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Happamien sulfaattimaiden aiheuttama riski

• Jos maaperässä olevat 

rikkiyhdisteet tuottavat enemmän 

happoa kuin mitä maassa on 

puskurointikykyä, niin muodostuu 

hapan sulfaattimaa.

• Sulfaattimaista vapautuu sekä 

happoa, että metalleja, jotka 

yhdessä muodostavat riskin.

• Riskiä voidaan arvioida

hapontuottomäärällä eli 

Asiditeetilla
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Happamat sulfaattimaat – ihmisen aiheuttama 

ongelma
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● Hapettomassa tilassa pohjaveden 
pinnan alapuolella happamat 
sulfaattimaat eivät aiheuta haittaa 
ympäristölle 

= potentiaalinen hapan sulfaattimaa
pH yleensä > 6,0 

● Maankuivatuksen takia maaperän 
sulfidiyhdisteet hapettuvat ja 
muodostavat rikkihappoa, joka 
liuottaa maaperän metalleja

= todellinen hapan sulfaattimaa
pH < 4,0



Happamat ja metallipitoiset valumavedet

● Happamuus liuottaa maaperästä alumiinia, rautaa ja raskasmetalleja. 
Hapettumistuotteita ja liuenneita  metalleja varastoituu maaperään.

● Kun sade huuhtelee maaperää, vapautuvat kertyneet yhdisteet veteen. 
Myös lisää metalleja liukenee.

● Happamat piikit kuivatusveden
laadussa ajoittuvat pää-
sääntöisesti loppukesään, 
hellekauden jälkeisien 
sateiden ajalle, jolloin 
kuivan kauden hapettumis-
tuotteet huuhtoutuvat veteen.

● Pienissä vesistöissä jopa ympäri-
vuotista happamuutta
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Haitat ympäristölle

• Jo pelkästään aleneva pH häiritsee herkkien lajien ionitasapainoa ja 
hengitysaineenvaihduntaa

• Happamassa vedessä metallit liukoisessa muodossa = 
myrkyllisimmillään

• Metalleista erityisesti Al, Cd, Co, Cu, Ni, Zn, U

• Haitat kuivatusalueen alapuolisen vesistön eliöstölle:

– heikentynyt kasvu, lisääntynyt kuolevuus, ikärakenteen 
muutokset, lajiston köyhtyminen, herkkien lajien karsiutuminen…

• Alumiinin sakkautuminen kiduksiin aiheuttaa pahimmillaan laajoja 
kalakuolemia
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Riskit rakentamisessa

• Teräs- ja betonirakenteiden syöpyminen – hapon kestävien 

materiaalien käyttö

• Huonot geotekniset ominaisuudet – kantavuus

– Massanvaihdot, stabiloinnit
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Tekniikka- ja talous
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Happamat sulfaattimaat otettava huomioon kaikessa 

maankäytössä, suunnittelun perustuttava riittävään tietoon 

happamien sulfaattimaiden sijainnista, laadusta ja niiden 

aiheuttamasta riskistä 

- Happamien sulfaattimaiden kansallinen strategia 2011



Happamuuden muodostumisen ennaltaehkäisy

• Happamien sulfaattimaiden 

esiintymisen tiedostaminen

– Yleiskartoitus, aistinvaraiset 

havainnot, tarkemmat 

selvitykset

• Maankäytön ohjaaminen alueille, 

joilla pienemmät riskit

• Kuivatussyvyyden minimointi

• Massojen kaivun minimointi
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Happamuuden hallintamahdollisuuksia

• Läjitysmassojen peittäminen, 

neutralointi tai sijoittaminen 

pohjaveden pinnan alle

• Suoto- ja valumavesien 

neutralointi esim. 

kalkkisuodinpadoilla (passiivinen 

menetelmä) tai  

neutralointikaivolla (aktiivinen 

menetelmä)

• Vesistökalkitus

• Ks. myös Happamien sulfaattimaiden 

kansallinen opas rakennushankkeisiin 
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Kiitos!


