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Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia sulfidisaven haittojen minimoimista väylä-

hankkeen toteutusvaiheessa sekä kuinka sulfidisaven tunnistamiseen ja käsittelyyn han-

kekohtaisesti valitut menetelmät toimivat käytännön tasolla. Käsittelyä tutkitaan massan-

vaihdon näkökulmasta.  Käytännön tarkastelu toteutetaan case-esimerkkinä käytettävällä 

E18 Hamina–Vaalimaa-moottoritiehankkeella. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjalli-

suusselvitystä ja haastattelua. Hankkeen henkilöstöä haastatellaan sekä tilaajan että ura-

koitsijan puolelta.  

 

Jotta väylähankkeella voidaan ehkäistä sulfidisaven aiheuttamia haittoja, sulfidisavi on 

otettava huomioon sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Sulfidisaven tunnistamiseksi 

ja käsittelemiseksi on valittava menettelytavat hankekohtaisesti. Työn tuloksena huomat-

tiin, että sulfidisaven käsittelyyn valitut menetelmät eivät välttämättä kaikilta osin toimi 

käytännön tasolla yhtä hyvin kuin ne on suunniteltu. Case-esimerkkihankkeella tehtyjen 

haastattelujen perusteella ongelmallisimmiksi osa-alueiksi osoittautuivat vesienhallin-

taan, aistinvaraiseen tunnistamiseen, seurantaohjelmaan sekä ohjeistuksessa esiintyvien 

määritelmien epätarkkuuteen liittyvät seikat. Toisaalta toimivina menettelytapoina pidet-

tiin muun muassa varovaisuusperiaatetta, kattavaa menettelyohjetta sekä käytännön toi-

mivuuden kannalta erityisesti tiivistä läjitysalueallasta ja suotovesien neutralointia läji-

tysmassojen sijaan. 
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1 JOHDANTO 

 

Hapan sulfaattimaa ja sulfidisavi ovat maa-ainesta, joka joutuessaan tekemisiin hapen 

kanssa hapettuu myrkylliseksi aiheuttaen muun muassa ympäristöongelmia ja vaikeut-

taen rakentamista. Suomessa sulfidisaviesiintymät keskittyvät pääasiassa rannikkoalu-

eille, jotka ovat muutamia tuhansia vuosia sitten olleet nykyisen Itämeren varhaisvaiheen, 

Litorina-meren, peitossa. Sulfidisavi on syntynyt rehevöityneen meriveden bakteerien 

muodostaessa rikkiyhdisteitä hapettomissa merenpohjan olosuhteissa ja näiden yhdistei-

den saostuessa vanhan merenpohjan sedimentteihin. (Sutela et al. 2012.)  

 

Kun sulfidisavimassat pääsevät hapettumaan esimerkiksi pohjaveden pinnan laskemisen 

seurauksena, vapautunut rikki johtaa rikkihapon muodostumiseen. Rikkihappo taas edis-

tää metallien liukenemista maaperästä. (Heikkinen 2009.) Sulfidisaven aiheuttamia mer-

kittävimpiä ympäristöongelmia ovat vesistöjen ja sedimenttien happamoituminen sekä 

metallien pitoisuuksien nousu (Sutela et. al 2012). Hapan ympäristö on haitallista esimer-

kiksi vesieliöiden suolatasapainolle ja monien kalalajien mädille ja poikasille. Myös hap-

pamoitumisen seurauksena veteen liukenevat haitalliset aineet, kuten alumiini ja rauta, 

rasittavat vesieliöitä. (Hakala ja Välimäki 2003, 81.) Rakentamisessa sulfidisavi tulee ot-

taa huomioon myös rakenteissa ja materiaalivalinnoissa. Väylähankkeilla ja muussa maa-

rakentamisessa sulfidisavi voi aiheuttaa ongelmia erityisesti massanvaihdon ja muun kai-

vamisen yhteydessä.  

 

Sulfidisavea esiintyy Euroopan maista eniten Suomessa. Muualla maailmassa esiintymiä 

on erityisesti Kaakkois-Aasiassa ja Australiassa (Heikkinen 2009). Geologian tutkimus-

keskuksen julkaisemassa artikkelissaan Heikkinen (2009) kirjoittaa, että sulfaattimaat 

ovat yksi Suomen suurimmista ympäristöongelmista. Sulfidisaveen ja sen aiheuttamiin 

ongelmiin on alettu kiinnittää viime vuosina yhä enemmän huomiota. Harmasen (2007) 

mukaan Suomessa asiaa on tutkittu parina viime vuosikymmenenä kalakuolemien ja mui-

den ympäristövaikutusten näkökulmasta, mutta happamat sulfaattimaat voivat aiheuttaa 

ongelmia myös esimerkiksi rakentamisessa.  
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Sulfidisaven tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyvää ohjeistusta on laadittu jossakin määrin 

muun muassa ympäristöministeriön ja Liikenneviraston toimesta. Sulfaattimaiden huo-

mioimisesta maarakentamisessa on kirjoitettu Suomessa joitakin opinnäyte- ja diplomi-

töitä lähinnä suunnittelun näkökulmasta. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole vielä tarkemmin 

tutkittu, miten hyvin suunnitelmien ja ohjeiden noudattaminen käytännön tasolla toteutuu 

tai onko se ylipäätään kaikilta osin mahdollista.  

 

Tämän työn tavoitteena on arvioida sulfidisaveen liittyvän ohjeistuksen käytännön nou-

dattamista ja toteutumista väylähankkeella. Työssä tullaan tarkastelemaan E18 Hamina–

Vaalimaa-väylähankkeelle valittujen menetelmien ja vaatimusten toteutumista käytän-

nössä case-esimerkin myötä. Päätutkimuskysymyksinä ovat miten sulfidisaven haitat voi-

daan minimoida väylähankkeen toteutusvaiheessa, kun pohjanvahvistustapana on mas-

sanvaihto sekä kuinka tietyt menettelytavat toimivat käytännössä. Case-tarkastelu toteu-

tetaan Hamina–Vaalimaa-hankkeen parissa työskenteleville asiantuntijoille suunnatta-

vana haastattelututkimuksena. Sen perusteella tarkoituksena on esittää kehitysideoita tu-

levien sulfidisaveen liittyvien hankkeiden varalle. Yhtenä näkökulmana on tutkia, mistä 

asioista esimerkiksi sopimuksissa ja vaatimuksissa olisi voitu tilaajan puolelta joustaa, 

mitä vaatimuksia mahdollisesti tiukentaa ja mitkä menettelyt taas koettiin toimiviksi.  
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2 SULFIDISAVI JA SEN HAITTAVAIKUTUKSET 

 

Sulfidisavi ei ole ilmiönä uusi asia, vaikkakin siihen on alettu kiinnittää enenevissä mää-

rin huomiota vasta viime vuosikymmeninä. Ongelma on maailmanlaajuinen, mutta eniten 

aiheesta on tehty tutkimuksia muun muassa Australiassa ja Ruotsissa, joissa happamia 

sulfaattimaita esiintyykin erityisen runsaasti. Suomessa sulfidisaviin liittyvä tutkimus on 

toistaiseksi koskenut pääasiassa vesistöjä ja kalastoa.  

 

2.1 Hapan sulfaattimaa ja sulfidisavi termeinä 

 

Happamista sulfaattimaista puhuttaessa törmätään termistöongelmaan, jossa sulfaatti-

mailla ja sulfidimailla saatetaan tarkoittaa samaa asiaa, vaikka kemiallisesti sulfaatti ja 

sulfidi eroavatkin toisistaan. Maaperässä rikki (S) esiintyy sulfideina. Sulfidi taas voi 

esiintyä rikkivetykaasuna (H2S) tai erilaisina mineraaleina. Sulfidi (S2-) on rikin pelkisty-

nyt muoto. Sulfaatti taas on alkuainerikin tai rikkiyhdisteiden hapetustuote, eli sitä syntyy 

sulfidien reagoidessa hapen kanssa. Sulfaatti on rikkihapon (H2SO4) suola, johon liuke-

nee monia alkuainemetalleja. Sulfaatti voi myös pelkistyä takaisin sulfidiksi. (Jukkala 

2008.) 

 

Happamia sulfaattimaita kutsutaan eri puolilla maailmaa eri nimillä, esimerkiksi Ruot-

sissa puhutaan sulfidimaasta (Kangas 2010). Suomessa käytetään yleisesti nimitystä ha-

pan sulfaattimaa, joka kattaa sekä potentiaaliset että todelliset happamat sulfaattimaat. 

Potentiaalisilla sulfaattimailla tarkoitetaan maa-ainesta, joka sisältää rautasulfideja mutta 

sijaitsee pohjaveden pinnan alapuolella niin, ettei ole vielä päässyt hapettumaan. Todel-

lisista happamista sulfaattimaista puhuttaessa taas tarkoitetaan jo hapettuneita, ongelmia 

aiheuttavia sulfaattimaita. (Harmanen 2007.) Tämän lisäksi melko yleinen termi on sul-

fidisavi, jolla voidaan tarkoittaa joko kaikkia happamia sulfaattimaita tai vain kosteita, 

olomuodoltaan savimaisia sulfaattimaita. Jälkimmäisessä tapauksessa kuivuneesta sulfi-

disavesta taas käytetään termiä hapan sulfaattimaa. (Heikkinen 2009.)  

 

Koska case-esimerkkinä käytettävällä E18 Hamina–Vaalimaa-moottoritiehankkeella sul-

fidipitoisista maamassoista käytetään pääasiallisesti termiä sulfidisavi ja koska se esiintyy 
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monissa julkaisuissa yhtäläisenä terminä happaman sulfaattimaan rinnalla, myös tässä 

työssä puhutaan yleisesti sulfidisavesta happamien sulfaattimaiden lisäksi. Näillä kah-

della termillä tarkoitetaan tämän työn puitteissa täysin samaa asiaa.  

 

2.2 Sulfidisaven esiintyminen 

 

Arviot koko maailman sulfaattimaamääristä vaihtelevat melko runsaasti. Kankaan (2010) 

mukaan happamia sulfaattimaita on arvioitu olevan maailmanlaajuisesti jopa noin 24 mil-

joonaa hehtaaria. Näistä suurin osa sijoittuu maapallon trooppisille alueille, muun muassa 

Kaakkois-Aasiaan, Länsi-Afrikan rannoille, Australiaan ja Yhdysvaltoihin (Sutela et al. 

2012).  

 

Heikkinen (2009) toteaa rannikkoseudun happamien sulfaattimaiden olevan yksi 

maamme suurimmista ympäristöongelmista. Heikkisen (2009) mukaan Suomessa sulfi-

disaviesiintymiä on arviolta 100 000 – 300 000 hehtaaria, joka on enemmän kuin missään 

muualla Euroopassa. Suomessa sulfidisavea löytyy pääasiassa Itämeren rannikon lähei-

syydestä muinaisen Litorina-meren pohjan alueilta (Sutela et al. 2012).  Runsaimmin sitä 

on Pohjanmaalla, erityisesti Kristiinankaupungin ja Oulun välillä (Heikkinen 2009). Ku-

ten kuvasta 1 nähdään, paikoittain vanha rantaviiva saattaa yltää hyvinkin pitkälle sisä-

maahan, joissakin tapauksissa jopa 100 metrin korkeudelle merenpinnasta. Suurin osa 

esiintymistä on kuitenkin alle 45 metrin korkeudella nykyisen Itämeren pinnan tasosta. 

(Sutela et al. 2012.)  
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Kuva 1. Happamien sulfaattimaiden esiintyminen Suomessa. (SYKE 2013) 

 

Kuvasta 1 voidaan havaita, että pohjoisemmilla rannikkoalueilla hapan sulfaattimaa esiin-

tyy pääasiassa turvemaina, kun taas länsi- ja erityisesti etelärannikolla happamat sulfaat-

timaat ovat pääasiassa savea, silttiä ja liejua. Uusia sulfidisaviesiintymiä syntyy jatkuvasti 

johtuen Suomen ja erityisesti eteläisen Perämeren rannikon normaalia voimakkaammasta 

maankohoamisesta (Sutela et al. 2012). Perämerellä maa kohoaa jopa 8 mm vuodessa 

(Beucher et al. 2015), kun taas koko maapallon keskiarvo on Ilmasto-oppaan (2013) mu-

kaan noin 3 mm.  
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2.3 Sulfidisaven syntyminen ja hapettuminen 

 

Sulfidia sisältävät sedimentit syntyvät, kun mikrobit pelkistävät meriveden sisältämiä sul-

faatteja (1). Sulfidi reagoi veteen liuenneen raudan kanssa muodostaen esimerkiksi fer-

rosulfideja (FeS) (2) ja pyriittiä (FeS2) (4) (Palko 1994, 20). Suomessa ja muilla kostean 

ilmaston alueilla näistä yleisimmin esiintyy ferrosulfidia. Trooppisilla ja kuivemmilla 

alueilla taas pyriitti on yleisempää (Harmanen 2007). Syntyvien rautasulfidimineraalien 

määrään vaikuttavat liuenneen sulfaatin määrä, maan ja sedimenttien pelkistysolosuhtei-

den kehittymiseen kulunut aika, hiilen saatavuus mikrobitoiminnan aktivoimiseksi sekä 

liuenneen raudan ja rautaa sisältävien mineraalien määrä (Fitzpatrick et al. 2009). Rauta-

sulfidien muodostumisyhtälöt voidaan esittää seuraavalla tavalla (Palko 1994, 20):  

SO4
2-  S2-     (1) 

 S2- + Fe2+  FeS   (2) 

 S2- + Fe3+ (tai O2)  S   (3) 

 FeS + S  FeS2   (4) 

 

Potentiaalinen hapan sulfaattimaa muodostuu siis merten luonnollisessa sulfaatin pelkis-

tysreaktiossa. Sitä voi käytännössä tapahtua kuitenkin lähes kaikissa vesistöissä: merissä, 

järvissä, joissa ja kosteikoissa. Fitzpatrickin et al. (2009) mukaan happamien sulfaatti-

maiden muodostuminen sulfidimineraaleista tapahtuu kolmella eri tavalla: luonnollisesti 

meriympäristössä, makean veden alueilla kuten kosteikoilla ja lammissa sekä alueilla, 

joilla alkuperäiseen kasvillisuuteen on puututtu niin, että esimerkiksi pohjaveteen on 

päässyt suolaa.  

 

Suomessa happamien sulfaattimaiden syntyminen juontaa juurensa 4000-8000 vuoden 

taa. Jääkauden jälkeen syntyneen Litorina-meren rannikon matalissa vesissä mikrobien 

merivedestä pelkistämä sulfidi kerrostui merenpohjan sedimentteihin ja nousi vuosien 

saatossa maankohoamisen seurauksena merenpinnan yläpuolelle. (Sutela et al. 2012.) 

Suomessa viljelys- ja metsämaiden kuivatus on paikoin johtanut todellisen happaman sul-

faattimaan muodostumiseen. Kuivatussyvyys on Suomessa keskimääräistä suurempi, 
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mikä tarkoittaa myös sulfidien hapettumisen ulottumista syvemmälle maaperään (Kangas 

2010).  

 

Sulfidisavesta tulee ongelma vasta hapettumisen yhteydessä, eli kun sulfidipitoinen maa-

massa pääsee kosketuksiin ilman ja sitä kautta hapen kanssa. Toisin sanoen ympäristö-

vaikutukset ja muut ongelmat alkavat, kun potentiaalisesta happamasta sulfaattimaasta 

tulee todellista hapanta sulfaattimaata. Hapettumisen syynä voi olla pohjaveden pinnan 

lasku vaikkapa peltomaiden salaojituksen seurauksena tai maarakentaminen, jossa sulfi-

disavea kaivetaan esille syvältä maaperästä.  

 

Potentiaalisen happaman sulfaattimaan hapettuminen saa alkunsa, kun ilman happi muo-

dostaa esimerkiksi pyriitin kanssa reagoidessaan ferro-ioneja ja rikkiä (5). Rikki taas ha-

pettuu sulfaatiksi, jonka seurauksena ympäristö happamoituu (6). Tämä taas edistää edel-

leen disulfidien hapettumista. pH:n laskiessa tarpeeksi käynnistyy ketjureaktio, jonka lo-

pullisena tuloksena muodostunut sulfaatti reagoi vety-ionien kanssa muodostaen syövyt-

tävää rikkihappoa (7). (Kangas 2010.) Muodostumisyhtälöt (Palko 1994, 24):  

 FeS2 + 1 2⁄  O2 + 2H+  Fe2+ + 2S + H2O  (5) 

 S + 3 2⁄  O2 + H2O  2H+ + SO4
2-   (6) 

 2H+ + SO4
2-  H2SO4   (7) 

 

2.4 Sulfidisaven ympäristö- ja muut vaikutukset 

 

Luonnollisessa tilassaan esimerkiksi pohjavesien peittämänä sulfidisavi ei siis aiheuta 

haittaa ympäristölleen, vaan ongelmat syntyvät sen joutuessa tekemisiin ilman hapen 

kanssa. Esimerkiksi väylähankkeen toteutusvaiheessa tehtävien massanvaihtojen ja 

maansiirron takia sulfidisavea voi joutua maan pinnalle. Väylähankkeen kannalta mah-

dollisen sulfidisaven huomioiminen ja suunnitelmien laatiminen sen käsittelemiseksi on 

välttämätöntä, mikäli sulfidisaven haitoilta halutaan välttyä. Jos sulfidisavea ei oteta huo-

mioon väylähankkeen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheissa, seurauksena voi olla 

monenlaisia haittoja ympäristöön tai rakenteiden kestävyyteen liittyen.  
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Fitzpatrick et al. (2009) toteavat, että vahvasti happamoituneet maat yhdessä myrkyllisten 

metallien ym. kanssa johtavat haittoihin ympäristössä, infrastruktuurissa sekä kaivosteol-

lisuudessa. Hänen mukaansa happamien sulfaattimaiden vaikutuksia voidaan havaita 

konkreettisesti heikentyneenä vedenlaatuna, kosteikkojen biodiversiteettien supistumi-

sena ja näihin liittyvänä kunnostuksen tarpeena, kalavesien ja maatilatalouden häviöinä 

sekä infrastruktuurin korroosiosta johtuvina ylimääräisinä ylläpitotoimenpiteinä. Näihin 

kaikkiin liittyy luonnollisten elinympäristöjen tuhoutumista sekä taloudellisia vaikutuksia 

niin kunnostuskustannusten kuin häviöidenkin muodossa. (Fitzpatrick et al. 2009.) 

 

Sulfidisaven ympäristövaikutukset näkyvät maaperässä, vedessä ja ilmassa. Vaikutuk-

sista merkittävimpiä ovat vesistöjen ja sedimenttien happamoituminen ja metallien liuke-

neminen maaperästä vesistöihin. Erityisesti happamoituminen voi aiheuttaa haittaa maan-

viljelylle, kalataloudelle, vesihuollolle, metsätaloudelle, turvetuotannolle sekä pinta- ja 

pohjavesien tilalle. Ihmisen aiheuttama kuivatustoiminta on ollut voimakkainta viimeiset 

50-60 vuotta (Sutela et al. 2012), ja vesistöjen ekologinen tila onkin heikentynyt 2000-

luvulla erityisesti Pohjanmaalla sulfaattimaiden kuivatuksen takia. (Kangas 2010.)  

 

Laskeva pH-arvo ja metallipitoisuuksien nousu muuttavat vesieliöiden luonnollisia 

elinympäristöjä ja johtavat elinolosuhteiden heikentymiseen. Vesistöissä happamoitumi-

nen aiheuttaa pohjaeläimistön kuten simpukoiden sekä kasvi- ja eläinplanktonin lajimää-

rän pienenemistä. Liian hapan ympäristö häiritsee myös vesieliöiden suolatasapainoa. 

Happaman veden kohdatessa kalan kidusten neutraalin pinnan siihen liuenneet alumiini 

(Al) ja rauta (Fe) sakkautuvat kiduksiin haitaten hengitystä. Kotimaisista lajeista esimer-

kiksi lohikalat, rapu ja särkikalat sietävät huonosti happamuutta. (Hakala ja Välimäki 

2003, 81.) Pahimmillaan muutokset voivat johtaa eliöiden, kuten juuri kalojen kuolemiin. 

Tämän seurauksena kalakannat pienenevät ja ääritapauksessa lopputuloksena voi olla 

jopa kokonaisen lajin sukupuutto.  

 

Koska sulfidisavi on hyvin vetistä ja täten rakennusalustana painuvaa ja huonosti kanta-

vaa, sitä täytyy vahvistaa tai se täytyy korvata rakentamiseen paremmin soveltuvalla 

maalla. Jos esimerkiksi uutta väylää rakennettaessa sulfidisavea kaivetaan massanvaih-



10 

 

don yhteydessä maan pinnalle, savessa alkaa hapettumisreaktio joka johtaa maaperän si-

sältämien metallien liukenemiseen. Kaivun jälkeen sulfidimaamassoja ei voidakaan si-

joittaa ihan mihin tahansa. Metallipitoisuudet saattavat ylittää kaatopaikalle kelpaavan 

jätteen raja-arvot ja toisaalta hapan maa ei sovi kasvualustaksi esimerkiksi ympäristöra-

kentamisen kannalta. (Kangas 2010.) Tällöin ratkaisuna voi olla esimerkiksi maamassan 

neutraloiminen ja loppusijoittaminen läjitysalueelle.  

 

Muista vaikutuksista merkittävimpiä erityisesti väylähankkeen näkökulmasta ovat geo-

tekniikkaan ja erilaisiin rakenteisiin liittyvät ongelmat. Korroosion takia happamat sul-

faattimaat voivat rapauttaa betonirakenteita ja syövyttää teräsrakenteita. Lisäksi happa-

man sulfaattimaan geotekniset ominaisuudet ovat heikot, mistä voi aiheutua esimerkiksi 

kaivantojen reunojen sortumista. (Hannukkala et al. 2015.) Väylähankkeen kannalta kor-

roosiovaikutus on huomioitava erityisesti taitorakenteita, kuten siltoja, suunniteltaessa ja 

rakennettaessa. Mikäli korroosiovaaraa ei huomioida, voi esimerkiksi ylläpitojakson ai-

kana ilmetä ylimääräisiä kunnostuskuluja tai jopa turvallisuusriskejä tienkäyttäjille. Geo-

tekniset ominaisuudet tulee taas pitää mielessä massanvaihtoja ja kaivantoja tehdessä.  
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3 SULFIDISAVEN HAITTOJEN MINIMOIMINEN 

 

Tässä luvussa esitellään happamien sulfaattimaiden tunnistamiseen ja käsittelyyn liittyviä 

menetelmiä massanvaihdon kannalta. Maarakentamisessa pohjan vahvistamiseksi voi-

daan käyttää massanvaihdon lisäksi myös muunlaisia menetelmiä, kuten esikuormitusta, 

paalutusta, kevennysrakenteita tai stabilointia (Häkkänen 2014). Näille ominaista on se, 

ettei maamassoja tarvitse kaivaa ylös vaan vahvistus tapahtuu pehmeitä maita siirtämättä. 

Toisaalta esimerkiksi stabilointia voidaan käyttää myös massanvaihdon tukena. (Verta-

nen 2016.)  

 

Koska näissä vaihtoehtoisissa menetelmissä savimassoja ei myöskään sulfidisavien ta-

pauksessa jouduta kaivamaan ja siirtämään, ovat niiden ympäristövaikutukset massan-

vaihtoon verrattuna pieniä. Massanvaihto on savimaille rakennettaessa hyvin yleisesti 

käytetty menetelmä ja käytössä myös case-hankkeella Hamina–Vaalimaalla. Näistä syistä 

tässä työssä keskitytään nimenomaan massanvaihdolle tyypillisten työvaiheiden tarkas-

teluun sulfidisaven haittojen minimoimisen näkökulmasta. Ensin esitellään olemassa ole-

via tunnistusmenetelmiä, minkä jälkeen tutustutaan sulfidimaamassojen käsittelyyn.  

 

3.1 Sulfidisaven tunnistaminen 

 

Sulfidisavien tunnistaminen voidaan toteuttaa joko aistinvaraisesti tai erilaisilla pikates-

teillä, suhdeluvuilla tai luokittelumenetelmillä. Väylähanketta suunniteltaessa jo alkuvai-

heessa on hyvä tarkistaa, voiko hankealue sijaita mahdollisen sulfaattimaan alueella. Mi-

käli näin on, olisi alue hyvä tutkia mahdollisimman tarkasti etukäteen. Jos maa todetaan 

sulfidipitoiseksi, maan happamoitumisominaisuuksia tulee tutkia tarkemmin. Tulosten 

perusteella voidaan asettaa eritasoisia vaatimuksia käsittelytoimenpiteille. (Vertanen 

2016.)  

 

Vertasen (2016) mukaan yksiselitteistä, luotettavan tuloksen antavaa testiä ei toistaiseksi 

ole olemassa. Liikennevirastolle tekemässään diplomityössä hän tutkii erilaisia käytössä 

tai kehitteillä olevia tunnistus- ja luokittelumenetelmiä. Menetelmästä riippuen testaami-

sen kohteena on, onko maa sulfidipitoista vai ei tai vaihtoehtoisesti maamassan luokittelu 
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aineominaisuuksiensa perusteella. Maastossa tehtäviksi tunnistusmenetelmiksi soveltu-

vat aistinvaraisen tunnistamisen lisäksi Vertasen (2016) mukaan erilaiset pikatestit sekä 

mahdollisesti myös NAG- eli nettohapontuottomenetelmä.  

 

Aistinvaraisessa tunnistusmenetelmässä sulfidipitoisen maan tunnistaminen perustuu ni-

mensä mukaisesti näkö- ja hajuaistihavaintoihin. Pelkästään pyriittiä sisältävä maamassa 

on tummanharmaata, mutta vähäinenkin määrä monosulfidia värjää sen mustaksi (Har-

manen 2007). Todelliselle happamalle sulfaattimaalle ovat tyypillisiä punertavat ja kel-

lanruskeat saostumat. Kuvassa 2 kaivannon pohjalla näkyy tummaa, potentiaalista ha-

panta sulfaattimaata ja pintaosissa rusehtavaa, jo hapettunutta sulfaattimaata.  

 

 

Kuva 2. Potentiaalinen ja todellinen hapan sulfaattimaa kaivannossa. (Heikkinen 2009) 

 

Sulfidipitoinen maa sisältää rikkivetyä (H2S), joka voi aiheuttaa helposti tunnistettavan, 

mädän kananmunan hajun. Monissa tapauksissa happaman sulfaattimaan tunnistaminen 

ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, sillä sulfidikerrosten väri ei välttämättä poikkea ympä-

röivästä maasta eikä selvää ominaishajua ole. (Nieminen et al. 2016.) 
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Pikatestejä on olemassa erilaisia. Australiassa on yleisesti käytössä vetyperoksidin (H2O2) 

avulla tehtävä pikatesti, jossa maamassan annetaan reagoida vetyperoksidin kanssa. Mi-

käli pH on reaktion jälkeen alle 2.5, maa on potentiaalista hapanta sulfaattimaata. Verta-

sen (2016) mukaan menetelmän käyttöä Suomessa ei kuitenkaan ole toistaiseksi selvi-

tetty. Pikatestin voi suorittaa myös pH-mittauksen ja suolahapon avulla. Tämä menetelmä 

edellyttää kuitenkin maan laadun kartoitusta etukäteen. Arvioidun kaivusyvyyden ylä-

puolelta otetaan kairaamalla näyte, jonka happamuus selvitetään sähköisellä pH-anturilla. 

Rikin esiintyminen saadaan varmistettua tiputtamalla maanäytteen pinnalle laimeaa suo-

lahappoa. Sulfidipitoinen maa-aines reagoi suolahapon kanssa muodostaen vahvasti hai-

sevaa rikkivetyä. Nettohapontuotto- eli NAG-menetelmän perusperiaatteena on näytteen 

hapettaminen vetyperoksidilla, jonka jälkeen näyte titrataan emäksellä pH-arvoon 4,5 tai 

7. Emäksenä käytetyn reaktioaineen kulutuksesta taas pystytään laskemaan NAG-arvo. 

(Vertanen 2016.) 

 

Laboratoriotutkimukset liittyvät keskeisimmin väylähankkeen alkuvaiheeseen, jolloin 

hankealue kartoitetaan ennen rakentamisen aloittamista. Laboratoriossa suoritettavia tun-

nistusmenetelmiä ovat muun muassa inkubaatiomenetelmä, erilaiset luokitusmenetelmät 

kuten suomalainen, ruotsalainen ja Macksikin luokitusmenetelmä sekä neutraloimispo-

tentiaali NNP ja neutraloimissuhde NPR (Vertanen 2016). Väylähankkeelle näistä par-

haiten soveltuu suhteellisen nopea ruotsalainen luokitusmenetelmä, jonka avulla todettuja 

sulfaattimaita pystytään analysoimaan tarkemmin. Vertanen (2016) myös toteaa sen ole-

van vertailemistaan tunnistusmenetelmistä luotettavin.  

 

3.2 Sulfidisaven käsittely 

 

Kun maan on todettu sisältävän sulfideja, täytyy sen käsittely suunnitella ja toteuttaa asi-

anmukaisesti. Toisin kuin esimerkiksi pilaantuneet maat (Forsman et al. 2014), sulfi-

disavea ei yleensä luokitella jätelain (L. 17.6.2011/646) 5 § mukaiseksi jätteeksi, joten 

sen käsittelyyn ei myöskään vaadita ympäristölupaa. Massojen sisältämien aineiden pi-

toisuudet saattavat kuitenkin ylittää kaatopaikkajätteen raja-arvot, jolloin loppusijoitus 
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täytyy ratkaista muilla keinoin. Seuraavaksi tarkastellaan seikkoja, joilla sulfidisaven 

haittoja ehkäistään, kun pohjanvahvistusmenetelmäksi on valittu massanvaihto.  

 

3.2.1 Massanvaihto pohjanvahvistusmenetelmänä 

 

Massanvaihto on perinteinen pohjanvahvistusmenetelmä, joka on kehittynyt nykymuo-

toonsa 1960-luvulla. Se voidaan tehdä joko kaivamalla, kuten kuvassa 3, tai pengertä-

mällä eli pohjaantäyttönä. Massanvaihdon perusperiaatteena on pehmeiden maakerrosten 

poistaminen kantavaan maakerrokseen tai määräsyvyyteen asti ja korvaaminen kantavalla 

materiaalilla. (Tielaitos 1993.) Täyttömateriaali valitaan rakennuspaikalla vallitsevien 

olosuhteiden perusteella (Kujala 2005). Tielaitoksen selvityksen (1993) mukaan paras ja 

yleisin täyttömateriaali on louhe, mutta myös sora, moreeni tai hiekka sopivat kantavaksi 

materiaaliksi.  

 

Kuva 3. Massanvaihto kaivamalla. (Tielaitos 1993) 

 

Massanvaihto-menetelmän käyttöä rajoittavat Tiehallinnon (2003, 17) mukaan kaivan-

non vakavuuteen liittyvät tekijät ja kaivumassojen käsittelyn ympäristöhaitat. Massan-

vaihto kaivamalla sopii pohjanvahvistukseen erityisesti matalilla pehmeiköillä, joilla kan-

tava kerros on enintään viiden metrin syvyydellä. Syvemmilläkin pehmeiköillä massan-

vaihdon käyttäminen pohjanvahvistusmenetelmänä voi olla perusteltua, jos sopivaa täyt-

tömateriaalia on lähistöllä riittävästi saatavilla. (Kujala 2005.) 4-13 tai jopa lähemmäs 20 

metriä syvillä pehmeiköillä massanvaihto tehdään yleensä pengertämällä (Tiehallinto 

2003, 17).  
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Moottoritien kaltaisilla, pinta-alallisesti ja massamäärällisesti suurilla väylähankkeilla 

louhetta, soraa ja muuta täyttömateriaalia on yleensä runsaasti saatavilla, jolloin massan-

vaihto on monesti teknistaloudellisin pohjanvahvistuskeino toisin kuin esimerkiksi joil-

lakin taajama-alueiden pienemmillä infrahankkeilla. Koska case-esimerkkihankkeella 

massanvaihto tehdään kaivamalla, myös tässä luvussa keskitytään kaivamalla tehtävään 

massanvaihtoon ja sen ominaispiirteisiin sulfidimaiden kannalta. Kaivettavan maan ja tä-

ten myös sulfidisavien osalta massanvaihdon pääasialliset työvaiheet väylähankkeella 

ovat kaivu ja kaivumassan kuljetus sekä loppusijoitus.  

 

3.2.2 Kaivu ja kuljetus 

 

Massanvaihdon ensimmäinen vaihe työmaalla on kaivannon tekeminen. Liikenneviraston 

(2011) massanvaihdon suunnitteluohjeen mukaan savimaita kaivettaessa on huomioitava 

sulfaattisavista aiheutuva hapan valunta. Ennen kaivua maa voidaan tarvittaessa ennak-

kokäsitellä stabiloimalla tai neutraloimalla (Kerko et al. 2014). Liikennevirastolle teke-

mässään selvityksessä Kerko et al. (2014) toteaa, ettei sulfaattimaiden kaivuihin liittyvää 

ohjeistusta tai vakiintuneita käytäntöjä ole tullut esille. Selvityksen mukaan ohjeistuksissa 

onkin hankekohtaisia eroja esimerkiksi stabiloinnin ja neutraloinnin osalta.  

 

Sulfidisaven haittojen minimoimiseksi kaivu kannattaa suunnitella ja toteuttaa siten, että 

kaivantoon pääsee valumaan mahdollisimman vähän sadevesiä. Tämä voi onnistua esi-

merkiksi muotoilemalla maanpinnan kaltevuuksia tai patoamalla/kaivamalla ojia tilapäi-

sesti (Liikennevirasto 2015). Pienessä työkohteessa myös erilaiset kattorakenteet tai kai-

vannon peittäminen voi olla mahdollista. Tällöin sadevedet eivät pääse huuhtomaan sul-

fidipitoista maa-ainesta mukanaan ympäristöön.  

 

Kaivumassojen käsittely voidaan tehdä joko hankealueella tai ne voidaan viedä sellaise-

naan muualle. Välivarastointi tai neutralointi hankealueella ei aina ole mahdollista tilan-

puutteen tai ympäristöviranomaisten ohjeistuksen takia, mikäli kohteen läheisyydessä on 

esimerkiksi herkkä pintavesistö. (Kerko et al. 2014.) Sulfidisaven kannalta kuljetuksen 

merkittävin ympäristöhaitta on vetelien massojen valuminen kuljetusteille ja ympäris-
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töön. Vetelät läjitysmassat likaavat ympäristöä pahiten syyssateiden aikaan. Kesällä kul-

jetuksen aikana ympäristöön leviävät massat taas kuivavat nopeasti. (Liikennevirasto 

2011.) Tämä voi olla sulfidipitoisten maiden kannalta ongelmallista, sillä sen kuivuessa 

ja reagoidessa hapen kanssa pääsee muodostumaan haitallista rikkihappoa.  

 

Sulfidisavien kuljetuksessa massojen ympäristöön valumista voidaan estää esimerkiksi 

tiivisrakenteisilla kuljetusvälineillä, tasaisiksi rakennettavilla työmaateillä sekä suunnit-

telemalla matkat kaivupaikalta läjitysalueelle mahdollisimman lyhyiksi (Liikennevirasto 

2015). Ainakin teoriassa massojen sijoittelulla kuljetuslavalle koostumuksen mukaan, 

esimerkiksi lastattaessa kuivempaa maata vetisen päälle, pystytään jossakin määrin eh-

käisemään savien valumista kuljetuksen aikana.  

 

3.2.3 Läjitys 

 

Läjityksellä tarkoitetaan kaivumassan sijoittamista sille varatulle loppusijoituspaikalle eli 

läjitysalueelle. Hienorakeisia maalajeja, kuten savea, ei yleensä pystytä hyötykäyttämään 

vaan ne loppusijoitetaan läjitysalueelle, maankaatopaikalle tai kaatopaikalle (Kerko et al. 

2014). Massanvaihdossa kaivamalla tulee varmistaa massojen läjitettävyys ja läjitysalu-

eiden pohjasuhteet (Tiehallinto 2003, 18). Kuten jo aiemmin todettiin, maamassaa voi-

daan tarvittaessa lujittaa stabiloinnilla eli sekoittamalla massaan sideainetta läjityksen 

helpottamiseksi. Tästä voi olla hyötyä, mikäli sulfidisavimassa on hyvin vetistä.  

 

Kaivettujen massojen läjitys voidaan tehdä pohjaveden pinnan ylä- tai alapuolelle tai 

nämä yhdistämällä. Mikäli läjitys tapahtuu pohjaveden pinnan alapuolelle, massat sijoi-

tetaan hapettomiin olosuhteisiin, jolloin sulfidisaven haitoilta vältytään. Tällaisten läji-

tysalueiden löytäminen voi kuitenkin olla haastavaa. Pohjaveden pinnan yläpuolelle läji-

tettäessä sadevedet voivat huuhtoa sulfidien hapettumistuotteita ympäristöön, jolloin esi-

merkiksi läjitysmassojen peittämisellä ja eristämisellä voidaan ehkäistä haitallisia vaiku-

tuksia. (Vertanen 2016.) 

 

Sulfaattimaa-alueilla läjittämisessä tärkeintä onkin hapettumisen ja happaman, metallipi-

toisen valunnan estäminen ympäristöön ja muihin vesistöihin, kirjoittaa Vertanen (2016) 
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Pousettea mukaillen. Hänen mukaansa massojen neutralointi voidaan tehdä vaihtoehtoi-

sesti joko läjitettäväksi meneville kaivumassoille tai läjitysalueelta lähteville vesille. Mi-

käli kaivettavaa massaa on paljon, etukäteen neutralointi esimerkiksi kalkitsemalla voi 

koitua kalliiksi ja tehottomaksi vaihtoehdoksi. Tällöin on huolehdittava siitä, että läjitys-

alueelta ei pääse ympäristöön happamia valumia esimerkiksi sadevesien mukana. Veden 

läpäisy on estettävä sekä läjitysalueen pohjarakenteissa että reunapenkereissä ja läjitys-

alueelta ympäristöön johdettavat vedet on ensin neutraloitava.  

 

Läjityksen päätyttyä alue peitetään, jotta maan kuivuminen, hapettuminen ja veden pääsy 

läjitettyyn maahan estetään. Lisäksi sen avulla estetään luiskien eroosiota ja luodaan kas-

vualusta maisemointia varten. Peittokerroksen alla maamassa myös painuu ja tiivistyy. 

(Vertanen 2016.) 

 

3.2.4 Vesienhallinta ja seurantatoimenpiteet 

 

On hankekohtaista, kuinka väylien kuivatus ja vesienhallinta toteutetaan. Kuivatuksen 

tehtävänä on johtaa väylien pinnalle ja rakenteisiin kertyvät vedet muualle. Vesienhallin-

nassa toimenpiteet taas kohdistuvat pohja-, pinta- ja hulevesiin. (Kerko et al. 2014.) Sul-

faattimaa-alueella massanvaihdon vaikutus pohjaveden tasoon tulisi minimoida ja tarvit-

taessa pohjaveden pinnan tasoa on tarkkailtava mittaamalla (Vertanen 2016).  

 

Pohjaveden pinnan alentaminen esimerkiksi alikulkuja varten sekä syvät leikkaukset ja 

massanvaihdot aiheuttavat sulfaattimaiden altistumista hapelle. Mikäli työmaalta tai val-

miilta väylältä lähteviä kuivatusvesiä joudutaan johtamaan herkkään vesistöön, esimer-

kiksi taimenjokeen (kuten case-hankkeen tapauksessa), sulfidisavien aiheuttamat ympä-

ristövaikutukset voivat olla merkittäviä. (Kerko et al. 2014.) Tällaisissa tapauksissa neut-

raloimisen tarve ja happamien tai metallipitoisten valumien pääsyn ehkäiseminen lähis-

töllä sijaitseviin vesistöihin korostuu entisestään. Kaiken kaikkiaan sulfaattimaita käsitel-

täessä vesien hallintaan on kiinnitettävä väylähankkeella erityistä huomiota, jotta ympä-

ristön tilaa ei heikennetä.  
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Mikäli esimerkiksi läjitys- tai muuta loppusijoitusaluetta varten on hankittu ympäristö-

lupa, lupaehdoissa on todennäköisesti määrätty seurannasta ympäristövaikutusten tark-

kailemiseksi. Seurantaan voi kuulua esimerkiksi pinta- ja pohjavesinäytteiden otto sään-

nöllisesti. Rakentamisen aikaisella läjitysalueella taas ei välttämättä vaadita ollenkaan 

seurantaa toiminnan aikana tai sen jälkeen. Tällöin vaikutukset ympäristöön voivat jäädä 

epäselviksi. (Kerko et al. 2014.) Seurannan avulla pystytään tarkkailemaan sulfidisavien 

vaikutuksia ja reagoimaan, mikäli ympäristön tila heikkenee alkuperäisestä tai sallitusta 

tasosta. Näytteenotot tulisi aina teetättää ammattitaitoisella mittaajalla ja asianmukaisia 

välineitä käyttäen.  

 

Tämän työn puitteissa ei ilmennyt selkeää ohjeistusta siihen, kuinka usein ja kuinka kauan 

väylän rakentamisen aikana ja sen valmistumisen jälkeen seurantaa olisi suositeltavaa 

suorittaa hankkeella, jolla käsitellään sulfidipitoisia maita. Suomen ympäristökeskuksen 

julkaisussa Mäenpää ja Tolonen (2011) nimeävät vesiensuojelun keskeisiksi ohjauskei-

noiksi muun muassa happamiin sulfaattimaihin liittyvän tiedotuksen ja neuvonnan lisää-

misen kaikilla sektoreilla, kustannustehokkaiden menetelmien käyttöönoton happamien 

sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi sekä niiden huomioimisen varmis-

tamisen jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa lainsäädännön tai sitä täydentävän ohjeistuk-

sen avulla. Tämän perusteella voidaan olettaa, että tulevaisuudessa sekä tietoisuus että 

ohjeistus sulfaattimaiden kanssa toimimiseen tulevat kehittymään entisestään.  

 

3.2.5 Sulfidisaven huomioiminen rakenteissa  

 

Geo- ja rakennusteknisessä suunnittelussa sulfaattimaiden vaikutus arvioidaan ympäris-

töolosuhteiden aggressiivisuuden perusteella. Esimerkiksi siltojen teräsrakenteissa kor-

roosiota aiheuttavat rikkipitoisten maiden sulfaatteja sulfideiksi pelkistävät SRB-baktee-

rit (engl. ”sulphate reducing bacteria”). Sulfidin reagoidessa vedyn kanssa muodostuu 

metalleja syövyttävää rikkivetyä tai ferrosulfidia. Myös SRB-bakteerien aiheuttamat hap-

pipitoisuuserot, liukenemattomat sulfidit tai katodinen depolarisaatio voivat edesauttaa 

korroosiota. Nämä bakteerit toimivat tyypillisesti neutraalissa 6-8 pH:ssa. Toistaiseksi ei 

kuitenkaan ole tiedossa työkalua SRB-bakteerien aiheuttaman korroosion arviointiin. 

(Kerko et al. 2014.) 
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Betoniin kohdistuva kemiallinen rasitus taas arvioidaan ympäristöluokittain, jotka mää-

räytyvät maaperän sulfaattipitoisuuden mukaan. Pohjavedessä ympäristöluokkaan vai-

kuttaa myös pH, aggressiivinen hiilidioksidi sekä ammonium- ja magnesiumioni. Mikäli 

betonirakenteisiin kohdistuva kemiallinen rasitus todetaan tietyt raja-arvot ylittäväksi, tu-

lee rakentamisessa käyttää sulfaatinkestävää sementtiä. (Kerko et al. 2014.) 
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4 CASE: SULFIDISAVEN TUNNISTAMINEN JA KÄSITTELY 

E18 HAMINA–VAALIMAA -HANKKEELLA 

 

Tämän case-esimerkin tarkoituksena on pohtia sulfidisaven tunnistamiseen ja käsittelyyn 

hankekohtaisesti valittujen menetelmien ja niihin liittyvän ohjeistuksen toteutumista käy-

tännön tasolla. Case-tapauksena toimii Haminan ja Vaalimaan välille rakennettava E18-

moottoritie. Tarkastelun pääasiallisena lähteenä käytetään hankkeen asiantuntijoille teh-

tävää haastattelututkimusta. Tulosten pohjalta analysoidaan muun muassa sitä, mitkä me-

nettelytavat toimivat käytännön tasolla hyvin ja mitkä taas heikommin. Tarkoituksena on 

myös koota kehitysehdotuksia tulevien väylähankkeiden varalle.  

 

4.1 Hankkeen esittely 

 

E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeella uutta moottoritietä rakennetaan 32 km ja muita tie- 

ja katuyhteyksiä yhteensä 64 km. Valtatie 7 rakennetaan moottoritieksi, ja se on viimei-

nen osuus Turusta aina itärajalle saakka kulkevaa E18-moottoritietä. Lännessä tie liittyy 

Haminan ohikulkutiehen ja idässä moottoritie ulottuu Vaalimaan kiertoliittymään raja-

aseman läheisyyteen. (Liikennevirasto 2016.) Hankealue on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. E18 Hamina–Vaalimaa -hankealue. (Liikennevirasto 2016) 

 

Haminan ja Vaalimaan välisellä tieosuudella liikkuu noin 6000 ajoneuvoa päivittäin. 

Näistä yli puolet ylittää rajan. Raskaan liikenteen määrä on noin 30 % rajan ylittävistä 
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ajoneuvoista. Liikenneviraston (2016) mukaan moottoritien ansiosta matka-aika lyhenee, 

melu- ja päästöhaitat valtatienvarren asukkaille vähenevät, alueen elinkeinoelämä vilkas-

tuu ja tienkäyttäjien turvallisuus lisääntyy. Tällä hetkellä noin kuusi onnettomuutta vuo-

dessa johtaa tiejaksolla henkilövahinkoihin. (Liikennevirasto 2016.) 

 

Hankkeen urakkamuotona on elinkaarimalli, PPP (engl. ”Public Private Partnership”), 

joka tarkoittaa tarjousvaiheessa valitun palveluntuottajan vastaavan rahoituksesta, suun-

nittelusta, rakentamisesta sekä kunnossapidosta kunnossapitojakson loppuun eli vuoteen 

2034 saakka. E18 Hamina–Vaalimaa -väylähankkeen tilaaja on Liikennevirasto ja palve-

luntuottaja Tieyhtiö Vaalimaa Oy. Pääurakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy. Hankkeen 

investointikustannukset ovat 265 miljoonaa euroa. (Liikennevirasto 2016.) 

 

4.2 Sulfidisaven tunnistamiselle ja käsittelylle valitut menetelmät 

 

Tämän luvun osalta tutustuttiin Hamina–Vaalimaa -hankkeen urakka-asiakirjoihin ja eri-

tyisesti Liikenneviraston (2015) laatimaan menettelyohjeeseen sulfidisavista. Doku-

mentti toimii hankkeella ohjenuorana ja määrittää täten sulfidisaven tunnistamiselle ja 

käsittelylle valitut menetelmät. Menettelyohjeessa toimenpiteet sulfidisaven haitallisten 

vaikutusten minimoimiseksi on jaettu kahteen osaan: sulfidisavimaiden käsittelyyn ja 

ympäristövaikutusten hallintaan. Myös tämä luku on alaotsikoitu sen mukaisesti.  

 

Sulfidisavitutkimuksia tehtiin hankkeella teräs- ja betonirakenteiden mitoitusta varten tie-

suunnitelmavaiheessa vuonna 2013. Tiesuunnitelman täydentämisvaiheessa, keväällä 

2014, pehmeiköillä tehtiin lisää tutkimuksia yhteensä 55 pisteestä. Tutkimustulokset eivät 

kuitenkaan viitanneet mahdollisiin sulfidisaviin. Loppukesästä 2014 huomattiin, että tut-

kimustulosten käsittelyssä oli tapahtunut virhe yksikkömuunnoksissa. Lelun eritasoliitty-

män alueella havaittiin olevan korkeita rikkipitoisuuksia, jotka viittasivat sulfidisaviin. 

Loppuvuoden aikana Liikennevirasto teki lisää tutkimuksia sulfidisavialueiden laajuuden 

selvittämiseksi. (Liikennevirasto 2015.) 
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Yhteensä sulfidisavitutkimuksia on tehty 80 pisteessä, joista 44:stä on otettu näytteitä la-

boratorioanalyysia varten. Loput on tehty aistinvaraisina määrityksinä. Lisäksi ojavesien 

laatumittauksia oli marraskuuhun 2014 mennessä tehty 38 pisteessä niiden alkutilantei-

den määrittämiseksi. (Liikennevirasto 2015.) Tulosten pohjalta laadittiin Liikenneviras-

ton toimesta menettelyohje, jossa määritetään hankkeen yleiset toimintatavat liittyen sul-

fidisavien käsittelyyn, sijoittamiseen, ympäristövaikutusten hallintaan ja seurantaan.  

 

4.2.1 Sulfidipitoisten maiden tunnistaminen, käsittely ja sijoittaminen 

 

Hankealue on jaettu tehtyjen tutkimusten perusteella tunnistetun ja tunnistamattoman sul-

fidisaven alueisiin. Etukäteen tunnistamattomilla alueilla rakennustyön aikainen sulfi-

disavien tunnistaminen tapahtuu aistinvaraisesti. Hankkeen työntekijät koulutetaan erilli-

sellä perehdytyksellä tunnistamaan savia pääurakoitsijan eli YIT Rakennus Oy:n toi-

mesta. Mikäli työntekijä havaitsee sulfidisavimassaa, hänen tulee viipymättä keskeyttää 

työt ja ilmoittaa asiasta työnjohdolle.  

 

Hankealueella tehdään pohjarakenteiden vahvistamiseksi massanvaihtoja, joiden yhtey-

dessä pehmeä savimaa kaivetaan pois ja tilalle ajetaan louhetta. Sulfidisaven kohdalla 

työvaihesuunnitteluun tulee menettelyohjeen mukaan kiinnittää erityistä huomiota. Kul-

jetuslavalle päätyvä vesimäärä tulisi minimoida. Kaivutyön yhteydessä sadevesien pää-

seminen kaivantoon estetään maanpinnan kaltevuuksien muotoilulla sekä tarvittaessa ti-

lapäisesti ojien patoamisella tai kaivamisella. (Liikennevirasto 2015.) 

 

Sulfidisavet kuljetetaan niille varatuille läjitysalueille tielinjaa ja työmaateitä pitkin niin, 

ettei sulfidisavia tai sen vesiä päädy vesistöön haitallisessa määrin. Kuljetuslavojen tulisi 

olla tiivisrakenteisia. Työmaateiden kuntoon ja pituuskaltevuuteen kiinnitetään erityistä 

huomiota massojen ympäristöön valumisen minimoimiseksi. (Liikennevirasto 2015.) 

 

Tiesuunnitelmassa huomioidun massatasapainon mukaisesti puhtaat kaivumassat hyö-

dynnetään mahdollisuuksien mukaan hankeen alueella esimerkiksi erilaisissa maisema-

rakenteissa. Loput massat sijoitetaan tiesuunnitelmaan merkityille läjitysalueille mahdol-

lisimman lähelle kaivupaikkaansa. Sulfidisavia sisältävät läjitysalueet rakennetaan siten, 
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etteivät kaivetut maamassat pääse kosketuksiin ympäristön veden tai hapen kanssa. Läji-

tysalueelle satavat vedet johdetaan ojaa pitkin lasketusaltaaseen. Läjitysalueet peitetään 

lopputäytön yhteydessä. Menettelyohjeen mukaan vaiheittainen täyttäminen ja peittämi-

nen voi olla mahdollista. (Liikennevirasto 2015.) Kuvassa 5 on esitettynä läjitysalueiden 

perusperiaate.  

 

Kuva 5. Läjitysalueen poikkileikkauksen periaatekuva. (Liikennevirasto 2015) 

 

Läjitysalueen reunapenkereiden vakavuus varmistetaan pohjanvahvistuksella. Penkereen 

sisäreuna tiivistetään suodatinkankaan tai sopivarakeisen maamateriaalin päälle sijoitet-

tavan moreenin tai saven avulla vettä läpäisemättömäksi. Läjityksen loppuvaiheessa alue 

muotoillaan siten, että pintavedet valuvat keskeltä ulospäin. Sulfidisaven päälle levitetään 

puolen metrin kerros heikosti vettäläpäisevää täyttömateriaalia, jotta sadevesi ei joudu 

kosketuksiin sulfidipitoisen maan kanssa. Lisäksi raivausmassoja ja muita maamassoja 

levitetään metsityksen mahdollistamiseksi noin 0,5-2 metrin kerros. (Liikennevirasto 

2015.) 

 

Happamuutensa vuoksi sulfidisavet voivat vaikuttaa pintavesien laatuun esiintymisalu-

eellaan. Läjityksessä pyritään varmistamaan, ettei pintavesien laatu heikkene. Sijoitus-

paikan sisäiset vedet johdetaan suljettavan viipymälammikon kautta laskuojaan niin, että 

samalla mitataan vesien happamuutta jatkuvatoimisilla mittareilla. Mikäli vedet todetaan 

liian happamiksi, niitä neutraloidaan kalkitsemalla. Osa viipymälammikoista on varus-

tettu kalkkikivipadolla, kuten kuvassa 6. (Liikennevirasto 2015.) Kalkkikivipadon läpi 

kulkiessaan hapan vesi neutraloituu.  
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Kuva 6. Kalkkikivipatoja viipymälammikossa Hamina–Vaalimaa -hankealueella. (Kotro 2016) 

 

4.2.2 Ympäristövaikutusten hallinta 

 

Sulfidisavien osalta ympäristövaikutusten hallintaan kuuluvat Hamina–Vaalimaa -hank-

keella ennakkotoimenpiteet läjitysalueiden soveltuvuuden varmistamiseksi, ennakkotut-

kimukset pinta- ja pohjavesien tilasta, vesien hallinta ja neutralointi sekä tarkkailu.  

 

Ennakkotoimenpiteisiin lukeutuvat läjitysalueiden pohjamaan laadun sekä pintavesien 

purkureittien tarkistus. Sulfidisavien läjitysalueilta estetään veden imeytyminen pohjave-

sikerrokseen. Tarvittaessa tämä on toteutettu tiivistämällä läjitysalueen pohja moreenilla 

tai savella, jotka läpäisevät heikosti vettä. Pintavesien purkureittien suunnittelulla taas on 

varmistettu, ettei lähialueen vesistöihin kulkeudu lähtötilannetta happamampia tai metal-

lipitoisia vesiä. (Liikennevirasto 2015.) 

 

Läjitysalueiden purkuojien vedenlaatu on selvitetty ennen rakentamisen aloittamista tie-

tyistä pisteistä mittaamalla. Pohjavesien lähtötilanteen laatu on selvitetty pohjavesiput-

kista ja mahdollisista sulfidisavien sijoitusalueen läheisistä talousvesikaivoista. Lisäksi 



25 

 

vesistöjen eliöstön laatua selvitetään menettelyohjeen mukaan tarvittaessa, eli vesien 

pH:n laskiessa luonnontilaisesta tai alle 4,5:n työmaatoiminnan seurauksena. (Liikenne-

virasto 2015.) 

 

Vesien hallintaan liittyy olennaisesti happamien sulfaattimaiden loppusijoittamisen to-

teuttaminen niin, että maamassat peitetään siten, etteivät ne lopputilanteessa altistu ha-

pelle tai pinta- ja sadevesille eikä happamoituneita vesiä pääse hallitsemattomasti ympä-

ristöön. Menettelyohjeessa suotovesien neutraloinnin menetelmiksi mainitaan muun mu-

assa kalkitus sekä kalkkirouhepadot (kuvassa 6 ylempänä) ja -pohjat, jotka ovat yleisiä 

kaivosteollisuudessa ja happamien sulfaattimaiden ojavesien neutraloinnissa. (Liikenne-

virasto 2015.) 

 

Haitallisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi hankkeelle on laadittu laaja tarkkai-

luohjelma. Siihen kuuluu muun muassa massanvaihtomaiden tarkastukset tarvittaessa, lä-

jitysalueiden peittorakenteen toimivuuden tarkkailu sekä pinta- ja pohjavesien laadun 

tarkkailu. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksella ja Haminan kaupungin ympäristönsuoje-

luviranomaisella on ajantasainen mittaustulosten seurantamahdollisuus LOUHI-palvelun 

kautta. Tarkkailusta laaditaan edellä mainituille viranomaisille vuosittain myös yhteen-

vetoraportti. (Liikennevirasto 2015.) 

 

4.3 Sulfidisaveen liittyvän ohjeistuksen toteutuminen käytännössä  

 

Seuraavaksi tarkastellaan case-tuloksia ja paneudutaan yhteen työn tutkimuskysymyk-

sistä eli siihen, kuinka sulfidisaven käsittelyyn valitut menetelmät toimivat käytännössä. 

Ensin esitellään tässä työssä tutkimusmenetelmänä käytetty haastattelu yleisesti. Lisäksi 

esitellään haastateltavat henkilöt. Tämän jälkeen käsitellään haastattelujen tulokset. Lo-

puksi tulokset analysoidaan ja tehdään tämän hankkeen kannalta olennaiset johtopäätök-

set, joiden pohjalta pyritään luomaan kehitysehdotuksia tulevien hankkeiden varalle.  
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4.3.1 Haastattelun toteuttaminen 

 

Casen tutkimusmenetelmänä käytetään haastattelua. Hirsjärvi ja Hurme (2001, 41) mää-

rittelevät haastattelun tutkimuksen tiedonkeruutapana, jossa henkilöiltä kysytään heidän 

omia mielipiteitään tutkimuksen kohteesta ja vastaus saadaan puhutussa muodossa. Haas-

tattelu koostuu sekä kielellisestä että ei-kielellisestä kommunikaatiosta. Haastattelutyyp-

pejä voidaan lajitella monella tavalla. Tämän case-tutkimuksen tekemiseksi on käytetty 

puolistrukturoitua eli puolistandardisoitua haastattelua, joka on yksi tutkimushaastattelun 

lajityypeistä. Puolistrukturoidulle haastattelulle tyypillistä on esimerkiksi se, että kysy-

mykset ovat ennalta suunniteltuja, mutta haastattelija voi vaihdella niiden järjestystä tai 

sanamuotoa. (Hirsjärvi ja Hurme 2001, 43, 47)  

 

Tutkimuksen tekemiseksi haastateltiin kuutta henkilöä, jotka kaikki työskentelevät Ha-

mina–Vaalimaa -hankkeella joko tilaajan tai palveluntuottajan palveluksessa. Haastatel-

lut henkilöt tilaajan puolelta ovat projektipäällikkö Juha Sillanpää Liikennevirastosta ja 

konsultti Michael Träskelin Sweco PM Oy:stä. Palveluntuottajaa haastattelututkimuk-

sessa edustavat päärakennuttajan eli YIT Rakennus Oy:n suunnittelupäällikkö Kari-Matti 

Malmivaara, ympäristöpäällikkö Eija Multanen sekä kaksi hankeosapäällikköä, Seppo 

Sirola ja Mikko Korhonen. Kaikki haastatellut ovat oman alansa asiantuntijoita: hankeo-

sapäällikköjen ansiosta haastatteluun saadaan käytännön tietoa suoraan työmaalta, kun 

taas tilaajan edustajat ovat olleet laatimassa muuan muassa sulfidisaviin liittyvää menet-

telyohjetta.  

 

Haastattelut toteutettiin elokuussa 2016. Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. 

Haastattelut tehtiin yksilö- ja parihaastatteluina, joten kysymyksiä on muokattu aina haas-

tateltavan mukaan. Täten kaikkia liitteen 1 kysymyksiä ei ole kysytty kaikilta haastatel-

tavilta. Myös kysymysten muotoilut ovat saattaneet vaihdella jossakin määrin haastatte-

lusta riippuen. Haastattelukysymysten runko on kuitenkin pääasiassa ollut kaikille sama. 

Kysymykset liittyvät sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheeseen. Päänäkökulmina ovat 

kehityskohteiden pohtiminen ja tiettyjen Liikenneviraston menettelyohjeesta tai Kaak-

kois-Suomen ELY-keskuksen (2014) lausunnosta poimittujen ohjeiden käytännön toteu-

tumisen arvioiminen.  
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4.3.2 Haastattelujen tulokset 

 

Haastatteluja ei käydä läpi kokonaan, vaan niistä on poimittu työn kannalta merkittävim-

piä huomioita ja havaintoja. Vastauksia on pyritty yhdistelemään siten, että haastattelujen 

tulokset noudattavat pääasiassa seuraavaa käsittelyjärjestystä: tunnistaminen, kaivu ja 

kaivannot, kuljetus, läjitys, vesienhallinta ja seuranta, haastavimmat työvaiheet yleisesti 

ottaen sekä hyväksi havaitut menettelytavat.  

 

Sulfidisavet vaikuttavat väylähankkeessa suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Jo tarjous-

vaiheessa tilaajan tulee tiedottaa tarjoajia sulfidisavista. Tämän takia sulfidisavien kartoi-

tus ja tarvittavat tutkimukset tulee olla tehtynä jo etukäteen. (Träskelin 24.8.2016.) Kun-

nossapitoon sulfidisavet eivät sen sijaan suoranaisesti vaikuta, sillä kuormituksen loput-

tua saostusaltaat puretaan (Malmivaara, haastattelu 18.8.2016).  

 

Hankeosapäälliköt Sirola (haastattelu 29.8.2016) ja Korhonen (haastattelu 25.8.2016) 

ovat kokeneet pääurakoitsijan eli YIT:n järjestämät sulfidisaviperehdytykset hyödylli-

siksi. Korhosen (haastattelu 25.8.2016) mielestä perehdytykset herättävät työntekijöitä 

kiinnittämään työmaalla erityistä huomiota esimerkiksi pumppausten suuntiin ja saven 

kuljetukseen läjitysalueille. Sen sijaan aistinvaraista tunnistamista ei pidetty haastatelta-

vien keskuudessa täysin aukottomana menetelmänä. Träskelinin (haastattelu 24.8.2016) 

mukaan aistinvarainen tunnistaminen ei toimi potentiaaliseen happamaan sulfaattimaa-

han, joka voi ulkoisilta ominaisuuksiltaan ja hajultaan muistuttaa tavallista savimaata. 

Sirolan (haastattelu 29.8.2016) mielestä tunnistaminen taas ei kuulu esimerkiksi kone-

kuskin tehtäviin, ja kentälle kaipailtaisiinkin selkeämpää tunnistustapaa. Nykyiset kaivin-

koneet ovat tiiviitä, jolloin poikkeavaa hajua ei välttämättä pysty ajoneuvon kopista edes 

huomaamaan (Korhonen, haastattelu 25.8.2016). Kuitenkin monesti esimerkiksi pilaan-

tuneiden maidenkin tunnistaminen tapahtuu aistinvaraisesti, jolloin maamassojen tarkis-

taminen on kaivajan vastuulla (Sillanpää, haastattelu 18.8.2016).  

 

Korhosen (haastattelu 25.8.2016) ja Sirolan (haastattelu 29.8.2016) mukaan rakentami-

senaikaiseen työmaalta lähtevien vesien hallintaan tulee kiinnittää sulfidisavihankkeella 
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tavallista enemmän huomiota. Teoriassa sadevesien valuminen massanvaihtokaivantoi-

hin voisi olla hyvä estää esimerkiksi pienillä vallirakenteilla (Träskelin, haastattelu 

24.8.2016). Käytännössä sadevesien hallitseminen on kuitenkin haastavaa eikä se Sirolan 

(haastattelu 29.8.2016) mukaan ole mahdollista ilman kattorakenteita. Valumavedet voi-

daan pyrkiä ohjaamaan massanvaihdon ohi, mutta mahdollisuudet riippuvat työkohteesta 

(Sirola, haastattelu 29.8.2016). Työmaalla ollaankin keskitytty pääasiassa työmaalta läh-

tevien vesien hallintaan (Korhonen, haastattelu 25.8.2016).  

 

Hankkeella on otettu matkan varrella opiksi massojen kaivun osalta esimerkiksi siinä, että 

kuljetusajoneuvon lavalle pyritään lastaamaan mahdollisimman vähän vettä. Märemmät 

massat sijoitetaan lavan etuosaan, ja takaosaan lastataan kuivempaa maata estämään mär-

kien massojen valumista kuljetuksen aikana. (Korhonen, haastattelu 18.8.2016.) Myös 

kuljetusreittien kunnon ylläpitämistä on kehitetty rakentamisvaiheen alkutilanteesta (Si-

rola, haastattelu 29.8.2016). 

 

Liikenneviraston (2015) sulfidisavien käsittelyn menettelyohjeessa määritetään, ettei sa-

vea saa kuljetuksen aikana kulkeutua ympäristöön haitallisissa määrin. Erityisesti ura-

koitsijaa edustavat haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että ympäristölle haitallisen ja 

haitattoman kulkeutumisen rajan määritteleminen on ongelmallista. Korhosen (haastat-

telu 25.8.2016) mukaan työmaalla tähdätään siihen, ettei laskuojiin aiheuteta samentu-

mista ja toimenpiteet käynnistetään työssäoloaikana välittömästi esimerkiksi jatkuvatoi-

misten sameus- ja pH-mittareiden hälyttäessä.  

 

Kuljetuksen aikaisia haittoja torjutaan esimerkiksi valitsemalla kuljetusreitit siten, että 

ojien ylitystä vältetään (Träskelin, haastattelu 24.8.2015). Sirolan (haastattelu, 29.8.2016) 

mukaan myös läjitysalueelle sijoittamisessa tulee huomioida valumien estäminen vesis-

töihin. Lisäksi sulfidisavien ympäristöön kulkeutumista ehkäistään kuljetuksen aikana 

huomioimalla työmaateiden pituuskaltevuus. Joissakin tapauksissa tiealueen haltuunotto-

rajat kuitenkin estävät optimaalisen kaltevuuden käytön (Multanen, haastattelu 

18.8.2016). Massojen valumista kuljetuslavoilta ei pystytä täysin estämään, joten työmaa-
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teitä siivotaan aina tarvittaessa ja viimeistään massanvaihtokohteen valmistuttua. Työ-

maateiden tulee myös täyttää turvallisuusvaatimukset eli olla ajettavissa pelastusajoneu-

voilla. (Korhonen, haastattelu 25.8.2016.)  

 

Sulfidisavien huomioiminen väylähankkeella aiheuttaa tavallisesta poikkeavia toimenpi-

teitä erityisesti läjitysalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Reunapenkereiden pak-

suus määräytyy sulfidisaville tarkoitetulla läjitysalueella samalla perusteella kuin tavalli-

sellakin läjitysalueella eli penkereiden tulee olla geoteknisesti kestäviä. Sen sijaan tiivey-

teen tulee sulfidisavien osalta kiinnittää erityistä huomiota. Suotovesien valuminen läji-

tysalueelta ympäristöön estetään tiivistämällä penkereet esimerkiksi savella tai tällä hank-

keella käytettävällä moreenilla. (Sillanpää, haastattelu 18.8.2016.) 

 

Saostusaltaita käytetään normaalistikin hienoaineksen keräämiseen moottoritiehank-

keilla, joilla läjitysalueet ovat suuria. Sulfidisavien vesien happamoittamisvaikutuksen 

takia altaat vaativat kuitenkin neutralointia. (Sillanpää, haastattelu 18.8.2016.) Malmi-

vaaran (haastattelu 18.8.2016) mukaan tällä hankkeella uusina asioina ovat tulleet selkey-

tysaltaiden kalkkikivipadot ja sulkukaivot. Saostusaltaiden kalkitsemisen vaihtoehtona 

olisi voinut olla myös maamassojen kalkitus jo ennen läjitystä, mutta Sillanpään (haas-

tattelu 18.8.2016) mukaan se olisi ollut verrattain kallis menetelmä.  

 

Pariin ensimmäisenä rakennettuun kalkkikivipatoon ei asennettu suodatinkangasta, mutta 

myöhemmin se on lisätty hidastamaan veden virtausta (Multanen, haastattelu 18.8.2016). 

Myös raekokoa on kehitelty matkan varrella. Padon pintakerrosten olisi hyvä olla vettä 

läpäiseviä, jotta neutralointi toimii myös mahdollisen tulvimisen aikana. (Malmivaara, 

haastattelu 18.8.2016.) 

 

Avoimella läjitysalueella rikkihapon muodostumisen estämiseksi pohdittiin hankkeen al-

kuvaiheessa kalkin sekoittamista savimassoihin. Läjitysalueelle ajettava massa on kuiten-

kin hyvin vetistä, eikä sulfidipitoinen maa pääse täten kunnolla reagoimaan ilman kanssa. 

(Träskelin 25.6.2016.) Ennen lopputäyttöä rikkihapon muodostumista ei pystytä täysin 
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estämään. Muodostuvan rikkihapon määrä on pääurakoitsijalla tutkinnan alla. Lisäksi sa-

devedet huuhtovat mukanaan mahdollisesti syntyvää rikkihappoa neutralointialtaisiin. 

(Malmivaara 18.8.2016.)   

 

Vesiensuojeluun on kiinnitetty Hamina–Vaalimaa -hankkeella paljon huomiota. Hank-

keen seurantaohjelmat on tehty Vaasan Sepänkylän ohikulkuhankkeen pohjalta, jossa sul-

fidisavimaita stabiloitiin lentotuhkalla (Sillanpää, haastattelu 18.8.2016). Liikenneviras-

ton konsulttikemisti määritteli lopulliset ohjelmat, joissa haluttiin pelata ennemmin var-

man päälle kuin ottaa turhia riskejä.  

 

Esimerkiksi Saarasjärven ja taimenojana tunnetun Saarasjärvenojan sekä niiden las-

kuojien osalta vesistötarkkailu on ollut jopa ylimitoitettua. Vesistönäytteidenotot ovat 

melko kalliita, ja ohjelmaa onkin jossakin määrin kevennetty hankkeen edetessä. (Sillan-

pää, haastattelu 18.8.2016.) Myös Multanen (haastattelu 18.8.2016) on sitä mieltä, että 

seurannan tulisi olla kevyempää ja tarkkailun tapahtua vain oleellisimmista mittauspis-

teistä. Toiveena oli myös esimerkiksi haluttavien tutkimusten ja näytteiden määrän tar-

kempi määrittäminen tilaajan puolelta etukäteen (Malmivaara, haastattelu 18.8.2016). 

Träskelin (haastattelu 24.8.2016) taas pohti, että urakoitsijan etukäteen hinnoittelema 

”näytteenottopaketti”, joka toimisi tarvittaessa näytteenoton hinnoittelun perustana, voisi 

olla hyödyllinen tämän kaltaisella hankkeella.  

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (2014) vaati hankkeen sulfidisavista antamassaan lausun-

nossa tieyhtiön palvelukseen ns. puolueetonta ympäristövastaavaa/sulfidisaviasiantunti-

jaa. Sillanpää (haastattelu 18.8.2016) kannattaa ELY:n toimintatapaa, jossa hankkeelle 

vaaditaan puolueeton asiantuntija raportoimaan ja vastaamaan sulfidisavien käsittelystä. 

Täten tilaajan ei tarvitse olla asian hoidossa niin tiiviisti mukana. Myös Träskelinin (haas-

tattelu 24.8.2016) ja Multasen (haastattelu 18.8.2016) mielestä riippumaton ympäristö-

vastaava voi olla tuleviakin hankkeita ajatellen hyödyllinen, mutta roolia tulisi kehittää ja 

tehtävänkuva sekä vastuualueet määritellä paremmin.  
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Kaiken kaikkiaan ympäristölle haitallisten vaikutusten torjuminen on ollut Hamina–Vaa-

limaa -hankkeella haastavinta massanvaihtokaivantojen ja niiden läpi virtaavien ojien 

osalta. Ojien perkausta tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää, jotta reunapenkereissä 

mahdollisesti olevia sulfidimaamassoja ei kaivettaisi tarpeettomasti auki. (Multanen, 

haastattelu 18.8.2016.) Talvi- ja kuivatyöllä pystytään Malmivaaran (haastattelu 

18.8.2016) mukaan minimoimaan sulfidisaven haittavaikutuksia. Toisaalta talviaikaan 

tehtävän työn osalta on myös huomioitava, että keväällä sulamisvedet voivat aiheuttaa 

reaktiopintoja, sanoo Multanen (haastattelu 18.8.2016).  

 

Sulfidisavien käsittelyn kannalta riskialttiimmat tilanteet liittyvät Träskelinin (haastattelu 

24.8.2016) mukaan paikkakohtaisesti esimerkiksi juurikin lumien sulamiseen ja tulvimi-

seen. Ratkaisuna tähän voi etukäteen yrittää miettiä, miten hankealueen ulkopuolelta tu-

levien vesien pääsy alueelle estetään. Träskelin (haastattelu 24.8.2016) toteaa, että nyt 

kun pH:n seuraamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota, niin samentuminen on jäänyt 

taka-alalle. Kalalle erityisen haitallisen samentumisen ehkäisemiseksi voisi miettiä jat-

kossa esimerkiksi yhden suuren altaan rakentamista vesien seisotusta varten työmaan jäl-

keen. Myös Multasen (haastattelu 18.8.2016) mukaan tulvimistilanteessa ongelmaksi 

muodostuu erityisesti sameus, joka on pH:ta vaikeammin hallittavissa. Ympäristöriskien 

minimoimiseksi allasrakenteet vaatisivat jatkokehittelyä, jotta sulkukaivojen ollessa 

kiinni työmaalle kertyvälle liikavedelle saadaan jokin ratkaisu.  

 

Työmaalle haasteita asettaa myös se, että samaa työtä tehdään kahdessa eri paikassa eli 

todetulla ja ei-todetulla sulfidisaven alueella. Tällöin ongelmana voi olla henkilöstön tie-

dottaminen siitä, miten missäkin paikassa tulee milloinkin toimia, toteaa Sirola (haastat-

telu 29.8.2016). Korhosen (haastattelu 25.8.2016) mukaan pitkäaikaisella ja suurella 

hankkeella, jolla sulfidisavialueen massanvaihtoja on noin 300 000 m3, haastavaa on 

myös tarkkaavaisuuden ylläpitäminen vesienhallinnassa hankkeen loppuun saakka. Pie-

nempiinkin asioihin tulee suhtautua samalla vakavuudella kuin suurempiin.  

 

Sen sijaan hyviksi ja toimiviksi havaittuja menetelmiä tässä vaiheessa hanketta ovat Sil-

lanpään (haastattelu 18.8.2016) mukaan olleet tiivis läjitysalueallas ja suotovesien neut-
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ralointi maamassojen etukäteen neutraloimisen sijaan. Myös hankeosapäälliköiden Siro-

lan (haastattelu 29.8.2016) ja Korhosen (haastattelu 25.8.2016) mielestä patorakenteet 

ovat toimivia ja luovat puskurin työmaavesien hallintaa varten. Träskelin (haastattelu 

24.8.2016) taas pitää sulfidisavien menettelyohjetta kokonaisuudessaan kattavana ja us-

koo, että yleisosiota lukuun ottamatta ohjetta voisi käyttää sellaisenaan myös muilla hank-

keilla. Malmivaaran (haastattelu 18.8.2016) mielestä varovaisuusperiaate on tämän ko-

koisella hankkeella hyvä menettelytapa turhien riskien minimoimiseksi.  

 

4.3.3 Johtopäätökset case-hankkeen osalta haastattelujen perusteella 

 

Haastattelujen perusteella ongelmallisimmiksi osa-alueiksi koettiin melko raskas seuran-

taohjelma, aistinvaraisen tunnistusmenetelmän haastavuus, tiettyjen määritelmien tul-

kinta sekä jossakin määrin vesienhallinta.  Kuten jo aiemmin todettiin, sulfidisavitutki-

musten tulosten käsittelyssä tapahtui virhe, jonka seurauksena tilaajaorganisaatio joutui 

tekemään tarkemmat jatkotutkimukset ja laatimaan menettelyohjeen sulfidisaville melko 

tiukalla aikataululla. Tällöin seurauksena oli ns. varman päälle pelaaminen, ja esimerkiksi 

lopullisesta vesistönseurantaohjelmasta tuli osittain turhan raskas. Haitallisten ympäris-

tövaikutusten minimoimiseksi varovaisuusperiaate ei suinkaan ole huono asia, mutta ke-

vyemmälläkin seurannalla oltaisiin tällä hankkeella epäilemättä pärjätty.   

 

Aistinvarainen tunnistaminen on menetelmänä toki edullinen ja helpohko toteuttaa. Sen 

luotettavuudesta voidaan kuitenkin olla montaa mieltä. Yleisellä tasolla aistinvaraisen 

tunnistusmenetelmän ongelmia ovat henkilöstön tiedottaminen ja motivoiminen sekä esi-

merkiksi kaivinkoneiden tiiveys, jolloin mahdollista hajua ei välttämättä edes pysty tun-

nistamaan. Lisäksi tunnistaminen on haastavaa esimerkiksi potentiaalisen sulfaattimaan 

kohdalla, joka ei välttämättä juurikaan eroa ominaisuuksiltaan tavallisesta maamassasta. 

Toistaiseksi Hamina–Vaalimaa-hankkeella sulfidisavia ei ole havaittu työmaalla, minkä 

takia myös menetelmän toimivuutta on tämän perusteella vaikea arvioida yksiselitteisesti. 

Aistinvaraisesta tunnistusmenetelmästä ei kuitenkaan kannata täysin luopua. Sen sijaan 

sen tueksi tulisi löytää myös luotettavampi testimenetelmä työmaalle, jolloin erityisesti 

epäselvät tilanteet olisivat varmemmin tarkistettavissa.  
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Erityisesti urakoitsijan kannalta menettelyohje kaipaisi osittain tarkempia määritelmiä 

jolloin ohjeesta saataisiin yksiselitteisempi. Esimerkiksi ”haitallisen” raja ei monesti ole 

tarkasti selvillä vaan voi riippua tulkinnasta. Yleisenä määritelmänä haitalliselle pidettiin 

haastateltavien keskuudessa sitä, ettei lähtötilannetta heikennetä. Jotta tulkinnalle ei jäisi 

jalansijaa ja toiminta työmaalla olisi yhtenäistä, rajat tulisi kuitenkin selvittää tarkasti heti 

hankkeen alussa, mahdollisesti jo tarjousvaiheessa. Tällöin urakan osapuolet olisivat sel-

villä siitä, mitä heiltä odotetaan ja epäselvät tilanteet pystyttäisiin ennaltaehkäisemään.  

 

Kuljetus siten, ettei massanvaihdon aikana kaivettuja savimassoja pääsisi kulkeutumaan 

ympäristöön, on normaalilla maansiirtokalustolla lähes mahdotonta. Ainoa täysin pitävä 

ratkaisu tähän olisi massojen kuljettaminen umpiautoilla (Malmivaara, haastattelu 

18.8.2016). Se vaikeuttaa kuitenkin sopivan kaluston hankkimista. Umpinaisten ajoneu-

vojen käyttö ei ole näin suurella hankkeella käytännöllistä, kun kalustoa tarvitaan paljon 

suurten massanvaihtokohteiden takia. Avolavaisia kuljetusajoneuvoja käytettäessä työ-

maateitä joudutaankin siivoamaan aina tarpeen tullen. Tämä lienee umpiautoja teknista-

loudellisempi menettelytapa, kunhan siivous toteutetaan huolellisesti.  

 

Alueen tarkemmalla kartoittamisella etukäteen pystyttäisiin kohdentamaan ja suunnitte-

lemaan sulfidisavien vaatimat toimenpiteet vielä täsmällisemmin alueittain. Taustatutki-

muksen ongelmana on sen hintavuus: esimerkiksi kairaukset ovat kalliita. Sillanpään 

(haastattelu 18.8.2016) mukaan tällä hankkeella tehdyt tutkimukset todettiin konsulttien 

kanssa riittävän kuvaaviksi koko hankealueen kartoittamiseen. Yleisenä johtopäätöksenä 

voidaan kuitenkin todeta, että hankealueen mahdollisimman tarkka kartoittaminen etukä-

teen helpottaa työn suunnittelua ja toteuttamista työmaalla.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Väylähankkeen toteutusvaiheessa sulfidisavien haittojen minimointi ei välttämättä toimi 

käytännössä yhtä hyvin kuin on suunniteltu. Tämä on hyvä tiedostaa jo hankkeen alku-

vaiheessa ja miettiä valittavien menettelytapojen toimivuutta mahdollisimman monipuo-

lisesti ja kattavasti etukäteen. Näin vältetään ongelmat ja ristiriidat rakentamisvaiheessa.  

 

Sulfidisavia käsittävän hankkeen aloitusvaiheessa olisi hyvä olla huomioituna muun mu-

assa seuraavat asiat:  

1. Operoidaanko koko hankkeella tunnistetun sulfidisaven alueella vai koskeeko 

asia vain osaa hankealueesta? 

2. Kuinka urakkamuoto vaikuttaa hankkeella eri toimijoiden vastuualueisiin ja miten 

vastuut jaetaan? 

3. Mikä menetelmä on valittu pohjanvahvistukseen? Mitä erityistoimenpiteitä me-

netelmien suunnittelu ja käyttö aiheuttavat? 

 

Mitä aikaisemmassa vaiheessa tilaaja, tarjoajat ja lopulta valittu urakoitsija tietävät sul-

faattimaista ja niiden käsittelyn vaatimista erikoistoimista, sitä parempi. Tällöin tahot voi-

vat osaltaan valmistautua ja muodostaa näkemyksensä tietylle hankkeelle sopivista me-

nettelytavoista ja sopia niistä mahdollisimman kattavasti etukäteen.  

 

Mikäli pohjanvahvistustavaksi valitaan massanvaihto, joitakin käytännön seikkoja on 

hyvä pitää mielessä. Sulfidisaven kriittisimmät ympäristöhaitat väylähankkeella liittyvät 

hapettumiseen ja sen vesistöjä ja sedimenttejä happamoittavaan vaikutukseen sekä veden 

metallipitoisuuksien nousuun. Tämän takia sulfidisavien päästämistä ympäristöön tulee 

välttää kaikissa työvaiheissa.  

 

Erityisesti suunnitteluvaiheessa on hyvä kiinnittää huomiota tarkkoihin määritelmiin sul-

fidisavia koskevan ohjeistuksen ja sopimusten osalta. Tämä hyödyttää sekä tilaajaa että 
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urakoitsijaa, kun vaatimukset ovat tarkasti selvillä jo ennen työn aloittamista eikä tulkin-

nalle jää sijaa. Epäselviltä tuntuvia ilmaisuja kannattaa yrittää korjata konkreettisemmiksi 

esimerkiksi määrittämällä tarkat raja-arvot tietyille toiminnoille.  

 

Tunnistaminen on tärkeä työvaihe, jonka merkitystä ei tule aliarvioida. Henkilökunnan 

tiedottaminen ja motivoiminen savien tunnistamiseksi tulee varmistaa. Tietoisuuden li-

säämiseksi ja testaamiseksi henkilöstölle voi järjestää esimerkiksi koulutuksia, kokeita ja 

kentällä tehtäviä pistotarkastuksia. Näin varmistetaan, ettei tunnistamisen tärkeys pääse 

unohtumaan muun työnteon lomassa. Aistinvaraisen tunnistamisen rinnalle kannattaa 

harkita työmaalla käytettäväksi jotakin pikatestiä. Ongelmana tässä on se, että monet tes-

tausmenetelmät vaatisivat vielä lisäselvityksiä ja kehittelyä. Lisäksi monet testit voivat 

koitua kalliiksi. Kuitenkin erityisesti epäselvissä tilanteissa tunnistaminen olisi hyvä var-

mistaa aistien lisäksi luotettavammalla menetelmällä.  

 

Vesistöjen- ja muiden seurantaohjelmien osalta on hyvä tarkistaa, että ohjelma on katta-

vuutensa lisäksi tarvittaessa joustava, mikäli esimerkiksi hankkeen aikana voidaan luo-

tettavasti todeta, että seurantaa voidaan keventää. Liian kevyellä seurannalla ei pystytä 

tarkkailemaan ympäristön kokonaisvaltaista tilaa, mutta toisaalta myöskään turhan 

jäykkä tai raskas seuranta ei ole hyväksi. Tällöin esimerkiksi seurannan hinta saattaa muo-

dostua kohtuuttomaksi sen hyötyyn nähden.   

 

Taulukkoon 1 on koottu case-tutkimustulosten pohjalta merkittävimpiä väylähankkeen 

osa-alueita, jotka vaativat erityistä huomiota sulfidisaven haitoilta välttymiseksi. Näitä 

ovat hankealueen kartoitus, ohjeistus ja määritelmät, sulfidisavien tunnistaminen, vesien-

hallinta, kuljetus, läjitys sekä seuranta. Taulukkoon on kasattu myös asioiden huomioin-

nin avulla saavutettavia hyötyjä.  
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Taulukko 1. Väylähankkeella sulfidisaven kannalta huomioitavia asioita osa-alueittain.  

Osa-alue Haasteet & huomiot Toimenpiteet & saavutettavat hyödyt 

Hankealueen 

kartoitus etu-

käteen 

• Kalleus erityisesti pinta-

alallisesti suurilla hank-

keilla 

• Kartoittamalla sulfaattimaiden sijainti 

mahd. tarkasti etukäteen pystytään käsitte-

lyyn liittyvä ohjeistus laatimaan täsmälli-

sesti hankealueen ominaisuuksien mukaan 

Ohjeistus ja 

määritelmät 

• Epätarkat ilmaisut voivat 

jäädä tulkinnanvaraisiksi 

ja epäselviksi 

• Konkreettisten määrien ja raja-arvojen 

määrittämisen avulla toiminta työmaalla 

on yhtenäistä ja mahdollisilta ristiriitati-

lanteilta vältytään 

Tunnistami-

nen 

• Aistinvaraisen menetel-

män luotettavuus 

• Sulfidisaven ominaisuu-

det eivät välttämättä eroa 

tavallisesta savimassasta 

• Yksiselitteisten pikatesti-

menetelmien heikko kehit-

tyneisyys 

• Esim. henkilöstön tiedottamisella, moti-

voimisella ja testaamisella voidaan edistää 

aistinvaraisen tunnistamisen toimivuutta 

• Lisäksi kentällä voidaan käyttää tukena 

jotakin pikatestiä, joka auttaa esiintymien 

luotettavassa arvioinnissa 

Vesienhallinta • Erityisesti tulvien ja lu-

mien sulamisen aikaan kai-

vantoihin pääsevät, sekä 

työmaalta ja läjitysalueilta 

lähtevät vedet 

• Erilaisten patorakenteiden ja väliaikais-

ten ojaratkaisujen avulla voidaan ehkäistä 

happamien vesien pääsyä kaivannoista ja 

läjitysalueilta hallitsemattomasti ympäris-

töön 

Kuljetus • Massojen kuljettaminen 

siten, ettei niitä pääse ym-

päristöön 

• Ei pystytä täysin estä-

mään avolavaisella kulje-

tuskalustolla 

• Huolellisella siivoamisella ehkäistään 

sulfidisaven hapettumisen ympäristövai-

kutukset ja pidetään työmaatiet turvalli-

suusvaatimukset täyttävässä kunnossa 

Läjitys • Happamien vesien ympä-

ristöön kulkeutumisen es-

täminen 

• Neutraloinnin toteuttami-

nen 

• Massojen etukäteen kalkitsemisella tai 

läjitysalueelta lähtevien vesien neutraloin-

nilla (esim. kalkkirouhepadoilla varustetut 

selkeytysaltaat) varmistetaan, ettei työ-

maalta lähtevä valuma ole liian hapanta 

Seuranta • Tarkkailun riittävä katta-

vuus mutta samalla jousta-

vuus 

• Kustannustehokkuuden ja ympäristövai-

kutusten asianmukaisen tarkkailun yhdis-

täminen 
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Tätä työtä tehdessä tuli toisinaan eteen tilanne, ettei täsmällistä ohjeistusta tai tietoa esi-

merkiksi erilaisista vaihtoehtoisista menettelytavoista ole paljoa saatavilla. Myös termistö 

vaihtelee lähteestä riippuen. Vaikka hapanta sulfaattimaata pidettäneen Suomessa viral-

lisempana nimityksenä, myös sulfidisavi-termiä käytetään melko yleisesti esimerkiksi 

monissa verkkoartikkeleissa. Molemmat termit lienevät yhtä toimivia, mutta tutkimus-

alan selkeyden kannalta termistöä voisi olla hyvä yhdenmukaistaa. Esimerkiksi sulfi-

disavesta puhuttaessa olisikin hyvä aina tähdentää, onko kyse vain kosteasta, savimaisesta 

sulfaattimaasta vai kattaako se käsitteenä kaikki happamat sulfaattimaat.  

 

Sulfidisaviin liittyvää tieteellistä tutkimusta on tehty toistaiseksi suhteellisen niukanlai-

sesti, joskin alati enenevissä määrin. Tällä hetkellä suuri osa tutkimustiedosta liittyy hap-

pamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristövaikutusten arviointiin. Sen sijaan ilmiön 

kokonaisvaltaista kansantaloudellista vaikutusta esimerkiksi maanviljelyn, kalatalouden 

ja rakennushankkeiden näkökulmasta voisi olla hyvä tutkia tarkemmin tulevaisuudessa. 

Väylä- ja muiden rakennushankkeiden kannalta sulfidimaiden aiheuttamista lisäkustan-

nuksista olisi epäilemättä hyödyllistä tehdä kattavaa tarkastelua. Lisäksi luotettavia ja 

helppokäyttöisiä tunnistusmenetelmiä olisi syytä kehittää entisestään, niin olemassa ole-

via kuin mahdollisesti kokonaan uusiakin.  
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tavoitteena oli tutkia keinoja sulfidisaven haittojen minimoimiseksi väylä-

hankkeen toteutusvaiheessa sekä kuinka sulfidisaven tunnistamiseen ja käsittelyyn han-

kekohtaisesti valitut menetelmät toimivat käytännön tasolla. Käsittelyä tutkittiin massan-

vaihdon näkökulmasta, sillä se on savimaiden käsittelyssä yleisesti käytetty menetelmä, 

jolla on sulfidisavien kannalta muihin pohjanvahvistusmenetelmiin nähden merkittävim-

mät ympäristövaikutukset. Lisäksi menetelmä on käytössä case-esimerkkinä toimineella 

E18 Hamina–Vaalimaa-moottoritiehankkeella, jolla käytännön tarkastelu toteutettiin. 

Case-osan tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelua ja hankehenkilöstöä haastateltiin 

sekä tilaajan että urakoitsijan puolelta.  

 

Väylähankkeilla sulfidisavien aiheuttamia merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat sen 

hapettuminen massojen päästessä reagoimaan ilman hapen kanssa. Tästä seuraa ympä-

röivien sedimenttien ja veden happamoitumista ja edelleen niiden metallipitoisuuksien 

nousua, mikä taas johtaa monien eliöiden elinolosuhteiden ja jopa kokonaisten vesistöjen 

biodiversiteettien heikkenemiseen. Lisäksi sulfidisaven korroosiovaikutus tulee ottaa 

väylähankkeella huomioon esimerkiksi betoni- ja teräsrakenteita suunnitellessa ja toteu-

tettaessa.  

 

Sulfidisaven tunnistamisen vaihtoehtoja ovat muun muassa aistinvarainen menetelmä, pi-

katestit sekä erilaiset laboratoriossa tehtävät luokittelumenetelmät. Täysin luotettavaa, 

yksiselitteistä testiä ei kuitenkaan ole tullut tämän työn tekemisen puitteissa ilmi. Kun 

väylähankkeen pohjanvahvistusratkaisuksi on valittu massanvaihto, tulee sulfidisavet 

huomioida työmaalla kaivussa, kuljetuksessa, läjityksessä sekä vesienhallinnassa. Lisäksi 

ympäristön tilaa on hyvä tarkkailla tarvittaessa erilaisten näytteenottojen ja seurantaoh-

jelman avulla.  

 

Kaikissa tapauksissa sulfidisaven käsittelyyn valitut menetelmät eivät välttämättä toimi 

käytännön tasolla yhtä hyvin kuin niiden on suunniteltu toimivan. Kun tämä tiedostetaan 

ja huomioidaan jo hankkeen alkuvaiheessa, pystytään ehkäisemään esimerkiksi vastuu-

alueisiin liittyviä ristiriitoja ja menettelytavat voidaan valita niin, että ne ovat sekä tilaajan 
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että urakoitsijan kannalta asianmukaiset. E18 Hamina–Vaalimaa -hankkeella tehtyjen 

haastattelujen perusteella toteutusvaiheen ongelmallisimmiksi osa-alueiksi käytännön ta-

solla osoittautuivat erityisesti vesienhallinta, aistinvarainen tunnistaminen, melko raskas 

seurantaohjelma sekä joidenkin ohjeistuksessa esiintyvien määritelmien epätarkkuus. 

Toisaalta toimivina menettelytapoina pidettiin muun muassa varovaisuusperiaatetta, kat-

tavaa menettelyohjetta sekä käytännön toimivuuden kannalta erityisesti tiivistä läjitys-

alueallasta ja suotovesien neutralointia läjitysmassojen sijaan.  
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LIITE 1. Haastattelukysymykset 

 

1. Millaisia ”tavallisesta poikkeavia” toimenpiteitä sulfidisavien huomioiminen ai-

heuttaa liittyen väylähankkeen suunnitteluun, rakentamiseen tai kunnossapitoon? 

 

2. Menettelyohjeeseen liittyvät kysymykset: 

a. Menettelyohjeessa sanotaan, että tehdyt sulfidisavitutkimukset ovat riittä-

vän edustavia kuvaamaan sulfidisaven esiintymisen koko hankkeella. 

Millä perusteella? 

b. Eroavatko sulfidisaviläjitysalueen reunapenkereet tai niiden paksuus ta-

vallisesta? 

c. Kuinka sadevesien valumisen estäminen ja kaivun vesimäärän minimointi 

ovat toteutettuja? 

d. Miten maastossa määritellään se, ettei kuljetuksen aikana kulkeudu ympä-

ristöön ”haitallisissa määrin” savea? Valvotaanko tätä ja mikä on haitalli-

sen raja? 

e. Kuinka työmaateiden pituuskaltevuus on huomioitu? Ovatko työmaatiet 

toimineet niin, ettei ympäristöön kulkeudu kuljetuksen aikana savimas-

soja? Mikäli eivät, niin milloin ja miten siivoaminen toteutetaan? 

f. Menettelyohjeen mukaan pintavesien laatua ei heikennetä haitallisissa 

määrin. Onko ”haitallinen” määritelty? Jos, niin miten ja kenen toimesta? 

g. Miten rikkihapon muodostuminen avoimilla läjitysalueilla estetään raken-

tamisen aikana eli ennen lopputäyttöä? 

h. Minkä pohjalta hankkeen seurantaohjelmat on tehty? 

 

3. Millainen on Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vaatiman tieyhtiön ympäristö-

vastaavan/sulfidisaviasiantuntijan rooli? Tekeekö hän esimerkiksi työmaavalvon-

taa? Onko ympäristövastaava mielestäsi tarpeellinen tulevia hankkeita ajatellen? 

 

4. ELY-keskuksen lausunnon mukaan ”Työvaiheet tulee kaikilta osin järjestää siten, 

että niistä ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ympäristöön.” Onko jokin työvaihe 

koettu erityisen haastavaksi tällä saralla? Entäpä missä työvaiheissa ympäristö-

haittojen torjuminen on ollut helpointa? (jatkuu)



(liite 1 jatkoa) 

5. ELY-keskuksen lausunnossa sanotaan: ”Massojen kaivu ja sijoittaminen on, mi-

käli mahdollista, hyvä vaiheistaa siten, että ensimmäisenä toteutettavan kohteen 

työstä saatava kokemus voidaan hyödyntää työn edetessä.” Onko näin toimittu ja 

jos, niin miltä osin?  

 

6. Onko käytössä ollut riittävästi resursseja sulfidisavien suunniteltuun käsittelyyn? 

Onko resursseja esimerkiksi jouduttu lainaamaan muilta hankeosilta tms.? 

 

7. Kuinka luotettavana koet aistinvaraisen tunnistamisen? Riittääkö esimerkiksi ko-

nekuskeilla motivaatio tarkkailuun ja tarvittaessa töiden keskeyttämiseen? Onko 

tunnistamiselle muita realistisia vaihtoehtoja? 

 

8. Ovatko palveluntuottajan sulfidisaviperehdytykset olleet mielestäsi hyödyllisiä? 

 

9. Miten koet vesiensuojelun kokonaisuudessaan onnistuneen hankkeella ja olisiko 

jotain voinut ottaa paremmin huomioon? 

 

10. Kuinka menettelyohjeen toteutuminen on mielestäsi käytännössä onnistunut? 

Onko jokin aiheuttanut ns. kohtuutonta vaivaa? 

 

11. Onko sopimuksissa ja/tai menettelyohjeessa käsityksesi mukaan sulfidisaviin liit-

tyviä ”turhia” kohtia, joita voisi muokata/poistaa? 

 

12. Mitkä sopimuskriteerit olet havainnut sulfidisavien ja ympäristön kannalta hyö-

dyllisiksi ja toimiviksi? Puuttuuko jotain tai pitäisikö jotain tarkentaa? Mitä tule-

vissa hankkeissa pitäisi ottaa paremmin huomioon? 

 

13. Onko sulfidisaviin liittyen havaittu joitakin tiettyjä riskialttiita tilanteita, jotka 

olisi ollut hyvä huomioida etukäteen? Ovatko ”poikkeustilanteisiin” liittyvät me-

nettelyohjeet riittävän kattavia? 

 


