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HASU-TUTKIMUSTEN LÄHTÖKOHTA
• Varautuminen jo maankäytön hankkeen suunnitteluvaiheessa  

– esikartoitus  
• Arvioidaan happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys
• Happamien sulfaattimaiden vaikutusten arviointi
• Voidaan valita parhaiten soveltuvat tutkimusmenetelmät ja tehdä 

valintoja/muutoksia rakentamisratkaisuihin

• Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen tarkkuus suunnitellaan 
tapauskohtaisesti
• Tavoitteena, että sulfaattimaista ei aiheudu haittaa ympäristölle tai 

rakenteille hankeaikana tai sen jälkeen.

Happamien sulfaattimaiden kansallinen opas 
rakennushankkeisiin
Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:3
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ESIKARTOITUS

• Kootaan tietoja:
• HaSu-yleiskartta

• Maaperäkartat

• Mustaliuskeet

• Sulfidi- ja korroosiotutkimusten 
tietokanta

• Tietoja kohteen luontoarvoista ja vesistön 
tilasta

• Maankäytön toimenpiteet (vaikutus pv-
tasoon, kaivuumassat)
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Geo.fi



ESIKARTOITUKSEN NÄYTTEENOTTO
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• Voidaan tehdä, jos alueelta ei ole 
olemassa olevaa tietoa→ tietojen
perusteella voidaan tehdä muutoksia
rakentamisen ratkaisuihin

• Tarkoituksena todentaa
sulfaattimaiden esiintyminen

• Tyypillisesti hankkeen
yleissuunnitteluvaiheessa, soveltuu
hyvin myös yleiskaavavaiheeseen

• Lajittuneet sedimenttialueet - noin
2-3 näytepistettä / erillinen
muodostuma tai 10 ha alue

• Moreenialueelta (mustaliuske 100 m 
säteellä) 1-2 pistettä / vyöhyke

• Näytteet jatkuvana sarjana
rakentamisen vaikutussyvyydelle
saakka

• Enimmillään 50 cm osanäytteet, ei
yhdistetä eri maalajeja samaan
näytteeseen



ESIKARTOITUKSEN
NÄYTTEENOTTO
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• Määritetään aistinvaraisesti:
• Maalajit ja kerrosrajat
• Hapettumissyvyys
• Väri ja haju
• Rakenteet

• Maasto-pH

• Kokonaisrikkipitoisuus

• pH-inkubaatio

• Hapontuottopotentiaali
inkuboiduista näytteistä tai 
vetyperoksidilla hapetetuista
näytteistä

Kuva: Autiola ym. 2022



VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
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• Tehdään esikartoitusaineiston perusteella
• Tavoiteena määrittää missä laajudessa ja millä menetelmillä happamoitumisriski otetaan

huomioon

• Tärkeimpinä tekijöinä kuivatuksen laajuus ja syvyys, kaivuumassojen määrä / HaSu-
materiaalin ominaisuudet / ympäristön herkkyys
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Vaikutusten
merkittävyyden
arviointityökalu!
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TARKENNETTU TUTKIMUS
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• Tarpeellinen:
• Mikäli esikartoituksen perusteella todetaan

toiminnan kohdistuvan HaSu-maalle ja toimet
aiheuttavat ympäristön pilaantumisen riskin tai 
riskin rakenteille

• Mikäli esikartoituksessa ei ole tehty näytteenottoa

• Tehdään suunniteluvaiheen alussa ja 
aikana yhteistyössä suunnittelijan ja 
HaSu-asiantuntijan kanssa

• Tarkkuus ja sisältö määräytyy
maanmuokkaustoimien ja 
esikartoituksen tietotarpeiden
perusteella



TARKENNETTU TUTKIMUS
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• Voidaan yhteensovittaa esim. pohjatutkimusten, 
korroosiotutkimusten ja PIMA-tutkimusten kanssa→
kustannushyöty / ajansäästö
• Näytteet voidaan mahdollisesti ottaa samoista kairuksista kai koekuopista

• Erityisesti korroosiotutkimuksissa voidaan hyödyntää samoja näytteitä ja 
analytiikkaa

• Suunnittelusta ja tutkimuksista vastaa HaSu-tutkimuksiin
perehtynyt asiantuntija/näytteenottaja



TARKENNETTU TUTKIMUS
NÄYTEPISTEIDEN MÄÄRÄ JA SIJOITTELU
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• Näytepisteiden määrään ja 
näytteenottosyvyyteen vaikuttaa
maanmuokkauksen tyyppi, laajuus ja 
syvyys

• Pisteet sijoitellaan huomioiden
muokkaustoimien vaikutuspiiri ja 
maaperän ominaisuudet (maalajit) ja 
maan topografia
• Mikäli maaperän ominaisuuksista ei ole 

ennakkotietoja, voidaan pisteet suunnitella
tasaisena pisteverkkona



TARKENNETTU TUTKIMUS
ESIMERKKEJÄ SUUNNITELMISTA
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1 piste / 10 ha 1 piste / 1 ha



TARKENNETTU TUTKIMUS
NÄYTESYVYYS JA NÄYTEMÄÄRÄT
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• Tyypillisesti vähintään 50 cm 
suunnitellun maanmuokkauksen tai 
kuivatustason alapuolelle

• Näyteet lähtökohtaisesti jatkuvana
sarjana 20 cm osissa noudattaen
kerrosrajoja ja hapettumisrajaa
• Mikäli kerrospaksuus yli 2 m, voidaan ottaa

50 cm osissa.

• Riittävä näytemäärä on tyypillisesti
0,3-0,5 litraa / näytesyvyys
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• Ei kiireellinen selvitys
• Yhteensovitus mahdollisten

esikartoitustietojen kanssa

• Maasto-pH ja inkuboitu pH

• Kokonaisrikkipitoisuus (ICP tai 
polttomenetelmä)

• Hapontuottopotentiaali (asiditeetti tai 
NAG)

• Kiireellinen selvitys / analysointia
kaivuutoiden yhteydessä
• Vetyperoksidi-hapetus (NAG-menetelmä

tai Tunnistus-projektin menetelmä)

• pH

• Sulfaattipitoisuus

• Sähkönjohtavuus

• Asiditeetti tai NAG

• Kokonaisrikkipitoisuus

TUTKIMUSSUUNNITELMA
ESIMERKKEJÄ TARKENNETUN TUTKIMUKSEN ANALYYSIMENETLMISTÄ
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