
Happamien sulfaattimaiden tunnistaminen 
maastossa ja riskien hallinta turvetuotantoalueilla

Kalajoen vesienhoitoryhmän kokous19.10.2017

Mirkka Hadzic, Suomen ympäristökeskus



Happamat sulfaattimaat

• Suomen rannikolla monin paikoin 
jääkauden jälkeen merenpohjalle 
(Itämeren Litorinamerivaihe) 
kerrostuneita sulfidisedimenttejä

– Kuollut orgaaninen aines + rikki + rauta + 
bakteereja → FeS, FeS2 (sulfideja)

• Maankohoamisen seurauksena 
pohjasedimenttejä on noussut kuivalle 
maalle, rannikolla noin 100 m:n 
korkeuteen asti (nk. Litorina-alue)

• Paikoitellen koko Suomen alueella 
kallioperässä esiintyy 
mustaliuskejaksoja. Mustaliuskeet ovat 
hiiltä ja rikkiä sisältäviä kiviä

• Suomen sulfidimaaesiintymät ovat 
Euroopan laajimmat
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Happamat sulfaattimaat

• Hapettomassa tilassa pohjaveden pinnan alapuolella happamat 
sulfaattimaat eivät aiheuta haittaa ympäristölle (= potentiaalinen hapan 
sulfaattimaa)

• Maankuivatuksen - esimerkiksi maatalouteen, metsätalouteen tai 
turvetuotantoon - takia maaperän sulfidiyhdisteet hapettuvat ja 
muodostavat rikkihappoa, joka liuottaa maaperän metalleja (= todellinen 
hapan sulfaattimaa) → Happamat ja metallipitoiset valumavedet

• Al, Cd, Co, Cu, Ni, Zn, U
• Valumaveden happamuus ja suuret 

metallipitoisuudet voivat yhdessä 
aiheuttaa vakavaa haittaa 
kuivatusalueen alapuolisen 
vesistön eliöstölle, virkistyskäytölle
ja rakenteille.
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Happamat sulfaattimaat

 Haitat ympäristölle 
 Vesistöjen ja maaperän happamuus, korkeat 

metallipitoisuudet

 Haitat rakenteille 
 betoni ja metallirakenteiden korroosio, lujuus- ja 

kantavuusongelmat

 Lisäkustannukset hankkeissa
 massanvaihdot, kaivumassojen läjittäminen ja 

kalkitseminen, maamassojen stabiloiminen, rakenteiden 
materiaalit, aikataulujen venyminen, vesien neutraloiminen
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Suomessa etsitty ratkaisuja lähinnä maa- ja metsätalouden sekä 
vesienhoidon näkökulmasta, mutta ongelma koskettaa kaikkea 
maankäyttöä mukaan lukien väylä-, rata- ja erilaiset rakennushankkeet!
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Happamat sulfaattimaat turvetuotannossa

• Osa turvetuotantoalueista sijaitsee happamien sulfaattimaiden päällä 
• Tällä hetkellä ei ole käytössä tehokkaita käytännön mittakaavassa toimiviksi 

todennettuja menetelmiä happamien valumavesien käsittelyyn
• Ei ole myöskään vakiintuneita käytäntöjä happamuuden synnyn estämiseksi 

turvetuotantoalueilla
• Happamien sulfaattimaiden tutkimus on tähän asti keskittynyt 

maanviljelysmaiden sekä jossain määrin metsäteollisuuden vaikutuksiin
– Turvetuotannon osalta tutkittu SuHE-hankkeessa (2011-2014) 

http://www.syke.fi/hankkeet/suhe
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SuHE-hankkeen keskeiset tulokset

• Happamuus turvetuotantoalueilla pääasiassa potentiaalisena
• Hapan ja metallipitoinen vesistökuormitus oletettua vähäisempää
 Happamuuskuormituksen kannalta alueiden jälkikäyttö 

merkityksellistä
• Neutralointimenetelmien kehittäminen

– Pääasiassa pienen mittakaavan pilottikokeita
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Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja 
riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla 

(Sulfa II)



Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien 
hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) - hanke

• Toteutusaika
– 1.6.2016 - 31.5.2019

• Toteuttajat
– Suomen ympäristökeskus
– Geologian tutkimuskeskus
– Åbo Akademi

• Rahoittajat
– Euroopan aluekehitysrahasto 

(Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
– Bioenergia Ry
– Stora Enso Oyj
– Nordkalk Oy Ab
– Toteuttajien omarahoitus

• Rahoitus

• Nettisivut
www.syke.fi/hankkeet/sulfa2
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Hankkeen tavoitteet hankesuunnitelmassa

• Selkeytetään sulfaattimaaongelman käsittelyä viranomaisten ja 
turvetuottajien toiminnassa

• Kehitetään erilaisia toimintatapoja happaman valumaveden syntymisen 
estämiseksi turvetuotannossa

• Kehitetään malli, joka ennustaa happamuuspiikkien esiintymistä valuma-
aluetasolla

• Kehitetään ja testataan menetelmiä, joilla jo syntyneitä happamuusongelmia 
voidaan hallita

• Pyritään luomaan yhtenäinen ohjeistus sulfaattimaaongelman laajuuden 
määrittämiseksi turvetuotannon lupaprosessin yhteydessä
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Osatehtävä 1 - Varautumissuunnitelma (”happamuustiedotus”) 
happaman kuormituksen muodostumisen ennakointiin ja mahdollisiin
neutralointitoimenpiteisiin

• Kehitetään SYKEn VEMALA-työkaluun malli (varautumisjärjestelmä), jonka 
avulla voidaan ennustaa happamien valumavesipiikkien muodostumista 
kohdevaluma-alueella
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• Kohdevaluma-alueena Ruukin a 
57.013

• Alueella suoritetaan hankeaikana 
tarkempi sulfaattimaakartoitus (1:20 
000) ja vedenlaadun seurantaa

• Miten turvetuotannon hapan 
kuormitus näkyy vastaanottavassa 
vesistössä? 
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Osatehtävä 2. Toimintamallit jo olemassa olevien ongelmien ratkaisuun 
ja tuleviin ongelmiin varautumiseksi - 1

• Selvitetään toimintatapoja, joilla voidaan 
minimoida happamilla sulfaattimailla 
sijaitsevien turvetuotantoalueiden 
happamoitumisriskit

• Turvepeitteen hyödyntäminen 
hapettumisen estossa
– Paljonko turvetta pitäisi jättää 

sulfidikerroksen päälle?
• Tarkennetaan happamuuden 

syntymekanismia turvetuotantoalueilla
– Mikä on ojien vaikutus sulfidikerrosten 

hapettumiseen?
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Osatehtävä 2. Toimintamallit jo olemassa olevien ongelmien ratkaisuun 
ja tuleviin ongelmiin varautumiseksi - 2

• Jo muodostuneiden 
happamuusongelmien ratkaiseminen

• Neutralointimateriaalitutkimuksia
– Kalkkikivipohjaiset materiaalit, tuhkat, 

paperiteollisuuden sivutuotteet
• Neutralointiratkaisukokeita sekä 

laboratoriossa että maastossa
– Pilotti- ja täydenmittakaavan testejä 

• Hapettumaan päässeiden kerrosten 
eristäminen/peittäminen
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Osatehtävä 3. Tiedotus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä 
hankehallinto

• Levitetään olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä hankkeen aikana 
tuotettua uutta tietoa eri sidosryhmille

• Ohjausryhmä ohjaa hankkeen toimintaa ja levittää tietoa hankkeen 
etenemisestä omien organisaatioidensa sisällä

• Hankkeen aikana pidetään työpalavereita, työpajoja ja kokouksia 
hankehenkilöstön ja sidosryhmien edustajien kesken

• Hankkeen päätyessä järjestettävän loppuseminaarin lisäksi tietoa pyritään 
kattavasti jakamaan tuloksista jo hankkeen aikana esimerkiksi hankkeen 
nettisivuilla
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Ohjeita/suosituksia sulfaattimaaselvitysten 
tekemiseen tuotantoalueilla

• Opas valmistunut
– Yleistietoa sulfaattimaiden 

ominaisuuksista, kriteereistä 
ja luokituksista

– Ohjeita yhdenmukaiseen 
näytteenottoon, analyyseihin 
ja tulkintoihin

– Hyödynnytettäväksi 
viranomaisille ja alan 
toimijoille

– Julkaistu luonnosversiona 
hankkeen kotisivuilla
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Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien 
kehittäminen happamille sulfaattimaille 

(Tunnistus)



Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien 
kehittäminen happamille sulfaattimaille (Tunnistus)

• Toteutusaika
– 01.08.2017 - 31.07.2020

• Toteuttajat
– Suomen ympäristökeskus
– Geologian tutkimuskeskus
– Åbo Akademi

• Rahoittajat
– Euroopan aluekehitysrahasto 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen kautta

– Liikennevirasto
– Vapo Oy
– Ramboll Finland Oy
– WSP Group Oy
– Maveplan Oy
– Oulun energia Oy/Turveruukki Oy
– Toteuttajat (omarahoitus)

• Rahoitus

• Nettisivut: 
www.syke.fi/hankkeet/tunnistus

30.10.2017

Rahoitus Yhteensä € Prosenttia %

EAKR + valtio 396800 80

Muu julkinen 63200 13

Yksityinen 36000 7

Yhteensä 496000 100
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Hankkeen taustaa
• Nykyinen Suomessa käytössä oleva sulfaattimaiden 

tunnistamismenetelmä inkuboimalla on hidas 
– Maanäytteitä inkuboidaan jopa 16 viikkoa
– Aiheuttaa aikataulullisia ja sitä kautta taloudellisia haasteita monissa 

maankäyttöön liittyvissä hankkeissa
– Inkubaatio-pH:n avulla voidaan tunnistaa happamat sulfaattimaat, mutta 

varsinaisen happamoitumisriskin arvioimiseen se ei riitä
• Sulfaattimaiden tunnistamiseen ja luokitteluun on kehitetty viime 

aikoina myös muita uudempia menetelmiä 
– esim. Australiassa kehitetyt sulfidinmittauslaite sekä kenttäolosuhteisiin 

soveltuva vetyperoksidiuutto
• Uudempien menetelmien toimivuudesta Suomen olosuhteissa ei ole 

tietoa
 Luotettavaa, maastossa käyttökelpoista ja nopeaa menetelmää ei 

ole vielä olemassa
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Hankkeen tavoitteet
• Kehittää maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa käyttökelpoisia 

happamien sulfaattimaiden tunnistusmenetelmiä, jotka 
mahdollistavat sulfaattimaiden luotettavan tunnistamisen nykyisiä 
menetelmiä nopeammin

• Kehittää menetelmiä sulfaattimaan happamoitumispotentiaalin 
arviointiin

• Kehitettävien menetelmien laadun varmistus 
• Laadun varmistus Australiassa kehitetyn maastokäyttöisen 

sulfidinmittauslaitteen toimivuudesta Suomen olosuhteissa
• Tiedon jakaminen happamiin sulfaattimaihin liittyen eri 

maankäyttömuotojen toimijoille
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Osatehtävä 1: Nopeiden tunnistusmenetelmien 
kehittäminen ja laadunvarmistus

• Olemassa olevan tiedon perusteella valitaan soveltuvat happamien 
sulfaattimaiden tunnistamismenetelmät kehitystyöhön

• Menetelmiä jatkokehitetään ja yksinkertaistetaan nopeampaan 
maasto/kenttälaboratorio-olosuhteisiin tapahtuvaan tunnistamiseen 
paremmin soveltuviksi

• Kehitetään menetelmiä maaperän happamuuspotentiaalin 
arvioimiseksi

• Menetelmäkehityksessä kiinnitetään huomioita menetelmien 
käyttökelpoisuuteen maasto-olosuhteissa/kenttälaboratoriossa

• Kehitettävien ja testattavien menetelmien laadunvarmistustyö 
akreditoidussa laboratoriossa

30.10.201719 Mirkka Hadzic



Osatehtävä 1: Nopeiden tunnistusmenetelmien 
kehittäminen ja laadunvarmistus

• Australiassa kehitetty maaperän 
sulfidipitoisuuden määrittämiseen RISA-
mittalaite/analysaattori
– Ainoa tällä hetkellä olemassa oleva 

sulfaattimaiden
tunnistamiseen kehitetty mittalaite

• Verrataan laitteen antamia tuloksia Åbo 
Akademissa kehitetyn laboratoriomenetelmän 
tuloksiin ja testataan laitteen soveltuvuus 
Suomen olosuhteisiin
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Osatehtävä 2: Uusien tunnistusmenetelmien 
soveltuvuus maasto/kenttälaboratorio-olosuhteisiin

• Selvitetään ensimmäisessä osatehtävässä kehitettyjen ja testattujen 
tunnistusmenetelmien soveltuvuutta sulfaattimaiden kartoittamiseen 
maasto/kenttälaboratorio-olosuhteissa erityyppisillä happamilla 
sulfaattimailla

• Verrataan uusia menetelmiä perinteisesti käytössä oleviin 
tunnistusmenetelmiin

• Maastotutkimuksia kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteistyötahojen erilaisia tarpeita huomioiden 

• Tuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan 
happamien sulfaattimaiden yleiskartoituksessa
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Osatehtävä 3: Tiedonvälitys ja viestintä

• Viestintä ja tiedottaminen
• Koulutus/työpajatilaisuuksia sulfaattimaiden maankäyttäjille
• Loppuraportointi 

– Selvitys erilaisten nopeiden tunnistusmenetelmien soveltuvuudesta 
happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen laboratorio- ja maasto-
olosuhteissa

– Ohjeistus soveltuvien menetelmien käyttöön
• Hankehallinto
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Kiitos!

Mirkka Hadzic, Suomen ympäristökeskus

mirkka.hadzic@ymparisto.fi

p. 0295251829
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