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1 JOHDANTO 

EAKR 6Aika –rahoitusohjelmaan kuuluvassa CircVol-projektissa (suurivolyymisten sivuvirtojen ja 
maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa) edistetään kiertotalouden mukaista liiketoimintaa 
sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. 
Maamassojen tehokkaalla uudelleenkäytöllä voidaan saada aikaan huomattavia taloudellisia 
säästöjä ja edistää kaupunkien hiilineutraalisuustavoitteita. Happamat sulfaattimaat ovat 
kiertotalouden kannalta haasteellisia, koska ne ovat usein geoteknisiltä ominaisuuksiltaan 
heikkolaatuisia ja hapettuessaan niistä syntyy happamia valumavesiä ja metallipäästöjä.  

CircVol-projektissa on tutkittu kiertotalouden mahdollisuuksia useassa pilottikohteessa. Kahdessa 
kohteessa (Oulun Välimaan kiertotalousalue ja Naantalin Matalahden ruoppausmassat) havaittiin 
happamia sulfaattimaita. Tässä raportissa kerrotaan, miten happamien sulfaattimaiden esiintymistä 
on voitu ennakoida ja esitellään happamille sulfaattimaille sopivia tutkimusmenetelmiä. Lisäksi 
esitetään muutamia ensi vaiheen riskinhallintatoimenpiteitä happamien sulfaattimaiden 
aiheuttamien haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi.  

 

2 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN OMINAISUUDET 

Happamia sulfaattimaita esiintyy eniten rannikoilla alueilla, jotka olivat aiemmin Litorinameren 
peitossa. Useimmiten happamat sulfaattimaat koostuvat liejusavesta. Ruopattavat merisedimentit 
voivat olla koostumukseltaan samanlaisia kuin rannikkoalueiden happamien sulfaattimaiden 
liejusavet. Savien ja liejusavien lisäksi happamat sulfaattimaat voivat myös koostua karkeammista 
maalajeista. Maaperän sisältämä sulfidirikki voi olla peräisin myös alla olevan kallioperän 
kiisumineraaleista. Kaikki mineraaliset maalajit voivat sisältää esimerkiksi mustaliuskeista lähtöisin 
olevaa rikkiä.  

Happamien sulfaattimaiden tunnistamisessa on Suomessa käytetty erilaisia menetelmiä. Jos 
mineraalimaan tai liejun hapettuneesta pintaosasta maastossa suoraan näytteestä määritetty pH 
on alle 4,0, niin kyseessä on todellinen hapan sulfaattimaa (kuva 1). Turpeella pH:n raja-arvo on alle 
3,0. Rautasaostumat ovat tyypillinen piirre todelliselle happamalle sulfaattimaalle, joskus 
kerroksessa esiintyy myös keltaista jarosiittia (Ramboll ja Geologian tutkimuskeskus, 2018).  
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Kuva 1. Hienojakoisen todellisen happaman sulfaattimaan profiili. Yllä orgaanista ainesta sisältävä 
kerros (O-horisontti), sen alla hapettunut kerros eli todellinen hapan sulfaattimaamateriaali, sen alla 
vaihettumisvyöhyke ja alimpana pelkistynyt, hapettumaton sulfidipitoinen kerros eli potentiaalinen 
hapan sulfaattimaamateriaali. Kuva: Peter Österholm, Åbo Akademi. 
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Toisinaan hapettunut pintaosa on vaikea tunnistaa maastossa tai hapettuminen on mitattavassa 
kerroksessa aktiivisesti käynnissä eli maan pH on vasta laskemassa kohti minimiarvoaan. Osa 
happamuudesta on voinut myös huuhtoutua pois, eikä pH-kriteeri (4,0) täyty, vaikka 
kokonaisuudessaan maaperä luokiteltaisiin potentiaalisen sulfaattimaamateriaalin perusteella 
happamaksi sulfaattimaaksi. 

Hapettumattoman kerroksen eli potentiaalisen happaman sulfaattimaamateriaalin pH on 
maastossa mitattuna yleensä 6,0 – 7,0. Savi- ja liejusavinäytteen voi arvioida olevan potentiaalista 
hapanta sulfaattimaamateriaalia, jos näytteen kokonaisrikkipitoisuus on yli 0,2 % ja rikki esiintyy 
sulfidimuodossa (hiekassa 0,01 % huonon puskurikyvyn takia; Mattbäck ym., 2017). 
Sulfidirikkipitoiselle kerrokselle tyypillistä on myös joko musta väri (jos rikki esiintyy lähinnä 
monosulfideina FeS) tai tumman ruskean vihertävä väri (rikki esiintyy muodossa FeS2; Ramboll ja 
Geologian tutkimuskeskus, 2018).  

Hapettumaton pohjamaa voidaan varmuudella todentaa potentiaaliseksi happamaksi 
sulfaattimaamateriaaliksi hapettamalla näyte laboratoriossa. GTK:n käyttämä tutkimusmenetelmä 
on inkubaatio, jossa näyte pidetään kosteana ja näytteen annetaan hapettua hitaasti, 9 – 19 viikon 
ajan huoneenlämmössä (kuva 2). Nopeampi tunnistusmenetelmä on vetyperoksidihapetetusta 
näytteestä mitattu pH (NAG-pH). Tämä ei kuitenkaan sovellu näytteille, joissa on runsaasti 
orgaanista ainesta, sillä vetyperoksidi irrottaa myös orgaaniseen ainekseen sitoutuneen rikin 
samalla liioitellen syntyvää happamuutta.  Ramboll Finland ja Geologian tutkimuskeskus (2018) ovat 
tehneet ehdotuksen tutkimusmenetelmistä, joita voidaan käyttää happamien sulfaattimaiden 
tunnistamiseen. Käynnissä olevassa EAKR-rahoitteisessa Tunnistus-hankkeessa (SYKE, GTK ja Åbo 
Akademi) kehitetään myös uusia nopeita ja luotettavia sulfaattimaiden tunnistamis- ja 
riskinarviomenetelmiä (https://www.syke.fi/hankkeet/tunnistus).  

 

 
Kuva 2. Potentiaalisesta happamasta sulfaattimaasta otetut näytteet pidetään kosteana 
inkubaation eli hitaasti tapahtuvan hapettumisen aikana. Kuva: Timo Tarvainen, GTK. 

https://www.syke.fi/hankkeet/tunnistus
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GTK on julkaissut yhdessä Ruotsin geologisen tutkimuskeskuksen (SGU) kanssa sulfaattimaiden 
luokituksesta ja nimistöstä kansalliset ohjeet (Boman ym., 2018). Usein on käytetty myös seuraavia 
määrittelyitä: 

Sulfaattimaan määreet 

Happamalla sulfaattimaalla tarkoitetaan rikkipitoista maaperää, jossa voi olla sekä hapettunut 
hapan maakerros että hapettumaton sulfidirikkipitoinen maakerros, tai vain toinen näistä. Maaperä 
määritellään happamaksi sulfaattimaaksi maastohavaintojen ja laboratorioanalyysien perusteella, 
mikäli vähintään yksi seuraavista kriteereistä täyttyy: 

• pH < 4,0 mineraalimaassa tai liejussa (< 3,0 turpeessa) sulfidien hapettumisen 
seurauksena; ja/tai 
• näytteen pH on inkubaation (hapettunut kosteana 9 – 19 viikkoa huoneenlämmössä) 
jälkeen < 4,0 ja pudotusta on tapahtunut vähintään 0,5 yksikköä maastossa mitattuun 
pH-arvoon verrattaessa 

Hapettunutta hapanta maakerrosta kutsutaan todelliseksi happamaksi sulfaattimaamateriaaliksi ja 
hapettumatonta sulfidirikkipitoista maakerrosta potentiaaliseksi happamaksi 
sulfaattimaamateriaaliksi. Jos maaperä sisältää pelkkää potentiaalista hapanta 
sulfaattimaamateriaalia ja hapettuneen maakerroksen pH on yli 4,5, maaperä luokitellaan 
potentiaaliseksi happamaksi sulfaattimaaksi (PHS). Jos hapettunut maakerros sisältää todellista 
hapanta sulfaattimaamateriaalia (pH <4,0), maaperä luokitellaan todelliseksi happamaksi 
sulfaattimaaksi (THS). Jos hapettuneen maakerroksen pH on 4,0 ja 4,5 välillä ja maaperä sisältää 
potentiaalista hapanta sulfaattimaamateriaalia, maaperä kuitenkin luokitellaan todelliseksi 
happamaksi sulfaattimaaksi. 

 

3 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN ESIINTYMISEN TODENNÄKÖISYYS 

Rannikkoseudun happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa ympäristöongelmia sekä haasteita 
rakentamiselle. Sulfidisavia (potentiaalinen hapan sulfaattimaamateriaalia) esiintyy 
rannikkoalueilla, jotka olivat noin 8000 – 4000 vuotta sitten Litorinameren peitossa. Ilmasto oli 
silloin nykyistä lämpimämpi ja rantavesissä oli runsaasti kasvillisuutta. Pohjaan vajonneet kuolleet 
kasvinosat loivat bakteeritoiminnalle otolliset hapettomat olosuhteet, jossa pohjaan muodostui 
sulfidipitoisia sedimenttejä. Sulfidipitoisia sedimenttejä tavataan Suomenlahden rannikolta 
Perämeren rannikolle saakka. Oulun ympäristössä sulfidisedimenttejä esiintyy rantakaistan lisäksi 
varsin pitkälle sisämaahan. Rannikoiden sulfidisedimenttien lisäksi happamia sulfaattimaita voidaan 
tavata myös kallioperän mustaliuskeiden päällä ja läheisissä maakerroksissa. 

Sulfidisavet ovat maankohoamisen myötä nousseet merenpinnan yläpuolelle. Luonnontilaisina ne 
eivät aiheuta ongelmia, koska sulfidit pysyvät pohjaveden pinnan alapuolella hapettomassa 
ympäristössä eivätkä aiheuta hapanta valumaa tai lisää haitallisten metallien kulkeutumista 
vesistöihin. Luonnontilaiset sulfidisedimentit ovat usein kosteita, turpeen peittämiä maita. Turpeen 
lisäksi sulfidisaven päällä voi esiintyä vaihtelevan paksuisia muita maakerroksia, kuten multamaata, 
karkeaa silttiä tai hiekkaa. Hapettomat rikkipitoiset kerrokset sijaitsevat tyypillisesti 1 – 2 metrin 
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syvyydellä maanpinnasta, jos alueella on kuivatusojitus. Muutoin hapettomat kerrokset voivat olla 
aivan lähellä maanpintaa tai niiden esiintyminen riippuu peittävien kerrosten paksuudesta. 

Pohjaveden pinnan alapuolella oleva sulfidipitoinen sedimentti on potentiaalista hapanta 
sulfaattimaata. Sen pH on yleensä 6,0 – 7,0. Ongelmia muodostuu, jos sulfidimineraalit pääsevät 
hapettumaan pohjaveden pinnan laskiessa ojituksen, ruoppauksen tai maan kaivamisen 
seurauksena. Maaperä muuttuu todelliseksi happamaksi sulfaattimaaksi, jonka pH maastossa on 
alle 4,0 (tai pH maastossa 4,5, jos maaperä sisältää myös potentiaalista hapanta 
sulfaattimaamateriaalia). Sulfidien hapettuessa muodostuu rikkihappoa, joka liuottaa maaperässä 
luonnollisesti esiintyviä metalleja. Kuivana ajanjaksona happosuolat ja metallit varastoituvat 
maaperään. Sateiden tai sulamisvesien mukana sulfaattimaiden vedet huuhtoutuvat vesistöihin. 
Happamat vedet kuljettavat mukanaan ainakin alumiinia, mangaania, kadmiumia, kobolttia, 
kuparia, sinkkiä ja nikkeliä. Hapan, alumiini- ja rautapitoinen vesi voi aiheuttaa kalakuolemia. 

Vaikka happamien sulfaattimaiden haitoista on tiedetty jo 1960-luvulla, ongelmiin on alettu puuttua 
laajamittaisesti vasta 2000-luvulla. Pohjanmaan joissa tapahtui kalakuolemia talvella 2006 – 2007 ja 
EU:n vesipuitedirektiivi asetti vaatimuksia pintavesien laadulle. Tehokkain tapa torjua happamien 
sulfaattimaiden haittoja olisi se, että sulfidipitoiset maakerrokset pidettäisiin koskemattomina. 
Toinen hyväksi havaittu keino on pohjaveden korkeuden säätely ja pitäminen tasaisena ympäri 
vuoden (Geologian tutkimuskeskus, 2009). 

Vesistövaikutusten ja kalakuolemien lisäksi happamat sulfaattimaat aiheuttavat ongelmia myös 
infrarakentamiselle. Sulfidisedimentit ovat tyypillisesti liejupitoisia ja voivat olla geoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan huonoja. Hapan valuma ja huokosvesi aiheuttaa rakenteiden korroosiota. 
Korroosion kannalta ongelmallisia rikkiä sisältävissä maakerroksissa ovat myös sulfaatteja 
pelkistävien bakteerien vaikutukset. Nämä bakteerit pelkistävät sulfaatin sulfidiksi, joka edelleen 
reagoi vedyn kanssa syövyttäväksi rikkivedyksi tai raudan läsnä ollessa ferrosulfidiksi 
(Liikennevirasto, 2017). Alueelta valuvan veden mukana kulkeutuvat alumiini ja rauta voivat saostua 
ja tukkia salaojaputkia (Peter Österholm, Åbo Akademi, suullinen tiedonanto 28.3.2019). 

Geologian tutkimuskeskus kartoittaa happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyyttä 
rannikoilla. Kartoituksen tulokset on koottu GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalveluun 
(https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html ). Palvelussa on mahdollista tarkastella aluemaista tietoa 
happamien sulfaattimaiden todennäköisestä esiintymisestä (kuva 3) ja pistemäistä tietoa kairaus- ja 
analyysituloksista pistekorttien (pdf) muodossa. 1:250 000 mittakaavainen karttataso antaa 
yleiskuvan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä valuma-aluekohtaisella (pääjako) tasolla. 
Aineisto ei sovellu suurimittakaavaiseen tilakohtaiseen tarkasteluun. Havaintopisteet ovat 
kairauspisteitä, jotka on luokiteltu edelleen kartoitus- ja tutkimuspisteiksi. Tutkimuspisteiltä on 
enemmän analyysi- ja havaintoaineistoa ja niiden sijainti on valittu siten, että maaprofiilin kuvaus ja 
ominaisuudet edustavat happamien sulfaattimaiden ominaisuuksia laajemmalla alueella. 
Kartoituspisteiden osalta esitetään vain happamien sulfaattimaiden esiintyminen. Tutkimuspisteiltä 
esitetään palvelussa myös pistekortit, joissa esitetään mm. leikkauskuva maaperäprofiilista 
kairauspisteellä sekä pH- ja laboratorioanalyysien tuloksia. 

Happamat sulfaattimaat –karttapalvelun lisäksi happamien sulfaattimaiden esiintymistä voi arvioida 
maaperäkartan, esimerkiksi GTK:n Maankamara -karttapalvelun avulla 

https://gtkdata.gtk.fi/hasu/index.html
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(https://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html). Rannikoiden liejusavet ja liejut (karttamerkintä 
LjSa ja Lj) ovat usein happamia sulfaattimaita (kuva 4). Maaperäkartan saa piirtoon myös Happamat 
sulfaattimaat –karttapalvelussa. 

Happamat sulfaattimaat voivat koostua myös sellaisista maalajeista, joihin on sekoittunut 
kallioperän mustaliuskeista irronneita sulfidimineraaleja. Happamat sulfaattimaat –karttapalvelussa 
on esitetty myös tulkinta kallioperän mustaliuskeiden sijainnista (kuva 5). 

 

 
Kuva 3. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys Oulun seudulla. Kuvakaappaus 
GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalvelusta. Punainen väri kuvastaa suurta todennäköisyyttä 
happamien sulfaattimaiden esiintymiselle ja oranssi kohtalaista todennäköisyyttä. 

 

https://gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html
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Kuva 4. Maaperäkartta Turun eteläpuolelta 1:20 000 esitettynä GTK:n Maankamara-
karttapalvelussa. Kartalla näkyvät siniharmaalla rasterilla esitetyt liejusavet (karttamerkintä LjSa) 
saattavat olla happamia sulfaattimaita.  
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Kuva 5. Kallioperän mustaliuskeiden todennäköisiä esiintymisalueita Oulun seudulla Happamat 
sulfaattimaat –karttapalvelun mukaan. Violetit ja vihreät viivat ovat tulkittuja mustaliuskekerroksien 
esiintymisalueita. Tulkinta on tehty suurimittakaavaiseen karttaan ja karttapalvelussa esitettyjen 
viivojen sijainti ja paksuus eivät vastaa mustaliuskeiden tarkkaa esiintymistä luonnossa. 

 

 

4 HAPPAMIEN SULFAATTIMAIDEN HUOMIOIMINEN ALUEIDEN KÄYTÖSSÄ 

Hapettumatonta sulfidirikkipitoista maa-ainesta (potentiaalinen hapan sulfaattimaamateriaali) voi 
olla hyvin lähellä maanpintaa, jos aluetta ei ole ojitettu tai siellä ei ole ollut muuta pohjaveden pintaa 
alentavaa rakennustoimintaa. Ennen alueen rakentamista maaperän mahdolliset sulfidiyhdisteet 
eivät todennäköisesti ole päässeet hapettumaan, eikä niistä ole ollut haittaa ympäristölle. 

Mikäli maaperän sulfidit pääsevät hapettumaan sulfaatiksi, seurauksena voi olla hapan valunta 
ympäröiviin pintavesiin, sedimenttien sisältämien alumiinin ja raskasmetallien mobiloituminen ja 
kulkeutuminen happaman veden mukana, alueelle tehtävien infrarakenteiden korroosio sekä 
putkistojen ja vedenkäsittelyrakenteiden tukkeutuminen rauta- ja alumiinisaostumien takia. 

Lisäksi tapauskohtaisesti voi olla syytä arvioida mikrobiologisen korroosion riskiä. Tämä voi olla 
todellinen ongelma, ja Liikennevirastokin ohjeistaa mikrobiologisen korroosion riskin arvioimiseen 
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arvioitaessa savien aggressiivisuutta. Mikrobiologinen korroosio liittyy sulfaattia pelkistävien 
mikrobien toimintaan, jolloin maaperässä muodostuu sulfideja, jotka reagoivat vedyn kanssa 
syövyttäväksi rikkivedyksi tai raudan läsnä ollessa ferrosulfidiksi. Bakteerien uskotaan kiihdyttävän 
korroosiota myös muodostamalla happipitoisuuseroja. Mikrobiologinen korroosio kuitenkin 
edellyttää maaperässä pelkistävät olosuhteet ja sulfaattien olemassaolon. Normaalisti maaperässä 
tätä voi tapahtua aika rajatulla vyöhykkeellä. Toisaalta juuri tällaisissa tapauksissa tämä voi olla 
merkittävää, jos kaivetut maamassat pääsevät jossain vaiheessa hapettumaan ja sitten ne 
sijoitetaan uudelleen hapettomiin olosuhteisiin. 

Mikäli maankäytössä tulee vastaan happamia sulfaattimaita, on niiden haittavaikutukset syytä 
pyrkiä minimoimaan mahdollisimman tehokkaasti. Sulfaattimaiden käsittelystä on olemassa yleisiä 
ohjeistuksia, joiden tarkoituksena on ensisijaisesti ehkäistä ympäristön ja vesistöjen pilaantumisen 
vaara.  

Tehokkaimmin sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja ehkäistään pitämällä hapettumattomat 
sulfidirikkipitoiset maakerrokset hapettomassa tilassa, tyypillisesti pohjaveden pinnantason 
alapuolella. Mikäli maankäytössä syntyy maamassoja, olisikin ne ensisijaisesti hyvä läjittää veteen 
tai takaisin kuoppaan pohjaveden pinnantason alapuoliseen hapettomaan tilaan. Tämä on kuitenkin 
harvoin mahdollista ja vaihtoehtoisesti syntyvät maamassat voidaan peittää/eristää hapettumisen 
ehkäisevällä peitteellä ja/tai neutraloida esim. kalkilla tai tuhkalla. Neutralointeja voidaan tehdä 
myös läjitettävistä maamassoista suotautuville vesille, mikä edellyttää maamassojen eristämistä ja 
vesien keräämistä suunnitellusti. Sulfaattimaiden haitallisia ominaisuuksia voidaan vähentää myös 
erilaisilla stabiloinneilla, joilla voidaan samalla myös parantaa niiden geoteknisiä 
rakennettavuusominaisuuksia. 

 

5 CIRCVOL-PROJEKTIN TAPAUSSELOSTUKSET 

5.1 Oulun Välimaan kiertotalousalue 

Välimaan kiertotalousalue sijaitsee Oulussa Kiimingintien (mt 849) varrella noin 6 km Kiimingin 
taajamasta pohjoiseen, noin 28 km päässä Oulun keskustasta. Välimaan kiertotalousalueen 
ympäristövaikutukset arvioitiin YVA-selvityksessä vähäisemmäksi kuin vaihtoehtoisten alueiden 
ympäristövaikutukset. 

Oulun alueella on tunnistettu tarve alueelle, jossa kiertotalouden toimijat voivat hyödyntää 
suurivolyymisia sivuvirtoja ja kaivettuja maamassoja. Venla Honkalan (Oulun kaupunki) mukaan 
Oulun Kiimingissä sijaitseva Välimaan alue valikoitui jo vuonna 2014 yhdeksi kiertotaloustoimintaan 
soveltuvaksi alueeksi Pohjois-Pohjanmaan liiton selvityksessä. Tuolloin laadittiin Pohjois-
Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavaa, jossa yhtenä teemana olivat seudulliset materiaalikeskus- ja 
jätteenkäsittelyalueet. Selvityksessä arvioitiin 12 vaihtoehtoista sijaintia materiaalikeskukselle ja 
arvioinnin perusteella sopiviksi sijaintipaikoiksi esitettiin Välimaa, Saviharju ja 
Punaisenladonkangas. Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa, joka oli 
nähtävillä alkuvuodesta 2015, sijaintipaikaksi nostettiin Välimaa. 2. vaihemaakuntakaava 
hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 7.12.2016. Tekijöitä, joiden perusteella Välimaa arvioitiin 
sopivaksi materiaalikeskuksen sijaintipaikaksi, olivat mm. koko ja laajentumismahdollisuudet, 
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pintavesien hallinta, maanomistus, asutus, luonto ja ympäristö, vedenhankinta ja vesien käsittely, 
suunniteltu maankäyttö sekä rakennettavuus ja rakennuskustannukset.  

Uusi Oulun yleiskaava laadittiin samaan aikaan 2. vaihemaakuntakaavan kanssa. Välimaa merkittiin 
jätteenkäsittelyalueeksi (ej) uuteen yleiskaavaan Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 
20.6.2016. Välimaan kiertotalousalueen käyttösuunnitelma laadittiin vuonna 2017 Oulun kaupungin 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimeksiannosta. Rakennettavan alueen pinta-ala on noin 150 
hehtaaria ja alueelta voidaan myöntää suunnitteluvarauksia useille materiaalien kierrätykseen 
erikoistuneille toimijoille. 

Syyskuussa 2018 Välimaan kiertotalousalueelle laadittiin infran, kuivatuksen ja hulevesien hallinnan 
yleissuunnitelma. Ennen rakentamista Välimaan pintavedet laskevat aluetta ympäröiviin ojastoihin 
(kuva 6). Vedenjakajana toimii alueen poikki kulkeva moreeniharjanne, jonka pohjoispuolelta vedet 
laskevat Sivusuon kautta Pieneen Sivujärveen ja edelleen Ison Ahvenlammen kautta Jolosjokeen. 
Suunnittelualueen eteläosista pintavedet laskevat ojastoja pitkin Isoon Ahvenlampeen (Satu Pietola, 
Oulun kaupunki, suullinen tiedonanto 7.2.2019). 

 

 
Kuva 6. Välimaan pintavesien virtaussuunnat ennen kiertotalousalueen rakentamista. Kuva: Satu 
Pietola, Oulun kaupunki, 7.2.2019. 

 

Rakentamisen jälkeen kiertotalousalueelta syntyy sekä likaisia jätevesiä että hulevesiä. Likaiset 
jätevedet johdetaan jätevesiviemäriin ja edelleen puhdistamolle. Päällystetyiltä kentiltä ja 
rakennusten katoilta muodostuu hulevesiä, jotka johdetaan selkeytysaltaan kautta alueen ojiin. 
Rakentaminen alkoi vuonna 2019 Välimaan kiertotalousalueen pohjoispuoliskolla. Kuvassa 7 on 
esitetty Välimaan alueen alustava käyttösuunnitelma. 
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Kuva 7. Välimaan alueen käyttösuunnitelma. Kartta: Venla Honkala, Oulun kaupunki. 

 

5.2 Ennakkotietoja Välimaan happamista sulfaattimaista 

GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalvelu kertoo happamien sulfaattimaiden esiintymisen 
todennäköisyyden 1:250 000 –mittakaavassa. Sen perusteella on voitu arvioida, että happamien 
sulfaattimaiden esiintymistä on syytä tutkia Välimaan alueella. Oulun kaupungin isännöimässä 
CircVol-projektin kokouksessa Oulussa 14.3.2019 tuli ilmi, että alueella tiedetään olevan happamia 
sulfaattimaita. Sulfaattimaiden esiintymistä päätettiin tutkia CircVol-pilottikohteen suunnittelun 
yhteydessä. 

GTK on laatinut maaperäkartan (1:20 000) Kotajärven karttalehdeltä (Nenonen ym., 2001), jonka 
eteläosaan Välimaan kiertotalousalue sijoittuu. Kiertotalousalueen pohjoispuolella on 
maaperäkartan mukaan drumliinimuodostumia, joiden suuntaus on länsiluoteesta eteläkaakkoon. 
Drumliinien suuntaus kuvastaa myös jäätikön viimeisen liikevaiheen suuntausta eli alueen 
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moreeniaines on kulkeutunut länsiluoteesta.  Kiertotalousalueen länsi/eteläpuoli on loivapiirteistä, 
jäätikön liikkeen suuntaista moreeniselännettä. Itäosa laskuojineen sijoittuu saraturvealueelle, 
jossa turvekerroksen paksuus on enimmillään noin 2 metriä. Alue sijoittuu korkeustasolle noin 50 – 
60 m mpy, mikä tarkoittaa alueen vapautuneen maankohoamisen seurauksena jääkauden 
jälkeisestä Litorinamerestä noin 5 000 vuotta sitten. 

GTK:n happamien sulfaattimaiden kartoituksessa lähin kartoituspiste sijaitsee Välimaan alueen 
kaakkoispuolella (kuva 8). Kartoituspisteessä on saraturvetta 1,45 metriä, jonka alla on 30 
senttimetrin paksuinen kerros liejua. Kairaus on päätetty hiekkakerrokseen 2 metrissä. 
Liejukerroksesta on tehty analyysit, joissa mitatut arvot ovat: kenttä-pH 5,4, inkubaatio-pH 1,9 ja 
kokonaisrikkipitoisuus 2,42 %. Liejukerros on siis voimakkaasti happamoituva. Kairauspisteen 
liejukerroksesta päätellen suoaltaassa on ollut järvi, joka on ajan saatossa kasvanut lähes umpeen 
(Pieni Sivujärvi).  

Happaman sulfaattimaan esiintymisen todennäköisyys on yleistetty 1:250 000 –mittakaavaisessa 
riskikartassa kohtalaisen suureksi (keltainen väri kuvassa 9). Tämä alue on rajattu maaperäkartassa 
turvekerrostumaksi. Turvevyöhykkeen länsi/eteläpuolinen moreeniselänne toimii alueen 
vedenjakajana. Välimaan alueen lähellä on myös tulkittu mustaliuskehavaintoja (vihreä ja violetti 
viiva kuvassa 5). Jäätikön liikesuunnan ja mustaliuskevyöhykkeiden sijainnin perusteella voidaan 
ennakoitavasti päätellä, että rikkipitoista mustaliuskeainesta esiintyy myös Välimaan moreeneissa. 

 

 
 

Kuva 8. Geologian tutkimuskeskuksen happamien sulfaattimaiden kartoituspiste Välimaan tulevan 
kiertotalousalueen itäpuolella. Kuvakaappaus GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalvelusta. 
Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja Hallinnon tietotekniikkakeskus. 
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Kuva 9. Kuvakaappaus GTK:n Happamat sulfaattimaat –karttapalvelusta. Välimaan alue sijaitsee 
valitun punaisella pisteellä merkityn tutkimuspisteen luoteispuolella. Happamien sulfaattimaiden 
esiintymisen todennäköisyys on kohtalainen (keltainen väri). Pohjakartta © Maanmittauslaitos ja 
Hallinnon tietotekniikkakeskus. 

 

5.3 Välimaan happamien sulfaattimaiden todentaminen 

Huhtikuussa 2019 tehtiin Geobotnia Oy:n toimesta ensimmäinen selvitys, jossa pohjatutkimuksilla 
selvitettiin potentiaalisten happamien sulfaattimaiden esiintymistä Välimaan hankealueella. 
Tutkituissa neljässä moreenipisteessä ei havaittu potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Kaupungin 
toimesta otettiin kesäkuussa 2019 tulevan hulevesialtaan lähistöltä liejunäyte, jonka todettiin 
inkubaatio-pH mittauksessa olevan selkeästi hapanta sulfaattimaata. Tämän perusteella 
kiertotalousalueen vesienkäsittelyosaan tehtiin kahdeksan kairausta P1-P8 (vihreät pisteet kuvan 13 
kartassa) lokakuussa 2019. Kairaukset tehtiin iskevään akkuporakoneeseen kiinnitetyllä 
maaperänäytteenottimella, jolla saatiin jatkuvat näytesarjat 100 cm:n osissa. Näytteenoton tukena 
käytettiin ns. venäläistä suokairaa. Lisäksi marraskuussa 2019 tehtiin kaivinkonekuoppa pisteiden 
P5 ja P6 väliin, tulevan likavesialtaan kohdalle. Kairauspisteiden maalajikerrokset ja pH-arvot on 
esitetty taulukossa 1 ja tutkimuspisteiden sijainti kuvassa 13. Kairauspisteiden maalajiprofiilit 
noudattivat yleensä pinnalta lähtien seuraavaa järjestystä:  

1. Turvekerrostuma, jonka paksuus vaihteli 1,1 – 1,8 metrin välillä. Turve oli 
saraturvetta, jossa pohjaosan lisätekijöinä oli yleisesti järviruokoa ja -kortetta. 
Pohjaturpeen inkubaatio-pH oli yleensä yli 4,0, paitsi pisteissä P7 ja P8, joissa 
inkubaatio-pH oli alle 3,0. Näiden yhteydessä on kuitenkin mahdollista, että 
turpeeseen on kairauksen yhteydessä sekoittunut mineraali- tai liejuainesta. 
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2. Liejukerros, jonka paksuus oli 10 – 25 cm (Kuva 10). Lieju koostui makeaan veteen 
kerrostuneista ylemmästä ja ohuemmasta karkeadetritusliejukerroksesta sekä 
alemmasta ja paksummasta hienodetritusliejukerroksesta. Väriltään lieju oli 
vihertävän ruskeaa.  Liejukerrostuma on syntynyt Litorinameren vetäytymisen 
jälkeen alueella olleeseen matalaan makeanveden altaaseen. Allas on voinut 
ulottua varsin laajalle alueelle. Esimerkiksi kaakon suunnalla olevasta happamien 
sulfaattimaiden yleiskartoituksen havaintopisteestä havaittiin vastaava 
liejukerros. Liejuaines hapettui inkubaatiossa voimakkaasti. Alin inkubaatio-pH oli 
1,8.  

3. Liejuinen karkeahieta/hiekkakerros, joka oli ohut 5 – 10 cm. Kerros on syntynyt 
Litorina-merivaiheen lopussa, kun rantavoimat ovat huuhtoneet ympäröiviltä 
moreenimailta mineraaliainesta, joka on kerrostunut laaksokohtaan. Myös tämä 
kerros hapettui inkubaatiossa voimakkaasti. Alin inkubaatio-pH oli 2,5. Kerrokseen 
on voinut mahdollisesti suotautua rikkipitoista ainesta yläpuolisesta 
liejukerroksesta Litorinameren toiminnan seurauksena syntyneen rikin lisäksi. 

4. Moreenikerros, joka oli pintaosastaan huuhtoutunutta, vain hieman hienoainesta 
sisältävää. Huuhtoutuneen pintaosan alla oli harmaata tai tumman harmaata 
pohjamoreenia, jossa silmämääräisesti arvioitiin toisinaan olevan mahdollisesti 
mustaliuskeainesta seassa. pH-mittauksiin saadut moreeninäytteet ovat pääosin 
pintakerroksesta, koska käytettävissä olleella kairakalustolla ei päästy syvemmälle. 
Moreeninkin pH:t laskivat inkubaatiossa yleensä alle 4,0. Tämä selittyy 
mustaliuskeaineksen läsnäolosta tai rikkipitoisen aineksen suotautumisesta 
ylemmistä, selkeistä sulfaattimaakerroksista. 

Piste P5 ja likavesialtaan kaivannon ympäristö olivat maalajiprofiileiltaan poikkeavat. Näissä ei 
esiintynyt liejukerrosta. Samoin inkubaatio-pH:t olivat jokaisessa näytteessä yli 4,0.  

Kairauksien ja samassa yhteydessä otettujen näytteiden perusteella Oulun kaupunki sai varmuuden 
alueen riskeistä happamien sulfaattimaiden suhteen. Toimenpiteenä seurasi esimerkiksi 
hulevesialtaan pohjaosan happamien sulfaattimaiden poisto ja niiden peitto hulevesialtaan 
reunoille turvekerroksella (kuva 11). Lisäksi Joonas Kellokumpu Oulun Yliopistolta sai aiheen 
sulfaattimaiden tunnistusta ja riskinarviota käsittelevälle lopputyölleen Välimaalla tehtyihin 
tutkimuksiin perustuen. 
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Kuva 10. Liejukerros näkyy vihertävän ruskeana kerroksena turpeen ja mineraalimaan välissä. Kuva: 
Jukka Räisänen, GTK. 

 
Kuva 11. Hulevesialtaan pohjalla ollut riskialtis kerros poistettiin ja peitettiin reunoille turpeen alle. 
Kuva: Venla Honkala, Oulun Kaupunki.  
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Taulukko 1. Välimaan alueen tutkimuspisteiden (P1 – P8) maalajikerrokset sekä kentällä ja 
inkuboinnin jälkeen mitatut pH-arvot. 

Tutkimuspiste Maalaji Syvyys(m) Lisätietoja KenttäpH ink.pH 
P1  Saraturve 0 – 1,45 pH-näyte pohjaturpeesta 5,2 4,2 
P1  Liejunsekainen moreeni 1,45 –1,65 Vaihettumiskerros 6,0 2,5 

P1  Moreeni 1,65 –1,85 
Huuhtoutunutta 
moreenia 6,6 4,1 

P1 (1016.4) Moreeni 1,85 – Pohjamoreeni 6,9 4,1 
P2 Saraturve 0 – 1,3 pH-näyte pohjaturpeesta 5,3 4,1 
P2 Lieju  1,3 – 1,4 Kd/Hd-liejua 5,6 2,4 
P2 Liejuinen karkeahieta 1,4 – 1,5  6,0 2,5 
P2 Moreeni 1,5 – Hieman huuhtoutunutta 6,8 3,5 
P3 Saraturve 0 – 1,2 pH-näyte pohjaturpeesta 5,4 4,0 
P3 Lieju  1,2 – 1,4 Kd*/Hd**-liejua 5,5 2,3 
P3 Liejuinen karkeahieta 1,4 – 1,5  5,8 2,5 
P3 Moreeni 1,5 – Hieman huuhtoutunutta 6,0 3,7 
P4 Saraturve 0 – 1,2 pH-näyte pohjaturpeesta 5,3 4,1 
P4 (1019.1) Lieju  1,2 – 1,3 Kd/Hd-liejua 5,3 2,1 
P4 (1019.2) Liejuinen karkeahieta 1,3 – 1,35 Ei päästy moreeniin 5,5 2,7 
P5 Saraturve 0 – 1,1 pH-näyte pohjaturpeesta 5,4 4,8 
P5 Hiekka 1,1 – 1,3 Hieman liejuinen 5,6 4,7 
P5 Moreeni 1,3 –    6,8 4,7 
P6 Saraturve 0 – 1,2 pH-näyte pohjaturpeesta 4,7 4,3 
P6 Lieju 1,2 – 1,3 Kd/Hd-liejua 4,6 2,3 
P6 Hiekka 1,3 – 1,4 Lievä rikinhaju 5,7 2,7 
P6 Moreeni 1,4 –  Hieman huuhtoutunutta 5,9 3,5 
P7 Saraturve 0 – 1,8 pH-näyte pohjaturpeesta 5,3 2,9 
P7 Lieju 1,8 – 1,95 Kd/Hd-liejua 5,4 1,8 
P7 Hiekka 1,95 – 2,0 Tummahkoa 5,6 2,6 
P7 Moreeni 2,0 –   6,4 3,4 
P8 Saraturve 0 – 1,8 pH-näyte pohjaturpeesta 5,8 2,9 
P8 Lieju 1,8 – 2,05 Kd/Hd-liejua 5,9 2,1 
P8 Moreeni 2,05 –   6,7 3,1 

*Karkeadetrituslieju 
** Hienodetrituslieju 
 

pH-mittauksiin otettujen näytteiden lisäksi otettiin erillisnäytteet pisteen P1 
pohjamoreenikerroksesta P1 (1016.4). Näytettä saatiin noin 20 grammaa ja se toimitettiin 
mineralogisiin analyyseihin.  Pisteen P4 liejuinen karkeahieta/hiekka-kerroksesta P4 (1019.2) 
otettiin noin 200 gramman näyte, joka toimitettiin mm. mineralogisiin analyyseihin. Pisteen P4 
liejukerroksesta P4 (1019.1) otettiin näytettä noin kaksi kilogrammaa. Tämä jaettiin kahteen yhtä 
suureen osaan, joista toinen toimitettiin kemian analyyseihin hapettumattomana ja toinen jätettiin 
hapettumaan tasaisena kerroksena 18 litran muovilaatikkoon. Hapettumisen päätyttyä myös tämä 
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näyte toimitettiin kemian analyyseihin. Näytteen hapettumista tarkkailtiin viikon välein tehdyin pH-
mittauksin. Mittaukset tehtiin kolmesta eri kohdasta näytettä, jonka jälkeen pH-arvoksi otettiin 
niiden keskiarvo. Näytettä hämmennettiin alussa ja hapettumisen puolivälissä. Tislattua vettä 
lisättiin ajoittain hieman näytteen pintaan. Seurantatulokset on esitetty taulukossa 2. Näytteen pH:n 
aleneminen oli nopeinta heti hapettumisen alkuvaiheessa, jonka jälkeen pH:n aleneminen eteni 
noin 0,2 yksikköä viikossa. pH:n aleneminen päättyi noin 13 viikon päästä aloituksesta. Näytteen 
lopullinen inkubaatio-pH oli 1,7. Huomionarvoista on, että saman kerroksen rinnakkaisnäytteen 
inkubaatio-pH laski Chiptray-laatikossa arvoon 2,1. Ilmeisesti hapettuminen etenee paremmin 
tilavammassa astiassa.  

 

Taulukko 2. Välimaan liejunäytteen P4 (1019.1) hapettumisen edistyminen 2019 – 2020. Näytettä 
sekoitettiin 4.12.2019. 

Pvm 6.10.2019 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 19.12 8.1 15.1 23.1 5.2 

pH 5,3(kenttä-pH) 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,3 2,3 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 

 

Vesienkäsittelyalueelta lähtevän laskuojan penkereistä ja ruoppauskasoista otettiin huhtikuussa 
2020 näytteitä (N-pisteet kuvan 13 kartassa) pH:n pikamäärityksiin, jotka tehtiin GTK:n 
laboratoriossa. Laskuoja kulkee pääosin vanhoja ojia pitkin, jotka on ruopattu syvemmiksi talvella 
2020. Pieni pätkä laskuojasta on kokonaan uutta ojaa. GTK:n analyysit tehtiin heti näytteenoton 
jälkeen 30 % vetyperoksidilla, joka oli titrattu pH-arvoon 5,0. Näissä analyyseissä raja-arvona 
käytettiin pH-lukemaa 2,5, jonka alapuoliset lukemat tarkoittivat näytteen olevan todennäköisesti 
potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Lisäksi Oulun kaupunki toimitti muutaman näytteen 
pikatesteihin Eurofins Labtium Oy:lle. He tekivät pikatestit NAG-pH-menetelmällä, jossa käytettiin 
15 % vetyperoksidia. Tällöin happaman sulfaattimaan pH-raja-arvo on 4,5. Lietealtaan reunalta, 
pisteeltä N11 otettiin moreeninäyte N11 (3000.1), joka toimitettiin mineralogisiin tutkimuksiin 
mustaliuskeen esiintymisen toteamiseksi.  

Pikatesteihin otettujen näytteiden syvyyksiä maanpinnasta ei voitu arvioida. Näytteet pyrittiin 
ottamaan puhtaista maalajeista, mutta osaan näytteistä oli sekoittunut hieman orgaanista ainesta. 
Pikatestien mukaan ojan lähiympäristö vaikutti olevan happamuuden suhteen riskialtista aluetta 
lähes kauttaaltaan. Myös kaupungin NAG-pH-testeihin toimittamista näytteistä voitiin havaita maa-
aineksen olevan ainakin osaksi riskialtista. Suurin osa GTK:lla analysoiduista näytteistä oli moreenia, 
joten Välimaalla riski liittyy selkeästi myös moreeniainekseen. Näytteiden kenttä-pH-arvot olivat 
osalla näytteistä alle 4,0, joten hapettuminen on paikoin käynnistynyt heti ruoppauksen jälkeen.  
Pikatestit antoivat Oulun kaupungille nopeaa tietoa laskuojaan liittyvistä riskeistä happamien 
sulfaattimaiden suhteen. Pikatestien antamien tietojen perusteella Oulun kaupunki siirsi 
ruoppausaineksen kauemmas ojasta ja peitti läjät kalkilla happaman valunnan ehkäisemiseksi (kuva 
12). 
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Kuva 12. Laskuojan ruoppausaines on peitetty kalkilla. Kuva: Jukka Räisänen, GTK. 

 

GTK:lla pikatesteissä mukana olleista näytteistä otettiin rinnakkaisnäytteet ChipTray-laatikkoon 
inkuboitumista varten. Pikatestien ja inkubaation tulokset (Taulukko 3) olivat varsin hyvin 
verrannollisia keskenään. Lähinnä orgaaninen aines saattoi vaikuttaa pikatestien tuloksiin alentaen 
pH:ta liioitellusti, kuten näytteessä N7(2).  

 

Taulukko 3. Laskuojan varren näytteiden tietoja. 

Tunnus Maalaji KenttäpH PikapH ink.pH Lisätietoja 

N1(1) Moreeni 4,5 2,2 3,2 Ruoppauskasasta 

N1(2) Moreeni 4,6 1,8 2,9 Ojan seinämästä 

N1(3) Moreeni 4,3 2,1 2,9 Ruoppauskasasta 

N2 Liejuinen hiesu 4,1 1,2 2,3 
Ruoppauskasasta, org. 
seassa 

N3 Liejuinen hiesu 3,9 1,2 2,4 
Ruoppauskasasta, org. 
seassa 

N4(1) Moreeni 5,1 2,1 3,4 Ruoppauskasasta 

N4(2) Moreeni 5,2 2,2 3,9 Ruoppauskasasta 

N4(3) Moreeni 4,9 2,0 3,7 Ojan seinämästä 
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Tunnus Maalaji KenttäpH PikapH ink.pH Lisätietoja 

N5(1) Liejuinen hiekka 3,4 1,3 2,7 
Ruoppauskasasta, org. 
seassa 

N5(2) Liejuinen hiekka 4,4 1,3 2,3 
Ojan seinämästä, org. 
seassa 

N6(1) Moreeni/hiekka 3,7 1,9 2,7 Ruoppauskasasta 

N6(2) Moreeni/hiekka 3,5 1,4 2,7 
Ojan seinämästä, org. 
seassa 

N7(1) Moreeni 5,2 1,6 3,2 Ojan seinämästä 

N7(2) Moreeni 5,0 1,9 4,3 
Ruoppauskasasta, org. 
seassa 

N8(1) Hiekka 5,0 2,8 4,6 Ojan seinämästä 

N8(2) Karkea hieta 3,0 1,3 2,1 Ojan seinämästä 

N11 
(3000.1) Moreeni 5,8 2,1 3,5 Ruoppauskasasta 

N12 Hienohieta 4,6 2,7 3,6 Ojan seinämästä 

 

Kaikkiin tutkimustietoihin perustuen laadittiin Kiertotalousalueen vesienkäsittelyosasta tarkennettu 
kartta sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyydestä (Kuva 13). Karttaan on moreenialueet 
luokiteltu luokkaan pieni sulfaattimaan esiintymisen todennäköisyys, koska alueella esiintyy 
mustaliusketta.  Normaalisti moreenialueet rajataan luokkaan erittäin pieni sulfaattimaan 
esiintymisen todennäköisyys. Kartassa on esitetty myös havaintopisteiden sijainnit sekä 
koeluontoisesti 30.6.2020 laskuosasta mitatut pH-arvot. 
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Kuva 13. Tarkennettu kartta sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyydestä Välimaalla. 

 

5.4 Naantalin Matalahden ruoppausmassat 

Potentiaalisia happamia sulfaattimaamateriaaleja esiintyy myös merenpohjalla. Ruopattuja 
sedimenttejä sijoitetaan yhä useammin maalle, kun hyvät meriläjitysalueet ovat vähissä joidenkin 
kaupunkien edustalla ja kaupungit haluavat luopua kokoaan ruoppausmassojen meriläjityksestä. 
Kuivuessaan maalle sijoitetut potentiaalisia happamia sulfaattimaamateriaaleja sisältävät 
ruoppausmassat voivat hapettua ja aiheuttaa hapanta, metallipitoista valumaa ympäristöön, jos 
massojen sijoitteluun ja käsittelyyn ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Maalle sijoitetut massat 
voivat myös hapettuessaan muodostaa tavanomaisesta poikkeavat maapohjan korroosio-
olosuhteet mahdolliselle tulevaisuuden rakentamiselle (Liikennevirasto, 2017). 

CircVol-projektin yksi koetoimintakohde on Naantalissa vuoden 2022 asuntomessujen alueella.  
Sinne sijoitetaan läheiseltä kapealta Matalahdelta ruopattuja sedimenttejä, ja ruoppausmassoja 
stabiloidaan erilaisilla sivuvirtoja hyödyntävillä resepteillä yhdeksässä koealtaassa Naantalin 
kaupungin tekemän koetoimintailmoituksen mukaisesti. Matalahti on Luonnonmaan saaren 
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länsirannalla sijaitseva noin 18 hehtaarin suuruinen lahti, joka on yhteydessä mereen noin 10 – 15 
metriä leveän ja 500 metriä pitkän salmimaisen reitin kautta. Järviruokokasvillisuus on kaventanut 
Matalahden ja meren yhdistävän salmen ja vallannut myös laajoja alueita itse lahdesta (Etelä-
Suomen AVI:n päätös Matalahden kunnostamisesta 22.8.2016). Vuonna 2014 tehdyn 
sedimenttitutkimuksen perusteella Matalahden sedimenttien metallipitoisuudet olivat 
ympäristöministeriön ruoppaus- ja läjitysohjeen (2004) mukaisella haitattomalla tasolla lukuun 
ottamatta kahta osa-aluetta, joilla muutama näyte ylitti ohjeen mukaisen tason 1 kromin, sinkin ja 
kadmiumin osalta. Toisella näistä osa-alueista myös nikkelipitoisuus ylitti tason 1. Yhdellä 
kunnostusalueella nikkelipitoisuus ylitti lievästi tason 2 (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus 
Oy, 2014). Ruoppauksen tavoitteena on parantaa veneilyn edellytyksiä ja veden vaihtuvuutta 
Matalahdessa. 

Ruoppausmassojen läjitysalue sijoittuu Naantalin asuntomessujen 2022 alueelle. Alueella on 
28.3.2019 voimaan astunut asuntomessualueen asemakaava, jossa CircVol-projektin ja Naantalin 
kaupungin koetoimintakohde sijoittuu venesataman/venevalkaman alueelle. Sinne saa rakentaa 
veneilyä ja virkistyspalveluita tukevia rakennuksia sekä rantasaunoja. Ranta on savinen tai 
liejusavinen rantaniitty, jossa kallioperä laskee lahtea kohti. Läjitysalueen läheisyydessä sen 
koillispuolella on erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalue, jota ei saa luonnonsuojelulain 47 §:n 
nojalla heikentää tai hävittää. Koetoiminta-alue ei sijoitu tärkeälle pohjavesialueelle 
(Koetoimintapäätös 2.3.2020, Naantalin kaupunki 2020). 

 

5.5 Ennakkotietoja Matalahden happamista sulfaattimaista 

Matalahdella esiintyy potentiaalisia happamia sulfaattimaita, mutta niistä oli varsin vähän tietoa 
ennen ruoppauksen aloittamista. Vuoden 2014 sedimenttitutkimuksissa ei määritetty sedimentin 
rikkipitoisuutta tai tehty inkubaatiotestiä, jolla olisi voitu todentaa ja varmistaa happamien 
sulfaattimaiden esiintyminen. Tutkimusraportissa kuitenkin todetaan, että näytteitä otettaessa 
silmämääräisesti arvioiden pohja koostui kaikissa paikoissa saviaineksesta. Paikoin harmaan 
saviaineksen seassa oli kasvijätettä tai mustaa, hapetonta eloperäistä ainetta. Matalahden itäosassa 
laskuojan suualueella sedimenttikerros oli kokonaan musta. Kahdessa paikassa tuntui lievä 
rikkivedyn haju (Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy, 2014).  

Naantalin Luonnonmaan saaresta ei ollut yhtään happamien sulfaattimaiden tutkimuspistettä vielä 
vuonna 2019. Sen sijaan maaperäkartalla Matalahden ympärillä kaikki maalajit olivat liejusavea, 
jonka perusteella olisi voitu arvioida, että myös Matalahden sedimentit ovat sulfidipitoisia (kuva 14). 
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Kuva 14. Naantalin Luonnonmaan saaren maaperäkartta GTK:n Happamat sulfaattimaat –
karttapalvelussa. Kuvakaappauksen keskellä, saaren länsiosassa näkyvä kapea merenlahti on 
Matalahti. Sen ympärillä olevat maalajit ovat liejusavea. 

 

5.6 Matalahden happamien sulfaattimaiden todentaminen 

Happamien sulfaattimaiden esiintyminen varmistui ruoppausmassasta tehdyissä 
pikahapetuskokeissa ja inkubaatio-testeissä syyskuussa 2019 ja talvella 2019 – 2020. 

GTK:lle toimitetusta ruoppausnäytteestä (1 ämpäri) otettiin 3 osanäytettä, joille tehtiin pikahapetus 
vetyperoksidilla (30 %). Happamoitumista seurattiin mittaamalla pH ennen vetyperoksidilisäystä, ja 
tämän jälkeen, noin tunnin kuluttua reaktion lähes loputtua. Kaikkien osanäytteiden pH laski 
pikahapetuksessa yli 7,0 arvosta alle kahteen. 

Vetyperoksidikokeessa pH-arvoa 2,5 (FAO, 2014) pidetään yleisesti raja-arvona happamille 
sulfaattimaille eli Matalahden massa happamoituu todennäköisesti voimakkaasti hapettuessaan 
myös ”luonnossa”. Näytteistä otettiin myös osanäytteet perinteiseen inkubaatiotestiin, joka 
kuvastaa vielä paremmin ja luotettavammin näytteiden luonnollista happamoitumista. 
Perinteisessä inkubaatiossa pH-rajana käytetään arvoa 4,0. Sekä vetyperoksidikokeen että 
inkubaatiotestin pH-arvot on koottu taulukkoon 4. 
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Taulukko 4. Naantalin Matalahden ruoppaussedimenttinäytteen pH lähtötilanteessa 23.9.2019, 
loppu-pH vetyperoksidikokeessa syyskuussa 2019 ja kolme pH-mittaustulosta inkubaatiotestin eri 
vaiheista. 

  Lähtö-pH 23.9. pH-H2O2 ink.-pH 17.10. Ink.-pH 4.12. Ink.-pH 22.1. 

Näyte 1 7,7 1,3 3,9 2,9 2,7 

Näyte 2 7,7 1,3 3,6 2,8 2,6 

Näyte 3 7,8 1,3 3,6 2,8 2,7 

 

 

5.7 CircVol-projektin kokemukset: ennakkotieto ja tunnistaminen 

CircVol-projektin Naantalin ja Oulun Välimaan pilottikohteiden happamien sulfaattimaiden 
esiintymisestä oli saatavana ennakkotietoa GTK:n karttapalveluista. Naantalin Matalahden läheltä 
ei ollut happamien sulftaattimaiden kartoituksen yhteydessä tehtyjä HaSu-kairauspisteitä eikä 
alueen happamien sulfaattimaiden esiintymisriskiä oltu vielä luokiteltu Happamat sulfaattimaat –
karttapalvelussa. Sen sijaan maaperäkartalla koko kapea merenlahden ympäristö oli merkitty 
liejusaveksi, joka antaa viitteen happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyydestä. 
Matalahdelta ruopatut sedimentit osoittautuivat ainakin pääosin potentiaalisiksi happamiksi 
sulfaattimaamateriaaleiksi. Esiintymisriskiä ei voida kuitenkaan yleensä arvioida pelkästään 
maaperäkartan tai Happamat sulfaattimaat -karttapalvelun perusteella. 

Oulun Välimaan alue oli merkitty Happamat sulfaattimaat –karttapalvelussa kohtalaisen 
esiintymisriskin alueeksi. Alueen lähellä oli myös mustaliuskeiden esiintymistä kuvaavia 
viivamerkintöjä. Välimaalta löytyi makeanveden järvialtaaseen, Litorinamerivaiheeseen sekä 
mustaliuskeisiin liittyviä happamia sulfaattimaita.  Sulfaattimaakerrokset ovat alueella kuitenkin 
kohtalaisen ohuita. Välimaan happamien sulfaattimaiden esiintymisestä voitiin tutkimustulosten 
perusteella laatia tarkennettu esiintymiskartta (kuva 13).  

Maaperänäytteen rikkipitoisuuden määritys ja pitkäkestoinen inkubaatiotesti ovat varma 
menetelmä happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen. Kuitenkin myös nopea vetyperoksidikoe 
pystyi osoittamaan kummankin pilottikohteen sisältävän happamia sulfaattimaita. 

  

6 TUTKIMUSMENETELMIÄ 

6.1 Maasto-pH 

Sulfidirikkipitoisten hapettumattomien maanäytteiden pH on tyypillisesti lähes välillä 6,0 – 8,0. 
Mikäli näyte on hapettunut ja siinä on ollut merkittäviä määriä sulfidia, voi pH olla alle neljän. Tällöin 
kyseessä on hapan sulfaattimaa. Sulfaattimaatutkimuksissa ollaan ottamassa käyttöön myös uutta 
termiä ”pseudosulfaattimaa”, jossa pH on 4,0 ja 4,5 välillä (maasto-pH tai inkuboitu-pH). Näissäkin 
pH olosuhteissa esimerkiksi alumiini on liukoisessa muodossa, mikä saattaa aiheuttaa 
ympäristöongelmia. Kokonaisuudessaan pseudosulfaattimaat eivät ole niin ongelmallisia kuin 
sulfaattimaat, joissa pH laskee alle neljään. 
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Matalahden ja Välimaan näytteiden maasto-pH mitattiin pH-elektrodilla (Hamilton FillTrode) 
suoraan maanäytteiden pinnalta. Matalahden ruoppausmassasta otettiin maasto-pH mittausta 
varten kolme rinnakkaisnäytettä. Näiden pH vaihteli 7,7 – 7,8 välillä. Välimaalta otettiin näytteet 
kaikista maalajikerroksista ja niiden maasto-pH vaihteli 4,6 – 6,8 välillä. Välimaalta otettujen 
maaperänäytteiden pH-mittausten tulokset on esitetty taulukoissa 1 – 3 ja Naantalin Matalahden 
ruoppaussedimenttien pH-mittausten tulokset on esitetty taulukossa 4. Koska kaikki näytteet 
näyttivät myös visuaalisesti tarkasteltuna hapettumattomilta, voidaan pH-tulosten perusteella 
tulkita, että näytteissä ei ollut tapahtunut hapettumista. Mikäli näytteet olisivat olleet kuivia tai 
selvästi hapettuneita (väri/saostumat), olisi korkea pH todennäköisesti kertonut siitä, että 
näytteissä ei olisi ollut sulfideja tai syntynyt happamuus olisi ehtinyt huuhtoutua pois. Pelkän 
korkean maasto-pH:n perusteella ei kuitenkaan voida koskaan sulkea pois happaman sulfaattimaan 
esiintymisen mahdollisuutta. 

 

6.2 pH-inkubaatio ja pikahapetustesti  

pH-inkubaatiossa maaperänäytteiden annetaan hapettua huoneilmassa 9 – 19 viikon ajan. Näytteet 
pidetään ”luonnon kosteina” lisäämällä niihin tarvittaessa deionisoitua vettä. 
Happamoitumisreaktio edellyttää, että näytteessä on jonkin verran vettä. Tässä työssä näytteet 
hapetettiin lokeroidussa muovirasiassa, jonka kansi estää liian nopean kuivumisen (katso Creeper 
ym., 2012).  

pH-inkubaatio kertoo luotettavasti maaperänäytteen happamoitumispotentiaalista, sillä se ottaa 
myös huomioon maan luontaisen puskurikyvyn happamoitumista vastaan. pH-inkubaatiotulos 
onkin tärkein kriteeri tunnistettaessa happamia sulfaattimaita. Inkubaatiotuloksen perusteella ei 
kuitenkaan voida arvioida suoraan syntyvän happamuuden määrää tai riskin suuruutta, joka vaatii 
tuekseen muita analyysimenetelmiä.  

pH-inkubaatiossa pH-arvo mitataan alkutilanteessa ja hapetusjakson jälkeen. Inkubaation kesto on 
joko: i) Kunnes pH-arvo on < 4,0 ja pudotusta on tapahtunut vähintään 0,5 yksikköä maastossa 
mitattuun pH-arvoon verrattaessa ja/tai ii) Kunnes pH-arvo (< 4,0) stabiloituu vähintään yhdeksän 
viikon ja korkeintaan 19 viikon jälkeen. 

Mikäli näytteen pH on yhdeksän viikon inkubaation jälkeen yli 6,5, voidaan todeta, että näytteessä 
ei esiinny merkittävästi sulfideja ja inkubaatio voidaan lopettaa. Mikäli näytteen pH on yhdeksän 
viikon inkubaation jälkeen välillä ≥ 4,0 ja ≤ 6,5, jatketaan inkubaatiota vielä 10 viikkoa. Mikäli tämän 
jälkeen näytteen pH on alle neljän, voidaan näytteessä todeta esiintyvän sulfideja, ja mikäli näytteen 
pH on ≥ 4,0, voidaan todeta, että näytteessä ei esiinny merkittävästi sulfideja. Sekä Matalahden että 
Välimaan näytteissä pH laski voimakkaasti alle 4,0 ja näytteet voidaan luokitella potentiaaliseksi 
sulfaattimaaksi. 

Välimaan ja Matalahden näytteille tehtiin myös pikahapetus vetyperoksidilla, jota voidaan käyttää 
sulfaattimaiden tunnistamiseen, mikäli perinteiseen inkubaatioon ei ole aikaa. 
Vetyperoksidimenetelmä ei kuitenkaan sovi näytteille, joissa on runsaasti orgaanista ainesta, sillä 
vetyperoksidi irrottaa orgaaniseen ainekseen sitoutunutta rikkiä, jonka seurauksena muodostuu 
enemmän happamuutta ja asiditeettia kuin luonnollisessa hapettumisessa. Australialaisen 
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laboratorio-ohjeistuksen (Sullivan ym., 2018) mukaan vetyperoksidihapetusta ei suositella 
näytteille, joissa orgaanisen hiilen pitoisuus on yli 0,6 %. 

Pikahapetuksessa noin 5 ml näytettä lisättiin noin 30 ml 30 % vetyperoksidia ja näytteen annettiin 
reagoida noin tunnin ajan.  Vetyperoksidin pH säädettiin natriumhydroksidilla välille 4,5 – 5,5. 
Käytettäessä 30 % vetyperoksidia pH-rajana käytetään arvoa ≤ 2,5 (FAO, 2014). Näyte voidaan myös 
hapettaa laimeammalla vetyperoksidilla NAG-menetelmän mukaisesti (GTK, 2015; AMIRA 
international, 2002), jolloin pH rajana käytetään arvoa 4,5. 

Sekä Matalahden että Välimaan näytteissä pH laski vetyperoksidikäsittelyssä selvästi alle 
luokitusrajan 2,5. Osassa näytteistä oli kuitenkin melko runsaasti orgaanista ainesta ja tuloksissa 
saattaa siten näkyä osin myös orgaanisen rikin aiheuttama happamuus. Matalahden näytteessä 
hehkutushäviö (LOI) on noin 10 % ja Välimaan liejunäytteessä noin 11 %. Näytteiden hehkutushäviö 
ja orgaanisen aineksen määrä on esitetty kappaleessa 6.8. 

 

6.3 Mineraloginen karakterisointi 

Mineralogisiin tutkimuksiin valittu näyteaineisto on kuvattu taulukossa 5. Näytteet edustavat 
ruoppausmassaa Naantalin Matalahdelta sekä liejua, karkeaa hietaa ja moreenia Oulun Välimaalta. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli karakterisoida näytteiden mineralogista koostumusta FE-SEM-EDS-
laitteistolla.  
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Taulukko 5. Mineralogisiin tutkimuksiin valittu näyteaineisto. 

Tyyppi Paikka Näytetunnus 1 Näytetunnus 2 Lab ID 

Ruoppausmassa Matalahti, 
Naantali 

  201900954 

Lieju Välimaa, Oulu EN-JPMA-2019 
1019.1 

1.2-1.2 LJ 15.10.19 201900987 

Liejuinen karkea 
hieta 

Välimaa, Oulu EN-JPMA-2019 
1019.2 

1.3-1.35 LJ KHT 
15.10.19 

201900988 

Moreeni Välimaa, Oulu EN-JPMA-2019 
1016.4 

1.85-2.0 MR 15.10.19 201900989 

 

6.3.1 Näytepreparointi 

Näytemateriaalista valmistettiin epoksiin valetut, hiotut ja kiillotetut näytepreparaatit, jotka 
päällystettiin vakuumievaporaattorissa grafiitilla sähkönjohtavuuden aikaan saamiseksi. Kunkin 
näytepreparaatit halkaisija oli 25 mm ja korkeus 10 mm (kuva 15). 

 

 
Kuva 15. Epoksiin valettu näytepreparaatti. 
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6.3.2 Analyysilaitteisto ja –parametrit 

Näytteet analysoitiin kenttäemissio-pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (FE-SEM) JEOL JSM 7100F 
Schottky, johon on liitetty Oxford Instrumentsin energia-dispersiivinen spektrometri (EDS) X-Max 80 
mm2 (SDD) (kuva 16). Käytetyt analyysiparametrit olivat: kiihdytysjännite 20 kV, elektronisäteen 
virran voimakkuus 1.3 nA ja työskentelyetäisyys 10 mm. 

Näytepreparaatit analysoitiin automatisoiduilla Aztec ja INCA Feature-ohjelmistoilla, joilla tehtiin 
alkuainejakaumakartoitusta sekä faasianalytiikkaa. Kustakin näytteestä analysoitiin noin 10 000 
analyysipistettä.  

EDS-spektri generoituu tyypillisesti 1 – 3 µm halkaisijaltaan olevalta alueelta. Tästä syystä analytiikka 
kohdennettiin yli 3 µm mineraalipartikkeleihin. Analyysien laatu on puolikvantitatiivinen ja tulokset 
on normalisoitu 100 %:iin. Faasitunnistus perustuu EDS-spektristä konvertoidun numeerisen 
alkuainekoostumuksen vertaamiseen GTK:n sisäiseen mineraalitietokantaan. Faasien tarkka 
identifioiminen EDS-spektrin perusteella ei ole aina mahdollista erityisesti mineraaleilla/ja faaseilla, 
jotka sisältävät hiiltä, OH- ja H2O-ryhmiä tai berylliumia (Be) ja sitä kevyempiä alkuaineita. Myöskään 
saman kemiallisen kaavan omaavia faaseja ei pystytä erottamaan toisistaan. Näytepreparointiin 
käytettävän epoksiliiman sisältämän kloorin (Cl) tulee toisinaan esille spektreissä kontaminaationa, 
erityisesti huokoisilla, hienorakeisilla ja repaleisilla partikkeleilla.  

Analyysiteknisistä syistä johtuen miltei aina vähintään muutama prosentti analyyseista luokittuu 
tunnistamattomiksi (other/unclassified). Pääasiassa luokka sisältää useammista eri 
mineraalifaaseista generoituneita seka-analyyseja, joita INCA Feature-ohjelmisto ei pysty 
luokittelemaan. Tunnistamattomien analyysien määrä on yleensä suurempi hienorakeisilla ja/tai 
koostumukseltaan kompleksisilla näytteillä. 

Edellä mainitut epävarmuustekijät tulee huomioida tarkasteltaessa raportissa esitettyjä faasien 
koostumuksia ja faasijakaumaa. 

 

 
Kuva 16. FE-SEM-elektronimikroskooppi, johon on liitetty EDS-analysaattori. 
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6.3.3 Tulokset 

Matalahden ruoppausmassa 

Matalahden ruoppausmassa pääkomponentti on savipitoista ja orgaanista materiaalia sisältävä 
hienojakoinen pohjamassa. Savipitoisen materiaalin keskikoostumus on lähinnä 
illiittiä/hydrobiotiittia, mutta tarkkaa mineraalimääritystä siitä ei EDS-analytiikan avulla pysty 
tekemään. Pohjamassan seassa esiintyvän orgaanisen materiaalin määrä vaihtelee runsaasti. 
Hienojakoisen materiaalin seassa on jonkin verran karkeampia mineraalirakeita, jotka ovat pääosin 
kvartsia ja maasälpiä. Lisäksi esiintyy viitteitä klorideista, joiden analytiikkaa ja tarkempaa 
identifiointia hankaloittaa preparointiin käytettävä klooria sisältävä liima. Pohjamassan seassa 
esiintyy tyypillisesti ryppäinä pyriitti-framboideja (kuva 17), joiden osuus pinta-alasta on 0,5 %:n 
luokkaa. Taulukossa 6 on esitetty suuntaa antava yhteenveto ruoppausmassan koostumuksesta. 

 

 
Kuva 17. Elektronien takaisinsironta-kuva (BSE) Matalahden ruoppausmassasta. Kuvan 
analyysipisteet: 141 – 143 (pyriittiframboidi), 144 – 145, 158 (kvartsi), 146, 149 (plagioklaasi), 147 
(titaniitti), 148, 150 – 154 (pohjamassa), 155 (biotiitti), 156 – 157 (kalimaasälpä).  
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Välimaan liejunäyte 

Välimaan liejunäyte on orgaanista ainesta ja savea sisältävä hapan sulfaattimaa. Näyte sisältää 
kuitenkin melko runsaasti myös karkeampaa mineraaliainesta, joka koostuu pääosin kvartsista, 
maasälvistä, kiilteistä, amfiboleista ja kloriiteista. Mukana on myös useamman mineraalin 
muodostamia kivilajifragmentteja. Sulfideja esiintyy vain viitteellisiä havaintoja. Sulfidit voivat 
kuitenkin olla niin pieniä, että suurin osa niistä esiintyy välimassassa. 

Näytteen modaalimineralogian tulokset on esitetty taulukossa 6. Kuvassa 18 on yleiskuva 
näytteestä. 

 

Taulukko 6. Yhteenveto Matalahden ruoppausmassan sekä Välimaan näytteiden FE-SEM-EDS-
tuloksista. 

Mineraali / faasi  
Tilavuus-% 

Ruoppausmassa 
Matalahti 

Lieju 
Välimaa 

Liejuinen 
karkea hieta  

Välimaa 

Moreeni 
Välimaa 

Kvartsi 2,7 26,9 17,7 30,6 
Plagioklaasi 1,0 33,9 25,5 29,5 
Kalimaasälpä 1,0 8,3 2,7 12,9 
Kiilteet  7,4 22,8 3,9 
Amfibolit  8,3 10,5 5,0 
Kloriitti  2,3 4,6 0,7 
Sulfidit 0,5 jälkiä <0,5 0,7 
Savea +/- org. materiaalia  
sis. hienorak. pohjamassa  

84,1 10,1 13,4 15,1 

Muu mineraaliaines 10,7 2,8 2,9 1,2 
Totaali 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Kuva 18. Elektronien takaisinsirontakuva (BSE) Välimaan liejunäytteen karkeammasta 
mineraaliaineksesta. Kuvan analyysipisteet: 190 (diopsidi), 191 (kloriitti), 192, 197, 201, 203, 206 
(kvartsi), 193 – 194, 202 (sarvivälke), 195, 199 – 200, 204 (plagioklaasi), 196 (biotiitti), 198 
(tremoliitti), 205 (kummingtoniitti), 207 (kalimaasälpä). 

 

Välimaan liejuinen karkea hieta 

Välimaan liejuinen karkea hieta esiintyy sulfidi ja moreenin välissä. Se sisältää todennäköisesti 
aineksia molemmista. Hietaan on sekoittunut myös orgaanista ainesta.  

Näytteen päämineraaleja ovat maasälvät, kiille, kvartsi, amfibolit ja kloriitti. Näytteessä esiintyy 
myös em. mineraalien muodostamia kivilajifragmentteja sekä hienojakoisen aineksen muodostamia 
paakkuja.  Sulfideja esiintyy vain alle 0,5 % pitoisuutena, mikä on kuitenkin huomattavasti enemmän 
kuin Välimaan liejunäytteessä. Sulfidimineraaleista tunnistetaan rikkikiisua, magneettikiisua, 
kuparikiisua ja pentlandiittia. 

Näytteen modaalimineralogia on esitetty taulukossa 6. Kuvassa 19 on näytteen yleiskuva. 
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Kuva 19. Elektronien takaisinsirontakuva (BSE) Välimaan liejuisesta karkeasta hiedasta. Kuvan 
analyysipisteet: 175 (magneettikiisu), 176 (kuparikiisu), 177 (kummingtoniitti), 178, 181 – 183, 185 
(kvartsi), 179, 186, 188 (biotiitti), 180 (serpentiini), 184 (pentlandiitti), 187 (hienojakoinen 
mineraalimassa). 

 

Välimaan moreeninäyte 

Välimaan moreeninäyte on peräisin liejuisen karkean hiedan alapuolelta. Se sisältää runsaasti 
hienojakoista mineraaliainesta ja mahdollisesti savea, mutta ei juurikaan orgaanista materiaalia. 
Näytteen päämineraaleja ovat kvartsi, maasälvät, kiilteet ja amfibolit, sekä niiden muodostamat 
kivilajifragmentit. Sulfideja (rikkikiisua) esiintyy selvästi tutkituista näytteistä eniten, noin 0.7 %. 
Sulfidirakeet ovat todennäköisesti peräisin alueen mustaliuskeista.  

Näytteen modaalimineralogia on esitetty taulukossa 6. Kuvassa 20 on näytteen yleiskuva. 
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Kuva 20. Elektronien takaisinsirontakuva (BSE) Välimaan moreeninäytteestä. Kuvan analyysipisteet: 
159, 165, 171 (pyriitti), 160, 167 – 168 (hienojakoinen mineraalimassa), 161, 166 (plagioklaasi), 162, 
164 (sarvivälke), 163, 169, 173 (kalimaasälpä), 170, 174 (kvartsi), 172 (maasälpä-sekarae). 
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6.3.4 Yhteenveto ja johtopäätökset 

FE-SEM-tulosten perusteella havaitaan, että näytteiden sulfidipitoisuus on lähellä laitteen 
määritysrajoja. Lisäksi analytiikkaa hankaloittaa näytemateriaalien heterogeenisyys muun muassa 
raekokojakauman sekä orgaanisen aineksen määrän suhteen. Näistä seikoista huolimatta 
näytteiden välillä havaitaan eroja mm. sulfidien määrän ja koostumuksen suhteen. Näytteiden 
päämineraalikoostumuksessa havaitaan huomattaviakin eroja. Menetelmän vahvuutena on 
näytemateriaalin visualisointi, joka saattaa kertoa miten sulfidit ovat muodostuneet. Sulfidien 
muoto ja koostumus vaikuttaa niiden happamoitumisnopeuteen, joka antaa tärkeä tietoa 
ympäristötutkimuksiin. Parhaimmillaan happamien sulfaattimaanäytteiden mineraloginen tutkimus 
tuo lisätietoa muilla tutkimusmenetelmillä tuotetun aineiston tueksi. 

 

6.4 Rikki- ja sulfaattipitoisuus 

Rikkiä esiintyy luonnossa sekä orgaanisina että epäorgaanisina yhdisteinä. Happamat 
sulfaattimaamateriaalit ovat usein entisiä merisedimenttejä. Niiden kerrostumisympäristössä on 
ollut sulfaattia merivedestä, jokien kuljettamaa rautaa mantereelta ja orgaanista ainesta. Kun 
mikrobit ovat hajottaneet pohjaan kertynyttä orgaanista ainesta, ne ovat samaan aikaan 
pelkistäneet sulfaatin sulfidiksi. Tyypillisiä sulfidimineraaleja sulfidisedimenteissä ovat pyriitti, 
mackinaviitti ja greigiitti. Hienojakoisissa happamissa sulfaattimaalajeissa kokonaisrikkipitoisuus on 
yleensä yli 0,2 %. Karkearakeisissa maalajeissa rikkipitoisuus on usein pienempi. Potentiaalisissa 
happamissa sulfaattimaamateriaaleissa rikki esiintyy hapetusasetteella -2 sulfideina, jotka voivat 
hapettuessaan muuttua sulfaateiksi (SO42-), jolloin rikin hapetusaste on +6.  

Välimaan ja Matalahden näytteistä tehtiin seuraavat rikki-, sulfidi- ja sulfaattianalyysit (taulukko 7): 
kokonaisrikkimäärä määritettynä rikkianalysaattorilla; sulfidisen rikin määritys (poltto 810 °C); 
väkevään typpihappoon liukoisen (US EPA 3051) rikin määrä (vain Välimaan liejunäytteestä); 
kuningasvesiliukoisen rikin määrä (modifioitu ISO-11466); kaksivaiheinen ravistelutesti (SFS-EN 
12457-3), kumulatiivinen liukoisen rikin ja sulfaatin määrä kuiva-aineessa veden (L) ja kiinteän 
näytteen (S) L/S-suhteessa 10 l/kg; sekä anionisen sulfaatin määritys IC-tekniikalla. Suurin osa 
määrityksistä tehtiin sekä tuorenäytteestä että hapettuneesta näytteestä. 
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Taulukko 7. Naantalin Matalahden ruoppausmassan ja Oulun Välimaan kolmen potentiaalisen 
happaman sulfaattimaakerroksen rikki-, sulfidi- ja sulfaattipitoisuusanalyysit. AR/HNO3 = Välimaan 
liejulle väkevä typpihappouutto, muille näytteille kuningasvesiliotus. 

Näytetiedot Anionien 
määritys 

IC-
tekniikalla 

Ravistelu-
testi, kumula-

tiivinen 
pitoisuus 

kuiva-
aineessa LS10 

Ravistelu-
testi, 

kumula-
tiivinen 

pitoisuus 
kuiva-

aineessa 
LS10 

AR/HNO3 ja 
monialku-

ainemääritys 
ICP-OES-

tekniikalla 

Rikin 
määritys 

rikki-
analysaa
ttorilla 

Sulfi-
disen 
rikin 

määritys 
(poltto 
810 °C) 

Näyte Tuore/ 
hapettunut 

SO4 

mg/kg 
S 

mg/kg 
SO4 

mg/kg 
S 

mg/kg 
S 
% 

Sulfidi S 
% 

Naantali 
Matalahti 

tuore 863 614,3 846,6 17700 1,86 1,65 

Välimaa 
lieju 

tuore 727 393,8 925,4 20900 1,99 2,01 

Välimaa Lj-
hiekka 

tuore 173 159,1 369,5 4540 0,49 0,47 

Välimaa 
moreeni 

tuore 11,1 
  

231 0,02 0,01 

Naantali 
Matalahti 

hapettunut 17200 6021 18360 17100 1,76 1,54 

Välimaa 
lieju 

hapettunut 51800 17598 52579 17900 2,19 1,98 

Välimaa Lj-
hiekka 

hapettunut 
      

Välimaa 
moreeni 

hapettunut 
      

 

Rikkianalysaattorilla määritetyn kokonaisrikin määrä on jokseenkin sama tuoreessa näytteessä ja 
hapettuneessa näytteessä, pienet erot voivat johtua näytteiden epähomogeenisuudesta. 
Kuningasvesiliukoisen rikin määrä on lähellä rikin kokonaismäärää, koska sulfidimineraalit 
liukenevat hyvin kuningasveteen. Sulfaattipitoisuus on määritetty sekä IC-tekniikalla että 2-
vaiheisella ravistelutestillä. Molemmat määritykset antavat samansuuruiset pitoisuudet ja kertovat 
sulfaattisen rikin määrän olevan huomattavasti suurempi hapettuneissa näytteissä verrattuna 
tuorenäytteisiin. Merkittävä osa alun perin sulfidimuodossa olleesta kokonaisrikistä on muuttunut 
hapettumisen myötä sulfaateiksi (kuvat 21 ja 22). Huomionarvoista kuitenkin on, että Matalahden 
ruoppaussedimenttinäytteessä on muodostunut hapettumisen myötä selvästi vähemmän sulfaattia 
kuin Välimaan liejunäytteessä, vaikka molemmissa kokonaisrikkipitoisuudet ovat samaa luokkaa. 
Tähän voi olla syynä se, että Matalahden näytteessä rikkiä on ollut vähemmän sulfidimuodossa tai 
näyte ei ole hapettunut inkubaatiossa täydellisesti. Kokonaisrikkipitoisuuden perusteella ei voida 
aina arvioida muodostuvaa sulfaattipitoisuutta. Matalahden näytteessä sulfidista on myös voinut 
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muodostua hapetusprosessissa enemmän alkuainerikkiä tai eri liukoisuusmuodossa olevaa 
sulfaattia.  

Polttomenetelmään perustuva sulfidisen rikin määritys ei anna oikeaa kuvaa sulfidien määrän 
vähenemisestä, sillä hapettuneen näytteen sulfidirikin määrä on vain hieman pienempi 
hapettuneessa näytteessä verrattuna tuorenäytteeseen. Poltettaessa näyte yli 800 °C lämpötilassa 
analysoidaankin todellisuudessa yleensä sulfidipitoisuuden lisäksi sulfaatti- ja 
alkuainerikkimuodossa olevaa rikkiä. 

 
Kuva 21. Matalahden ruoppausmassanäytteen kokonaisrikkipitoisuus S (mg/kg) ja liukoinen 
sulfaattirikki (SO4-S mg/kg) tuorenäytteessä (vasen) ja hapettuneessa näytteessä (oikea). 
Kokonaisrikkipitoisuuden näennäinen muutos johtunee osanäytteiden vähäisestä 
epähomogeenisuudesta. 
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Kuva 22. Välimaan liejunäytteen kokonaisrikkipitoisuus S (mg/kg) ja liukoinen sulfaattirikki (SO4-S 
mg/kg) tuorenäytteessä (vasen) ja hapettuneessa näytteessä (oikea). Kokonaisrikkipitoisuuden 
näennäinen muutos johtunee osanäytteiden vähäisestä epähomogeenisuudesta. 

 

Naantalin Matalahden ruoppausmassan, Oulun Välimaan liejun ja liejukerroksen alla olevan 
liejuisen hiekan kokonaisrikkipitoisuus on yli 0,2 %, mikä on tavanomaista hienojakoisille happamille 
sulfaattimaille. Hapettumisen seurauksena myös sulfaatin osuus kasvaa näissä näytteissä 
happamille sulfaattimaille tyypilliseen tapaan. Karkearakeisissa happamissa sulfaattimaissa 
rikkipitoisuus on usein pienempi kuin hienojakoisissa maissa, kokonaisrikkipitoisuus voi olla alle 0,05 
%. Välimaan moreenin kokonaisrikkipitoisuus oli vain 0,02 %. 

Happamien sulfaattimaiden tutkimuksessa tarvitaan kokonaisrikkipitoisuuden määritys. 
Kuningasvesiliuotuksella määritetty rikkipitoisuus oli CircVol-projektin näytteissä lähes yhtä suuri 
(93 – 97 %) kuin rikkianalysaattorilla määritetty kokonaisrikkipitoisuus. Hienojakoisten happamien 
sulfaattimaiden rikkipitoisuus on yleensä yli 0,2 %. 

Lisäksi kannattaa määrittää sulfaattirikin määrä erityisesti hapettuneesta näytteestä. Kaksivaiheisen 
ravistelutestin antama sulfaattipitoisuus oli CircVol-projektin näytteissä lähes sama kuin erikseen 
IC-mittauksella määritetty sulfaatin määrä. Veteen liukenevan sulfaatin määrä on tärkeä erityisesti 
korroosioriskin arvioinnissa. Korroosio-tutkimusohjelmassa veteen liukenevan sulfaatin raja-arvo on 
500 mg/kg (Liikennevirasto, 2017). Sekä Naantalin Matalahden ruoppausmassan että Välimaan 
liejun sulfaattipitoisuus on tätä suurempi jo tuoreessa näytteessä ja hapettuneessa näytteessä 
monikymmenkertainen. Betonin kemiallisen ympäristörasituksen luokissa sulfaattipitoisuuden alin 
luokkaraja (XA1) on 2 000 mg/kg ja ylimmän luokan (XA3) alaraja 12 000 mg/kg (Betoninormit BY 
65, Suomen Betoniyhdistys 2016). Sekä Matalahden että Välimaan liejun hapettuneen näytteen 
sulfaattipitoisuus ylittää tämän raja-arvon. 
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6.5 Kloridipitoisuus 

Kloridin liukoisia pitoisuuksia tutkittiin kaksivaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN 12457-3). Liukoisuus 
ilmoitettiin kumulatiivisena pitoisuutena kuiva-aineessa veden (L) ja kiinteän näytteen (S) L/S-
suhteessa 10 l/kg. Matalahden merisedimentin kloridipitoisuudet ovat selvästi suurempia kuin 
Oulun Välimaan liejukerroksen kloridipitoisuudet (taulukko 8). Liikenneviraston (2017) 
korroosiotutkimusohjelman raja-arvo vesiliukoiselle kloridille on 500 mg/kg, mikä ylittyy Naantalissa 
noin 16-kertaisesti. 

Kloridipitoisuuden ja sulfaattipitoisuuden suhteella voidaan arvioida meriveden tai sulfaattimaiden 
vaikutusten näkymistä näytteissä. Merivedellä kyllästyneissä näytteissä on tyypillisesti enemmän 
kloridia kuin sulfaattia, mutta sulfaattimailla suhde on toisinpäin. Matalahden tuorenäytteessä 
kloridia olikin noin 10-kertainen määrä suhteessa sulfaattiin. Hapetuksen jälkeen suhde kääntyi 
toisinpäin, ja sulfaattia oli noin kaksinkertainen määrä suhteessa kloridiin. 

 

Taulukko 8. Oulun Välimaan liejunäytteen ja Naantalin Matalahden ruoppausmassan liukoiset 
kloridipitoisuudet määritettynä tuorenäytteestä ja hapettuneesta näytteestä. Perustuu 2-
vaiheiseen ravistelutestiin (SFS-EN 12457-3), L/S 10. 

Lieju, Välimaa, Oulu Matalahti, Naantali 

Tuore 
Cl mg/kg 

Hapettunut 
Cl mg/kg 

Tuore 
Cl mg/kg 

Hapettunut 
Cl mg/kg 

<3 12,1 8001 7637 

 

6.6 Näytteiden pH ja EC 

Näytteiden pH mitattiin 0.01 M CaCl2-uuton liuoksesta potentiometrisesti ravistamalla näytettä 
huoneenlämmössä 2 tuntia. Maaperänäytteen pH määritetään usein vesiliuoksen sijaan CaCl2-
liuoksesta, koska Ca2+-ioni on yleinen maaveden kationi ja liuos kuvastaa paremmin maaveden 
koostumusta kuin vesiuutto. Lisäksi pH ja sähkönjohtavuus EC (mS/m25°C) määritettiin 
kaksivaiheisen ravistelutestin (SFS-EN 12457-3) ensimmäisen vaiheen (liuos-kiinteä suhde 2) ja 
toisen vaiheen (liuos-kiinteä suhde 8) liuosfraktiosta (taulukko 9). Hapettuneen näytteen CaCl2-
uuton pH oli molemmissa näytteissä alle 4,0 eli kyseessä on happamalle sulfaattimaalle tyypillinen 
pH-arvo. Kaksivaiheisessa ravistelutestissä pH laski jo ensimmäisessä liuosfraktiossa. Tämä saattaa 
viitata siihen, että pH:n lasku voi olla nopeaa suotuisissa hapettavissa olosuhteissa. 

Tuorenäytteiden EC-arvot olivat suurempia Matalahden merisedimenteissä kuin Välimaan 
maaperän sedimenteissä. Molemmissa näytteissä EC-arvot kasvoivat näytteen hapettuessa. EC-
arvojen kasvaminen kuvastaa liuenneiden aineiden määrän lisääntymistä vesiliuoksessa. Yleensä 
EC-arvo korreloi liukoisen sulfaattipitoisuuden kanssa. Parametri EC on mukana Väyläviraston 
korroosiotutkimusohjelmassa, ja sen raja-arvo on 50 mS/m.  Kaikki mittaukset lukuun ottamatta 
Välimaan tuorenäytteen liukoisuustestejä ylittävät korroosiotutkimuksen raja-arvon. 
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Taulukko 9. Oulun Välimaan liejunäytteen ja Naantalin Matalahden ruoppausmassan pH ja EC 
määritettynä tuorenäytteestä ja hapettuneesta näytteestä. pH (CaCl2) = 0.01 M CaCl2-uuton pH. pH 
(LS=2) ja pH (LS=8) perustuvat 2-vaiheiseen ravistelutestiin (SFS-EN 12457-3) ensimmäisen ja toisen 
vaiheen liuosfraktion pH-määrityksiin. EC (LS=2) ja EC (LS=8) 2-vaiheiseen ravistelutestiin (SFS-EN 
12457-3) ensimmäisen ja toisen vaiheen liuosfraktion EC-määritykset. 

  Lieju, Välimaa, Oulu Matalahti, Naantali 

Mittaus Tuore  Hapettunut  Tuore  Hapettunut  

pH (CaCl2) 4,22 2,3 7,34 3,48 
pH (LS=2) 4,52 1,81 7,71 3,37 
pH (LS=8) 4,44 2,34 7,96 3,97 

EC (LS=2) mS/m 25°C 28,8 1590 1400 2050 

EC (LS=8) mS/m 25°C 23,9 373 196 345 

 

6.7 Asiditeetti-mittaukset 

Näytteen asiditeetilla tarkoitetaan sen kykyä neutraloida vahva emäs tiettyyn pH-arvoon. Titrauksen 
perusteella voidaan laskea näytteessä oleva happomäärää (mmol H+ / kg) ja sen perusteella voidaan 
arvioida riskin suuruutta ja laskea esim. neutralointiin vaadittava kalkkimäärä. 

Tässä työssä vertailtiin sekä perinteisessä inkubaatiossa (Actual acidity ja TIA; Österholm ja 
Nystrand, 2016) että pika-inkubaatiossa muodostuvaa happomäärää (Total acidity) titraamalla 
näytteen pH arvoon 5,5 NaOH:lla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää näytteissä hapettumisen 
myötä muodostuva happomäärää sekä arvioida myös pikahapetuksen luotettavuutta. Näytteissä 
tiedettiin olevan jonkin verran orgaanista ainesta, minkä vuoksi vetyperoksidihapetus voi liioitella 
syntyvää happomäärää.  

Näytteiden happamoitumispotentiaalia voidaan arvioida alla olevan luokituksen perusteella, joka 
perustuu Hadzic ym. (2014) tutkimustuloksiin. 

> 100 mmol H+ / kg: Merkittävän happamoitumispotentiaali 
10 – 100 mmol H+ / kg: Kohtalainen happamoitumispotentiaali  
< 10 mmol H+ / kg: Pieni happamoitumispotentiaali 

Sekä Välimaan liejunäytteessä että Matalahden ruoppausmassanäytreessä olivat inkubaation 
jälkeiset asiditeettiarvot (TIA) yli 100 mmol H+ / kg, ja happamuuspotentiaali voidaan tulkita 
merkittäväksi (taulukko 10). Välimaan näytteessä arvo oli 951 mmol H+ / kg, mikä  kuvastaa hyvin 
korkeaa hapontuottokykyä.  Matalahden näytteissä oli havaittavissa huomattavat erot 
asiditeeteissa inkuboidun ja pikahapetetun näytteiden välillä. Tämä viittaa siihen, että näytteen 
sisältämä orgaaninen vaikuttaa asiditeettiarvoon tai että inkuboitu näyte ei ole hapettunut 
täydellisesti.  
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Taulukko 10. Oulun Välimaan liejunäytteen ja Naantalin Matalahden ruoppausmassan kuiva-
aineksen määrä, hehkutushäviö (LOI), aloitus-pH ennen hapetustestiä ja asiditeettiarvot 
määritettynä tuorenäytteestä (vain Matalahti) ja hapettuneesta näytteestä. Menetelmät: Actual 
acidity = perinteinen inkubaatiotesti; Total acidity = pikahapetustesti. TIA? 

Näyte Tuore/hapettunut Menetelmä 

Kuiva-
aines 
% 

LOI 
% Aloitus pH 

pH 5.5 mmol 
H+/kg 

Matalahti tuore Actual acidity  28 % 9 % 6,8 0 
Matalahti tuore Total acidity (H2O2) 28 % 9 % 2,25 823 
Matalahti hapettunut TIA 55 % 10 % 3,2 158 
Matalahti hapettunut Total acidity (H2O2) 55 % 10 % 2,25 771 
Välimaan lieju hapettunut TIA 49 % 11 % 2,4 951 
Välimaan lieju hapettunut Total acidity (H2O2) 49 % 11 % 1,95 1051 

 

 

6.8 Orgaanisen aineksen määrä 

Happamat sulfaattimaamateriaalit sisältävät yleensä aina myös orgaanista ainesta. Matalahden ja 
Välimaan näytteistä määritettiin orgaanisen hiilen määrä (DOC) vesiliuoksesta IC-tekniikalla. 
Liukoisen orgaanisen hiilen määrä määritettiin 2-vaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN 12457-3). 
Lisäksi hiilipitoisuus, epäorgaanisen hiilen kokonaismäärä ja orgaanisen hiilen kokonaismäärä 
määritettiin jätteen kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisessä käytettävällä testillä SFS-EN 13137. 
Hehkutushäviö (LOI) määritettiin Naantalin Matalahden näytteistä raesuuruustutkimusten ja 
asiditeetti-mittausten yhteydessä. Oulun Välimaan määritettiin hehkutushäviö vain liejunäytteestä 
asiditeetti-mittausten yhteydessä. Molemmissa näytteissä hiilipitoisuus on noin 4 % ja lähes kaikki 
hiili on orgaanisessa muodossa. Liukoista orgaanista hiiltä on kaikissa näytteissä alle 0,1 %. 
Matalahden näytteessä hehkutushäviö on noin 10 % ja Välimaan liejunäytteessä noin 11 % (taulukko 
11). 

Orgaaninen aines puskuroi syntyvää happamuutta. Maaperän happamoitumisen alkuvaiheessa H+-
ioneja sitoutuu orgaaniseen ainekseen ja maan kationinvaihtokapasiteetti samalla pienenee. 
Hehkutushäviön (LOI) arvoa 8 % on käytetty raja-arvona happamuutta puskuroivalle orgaanisen 
aineksen määrälle. Hehkutushäviö (LOI) on mukana myös Liikenneviraston 
korroosiontutkimusohjelmassa.  
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Taulukko 11. Oulun Välimaan liejunäytteen ja Naantalin Matalahden ruoppausmassan 
hiilipitoisuudet ja hehkutushäviö määritettynä tuorenäytteestä ja hapettuneesta näytteestä. 
Liukoinen DOC perustuu 2-vaiheiseen ravistelutestiin (L/S=10, SFS-EN 12457-3).  

  Lieju, Välimaa, Oulu Matalahti, Naantali 

Mittaus Tuore Hapettunut Tuore Hapettunut 

Orgaaninen hiili 
vesiliuoksesta 
(DOC) mg/kg 

520 860 760 400 

Liukoinen DOC 
(LS=10) mg/kg 277,2 552 834,6 305,7 

Hehkutushäviö 
(LOI) %   10,2  

Hiilipitoisuus (SFS-
EN 13137) % 3,9 4,2 3,8 3,7 

Epäorg. hiili (SFS-
EN 13137) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Orgaaninen hiili 
(SFS-EN 13137) % 3,9 4,2 3,8 3,7 

 

6.9 Haitta-aineiden kokonaispitoisuus ja liukoisuus 

Mahdollisesti haitallisten metallien ja puolimetallien pitoisuuksia maaperänäytteissä tai 
ruoppaussedimentissä on tutkittu uuttamalla näytteet kuumalla kuningasvedellä (modifioitu ISO-
11466), mikä on yleisesti käytetty liuotusmenetelmä maaperän pilaantuneisuuden tutkimuksissa. 
Näytteet toimitettiin Eurofins Labtium Oy:n akkreditoituun laboratorioon Kuopioon, jossa näytteet 
kuivattiin kylmäkuivaustekniikalla. Näytteistä määritettiin 39 alkuaineen kuningasvesiliukoiset (AR-
liuotus) pitoisuudet ICP-OES- tai ICP-MS-tekniikalla. Runsaasti organista ainesta sisältäneelle Oulun 
Välimaan liejunäytteelle käytettiin kuningasvesiliuotuksen sijaan väkevää typpihappouuttoa 
mikroaaltouunissa (US EPA 3051). Elohopeapitoisuus on määritetty pyrolyyttisesti.  

Metallien ja puolimetallien liukoisia pitoisuuksia tutkittiin kaksivaiheisella ravistelutestillä (SFS-EN 
12457-3). Liukoisuudet ilmoitettiin kumulatiivisena pitoisuutena kuiva-aineessa veden (L) ja kiinteän 
näytteen (S) L/S-suhteessa 10 l/kg. 

Naantalin Matalahden ruoppausmassan ja Oulun Välimaan liejunäytteen lähes-kokonaispitoisuuksia 
on esitetty taulukossa 12. Lähes-kokonaispitoisuudet perustuvat kuningasvesiliuotukseen (Naantali) 
tai väkevään typpihappouuttoon (Oulun liejunäyte). Pitoisuuksia on verrattu PIMA-asetuksen 
(Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007) 
kynnys- ja ohjearvoihin. Arseenin pitoisuus on kummassakin kohteessa suurempi kuin PIMA-
asetuksen kynnysarvo 5 mg/kg. Naantali kuuluu geologisesti Etelä-Suomen arseeniprovinssiin, jossa 
noin 10 mg/kg pitoisuudet ovat maaperässä tavanomaisia. Oulun liejunäytteen arseenipitoisuudet 
ovat hieman suurempia kuin mitä arseeniprovinssien ulkopuolella yleensä havaitaan. Koboltin ja 
nikkelin pitoisuus on Naantalissa samaa suuruusluokkaa kuin kynnysarvo. Ohjearvo ei ylittynyt 
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missään näytteessä. Hapettuneen näytteen haitta-aineiden kokonaispitoisuudet olivat samaa 
suuruusluokkaa kuin tuorenäytteestä määritetyt pitoisuudet. Hapettuminen ei muuta haitta-
aineiden kokonaispitoisuuksia. 

Oulun Välimaan alueelta otettiin liejunäytteen lisäksi kaksi muuta happamaksi sulfaattimaaksi 
oletettua näytettä. Syvimmältä otettu näyte oli moreenia, johon on sekoittunut mustaliuskeesta 
irronnutta sulfidipitoista mineraaliainesta. Liejukerroksen ja moreenikerroksen välissä on lisäksi 
sulfideja sisältävä liejuinen hiekka (taulukko 13). Välimaan muista maalajikerroksista kuin liejusta 
otetut näytteet olivat tilavuudeltaan niin pieniä, että näiden kerrosten liukoisuuden muutoksia 
hapettumisen yhteydessä ei voitu testata. 

 

Taulukko 12. Oulun Välimaan liejunäytteen ja Naantalin Matalahden ruoppausmassan lähes-
kokonaispitoisuudet (kuningasvesiliuotus Naantalin Matalahden näytteelle ja väkevä 
typpihappoliuotus mikroaaltouunitekniikalla Oulun Välimaan näytteelle). Kynnysarvo ja alempi 
ohjearvo PIMA-asetuksesta (VNa 214/2007). Kynnysarvon ylittävät pitoisuudet lihavoitu. 

  Lieju, Välimaa, Oulu Matalahti, Naantali 
Haitallinen 
aine Kynnysarvo Alempi 

ohjearvo 
Tuore 
mg/kg 

Hapettunut 
mg/kg 

Tuore 
mg/kg 

Hapettunut 
mg/kg 

Antimoni 2 10 <0,02 <0,02 0,62 0,34 
Arseeni 5 50 8,09 6,67 9,94 11,5 
Elohopea 0,5 2 0,008  0,008  0,027 0,027 
Kadmium 1 10 0,11 0,08 0,33 0,30 
Koboltti 20 100 9,7 7,8 20,7 19,1 
Kromi 100 200 31,5 25,9 81,4 75,6 
Kupari 100 150 19,6 17,1 47,5 45,0 
Lyijy 60 200 3,07 2,24 17,4 20,0 
Nikkeli 50 100 22,5 20,5 50,7 43,3 
Sinkki 200 250 27,9 26,9 181 170 
Vanadiini 100 150 33,4 26,3 86,1 75,7 

 

 

Taulukko 13. Oulun Välimaan lieju-, liejuinen hiekka- ja moreeninäytteen lähes-kokonaispitoisuudet 
(väkevä typpihappoliuotus mikroaaltouunitekniikalla liejunäytteelle ja kuningasvesiliuotus muille 
näytteelle). Kynnysarvo ja alempi ohjearvo PIMA-asetuksesta (VNa 214/2007). Kynnysarvon 
ylittävät pitoisuudet lihavoitu. 

Haitallinen aine Kynnysarvo Alempi 
ohjearvo 

Lieju 
mg/kg 

Liejuinen 
hiekka mg/kg Moreeni mg/kg 

Antimoni 2 10 <0,02 0,05 0,05 
Arseeni 5 50 8,09 1,71 1,31 
Elohopea 0,5 2 0,008  <0,005 <0,005 
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Haitallinen aine Kynnysarvo Alempi 
ohjearvo 

Lieju 
mg/kg 

Liejuinen 
hiekka mg/kg Moreeni mg/kg 

Kadmium 1 10 0,11 0,02 0,06 
Koboltti 20 100 9,7 2,3 5,0 
Kromi 100 200 31,5 11,3 22,8 
Kupari 100 150 19,6 5,2 11,8 
Lyijy 60 200 3,07 1,05 2,41 
Nikkeli 50 100 22,5 6,6 12,1 
Sinkki 200 250 27,9 11,0 25,0 
Vanadiini 100 150 33,4 10,7 25,7 

 

Näytteistä määritetyt metallien liukoiset pitoisuudet on esitetty taulukoissa 14 ja 15. Kaksivaiheisen 
ravistelutestiin perustuvia liukoisia pitoisuuksia on verrattu MASA-asetusluonnoksessa esitettyihin 
peitetyn ja päällystetyn kenttärakenteen liukoisuusraja-arvoihin. MASA-asetuksen (Valtioneuvoston 
asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa, Ympäristöministeriö 2018) luonnos 
oli lausunnolla vuonna 2018. Useiden mahdollisesti haitallisten aineiden liukoisuudet lisääntyvät 
selvästi, kun hapan sulfaattimaa hapettuu (vertaa esim. Peltola ja Åström 2002). Oulun Välimaan 
liejunäytteen kromi-, kupari-, nikkeli-, sinkki- ja vanadiinipitoisuudet ylittivät hapettuneessa 
näytteessä peitetylle kenttärakenteelle ehdotetun MASA-raja-arvon. Naantalin ruoppausmassassa 
liukoiset kadmium-, nikkeli- ja sinkkipitoisuudet ylittivät hapettuneessa näytteessä peitetylle 
kenttärakenteelle ehdotetut MASA-raja-arvot. Sulfaattipitoisuus kasvoi paljon hapettuneessa 
näytteessä ja pH laski selvästi alle 4,0:n. 

PIMA-asetuksessa (VNa 214/2007) ja MASA-asetusluonnoksessa mainittujen haitallisten aineiden 
lisäksi liukoisuustestissä voidaan selvittää muidenkin alkuaineiden liukoisuuden muutoksia. 
Alumiinin liukoisuus kasvaa pH:n laskiessa alle 4,0. Liukoinen alumiini voi olla haitallista kalojen 
kiduksille ja puiden juurille. Oulun Välimaan liejunäytteen liukoisen alumiinin pitoisuus oli 
tuorenäytteessä 14,5 mg/kg ja hapettuneessa näytteessä 2562 mg/kg eli yli satakertainen. 
Naantalin Matalahden ruoppausmassan liukoisen alumiinin pitoisuus kasvoi arvosta 47,8 mg/kg 
arvoon 346 mg/kg näytteen hapettuessa inkubaatiotestin aikana.  
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Taulukko 14. Oulun Välimaan liejunäytteen liukoisia alkuainepitoisuuksia määritettynä 
tuorenäytteestä ja hapettuneesta näytteestä. Vertailukohtana MASA-asetusluonnoksessa 
ehdotetut liukoisuusraja-arvot peitetylle ja päällystetylle kenttärakenteelle. 

Haitallinen 
aine 

Peitetty 
kenttä 
mg/kg 
(MASA) 

Päällystetty 
kenttä 
mg/kg 
(MASA) 

Tuore 
mg/kg 

Hapettunut 
mg/kg 

Antimoni 0,3 0,7 <0,05 <0,05 
Arseeni 0,5 1,5 0,6 2,5 
Barium 20 60 1,5 0,2 
Elohopea 0,01 0,03 <0,01 <0,01 
Kadmium 0,04 0,06 <0,02 0,09 
Kromi 0,5 5 <0,1 6,7 
Kupari 2 10 <0,05 9,4 
Lyijy 0,5 2 <0,05 <0,05 
Molybdeeni 0,5 6 <0,05 <0,05 
Nikkeli 0,4 1,2 1,1 9,1 
Seleeni 0,4 1 <0,05 0,2 
Sinkki 4 12 <0,6 13,1 
Vanadiini 2 3 0,1 10,2 
Kloridi     <3 12,1 
Sulfaatti     925,4 52579 
Fluoridi     <3 <2 
pH näyte     4,22 2,30 
pH 
ravistelutesti 

    4,52 1,81 

 

Taulukko 15. Naantalin Matalahden ruoppausmassan liukoisia alkuainepitoisuuksia määritettynä 
tuorenäytteestä ja hapettuneesta näytteestä. Vertailukohtana MASA-asetusluonnoksessa 
ehdotetut liukoisuusraja-arvot peitetylle ja päällystetylle kenttärakenteelle. 

Haitallinen 
aine 

Peitetty 
kenttä 
mg/kg 
(MASA) 

Päällystetty 
kenttä 
mg/kg 
(MASA) 

Tuore 
mg/kg 

Hapettunut 
mg/kg 

Antimoni 0,3 0,7 0,05 <0,05 
Arseeni 0,5 1,5 0,1 <0,07 
Barium 20 60 0,4 0,4 
Elohopea 0,01 0,03 <0,05 <0,01 
Kadmium 0,04 0,06 <0,02 0,20 
Kromi 0,5 5 <0,1 <0,1 
Kupari 2 10 <0,2 0,5 
Lyijy 0,5 2 <0,05 <0,05 
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Haitallinen 
aine 

Peitetty 
kenttä 
mg/kg 
(MASA) 

Päällystetty 
kenttä 
mg/kg 
(MASA) 

Tuore 
mg/kg 

Hapettunut 
mg/kg 

Molybdeeni 0,5 6 0,9 <0,05 
Nikkeli 0,4 1,2 0,1 6,4 
Seleeni 0,4 1 <0,05 <0,05 
Sinkki 4 12 <0,6 27,7 
Vanadiini 2 3 0,4 <0,2 
Kloridi     8001 7637 
Sulfaatti     846,6 18360 
Fluoridi     11,6 8,1 
pH näyte     7,34 3,48 
pH 
ravistelutesti 

    7,71 3,37 

 
 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Happamat sulfaattimaat ja potentiaaliset happamat sulfaattimaat tulisi tunnistaa ja huomioida 
maarakentamisen kiertotaloushankkeissa jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Happamat sulfaattimaat 
ovat maarakentamisen ja kiertotalouden kannalta haasteellisia, koska ne ovat usein geoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan heikkolaatuisia mm. niiden sisältämän orgaanisen aineksen vuoksi. Lisäksi 
hapettuessaan niistä syntyy happamia valumavesiä ja tätä kautta haitallisia metallipäästöjä 
maaperään ja vesistöihin. Materiaalien uusiokäytössä ja kierrätyksessä on otettava huomioon 
happamien sulfaattimaiden esiintymispotentiaali ja niiden hapontuottopotentiaalin aiheuttamat 
haasteet ja vaatimukset. GTK:n ylläpitämien julkisten karttapalveluiden avulla voidaan arvioida 
(potentiaalisten) happamien sulfaattimaiden alueellista esiintymistä, mutta happamien 
sulfaattimaiden tarkka esiintyminen on syytä aina varmistaa paikallisella, kohdennetulla 
näytteenotolla ja tutkimuksilla. Myös vesistöjen pohjalla sijaitsevat sedimentit voivat olla hapanta 
sulfaattimaamateriaalia (todennäköisesti potentiaalista hapanta sulfaattimaamateriaalia), mikä on 
otettava huomioon, kun ruoppausmassoja läjitetään maalle.  

Potentiaalinen hapan sulfaattimaamateriaali on väriltään yleensä mustaa tai tumman harmaata ja 
siinä voi havaita rikkivedyn hajua. Jo hapettuneessa sulfaattimaakerroksessa näkyy usein ruskeita 
rautasaostumia. Maaperäkerroksen väri ei kuitenkaan aina kerro happaman sulfaattimaan 
esiintymisestä.  

Maaperänäytteiden hidas hapettuminen huoneilmassa eli pH-inkubaatio (9 – 19 viikkoa) kuvastaa 
hyvin maaperän luonnollista happamoitumispotentiaalia ja inkubaation avulla happamat 
sulfaattimaat voidaan tunnistaa luotettavasti. Vaikka pH-inkubaatio ottaa huomioon maaperän 
luontaisen puskurikyvyn happamoitumista vastaan, se ei kuitenkaan kerro suoraan muodostuvan 
happamuuden määrää ja maaperän happamoitumispotentiaalia. Happamoitumispotentiaalia 
voidaan arvioida inkubaation jälkeen tehtävällä asiditeetti-määrityksellä, jolla testataan maaperän 
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kykyä neutraloida vahva emäs tiettyyn pH-arvoon eli neutraloitavissa olevan happamuuden määrää. 
Asiditeetti-määrityksestä saatua tulosta voidaan hyödyntää riskinarviossa ja esimerkiksi 
maamassojen neutralointiin vaadittavan kalkkimäärän laskennassa. Asiditeetti-määrityksien 
tuloksia tulkittaessa tulee huomioida, että näytteessä oleva orgaaninen aines voi ”liioitella” 
syntyvää happomäärää.  

Vetyperoksidihapetuksella voidaan tunnistaa sulfidien olemassaolo ja hapontuottopotentiaali 
maanäytteessä nopeasti. Menetelmä ei kuitenkaan sovellu runsaasti orgaanista ainesta sisältäville 
näytteille, sillä voimakas hapetin voi irrottaa happamuutta myös orgaanisesta aineksesta. Yleisesti 
käytössä olevaa, menetelmälle soveltuvaa raja-arvoa orgaanisen aineksen pitoisuudesta ei 
kuitenkaan ole käytössä, mutta tässä tutkimuksessa näytteissä, joissa oli 10 ja 11 % orgaanista 
ainesta (LOI), oli hapontuottopotentiaali huomattavasti korkeampi vetyperoksidihapetuksessa kuin 
luonnollisessa hapettumisessa (16 viikon pH-inkubaatio).  

Potentiaalisissa happamissa sulfaattimaamateriaaleissa rikki esiintyy sulfideina, jotka voivat 
hapettuessaan muuttua sulfaateiksi. Sulfidisen rikin määrittäminen polttomenetelmällä ei 
kuitenkaan anna aina oikeaa kuvaa maaperänäytteen todellisesta sulfidipitoisuudesta. Tässä 
tutkimuksessa tehdyissä analyyseissä polttomenetelmällä analysoitu sulfidipitoisuus ei juuri 
muuttunut näytteen hapettuessa, vaikka todellisuudessa sulfidista oli muodostunut runsaasti 
sulfaattia. Myöskään kokonaisrikkipitoisuuden perusteella ei voida aina arvioida muodostuvaa 
sulfaattipitoisuutta.  

Maaperästä veteen liukenevan sulfaatin (SO4) määrä on tärkeä tietää erityisesti arvioitaessa 
maaperän aiheuttamaa korroosioriskiä. Myös sähkönjohtavuus-arvojen (EC) nousu hapettuneessa 
näytteessä kertoo yleensä liuenneiden aineiden määrän lisääntymisestä ja se korreloi yleensä myös 
sulfaattipitoisuuden kanssa. Maanäytteistä tehtäviin korroosio-ohjelman mukaisiin analyyseihin 
(SO4 ja EC) ja saatuihin tuloksiin vaikuttaa oleellisesti näytteen hapettumistilanne. Tämän 
tutkimuksen tulokset osoittavat, että sulfidipitoisissa näytteissä sulfaattipitoisuus ja 
sähkönjohtavuus voivat nousta luonnollisesti hapettuvissa näytteissä moninkertaisiksi (pH-
inkubaatio) suhteessa tuorenäytteisiin. Näytteiden hapettuminen ja happamoituminen vaikuttivat 
tässä tutkimuksessa myös useiden haitallisten alkuaineiden liukoisuuteen.  

Kun happamien sulfaattimaiden esiintyminen tunnetaan, maaperän turhaa kaivamista ja 
pohjaveden pinnan laskua voidaan välttää ja hapontuottopotentiaalin omaavat kaivetut maamassat 
voidaan sijoittaa tai välivarastoida turvallisesti. Kaivuu- ja läjitystyössä on myös syytä tutkia, jos 
kohteella on muita kaivuumassoja, jotka eivät ole happamia sulfaattimaamateriaaleja, ja käyttää 
niitä sulfidimassojen peittämiseen. Pelkistynyt sulfidipitoinen maa-aines (potentiaalien hapan 
sulfaattimaamateriaali) on lähtökohtaisesti aina syytä pitää pohjavesipinnan alapuolella, 
tarvittaessa pohjaveden pintaa voidaan myös nostaa. Jos potentiaalinen hapan 
sulfaattimaamateriaali alkaa kuivua, maaperään muodostuu rakenne (rakoilu), mitä kautta se 
kuivuu nopeammin edistäen happaman ja metallipitoisen valunnan muodostumista. Oulun 
Välimaan kiertotalousalueella happamat sulfaattimaamateriaalit tunnistettiin alustavissa 
geoteknisissä tutkimuksissa ja turhaa kaivamista voitiin välttää näillä alueilla. Happamaksi 
sulfaattimaaksi tunnistetuista maakerroksista kaivetut maamassat kalkittiin tai peitettiin nopeasti 
turpeella niin, että vältyttiin maamassojen hapettumiselta ja haitallisten valumavesien syntymiseltä. 
Myös pohjaveden pintaa nostettiin potentiaalisten happamien sulfaattimaamateriaalien päällä 
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olevan turvekerroksen alarajaan ja pyrittiin näin minimoimaan sulfidirikin hapettuminen. 
Pohjaveden pinnankorkeuden säätely, kalkitseminen ja potentiaalisien happamien 
sulfaattimaamateriaalien peittäminen ovatkin käytetyimmät ratkaisut happamoitumisen 
estämiseksi. Peittämisessä tulee huomioida, että peittävä maakerros on riittävän paksu, jotta 
esimerkiksi kuivumisen kautta tapahtuvan rakoilun aiheuttama sadevesien pääsy 
sulfaattimaakerrokseen voidaan minimoida.   

Happamien sulfaattimaiden geoteknisiä ominaisuuksia voidaan parantaa stabiloimalla. 
Stabiloinnilla voidaan myös pysäyttää materiaalin hapettuminen ja sitoa maa-ainekseen jo 
mahdollisesti liuenneet metallit. Happamien sulfaattimaiden stabiloinnissa voidaan yleensä käyttää 
vastaavia sideaineita kuin muiden hienorakeisten maamassojen stabiloinnissa. Happamia 
sulfaattimaita sisältävien kaivettujen maamassojen ja ruoppausmassojen stabiloinnissa on kuitenkin 
osattava ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon massan hapettumisen ja siitä aiheutuvan 
korroosion riskit. CircVol-projektin pilottitutkimuksessa vuonna 2020 testattiin erilaisia 
kierrätysmateriaaleja sisältäviä stabilointiaineyhdistelmiä, joilla voitiin sekä parantaa 
ruoppausmassan geoteknisiä ominaisuuksia että sitoa mahdollisesti haitalliset metallit 
vähäliukoiseen muotoon. Tulokset ovat olleet lupaavia ja ne tullaan esittämään omassa raportissaan 
koetoiminnan päätyttyä.  
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