostutuksesta, koska pieni näytemäärä kuivahtaa nopeasti ja liiallinen
kuivuminen voi vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella maa-aineksen happamoitumiseen
todella paljon. Myös NAG-menetelmällä saatiin lähes inkubointia ja luonnontilaista hapettumista vastaavia minimi pH-tuloksia. NAG-testiä on aiempien tutkimusten perusteella suositeltu happamien sulfaattimaiden nopeaksi tunnistusmenetelmäksi.
Happamien sulfaattimaiden neutralointi kalkilla oli tehokas mutta sekoittaen toteutettuna
työläs menetelmä happamuushaittojen hallitsemiseksi. Tutkimuksissa käytetty runsas kalkkimäärä ja lyhyt seuranta-aika vaikuttivat saatuihin tuloksiin. Maa-aineksen neutralointi kalkilla on aiempien tutkimusten perusteella todettu happamuutta hillitsevänä toimenpiteenä
niin suotovesissä kuin maaperässä.
Happamat sulfaattimaat ovat koostumukseltaan erilaisia: maa-aineksen vaihtelevat fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä massamäärä vaikuttavat hapontuottoon ja happamuuden ja haitallisten metallien kulkeutumiseen. Ympäristöhaittojen muodostumiseen vaikuttavat myös hule-/suotovedet vastaanottavan vesistön ominaisuudet. Haittojen ennaltaehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi on tärkeää tehdä riittävä tapauskohtainen arvio niin poistettavan maa-aineksen kuin toimenpidealueen läheisyydessä sijaitsevien vesistöjen ominaisuuksista, jolloin vältyttäisiin ali- tai ylimitoitetuista toimenpiteistä esimerkiksi maarakennuskohteissa happamilla sulfaattimailla. Tutkimusten avulla saatiin hyvä kuva happamien
sulfaattimaiden läjityksestä, kun maa-aines nostetaan luontaisen pohjaveden pinnan yläpuolelle ja massat pääsevät kuivumaan.
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