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1 KARTOITUKSEN LÄHTÖKOHTA 

Happamien sulfaattimaiden (HaSu) yleiskartalla kuvataan happamien sulfaattimaiden esiintyminen ja 
ominaisuudet Suomen rannikkoalueilla mittakaavassa 1:250 000. Kartta kattaa karkeasti muinaisen 
Litorina-meren peittämän alueen, joka ulottuu ylimmillään noin 100 metriä nykyisen merenpinnan 
yläpuolelle (m mpy) ja on laajuudeltaan noin 50 000 km2 (kuva 1).  

HaSu yleiskarttojen laatimiseen käytetty maaperähavaintoaineisto on kerätty vuosina 2009–2020 
useissa erillisprojekteissa. Karttoja on julkaistu Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) hallinnoimassa 
avoimessa karttapalvelussa sitä mukaan, kun kartoitus on edennyt ja erillisprojektit ovat valmistuneet. 
Kartoitus valmistui maastotöiden osalta vuonna 2020 ja viimeiset kartat päivitettiin karttapalveluun 
vuoden 2022 alussa. Karttapalvelua tullaan edelleen kehittämään, ja sitä päivitetään uusilla 
havainnoilla, kun soveltuvaa tietoa kertyy. 

 

Kuva 1. Litorina-meren peittämä happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen alue. Karttaan on 
merkitty karkeasti Litorina-meren korkein rantataso (metreinä nykyisen merenpinnan yläpuolella, 
Ojala ym. 2013 mukaan). 
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Lähtökohtana HaSu yleiskartoitukselle ovat olleet happamiin sulfaattimaihin liitetyt ympäristöhaitat 
erityisesti rannikon jokivesistöissä, sekä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY) ja kansalliset 
vesienhoitosuunnitelmat. Vesienhoitosuunnitelmissa useiden rannikkovesistöjen tila, erityisesti 
Pohjanmaalla, on todettu heikoksi happamien sulfaattimaiden aiheuttaman happamuus- ja 
metallikuormituksen vuoksi, eikä direktiivin mukaista hyvää vedenlaatua olla saavutettu määräajassa. 
Vesienhoitosuunnitelmissa todetaan, että happamuushaittojen arviointi- ja hallintamenetelmien 
käytön edellytyksenä on luotettava kartoitustieto sulfaattimaiden esiintymisestä ja ominaisuuksista. 
Myös happamista sulfaattimaista laaditussa strategiassa (MMM ja YM 2011) todetaan, että happamien 
sulfaattimaiden kartoitustiedolle on tarvetta, jotta happamat sulfaattimaat voidaan huomioida 
kaikessa maankäytössä. 

Happamia sulfaattimaita on tutkittu Suomessa useissa tutkimus- ja kartoitushankkeissa jo 
vuosikymmeniä (esim. Aarnio 1922, 1937, Kivinen 1938, Purokoski 1959, Erviö 1975, Puustinen ym. 
1994). Yhtenäistä käytäntöä siitä, mikä määritellään happamaksi sulfaattimaaksi ei kuitenkaan ole 
ollut, vaan määritelmät ja luokitukset ovat vaihdelleet tutkimuksittain. Määrityskriteerit ovat usein 
myös poikenneet kansainvälisistä luokituksista, kun Suomen maaperän erityisolosuhteet on pyritty 
ottamaan huomioon. Kartoitukset ja arviot eivät myöskään ole kattaneet systemaattisesti koko 
rannikkoaluetta, ja ovat pääosin keskittyneet maatalousmaihin. Tutkimusten perusteella Suomen 
happamien sulfaattimaiden esiintymät ovat Euroopan laajimmat. Arviot maatalousmailla olevien 
happamien sulfaattimaiden määrästä Suomessa ovat vaihdelleet karkeasti 130 000 ja 336 000 ha välillä 
(Puustinen ym. 1994 ja Yli-Halla ym. 1999). 

GTK:n HaSu yleiskartoitus on pyritty tekemään mahdollisimman yhtenäisin menetelmin, samalla 
noudattaen ajantasaisia ja yleisesti hyväksyttyjä happamien sulfaattimaiden tunnistus- ja 
luokituskriteerejä. Kartoituksen pitkästä kestosta johtuen (noin 10 vuotta), on kartoitusmenetelmiä 
kuitenkin muokattu ja kehitetty kartoituksesta kertyneen kokemuksen perusteella, jolloin ne ovat 
vastanneet paremmin muuttuneisiin tietotarpeisiin. Julkaistujen karttojen yhdenmukaisuutta ja 
vertailukelpoisuutta on pidetty työssä kuitenkin tärkeänä. 

Kartoitustyön vastuuhenkilönä toimi vuoteen 2017 saakka erikoistutkija Peter Edén. Tämän jälkeen 
kartoitustyöstä ovat vastanneet erillisprojektien projektipäälliköt, mukaan lukien Jaakko Auri, Pauliina 
Liwata-Kenttälä, Stefan Mattbäck ja Anton Boman. Maastotöihin, näytteiden käsittelyyn sekä 
kartanpiirtoon osallistui GTK:lta useita henkilöitä (Hannu Hirvasniemi, Pentti Kouri, Jukka Räisänen, 
Onerva Valo, Joni Palola, Staffan Nylund, Teuvo Herranen, Reijo Rantapelkonen, Petri Lippo, Tapio 
Kananoja, Mikael Eklund, Jukka Ojalainen, Annu Martinkauppi, Emmi Rankonen, Kim Wennman, Jan 
Antbacka, Timo Suomi ja Juha Davidila). Maastotöistä merkittävän osan tekivät kausityöntekijät (Jonas 
Hjort, Fanny Ahonen, Staffan Nylund, Andreas Sandfält, Eeva-Maija Haukka, Alexandra Nyman, Moa 
Sunabacka, Ville Maijala, Krister Dalhem, Anton Grindgärds, Richard Siemssen, Ove Klaver, Mika Juola 
ja Petro Oravalahti). 

 

2 KARTOITUSMENETELMÄT JA NIIDEN KEHITYS HANKEAIKANA 

Happamien sulfaattimaiden yleiskartoitus perustui näytteenottosuunnitelman mukaisiin 
maaperäkairauksiin, näytteenottoon ja näyteanalyyseihin. Työn eri vaiheet noudattivat kartoituksen 
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aikana laadittuja ja päivitettyjä menetelmäkuvauksia ja kartoitusohjeita. Kartoitustyön aikana laaditut 
ohjeet ja muu kertynyt aineisto on säilytetty sähköisesti GTK:n sisäiseen verkkoon. 

2.1 Kartoitusalue ja näytteenottosuunnitelma 

HaSu-yleiskartoituksen alue rajautuu pääosin Litorina-meren ylimpään rantatasoon, joka on Etelä-
Suomessa noin 20–40 metriä nykyisen merenpinnan yläpuolella (m mpy) ja enimmillään Pohjanmaalla 
noin 100 m mpy (kuva 1). Kartoitus rajattiin tähän tasoon, sillä happoa tuottavien sulfidipitoisten 
sedimenttien tiedetään olevan huomattavan yleisiä Litorina-meren kerrostumissa (vertaa Yli-Halla ym. 
1999). Tätä vanhemmissa, yleensä Ancylus-järveen liittyvissä kerroksissa, ja jotka ulottuvat jonkin 
verran Litorina-kerrostumia laajemmalle alueelle sisämaahan, on sulfideja vähemmän, ja ne 
muodostavat happamia sulfaattimaita vain harvoin. Yleiskartta-alueen pohjoisosissa kartoitustyö 
ulotettiin kuitenkin paikoin Litorina-meren ylimmän rantatason ulkopuolelle, jossa erityisesti 
suoalueiden pohjalla saattaa olla happamoituvia liejukerroksia. 

Kartoituksessa jätettiin huomioimatta kallioperän mustaliuskealueet ja mustaliuskeainesta sisältävä 
maaperä (moreeni- ja harjuaines), vaikka mustaliuskeperäiseen rikkiin voi liittyä vastaavia riskejä kuin 
rikkipitoisiin sedimentteihin. Mustaliuskeita esiintyy paikallisesti sekä Litorina-meren peittämällä 
rannikkovyöhykkeellä, että eri puolilla sisämaata, kuten Itä-Suomessa ja Lapissa (kuva 2). 
Mustaliuskeiden esiintymisestä Suomessa julkaistaan GTK:ssa vuoden 2022 aikana tietokanta ja 
tietokannan käyttöopas, joiden avulla voidaan arvioida mustaliuskeisiin liittyviä riskejä. 
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Kuva 2. Litorina-raja (Ojala ym. 2013) ja tulkitut mustaliuskevyöhykkeet (DigiKP @ Geologian 
tutkimuskeskus).   

 

Yleiskartoituksen lähtökohtaisena tarkkuutena on ollut noin 1 kairauspiste / km2 potentiaalisilla 
esiintymisalueilla. Kairauspisteiden suunnittelun ulkopuolelle jätettiin maaperäkarttojen mukaiset 
kallio- ja moreenialueet sekä kaupunkien keskustat. Pisteet suunniteltiin asiantuntijatyönä paikkatieto-
ohjelmassa (ArcMAP) hyödyntäen GTK:n ja MML:n tausta-aineistoja, niin että pisteiden sijainti huomioi 
mahdollisimman hyvin eri muuttujien vaihtelun (kuva 3). Pisteet suunniteltiin kuitenkin aina teiden 
varsille tai niiden lähistölle, jotta pisteiden väliseen siirtymään kuluisi mahdollisimman vähän aikaa. 
Pisteiden sijaintia voitiin tutkijan päätöksellä siirtää tarpeen mukaan maastossa saavutettavuudesta 
riippuen. Toteutunut kairauspistetiheys koko kartoitusalueella (mukaan lukien kallio- ja 
moreenialueet) oli noin 1 piste / 2 km2. 

Kairauspisteverkon suunnittelussa käytettyjä aineistoja olivat: 

- Maaperäkartat 1:20 000 ja 1:200 000 (GTK) 

o Tunnistettiin moreeni- ja kalliomaa-alueet, joille ei kohdistettu kairauspisteitä. Muutoin 

pisteitä suunnattiin kaikille maalajialueille, erityishuomion ollessa hienojakoisissa ja 
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liejuisissa maalajeissa. Suunnittelussa käytettiin ensisijaisesti 1:20 000 karttoja. Näitä oli 

kuitenkin heikommin käytettävissä kartoitusalueen pohjoisissa osissa. 

- Aerogeofysiikan sähkönjohtavuusaineistot (GTK) 

o Huomioitiin erityisesti hyvin sähköä johtavat alueet, sillä sulfaattimaat voivat erottua 

aineistossa ympäristöään paremmin sähköjohtavina alueina. 

- Turvetutkimusaineistot (GTK) 

o Huomioitiin turvekerroksen paksuus ja pohjamaalajit, mukaan lukien liejut. 

- Maastokartat (MML) 

- Laserkeilausaineistot / korkeusmallit (MML) 

o Tunnistettiin pinnanmuotoja- ja kaltevuuksia, huomioiden erityisesti tasaiset ja alavat 

alueet. Laserkeilausaineistoja ei ollut saatavilla kattavasti vielä kartoitustyön 

alkuaikoina, ja niiden sijaan maastonmuotojen tulkinnassa käytettiin lähinnä 

maastokarttoja. 

 

 

Kuva 3. Esimerkkejä tutkimussuunnittelussa käytetyistä aineistoista. Vasemmalla maaperäkartta (1:20 

000: © Geologian tutkimuskeskus), keskellä aerogeofysiikan sähkönjohtavuusaineisto ja oikealla 

laserkeilausaineistosta laadittu korkeusmalli. Pohjakartat: © Maanmittauslaitos 

 

Tausta-aineiston perusteella suunniteltuja ja tehtyjä kairauspisteitä kutsutaan kartoituspisteiksi. 
Niiden lisäksi tehtiin työssä alueellisia tyyppiprofiileja, joiden sijainti määritettiin kartoituspisteiden 
avulla niin, että niillä yksityiskohtaisemmin kuvattu ja analysoitu maaprofiili kuvaisi tyypillistä 
maaperää alueella. Kartoituksen viimeisinä vuosina tyyppiprofiilien kohteet valittiin 
paikkatietoanalyysillä R-ohjelmistossa niin, että pisteet sijoittuisivat mahdollisimman kattavasti 
huomioiden tieverkoston. Alueellisia tyyppiprofiileja kutsutaan tutkimuspisteiksi ja niitä tehtiin noin 
1/20 kaikista kairauspisteistä. 
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2.2 Kairaukset ja näytteenotto 

Yleiskartoituksen tutkimuspisteet tehtiin pääasiassa käsin kannettavalla polttomoottori- tai 
akkukäyttöisellä iskuporalla, johon liitettiin 28 mm halkaisijaltaan oleva näytteenotin. 
Näytteenottimessa oli 100 cm pitkä avonainen näytteenottoura ja sitä voitiin jatkaa 100 cm pitkillä 
tangoilla (kuva 4). Kartoituksen alkuvaiheessa näytteenotin iskettiin maahan suurella kumipäisellä 
vasaralla, mutta työ osoittautui raskaaksi ja kairat rikkoontuivat helposti epätasaisen iskun voimasta. 

 

Kuva 4. Tutkimuspisteiden tekemisessä käytettyä kalustoa. 

 

Tutkimuspisteiden kairaukset jatkettiin 300 cm syvyydelle maanpinnasta ja maaprofiilista kuvattiin 
kerrosjärjestys, kerrosten kontaktin tyyppi, maalajit RT-luokituksen mukaan, maalajirakenteet ja väri 
(myös Munsell-värikoodi). Erityishuomio kiinnitettiin maaperän hapettumissyvyyteen ja/tai 
pohjavedenpinnantason syvyyteen sekä aistinvaraisesti havaittaviin sulfidien tunnusmerkkeihin 
(väri/haju). Maaprofiilista otettiin myös valokuvat 100 cm osissa. Profiilista mitattiin maasto-pH 20 cm 
välein ja otettiin näytteet jatkuvana sarjana 20 cm osissa noudattaen kuitenkin kerrosrajoja, niin ettei 
eri maalajeja sekoitettu samaan näytteeseen. Kartoituksen ensimmäisinä vuosina näytteet joko 
inkuboitiin tai niistä määritettiin kokonaisrikkipitoisuus. Varsin pian näytteet alettiin kuitenkin 
homogenisoida maastossa, ja ne jaettiin kahteen osanäytteeseen, joista toinen meni inkuboitavaksi ja 
toinen mahdolliseen alkuaineanalyysiin. 

Yleiskartoituksen kartoituspisteillä kairaukset tehtiin alkuvuosina maaperäkartoituspiikkiä 
muistuttavalla käsikäyttöisellä 200 cm pitkällä kairalla, jossa oli 40–50 cm pituinen avonainen 
näytteenottoura. Myöhemmin kaira korvautui iskupora- tai käsijunttakäyttöisellä jatkettavalla kairalla, 
jossa oli 100 cm pituinen avonainen näytteenottoura (Ø 18 mm) (kuva 5). Kairausten vähimmäissyvyys 
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oli 200 cm maanpinnasta, mutta kairauksia jatkettiin 300 cm syvyydelle saakka, erityisesti mikäli 
pisteellä oli paksu turvekerros, tai hapettumissyvyys oli syvällä. Jos ennen 200 cm syvyyttä esiintyi 
maakerroksia, joissa oli sulfidin selkeitä aistinvaraisia viitteitä, ei tällöin ollut tarvetta jatkaa kairausta 
enää 300 cm syvyyteen. Kairaus jouduttiin toisinaan lopettamaan jo ennen 200 cm syvyyttä, jos vastaan 
tuli runsaskivinen moreeni, tai maa-aines oli muutoin mahdoton läpäistä. 

 

Kuva 5. Kartoituspisteiden tekemisessä käytettyä kalustoa. 

 

Kartoituspisteillä kuvattiin maaprofiilista periaatteessa samat ominaisuudet kuin tutkimuspisteiltä 
(pois lukien valokuvat ja Munsell-värikoodit). Kartoituspisteiltä ei kuitenkaan otettu aina näytteitä ja 
mitattu maasto-pH:ta säännöllisin välein, vaan mittaukset ja näytteenotto pyrittiin tekemään, niin että 
sulfaattimaa pystyttäisiin tunnistamaan mahdollisimman pienellä näytemäärällä, mutta kuitenkin 
luotettavasti.  

Kartoituksen alkuvuosina näytteenotto ja huomio kohdistettiin kartoituspisteillä pääasiassa vain 
hienorakeisiin maalajeihin, eikä esimerkiksi hiekkakerroksista otettu näytteitä. Kartoituksen ja erillisten 
tutkimusten myötä tieto happamista sulfaattimaista kuitenkin lisääntyi, ja osoittautui että 
karkearakeiset maalajitkin voivat olla yleisesti hapanta sulfaattimaamateriaalia, ja ne on syytä ottaa 
huomioon kartoituksessa (vertaa Mattbäck ym. 2017 ja Mattbäck ym. 2022). Myöhemmin 
kartoituspisteillä huomioitiin kaikki maalajit, lukuun ottamatta kohdekohtaisesti moreeneja, ja 
näytteenotosta sekä pH:n mittaamisesta tuli säännöllistä ja yhdenmukaisempaa.   

Moreeninäytteenotto on ollut kartoituksessa satunnaista ja näytteitä on lähinnä otettu silloin kun 
kairalla on saatu siitä näyte. Kartoituspisteiden puutteiden vuoksi osaa alkuvuosien pisteistä ei olla 
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voitu julkaista GTK:n karttapalvelussa. Pisteiltä on kuitenkin saatu arvokasta tietoa maaperän 
maalajeista ja niitä on usein voitu hyödyntää kartanpiirroissa. 

Näytteenoton paikannuksessa käytettiin maastotallenninta (Panasonic, cf 18-20), jossa oli 
sisäänrakennettu GPS. Näytteenoton aikana tehdyt havainnot ja mittaustiedot syötettiin 
maastotallentimen sovellusohjelman (Maapeli) havainnointilomakkeille. 

2.3 Maastotöiden laadunvarmistus 

Maastotöiden laadunvarmistus aloitettiin yleiskartoituksessa vuonna 2014 ja sen tarkoitus oli 
varmistaa maastohavaintojen, pH-mittausten ja näytteenoton laatu ja toistettavuus. 
Laadunvarmistusta varten tehtiin joka 20 kairauspisteellä rinnakkaiskairaus noin 1 m etäisyydellä 
edeltävästä pisteestä ja toistettiin havainnot, mittaukset ja näytteenotto identtisenä. pH-mittari 
kalibroitiin joka päivä ennen ensimmäistä maasto-pH-mittausta tai inkubaatio-pH-mittausta 
laboratoriossa. Tutkimusten laatua varmensi osaltaan osan henkilöstöä suorittama 
ympäristönäytteenoton sertifikaatti. 

2.4 Laboratorioanalyysit 

HaSu yleiskartoituksen laboratorioanalyyseihin kuuluivat pH-inkubaatio, kuningasvesiliukoiset 
alkuainepitoisuudet ICP-OES -menetelmällä (sis. kokonaisrikkipitoisuus), hehkutushäviö (LOI) ja 
rakeisuusanalyysit. 

Lähtökohtaisesti kaikki kartoituksen yhteydessä otetut näytteet inkuboitiin. Inkubaatio-pH -mittaukset 
tehtiin GTK:n omissa laboratorioissa. Alkuvuosina osa näytteistä lähetettiin kuitenkin 
kokonaisuudessaan alkuaineanalyyseihin, eikä samasta näytteestä mitattu inkubaatio-pH:ta. 
Alkuvuosina sovellettiin myös 8 viikon vähimmäisinkubaatioaikaa. Myöhemmin aloitettiin soveltamaan 
Creeper ym. 2012 julkaisemaa menetelmää, jossa inkubaatioaika on 9–19 viikkoa. Pidemmällä 
inkubaatioajalla varmistetaan, että tietyntyyppisistä näytteistä pidemmällä aikavälillä vapautuva 
happamuus tulee huomioiduksi. GTK:n arvion mukaan tällaisia näytteitä on kuitenkin varsin vähän ja 
alkuvuosina sovellettu lyhyempi inkubaatioaika ei vaikuta merkittävästi kartoituksessa tehdyn 
tunnistuksen luotettavuuteen.  

Alkuvuosien jälkeen inkubaatio siirryttiin myös tekemään 20-osaisissa muovirasioissa (Chip Tray), 
muovipussien sijaan (vertaa Creeper ym. 2012) (kuva 6). Näyterasiat helpottivat huomattavasti 
näytteiden käsittelyä, pH:n mittaamista ja näytteiden säilytystä. Myös maasto-pH lukemat voitiin 
luontevasti mitata suoraan muovirasioista. Kartoituksen aikana inkuboitiin yhteensä yli 40 000 näytettä 
ja analyyseistä yli jäänyt aines on pääasiassa tallessa GTK:lla. 
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Kuva 6. Inkubaatio-pH:n mittaus Chip tray -näyterasiasta. 

 

Alkuaineanalyysit, LOI- ja rakeisuusanalyysit teetettiin akreditoidussa laboratoriossa (Labtium Oy / 
Eurofinns Labtium Oy). Alkuaineanalyysejä tehtiin systemaattisesti lähinnä tutkimuspisteiltä, joilta on 
analysoitu 5–15 näytettä / piste. Kartoituspisteiltä analyysejä on tehty epäsäännöllisemmin, lukuun 
ottamatta kartoituksen viimeisiä vuosia, jolloin alkuaineet analysoitiin joka 20 otetusta näytteestä. LOI- 
ja rakeisuusanalyysejä on teetetty suhteellisen vähän ja epäsäännöllisesti. Niiden tarkoitus on ollut 
lähinnä tukea maalajien aistinvaraista tunnistamista maastossa. 

 

3 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN TUNNISTAMINEN 

Happaman sulfaattimaan tunnistaminen HaSu yleiskartoituksessa on perustunut maaperänäytteiden 
maasto-pH-arvoihin ja pH-inkubaatioon, sekä alkuvuosina myös kokonaisrikkipitoisuuksiin ja 
aistinvaraisiin havaintoihin. 

Tutkimus- ja kartoituspisteet on luokiteltu happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli jonkin näytteen maasto-
pH on ollut alle 4,0, tai inkubaatio-pH alle 4,0 ja pH:n muutos on ollut vähintään 0,5 yksikköä (pois 
lukien turpeet). Alkuvuosina osa pisteistä on luokiteltu happamaksi sulfaattimaaksi, mikäli jonkin 
näytteen kokonaisrikkipitoisuus on ollut yli 0,2 % (pois lukien turpeet), tai pisteellä on tunnistettu 
sulfidimateriaali aistinvaraisesti (väri/haju). Erityisesti aistinvarainen HaSu-materiaalien tunnistaminen 
on todettu ongelmalliseksi, sillä HaSu-materiaalit voivat vaihdella väriltään huomattavasti, eikä niissä 
ole aina tunnusomaista rikin hajua. Mikäli maamateriaali on kuitenkin kuvattu mustaksi/tummaksi ja 
rikinhajuiseksi, on se kuitenkin hyvin suurella todennäköisyydellä HaSu-materiaalia (vertaa Visuri ym. 
2021). Vastaavanlaiset yksiselitteiset aistinvaraiset havainnot on hyväksytty yleiskartoituksen 
alkuvuosina tunnistuksen kriteerit täyttäviksi. Myöhemmin myös aistivaraisesti tunnistetuista 
näytteistä on aina tehty täydentävät analyysit. Kokonaisrikkipitoisuuden perusteella tunnistettuja 
happamia sulfaattimaita voidaan pitää riittävän luotettavina, vaikka niiden perusteella kartoituksessa 
on saatettu tehdä joitakin yksittäisiä virheellisiä tunnistuksia (vertaa Visuri ym. 2021).  

Nykyisin happamien sulfaattimaiden tutkimuksissa huomioidaan erikseen orgaaniset maalajit (turve ja 
lieju LOI>20 %) ja tunnistetaan myös lähellä happaman sulfaattimaan tunnistusrajaa olevat ns. pseudo 
happamat sulfaattimaat. Orgaanisessa HaSu-materiaalissa käytetään pH-kriteerinä arvoa 3,0. Pseudo 
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HaSu:issa pH on mineraalimailla 4,0–4,5 ja orgaanisilla mailla 3,0–3,5, mutta ne voivat kuitenkin 
aiheuttaa ympäristöhaittoja, varsinkin hienorakeisissa materiaalissa, esimerkiksi lisäämällä alumiinin 
liukoisuutta (yleensä ei ongelma orgaanisessa materiaalissa; esim. Helmer ym. 1990) ja 
huuhtoutumista maaperästä (esim. Peltola ja Åström, 2002). HaSu-yleiskartoituksessa ei ole siis 
huomioitu pseudosulfaattimaita ja liejuille on käytetty samoja pH-kriteerejä kuin mineraalimaille. 
Turpeita ei ole kartoituksessa huomioitu. 

 

4 KARTTOJEN PIIRTO JA KARTTAPALVELU 

HaSu-yleiskartat on laadittu paikkatieto-ohjelmistossa (ArcMAP) asiantuntijatyönä hyödyntäen 
luokiteltuja tutkimus- ja kartoituspisteitä sekä GTK:n ja MML:n paikkatietoaineistoja. Karttojen 
laadinnassa on hyödynnetty samoja GTK:n ja MML:n aineistoja, kuin näytteenottosuunnitelman 
laadinnassa, ja ne on kuvattu kohdassa 2.1. 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen kuvataan kartoilla luokiteltuna neljään esiintymisen 
todennäköisyyden luokkaan (suuri, kohtalainen, pieni, hyvin pieni). Kunkin kartalla olevan alueen 
todennäköisyysluokan on piirtänyt ja määrittänyt asiantuntija yhdistäen tietoja edellä mainituista 
lähteistä. Happamien sulfaattimaiden esiintymistä puoltavia tekijöitä ovat olleet todennettu hapan 
sulfaattimaamateriaali tutkimus- ja kartoituspisteillä, liejuiset sedimentit maaperäkartoilla tai 
turvekartoitustiedoissa, hyvin sähköä johtavat alueet aerogeofysikaalisessa aineistossa ja tasaiset 
alueet laserkeilausaineistossa. Kartoilla esitetyt todennäköisyydet eivät siten perustu yksiselitteisiin 
numeerisiin arvoihin tai laskentamalleihin ja kartassa saattaa olla alueellista vaihtelua kartanpiirtäjästä 
riippuen. Osalla kartoitusalueesta on myös pyritty erittelemään karkearakeisia happamia 
sulfaattimaita hienorakeisista sulfaattimaista. Rajaus on tehty havaintopisteiden ja maaperäkarttojen 
tietojen mukaan. Moreenialueita ei ole rajattu kartoissa happamiksi sulfaattimaiksi, vaikka 
havaintopisteen näytteessä olisi moreeni tunnistettu HaSu-materiaaliksi. Kyseinen havaintopiste on 
kuitenkin luokiteltu kartalle happamaksi sulfaattimaaksi. 

Yleiskartoituksen aineisto on tuotteistettu tietotuotteiksi avoimeen karttapalveluun 
(https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html). Karttapalvelun lisäksi aineisto on käytettävissä 
rajapintapalveluiden kautta (WMS ja WFS) sekä ladattavissa Hakku.fi -palvelun kautta. Aineisto käsittää 
aluemuotoisen tason, luokitellut tutkimus- ja kartoituspisteet, sekä tutkimuspisteisiin liittyvät 
pistekortit.  

Aluemuotoiseen tasoon kuuluu esiintymistodennäköisyysluokkien lisäksi ”Hapan hiekka” -taso, joka 
kuvaa karkearakeisten HaSu-materiaalien esiintymistä (kuva 7). Tutkimus- ja kartoituspisteet on 
luokiteltu HaSu- ja ei-HaSu -pisteiksi. HaSu-pisteillä on myös kuvattu hapettumattoman 
sulfidikerroksen alkamissyvyys maanpinnasta kuudessa luokassa (0–1 m, 1–1,5 m, 1,5–2,0 m, 2,0–3,0 
m, sulfidikerros kokonaan hapettunut tai sulfidikerroksen alkamissyvyys ei tiedossa) (kuva 7). 
Tutkimuspisteisiin liittyvällä pdf-muotoisella pistekortilla on tarkempia tietoja maaprofiilin maalajeista, 
pH-mittauksista ja kokonaisrikkipitoisuuksista (kuva 8). Lisäksi pistekortilla esitetään kairaprofiilista 
otetut valokuvat.  
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Kuva 7. Happamien sulfaattimaiden aineisto (alueet, kartoituspisteet ja tutkimuspisteet) 
karttapalvelussa. 

 

Kuva 8. Tutkimuspisteeseen linkitetty pistekortti karttapalvelussa. 
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5 YLEISKUVA HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN ESIINTYMISESTÄ JA OMINAISUUKSISTA 
SUOMESSA 

HaSu-yleiskartoituksen luokiteltujen tutkimus- ja kartoituspisteiden perusteella jokaiselle 
aluemuotoiselle esiintymisen todennäköisyyden luokalle on voitu laskea prosentuaalinen 
todennäköisyys sen mukaan, kuinka monta HaSu ja ei-HaSu -pistettä kyseisen luokan alueella on 
(taulukko 1). Todennäköisyyksien perusteella taas on voitu laskea luokkakohtaiset pinta-alat HaSu:jen 
esiintymiselle. Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin huomioitava, että kyseessä on karkea arvio 
happamien sulfaattimaiden esiintymisestä, sillä todennäköisyyslaskelmien pohjana käytetyt 
aluerajaukset on tehty asiantuntijatyönä, ja osin vaihtelevaan lähdeaineistoon perustuen. 

 

Taulukko 1. HaSu pisteiden määrä kartoilla olevissa todennäköisyysluokissa (suuri, kohtalainen, pieni 
ja hyvin pieni) ja niiden perusteella laskettu luokkakohtainen todennäköisyys. ”HaSu-pisteet” käsittää 
happamiksi sulfaattimaiksi tunnistetut ja luokitellut pisteet. ”Kaikki pisteet” käsittää edelliset pisteet 
sekä pisteet, jotka eivät ole HaSu:a. 

  Suuri Kohtalainen Pieni Hyvin pieni 

HaSu-pisteet 5005 2636 341 75 

Kaikki pisteet 5396 4673 6343 2439 

Todennäköisyys 92,8% 56,4% 5,4% 3,1% 

 

Laskelmien mukaan happamien sulfaattimaiden yhteenlaskettu pinta-ala kartoitusalueella on noin 10 
000 km2, ja ne käsittävät noin 19 % koko kartoitusalueesta. Esiintymisessä voi kuitenkin olla 
huomattavaa paikallista ja alueellista vaihtelua. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla olevan Pyhäjoen 
Litorina-meren korkeimman rannan alapuolisesta valuma-alueen osasta hapanta sulfaattimaata on 
arvion mukaan 6 % prosenttia, kun taas Pohjanmaalla olevan Vöyrinjoen pinta-alasta happamia 
sulfaattimaata olisi 40 %. Pohjois-Suomen laajimmat happamien sulfaattimaiden esiintymät sijoittuvat 
Kemijoen ympäristön laaksonkohtiin. Pohjois-Pohjanmaalla happamia sulfaattimaita esiintyy ennen 
kaikkea Oulun ympäristössä ja Hailuodossa. Muualla merkittävimmät happamien sulfaattimaiden 
esiintymät sijoittuvat Pohjanmaan rannikkoalueelle ja Satakunnassa Kokemäenjoen valuma-alueelle. 
Eteläisessä Suomessa happamien sulfaattimaiden osuus kartoitetusta alueesta on suhteellisesti 
vähäisempi.  

Taulukossa 2 on kuvattu happamien sulfaattimaiden esiintyminen maakuntakohtaisesti. Taulukossa on 
myös esitetty happamien sulfaattimaiden jakautuminen Corine 2006 maanpeiteluokituksen (taso 1) 
mukaisiin maatalousmaita, metsämaita ja soita kuvaaviin luokkiin. Osa happamista sulfaattimaista 
osuu myös luokkaan ”Rakennetut alueet”, mutta niiden osuus on muita luokkia selvästi pienempi eikä 
niitä käsitellä tässä. Tulosten mukaan maatalousalueet -luokassa ja metsät/avoimet kankaat -luokassa 
on kummassakin yli 400 000 hehtaaria happamia sulfaattimaita, kun taas kosteikot/avoimet suot -
luokassa HaSu:ja on alle 80 000 ha. Tässä on huomioitava, että metsät/avoimet kankaat -luokassa 
olevat happamat sulfaattimaat ovat pääasiassa kuitenkin ojitettuja ja metsäisiä soita. 
Maanpeiteluokista korkein HaSu-osuus kartoitetusta alasta oli maatalousmailla, joiden pinta-alasta 
noin 35 % oli hapanta sulfaattimaata. Myös tässä oli suurta alueellista vaihtelua erityisesti Etelä-
Suomen ja Pohjanmaan välillä. Esimerkiksi Pohjanmaalla olevan Vöyrinjoen valuma-alueen 
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maatalousalueen pinta-alasta on HaSu:a noin 76 %, kun taas vastaava osuus Varsinais-Suomessa 
olevalla Aurajoen valuma-alueella on 8 %.  

Taulukko 2. Arvio happamien sulfaattimaiden (HaSu) pinta-alasta maakunnittain sekä eri 
maanpeiteluokissa (Corine 2006). Maakuntien osalta HaSu-maiden osuus on laskettu maakunnan 
kartoitetusta Litorina-meren korkeimman rannan alapuolisesta alueesta. Maanpeiteluokkien osalta 
osuus on laskettu kyseisen luokan kokonaisalasta Litorina-meren korkeimman rannan alapuolisella 
alueella.   

 HaSu (ha) Osuus alueesta % 

Maakunta   

Lappi 151958 29 

Pohjois-Pohjanmaa 316460 22 

Keski-Pohjanmaa 50695 24 

Pohjanmaa 162329 24 

Etelä-Pohjanmaa 117123 18 

Satakunta 84390 15 

Varsinais-Suomi 53494 10 

Uusimaa 48891 10 

Kymenlaakso 19265 12 

Maanpeiteluokka   

Maatalousalueet 409912 35 

Metsät / avoimet kankaat 477138 13 

Kosteikot / avoimet suot 78831 31 

 

Yleiskartoituksen perusteella arvioitu happamien sulfaattimaiden pinta-ala ylittää aiemmat arviot 
pääasiassa merkittävästi (vertaa Puustinen ym. 1994, Yli-Halla ym. 1999). Syynä tähän on osin se, että 
yleiskartat ottavat entistä paremmin huomioon karkearakeiset happamat sulfaattimaat. Aiemmat 
kartoitukset ja arviot ovat myös kohdistuneet enemmän maatalousmaille. Puustinen ym. 1994 arvioi 
happamien sulfaattimaiden pinta-alaksi 336 000 ha koko rannikon kattaneessa peltomaiden 
kuivatustilaa arvioivassa tutkimuksessa. Lukema on siten varsin lähellä yleiskartoituksessa 
maatalousalueille saatua lukemaa (noin 400 000 ha). Puustinen ym. 1994 on kuitenkin käyttänyt 
happaman sulfaattimaan tunnistuksessa maasto-pH rajaa <5,0 ja tyypillistä maaperän redox-
gradienttia, eikä tutkimus siten ole suoraan vertailukelpoinen yleiskartoitustulosten kanssa. 

Yleiskartoituksen laajan havaintoaineiston perusteella voidaan myös todeta, että hapan 
sulfaattimaamateriaali voi vaihdella ominaisuuksiensa osalta huomattavasti, eikä happaman 
sulfaattimaamateriaalin aistinvarainen tunnistaminen ole usein mahdollista. Happamien 
sulfaattimaiden ominaisuuksissa on myös paljon alueellista vaihtelua, joka liittyy alueelliseen 
geologiaan ja kerrostumisympäristöjen vaihteluun.  

Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan suurien jokilaaksojen yhteydessä HaSu-materiaalit liittyvät yleisesti 
muinaiseen regressiiviseen jokisuiston kerrostumisympäristöön, jossa materiaalin tekstuuri ja 
rikkipitoisuudet voivat vaihdella suuresti. Pohjanmaalla on myös ollut suuria harjujaksoja, joiden 
materiaali on levittäytynyt maankohoamisen ja rantavoimien muokkaamana laajoille alueille, 
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muodostaen monin paikoin karkearakeisia happamia sulfaattimaita. Eteläisessä Suomessa happamat 
sulfaattimaamateriaalit taas ovat hyvin yleisesti liejuisia savia, jotka eivät kuitenkaan yleensä ole 
väriltään niin tummia tai mustia kuin Pohjanmaalla. Tyypillinen HaSu-materiaali Etelä-Suomessa onkin 
vihertävän harmaan sävyinen liejusavi. Turvekerrosten alla olevat liejuiset kerrostumat ja liejut ovat 
myös hyvin yleisesti hapanta sulfaattimaamateriaalia läpi koko rannikkoalueen. Huomionarvoista on, 
että happamoituvat liejukerrokset turpeen alla saattavat joskus olla hyvin ohuita. Muutoin 
kartoituksessa tavattiin usein paksuja sulfidikerroksia, jotka jatkuivat kairaussyvyyden (3 m) 
päättymisen jälkeen. Kairauksissa havaittiin myös melko yleisesti läpi koko rannikkoseudun vaalean 
harmaata savea, jossa on mustia sulfidiraitoja tai -laikkuja. Mikäli samassa kairauksessa oli myös 
liejuisempia sedimenttejä, olivat ne käytännössä kerrossarjassa aina tämän harmaan saven yläpuolella. 
Kyseinen savi on yleisesti tulkittu muinaisen Ancylus-järven kerrostumaksi (esim. Spridonov ym. 2007, 
Ignatius ym. 1968 ja Papunen 1968), ja kartoitusaineiston perusteella voidaan todeta, että nämä 
muodostavat happamia sulfaattimaita hyvin vaihtelevasti, ja usein nykyisen luokitusjärjestelmän 
mukaisesti ne luokittuisivat pseudo happamiksi sulfaattimaiksi. 

Kartoituksen laaja alkuaineanalyysiaineisto osoittaa, että tyypillisessä hienorakeisessa HaSu-
materiaalissa on kokonaisrikkipitoisuus yli 0,2 %. Hyvin liejuisissa hienorakeisissa sedimenteissä rikkiä 
on yleisesti yli 1 %. Karkeassa HaSu-materiaalissa taas on aika harvoin yli 0,2 % rikkiä ja usein jo alle 0,1 
% pitoisuus riittää happamoittamaan materiaalin voimakkaasti. 

 

6 KARTTA-AINEISTOJEN KÄYTTÖTARKOITUS 

HaSu-yleiskartat on tarkoitettu hyödynnettäväksi mittakaavassa 1:250 000, eli antamaan alueellinen 
yleiskuva happamien sulfaattimaiden esiintymisestä esimerkiksi valuma-alue- tai yleiskaavatasolla. 
Aineisto ei siis lähtökohtaisesti sovellu yksityiskohtaiseen (esim. kiinteistö) tarkasteluun. Poikkeuksena 
tähän ovat kartoituksen havaintopisteaineistot (tutkimus- ja kartoituspisteet), joiden sijainti on 
määritetty gps-tarkkuudella, ja joilla on todennettu tieto HaSu:n esiintymisestä.  

Kartoitusaineistoa voidaan myös hyödyntää tarkemman tutkimustarpeen arvioinnissa erilaisissa 
maankäytön hankkeissa, kuten maaperän peruskuivatuksessa, infra-kohteilla ja turvetuotannossa. 
Aineiston perusteella voidaan myös joissain tapauksissa arvioida rantojen läheisten 
ruoppauskohteiden sedimenttien laatua. 

Tutkimustarve yksityiskohtaisemmissa hankkeissa on tyypillisesti ilmeinen, mikäli hankealue osuu 
yleiskartan mukaisille suuren tai kohtalaisen esiintymistodennäköisyyden alueille. Pienen ja hyvin 
pienen esiintymistodennäköisyyden perusteella ei yleensä voida täysin sulkea pois tutkimustarvetta, 
ellei alueelle osu luotettavasti havaintopistettä. Tutkimustarpeen arviointi on kuitenkin aina 
tapauskohtaista ja siihen vaikuttavat muun muassa suunnitellun maankäytön tyyppi ja laajuus. 

 

7 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN KARTOITUKSEN TULEVAISUUS 

Happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksen päätyttyä tulee tutkimus ja kartoitus laajassa 
mittakaavassa keskittymään alueelliseen riskikartoitukseen ja tarpeen mukaan tehtäviin tarkentaviin 
kohteellisiin kartoituksiin. Alueellisella riskikartoituksella tarkoitetaan kartoitusta, joka ottaa 
huomioon happamien sulfaattimaiden vaihtelevat ominaisuudet. Happamien sulfaattimaiden 
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vaihtelevia ominaisuuksia ovat erityisesti hapontuottopotentiaali, hapettumissyvyys / happamuuden 
aktiivisuus sekä maaperän tekstuuri, joka vaikuttaa oleellisesti hapettumisnopeuteen ja 
huuhtoutumiseen maaperästä. Alueelliset riskikartat tulevat olemaan pääasiassa valuma-aluekohtaisia 
ja niiden on tarkoitus tukea erityisesti alueellista vesienhoidon suunnittelua ja toteutusta.  

Alueellisen riskikartoituksen lisäksi voi yksittäisillä maankäyttökohteilla olla tarve 
yksityiskohtaisempaan riskinarvioon, jossa otetaan huomioon maaperän ominaisuuksien lisäksi muun 
muassa maankäytön laajuus, kesto ja vastaanottavan vesistön omaisuudet. Riskinarvioon 
kohteellisessa maankäytössä on luotu arviointimalli, jota voidaan soveltaa tapauskohtaisesti (Autiola 
ym. 2022). 

Tulevaisuudessa tullaan myös kartoittamaan ja selvittämään tarkemmin moreeneihin liittyvää 
happamoitumisriskiä pohjautuen vuonna 2022 julkaistavaan GTK:n mustaliusketietokantaan ja sen 
käyttöoppaaseen.  Tulevissa kartoituksissa voidaan myös tarkastella happamiksi sulfaattimaiksi 
todettuja moreeneja, joiden sulfidiaines ei ole peräisin mustaliuskeista (moreeni muodostunut 
vanhojen merialtaiden aineksesta).  
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