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Tässä raportissa esitetään happamien sulfaattimaiden kartoitustyön tulokset Keliber Oy:n suunnitelluilla viidellä louhosalueella (Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari, Leviäkangas, Länttä) Kaustisilla ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla, sekä arvioidaan
maaperän mahdollista happamoitumisriskiä maankäyttö/kuivatustilanteessa. Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin maaperäkairauksia (12 kpl) joilla kuvattiin maaperän maalajit ja kerrosjärjestys sekä otettiin näytteitä (14 kpl), joista mitattiin maasto-pH ja inkuboitu-pH. Tutkimustulosten perusteella Outovedellä ja Leviänkankaalla esiintyy happamia sulfaattimaita. Näillä
alueella esiintyy happamoitumisriski, mikäli sulfidipitoiset kerrostumat pääsevät hapettumaan. Mikäli hapettumatonta sulfidipitoista maaperää näillä alueilla kaivetaan ja nostetaan maan pinnalle, tulisi maamassat neutraloida tai ehkäistä niiden hapettuminen läjittämällä pohjaveden tai tiiviin (hapettumisen estävän) peitteen alle. Rapasaaren, Syväjärven ja Länttän alueilla
tämän tutkimusten perusteella ei esiinny happamia sulfaattimaita.
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TUTKIMUKSEN TAUSTA

Keliber Oy tilasi 23.06.2014 päivätyllä tilauksella GTK:lta happamien sulfaattimaiden selvitystyön Keliber Oy:n suunnitelluilla viidellä louhosalueella (Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari, Leviäkangas, Länttä)
Kaustisilla ja Kokkolassa, sekä arvion maaperän mahdollisesta happamoitumisriskistä maankäyttö/kuivatustilanteessa. Happamien sulfaattimaiden määreet löytyvät liitteessä 1. Suunnitelluista tuotantoalueista 4 sijaitsee muinaisen Litorina-meren korkeimman rantatason alapuolella ja siten potentiaalisella
happamien sulfaattimaiden esiintymisalueella. Paikoin sulfaattimaita saattaa esiintyä myös tämän korkeustason yläpuolella ja siten myös tämän tason yläpuolelle jäävä louhosalue voidaan tutkia. Kaikilla tutkimusalueilla esiintyy pienialaisia soita/soistumia ja riski happamoituvien sulfidipitoisten sedimenttien
esiintymiselle on suurin juuri turpeen alaisissa maalajeissa.
Happamien sulfaattimaiden tiedetään aiheuttavan happamoitumisriskin maaperään ja vesistöihin mikäli
pohjavedenpinnan alapuoliset hapettumattomat sulfidipitoiset maakerrokset altistuvat hapettumiselle.
Tyypillisesti nämä kerrokset tai maamassat hapettuvat kuivatusojitusten tai kaivumassojen läjityksen yhteydessä. Happamien sulfaattimaiden tiedetään myös syövyttävän betoni- ja teräsrakenteita.

2

TUTKIMUSALUEET

Keliber Oy:n suunnittelemat viisi louhosaluetta sijaitsevat Kaustisen (Outovesi, Leviäkangas, Rapasaari)
ja Kokkolan (Länttä, Syväjärvi) kunnissa Keski-Pohjanmaalla (Kuva 1). Nämä alueet sijaitsevat n. 80–
120 m korkeustasolla merenpinnantasosta. GTK:n maaperäkartoitustietojen (1:20 000 ja 1:200 000) perusteella alueen maaperä koostuu lähinnä moreenista jonka pinnalla esiintyy turvekerros jonka paksuus
vaihtelee. Jonkin verran hienorakeisia maalajeja (savi, hiesu, hienohieta) sekä karkearakeisia maalajeja
(hieta, hiekka) esiintyy myös paikoittain turpeen ja moreenin välillä.

Kuva 1. Tutkimusalueiden sijainti. Outovesi, Syväjärvi, Rapasaari ja Leviäkangas sijaitsevat isommassa
ruudussa ja Länttä sijaitsee pienemmässä ruudussa.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

2

29.09.2014

3

TUTKIMUSAINEISTO JA –MENETELMÄT

3.1 Tutkimusaineisto
Tässä tutkimuksessa kerätyn aineiston lisäksi hyödynnettiin tutkimuksen suunnittelussa ja happamien sulfaattimaiden esiintymisen tulkinnassa seuraavia aineistoja:





Maanmittauslaitoksen pohjakartat
GTK:n maaperäkartat 1:20 000 ja 1:200 000
GTK:n turvetutkimusaineisto
GTK:n sulfaattimaiden kartoitusaineistoa

3.2 Maaperäkairaukset ja maastohavainnot
Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin maaperäkairauksia (12 kpl) joilla kuvattiin maaperän maalajit ja
kerrosjärjestys sekä otettiin näytteitä (14 kpl), joista mitattiin maasto-pH ja inkuboitu-pH. Neljällä louhosalueella tehtiin kaksi kairausta ja yhdessä (Länttä) neljä kairausta. Kairaukset ulotettiin kovaan pohjamaahan (moreeni/kivi) saakka tai 2–3 metrin syvyyteen maanpinnasta. Kairauksista saatiin jatkuvat näytesarjat, joista kuvattiin maalajit (RT-luokituksen mukaisesti) ja kerrosjärjestys sekä tehtiin aistinvarainen
tulkinta sulfidien esiintymisestä. Lisäksi kairauksista otettiin mukaan näytteitä (14 kpl), jotka inkuboitiin
9 viikossa huoneenlämmössä. Näytteistä mitattiin myös maasto-pH. Happamien sulfaattimaiden esiintymisen tulkinnassa hyödynnettiin myös olemassa olevaa GTK:n happamien sulfaattimaiden kartoitusaineistoa sekä GTK:n maaperä- ja turvetutkimusaineistoja.
Kairauspisteet on nimetty tunnuksella AKBO–2014–20xx (xx = 01–12) ja kultakin pisteeltä otetut näytteet tunnuksella EN_AKBO–2014–20xx.y (xx = 01–12 ja y = 1–3 välillä).
3.3

Maasto-pH ja pH-inkubaatio

Maasto-pH arvot määritettiin suoraan maaperänäytteiden pinnalta. pH-inkubaatiossa annettiin maaperänäytteiden hapettua huoneilmassa 9 viikon ajan. Näytteet pidettiin kosteana lisäämällä tarvittaessa deionisoitua vettä. pH-arvo mitattiin alkutilanteessa (kentällä) ja hapetusjakson jälkeen. Mikäli pH inkubaation
jälkeen oli alle 4,0 ja pudotusta oli tapahtunut vähintään 0,5 yksikköä lähtötilanteeseen nähden, näytteessä
todettiin olevan sulfidia.
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TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

4.1 Maalajit, kerrosjärjestys ja pH-mittaustulokset
Kairauksista tehdyt maalaji- ja kerrosjärjestyshavaintotiedot sekä pH-mittaustulokset esitetään aluekohtaisesti taulukkomuodossa liitteessä 2 sekä sanallisesti alla.
4.1.1

Länttä

Tutkimusalue sijaitsee n. 120 m korkeustasolla merenpinnantasosta ja siten korkeustasolla jolla yleisesti
ei esiinny sulfaattimaita. Tällä alueella tehtiin neljä kairausta (havaintotunnukset AKBO-2014-2001,
AKBO-2014-2002, AKBO-2014-2003, AKBO-2014-2004) joista kolmesta (AKBO-2014-2001 lukuunottamatta) otettiin näytettä. Kairauspisteiden sijainti esitetään kartalla kuvassa 2. Kolmessa pisteessä (AK-
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BO-2014-2001, AKBO-2014-2002, AKBO-2014-2003) kova pohja (kivi/moreeni) tulee vastaan alle metrin syvyydellä. Kaikilla kairauspisteillä esiintyi pohjamaalajien pinnalla 0,7–1,2 m paksu turvekerros.
AKBO-2014-2004 pisteellä esiintyy 1,2 m paksuinen turvekerros ja tämän alla 0,2 m paksuinen hiekkakerros ja 0,3 m paksuinen savikerros 1,7 m saakka missä kova pohja (kivi/moreeni) tulee vastaan.
Kaikilla kairauspisteillä maasto-pH:t olivat matalia ja vaihdellen 4,1–4,8 välillä. Inkubaation jälkeen pHarvot pysyivät kuitenkin samassa luokassa kuin maastossa mitatut, ja yksikään näyte ei laskenut alle 4
(Liite 2).
Tutkimustuloksien perusteella alueella ei todennäköisesti esiinny happamia sulfaattimaita.

Kuva 2. Kairauspisteet Läntän alueella.
4.1.2

Rapasaari

Tutkimusalue sijaitsee n. 85 m korkeustasolla merenpinnantasosta ja siten korkeustasolla jolla yleisesti
esiintyy sulfaattimaita. Tällä alueella tehtiin kaksi kairausta (havaintotunnukset AKBO-2014-2005 ja
AKBO-2014-2006) joista molemmista otettiin näytettä. Kairauspisteiden sijainti esitetään kartalla kuvassa 3.
AKBO-2014-2005 pisteellä esiintyy 0,7 m paksuinen turvekerros ja tämän alla moreeni 1,1 m saakka
missä kova pohja (kivi) tulee vastaan. Pisteeltä otettiin näytteet sekä turpeesta että moreenista, joiden
maasto-pH olivat 4,1 ja 4,5 kussakin materiaalissa. Inkubaation jälkeen pH-arvot nousivat melkein 0,5 pH
yksikköä (Liite 2).
AKBO-2014-2006 pisteellä esiintyy 1,5 m paksuinen turvekerros ja tämän alla 1,1 m liejuista hietaa (hiekan rajalla) ja savikerros (0,4 m paksu) 3,0 m saakka missä kairausta lopetettiin. Pisteeltä otettiin kolme
näytettä, yksi liejuisesta hiedasta (EN_AKBO-2014-2006.1) ja kaksi savesta (EN_AKBO-2014-2006.2 ja
EN_AKBO-2014-2006.3). Maasto-pH arvot vaihtelivat 5,2–6,1 välillä. Inkubaation jälkeen pH-arvot
vaihtelivat 4,2–4,7 välillä (Liite 2).
Tutkimustuloksien perusteella alueella ei todennäköisesti esiinny happamia sulfaattimaita.
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Kuva 3. Kairauspisteet Rapasaaren alueella.
4.1.3

Syväjärvi

Tutkimusalue sijaitsee n. 85 m korkeustasolla merenpinnantasosta ja siten korkeustasolla, jolla yleisesti
esiintyy sulfaattimaita. Tällä alueella tehtiin kaksi kairausta (AKBO-2014-2007 ja AKBO-2014-2008)
joista toisesta (AKBO-2014-2007) otettiin näytteitä. Kairauspisteiden sijainti esitetään kartalla kuvassa 4.
AKBO-2014-2007 pisteellä esiintyy 1,7 m paksuinen turvekerros ja tämän alla kova pohja (kivi). Pisteeltä
otettiin yksi näyte turvekerroksesta (EN_AKBO-2014-2007.1). Näytteen maasto-pH oli 6,1 ja laski inkubaatiossa 4,7 (Liite 2).
AKBO-2014-2008 pisteellä esiintyy yli 3,0 m paksuinen turvekerros ja kairaus lopetettiin tällä syvyydellä. Pisteeltä ei otettu näytteitä.
Tutkimustuloksien perusteella alueella ei todennäköisesti esiinny happamia sulfaattimaita.
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Kuva 4. Kairauspisteet Syväjärven alueella.
4.1.4

Leviäkangas

Tutkimusalue sijaitsee n. 80 m korkeustasolla merenpinnantasosta ja siten korkeustasolla, jolla yleisesti
esiintyy sulfaattimaita. Tällä alueella tehtiin kaksi kairausta (havaintotunnus AKBO-2014-2009 ja AKBO-2014-2010) joista molemmista otettiin näytteitä. Kairauspisteiden sijainti esitetään kartalla kuvassa 5.
AKBO-2014-2009 pisteellä esiintyy 0,8 m paksuinen turvekerros moreenin pinnalla. Pisteeltä otettiin yksi
näyte (EN_AKBO-2014-2009.1) turpeesta ja maasto-pH oli 4,0. Inkubaatiossa pH-arvo laski 3,0 (Liite 2)
ja tämä osoittaa että turpeessa voi esiintyä sulfideja.
AKBO-2014-2010 pisteellä esiintyy 2,0 m paksuinen turvekerros ja tämän alla 0,3 m paksuinen liejukerros jonka seassa on hieman hiekkarakeita. Välillä 2,3–2,7 m esiintyy liejuista hiekkaa moreenin yläpuolella. Pisteeltä otettiin kaksi näytettä, yksi liejusta (EN_AKBO-2014-2010.1) ja yksi liejuisesta hiekasta
(EN_AKBO-2014-2010.2). Liejunäytteen maasto-pH oli 4,7 ja pH laski inkubaatiossa 1,8. Liejupitoisessa
hiekkanäytteessä maasto-pH oli 4,4 ja pH laski inkubaatiossa 2,3 (Liite 2).
Tutkimustuloksen perusteella sekä liejussa että liejupitoisessa hiekassa esiintyy sulfideja ja voidaan todeta
että alueella esiintyy happamia sulfaattimaita.
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Kuva 5. Kairauspisteet Leviäkankaan alueella.
4.1.5

Outovesi

Tutkimusalue sijaitsee n. 80 m korkeustasolla merenpinnantasosta ja siten korkeustasolla, jolla yleisesti
esiintyy sulfaattimaita. Tällä alueella tehtiin kaksi kairausta (havaintotunnukset AKBO-2014-2011 ja
AKBO-2014-2012) joista toisesta otettiin yksi näyte. Kairauspisteiden sijainti esitetään kartalla kuvassa 6.
AKBO-2014-2011 pisteellä esiintyy pinnalla 1,3 m paksu turvekerros ja tämän alla 0,2 m paksuinen hiesukerros kovan pohjan yllä (kivi/moreeni). Hiesun maasto-pH oli 5,8 ja näyte (EN_AKBO-2014-2011.1)
otettiin pH-inkubaatiota varten. Inkubaatiossa pH laski 3,4 (Liite 2).
AKBO-2014-2012 pisteellä esiintyy 2,0 m paksuinen turvekerros kovan pohjan (kivi) yllä. Pisteeltä ei
otettu näytteitä.
Tutkimustuloksien perusteella alueella esiintyy happamia sulfaattimaita.
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Kuva 6. Kairauspisteet Outoveden alueella.
4.2 Happamien sulfaattimaiden esiintyminen
Tutkimustulosten perusteella Outovedellä ja Leviänkankaalla esiintyy happamia sulfaattimaita. Rapasaaren, Syväjärven ja Länttän alueilla ei tämän tutkimusten perusteella esiinny happamia sulfaattimaita.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Kahdella alueella (Outovesi ja Leviänkangas) esiintyy happamia sulfaattimaita jotka sisältävät sulfidipitoisia kerrostumia (hiesu, lieju ja liejuinen hiekka). Vaikka nämä sulfidipitoiset kerrostumat ovat melko
ohuita (n. 0,2–0,7 m paksuja), esiintyy näillä alueella happamoitumisriski, mikäli nämä kerrostumat pääsevät hapettumaan. Mikäli hapettumatonta sulfidipitoista maaperää näillä alueilla kaivetaan ja nostetaan
maan pinnalle, tulisi maamassat neutraloida tai ehkäistä niiden hapettuminen läjittämällä pohjaveden tai
tiiviin (hapettumisen estävän) peitteen alle.

