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ERITYISSANASTO  

 

 

pölyntorjunta toiminta pölyämisen estämiseksi tai minimoinniksi 

pienhiukkanen Halkaisijaltaan alle 2,5µm:n partikkeli 

agglomerointi rakeistaminen, hienojakoisen aineen saattaminen suu-

remmiksi rakeiksi 

karsinogeeni syövälle altistava asia tai aine 

alveolijae Nimitys keuhkorakkuloihin tunkeutuvalle pölylle 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee pölyntorjuntaa kaivosteollisuudessa. Lukijalle sel-

vitetään pölyntorjunnan perusperiaatteet sekä syyt, miksi pölyntorjunta on tär-

keää esimerkiksi työturvallisuuden sekä yleisen tehokkuuden kannalta. Ydinaja-

tuksena työssä on selvittää, olisiko asiakasyrityksen mahdollista luoda sen tämän 

hetken resursseihin ja arvoihin sopiva pölyntorjuntakemikaali. 

 

On tilanteita, joissa pölyämistä ei voi välttää. Tällöin se on pyrittävä minimoimaan. 

Tilanteissa, joissa runsas pölyäminen on väistämätöntä, on pölyämisen haitat 

ympäristölle pyrittävä minimoimaan. Pölyämistä on karkeasti jaotellen kahden-

laista, tuotannosta aiheutuvaa ja varastoinnista aiheutuvaa. Tuotannosta aiheu-

tuva pöly syntyy käsiteltäessä kiviaineksia esimerkiksi murskatessa ja jauhetta-

essa sekä siirrettäessä. Varastoinnissa syntyvä pöly on liitännäinen varastointi-

tapaan, joista ongelmia eniten aiheuttaa varastointi tai loppusijoitus tuulelle avoi-

missa ja kuivissa olosuhteissa. Täydellinen pölyämistä ehkäisevä lisäaine tekisi 

kiviaineksesta pölyämätöntä, mutta ei kuitenkaan haittaisi varsinaista prosessia.  

 

Yksi opinnäytetyön tavoitteista on edistää kaivosteollisuuden ympäristöystävälli-

syyttä. Lähtökohtaisesti kaivosteollisuus on monin tavoin ongelmallista, eikä vä-

hiten ympäristön näkökulmasta. Täten olisi suotavaa, että prosessin kannalta 

toissijaiset toiminnot kuten pölyntorjunta, eivät saastuttaisi yhtään enempää kuin 

on prosessin kannalta välttämätöntä. Asiakasyritys pyrkii kaikessa toiminnassaan 

ympäristöystävällisyyteen, ja näin ollen luonnolle ystävällinen pölyntorjunta-aine 

olisi hyvä lisä nykyisen voiteluainetuoteperheen jatkoksi.   
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2 PÖLYÄMINEN 

 

Pölyntorjunnan perimmäinen tarkoitus on minimoida pölyäminen sekä siitä aiheu-

tuvat haitat. Ymmärtääksemme paremmin pölyämistä ilmiönä käymme seuraa-

vassa läpi, mitä pöly ja pölyäminen pohjimmiltaan ovat.  

 

 

2.1 Pöly 

 

Pöly koostuu yleensä erittäin pienistä kiintoainespartikkeleista. Hienojakoinen ai-

nes tapaa nousta ilmaan, mikäli ilmavirta tai jokin voima vaikuttaa siihen. Paino-

voiman vallitessa hiukkaset kuitenkin laskeutuvat lopulta ilmasta takaisin pin-

nalle. Tässä työssä olemme erityisesti kiinnostuneita kivipölystä, joka on siis 

koostumukseltaan hienoksi jauhettua tai jauhautunutta kiviainesta. Hengittyvän 

pölyhiukkasen enimmäishalkaisija on 0,1 mm. Tämän kokoluokan hiukkaset eivät 

kulkeudu varsinaisiin hengityselimiin. Keuhkojakeen pöly kulkeutuu keuhkoput-

kiin, ja se koostuu halkaisijaltaan 10 µm:n kokoisista hiukkasista. Hienoimman 

keuhkorakkuloihin tunkeutuvan alveolijakeen pölyn partikkelit ovat halkaisijaltaan 

4 µm:n kokoisia. Juuri alveolijakeen pöly altistaa pölyperäisille sairauksille. (Työ-

terveyslaitos 2016.) 

  

2.2 Pölyäminen 

 

Kaivoksissa pölyä syntyy porauksissa, räjäytyksissä sekä kivi- ja malmiaineksia 

käsiteltäessä. Osa hienoksi jauhautuvasta kiviaineksesta nousee ilmaan, eli ta-

pahtuu pölyämistä. Pohjimmiltaan pölyäminen on siis hienojakoisen aineksen 

liikettä ilmassa. Pölyämiseen vaikuttavat vahvasti olosuhteet. Merkittävintä pö-

lyäminen on kuivissa olosuhteissa, jolloin erityisesti ulos kasattu hienojakoinen 

aines pölyää helposti. Myös murskaimet ja kuljettimet synnyttävät toimiessaan 

pölyä. Kuivalla säällä tuuli kuljettaa kivipölyn helposti kaivosalueen ulkopuolelle. 

Kuvan 1 tapauksessa irtoaineskasoista, murskaimista sekä kuljettimista irtoava 

pöly saattaa helposti levitä kuvan ylälaidassa näkyvälle pellolle. (Tolppanen 

1998.) 
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Kuva 1. Outokummun nikkelirikastamo Vammalassa. (Kuisma 1985) 

 

Tarkkoja raja-arvoja vaarallisille pitoisuuksille on vaikea määrittää. Kuitenkin 

esimerkiksi Suomessa yleisen kvartsikiven käsittelyssä syntyvä silikaattipitoinen 

pöly on tutkitusti huomattavan haitallista. Lähtökohtaisesti kaikenlainen pöly ai-

heuttaa altistuvalle hengitysvaikeuksia. Pölylle altistumisesta aiheutuvia sai-

rauksia on vaikea diagnosoida ja tilastoida, sillä sairauksien puhkeaminen voi 

tapahtua vuosia altistumisen jälkeen. Tästä syystä sekä muista mahdollisista al-

tisteista johtuen työntekijöiden säännölliset terveystarkastukset ovat kaivosteol-

lisuudessa tärkeitä. (The European Network on Silica 2006.) Kaivoslain mukaan 

kaivostoiminta ei saa aiheuttaa vaaraa eikä haittaa ihmisille ja ympäristölle. Li-

säksi se ei saa aiheuttaa haittaa muiden elinkeinojen harjoittamiselle. (Kaivos-

laki 621/2011.)  

 

2.3 Pölyntorjunta 

 

Pölyn aiheuttamien ongelmien vuoksi sen syntymistä, leviämistä ja niistä aiheu-

tuvia haittoja pyritään torjumaan monin eri keinoin. Yleisiä keinoja ovat muun mu-

assa suljetut järjestelmät, ilmanvaihto, kastelu sekä erilaiset materiaaliin lisättä-

vät aineet. Prosessin sulkeminen ja ilmanvaihto ovat sinällään tehokkaita ratkai-

suja. Prosessin sulkeminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto mittakaavan kasvaessa. 
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Ilmanvaihto edistää työhygieniaa, muttei kokonaan poista pölyä ja monessa ta-

pauksessa poistettu pöly puhalletaan jonnekin muualle, jolloin ongelma vain siir-

tyy muualle. Varsinaisesti tehokkain tapa ehkäistä pölyämistä on minimoida pölyn 

muodostuminen. Helpoin keino on kastella aines vedellä, ja usein vesi on muu-

tenkin mukana prosessoitavan aineksen käsittelyssä. (Rissa 2008; The Euro-

pean Network on Silica 2006.) 

 

Mikäli ainesta on tarpeen käsitellä kuivana tai sen tiedetään kuivuvan esimerkiksi 

varastoinnin yhteydessä, on syytä harkita erillisen pölyämistä ehkäisevän aineen 

käyttöä. Aineelta vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat käyttötavan mukaan. Mi-

käli halutaan tehdä aineksesta pölyämätön kasa avoimelle paikalle, saattaa ka-

san pinnoittaminen riittää. Tällöin hyvä vaihtoehto on jokin aineksen pintaan levi-

tettävä aine. Jos taas koko aineksesta halutaan pölyämätöntä, tulee siihen lisätä 

erillistä pölyntorjunta-ainetta. Tällöin aines pysyy pölyämättömänä riippumatta 

kosteudesta ja käsittelystä. Näin kuitenkin harvemmin toimitaan, sillä oikein to-

teutetuissa prosesseissa pölyäminen on verrattain vähäistä tai vaihtoehtoisesti 

sen haitat kyetään minimoimaan kaikilla osa-alueilla. Koko prosessoitavan kiviai-

neksen käsittely ei olisi myöskään kustannustehokasta. Pölyntorjunta-aine saat-

taisi menettää tehonsa prosessin aikana kiviaineksen samalla säilyttäessä pölyä-

vän luonteensa. Tärkeintä pölyntorjunnassa on taata yleinen viihtyisyys kaivok-

sen lähinaapureille sekä inhimilliset olot työntekijöille. Huomattava seikka on, että 

kovin usein toimiva pölyntorjunta on ennen kaikkea imagokysymys ja ympäris-

töön liittyvät ongelmat vaikuttavat pitkään yrityksen imagoon. (Työterveyslaitos 

2016; Kaarela 2003; Kuisma 1985.)  

 

Osa pölyä torjuvista aineista edistää kosteuden sitoutuvuutta ilmasta aineeseen. 

Tällaisia ovat muun muassa tienhoidossa laajasti käytetyt suolat. Toisena aine-

tyyppinä voidaan pitää tuotteita, jotka peittävät pölyävän aineksen muodosta-

malla pinnalle pölyämättömän kerroksen. Kolmas tärkeä ainetyyppi perustuu flok-

kaukseen tai agglomerointiin, joka saa aineen muodostamaan isompia rakeita 

osasistaan, jotka taasen eivät ilmassa pölynä leiju. Tähän ryhmään kuuluvat esi-

merkiksi öljyt. Agglomerointi kasvattaa hienonnetun aineksen raekokoa, ja sitä 

käytetään esimerkiksi bioliuotukseen perustuvissa erotusmenetelmissä paranta-

maan prosessin toimintaa. Tällöin agglomerointi tapahtuu erillisessä laitteessa tai 

prosessissa eikä aina tarvita varsinaista agglomeraattia. Joissakin tapauksissa 
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agglomeraattina voidaan käyttää prosessiin osallistuvia liuoksia. Tämä ei voi tulla 

kyseeseen, mikäli ainesta on tarkoitus vielä varastoida, ja siksi prosessiin osal-

listumaton agglomeraatti on pölyntorjuntakäytössä hyvä. Kuva 2 esittää öljypoh-

jaisen agglomeraatin toimintaa kahden hiukkasen muodostaessa yhden isom-

man kappaleen (Vähätalo 2005; Pöyry Oy 2016; Pietsch 2005.) 

 

 

Kuva 2. Öljypohjaisen agglomeraatin toiminta. (Aleksi Syrjälä) 

 

Huomattava osa kaivosteollisuuden prosesseista on joko ns. kosteita prosesseja 

tai vaihtoehtoisesti murskaus- ja hienonnusprosesseja. Tällöin vettä voidaan pi-

tää jopa erinomaisena vaihtoehtona pölyntorjunnassa. Vesi ei edullisuutensa li-

säksi ole erityisen reaktiivista, jolloin sitä voidaan käyttää ilman komplikaatioita 

kaikentyyppisissä metallinerotusprosesseissa. (Hakanpää & Lappalainen 2011) 

 

 

2.4 Lainsäädäntö 

 

Tukesin myöntämät kaivoslupa ja kaivosturvallisuuslupa sekä aluehallintoviras-

ton myöntämä ympäristölupa ovat edellytys kaivoksen olemassaololle. Näistä ku-

hunkin liittyy edellytyksiä, joiden tehtävä on varmistaa kestävä ja hyvän tavan 

sekä ennen kaikkea lakien ja säädösten mukainen kaivostoiminta. Ympäristölupa 

kattaa ympäristölle koituvien haittojen arvioinnin muun muassa pölyn, melun, tä-

rinän sekä päästöjen osalta. Luvat voidaan evätä, mikäli lupien ehtoja ei kyetä 

täyttämään.  (Tukes, n.d; Jantunen ym, 2015; Ympäristöhallinto 2013.) 
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Pölyämistä pyritään jonkin verran rajoittamaan suosituksilla ja säädöksillä. Erityi-

sen haitallisiksi luokitelluista aineista koostuvalle pölylle on asetettu selkeät suo-

situkset. Suuremmassa mittakaavassa pölymääriä on vaikea määrittää, mutta 

lähtökohtaisesti pölyäminen sekä pölyn leviäminen tuotantolaitosten ulkopuoli-

sille alueille tulisi pyrkiä minimoimaan. Kaivoslain mukaan kaivostoiminta ei saa 

aiheuttaa haittaa tai vaaraa ihmisille ja ympäristölle, eikä se saa haitata muiden 

elinkeinojen harjoittamista. Lisäksi kaivostoiminnasta aiheutuvat haitat tulee pyr-

kiä minimoimaan sikäli kuin se on kokonaiskustannuksiin nähden kohtuullista. 

Pölyämisen voidaan katsoa sisältyvän näihin haittoihin, ja pölyntorjunnan haittoja 

minimoiviin toimenpiteisiin. (Kaivoslaki 621/2011; Jantunen ym. 2019; Ympäris-

töhallinto 2013.) 

 

Haitallisiksi havaituille aineille on pölyämisen osalta työhygieeniset raja-arvot. 

Yksi näistä on kaivosteollisuudessa yleinen silikaattiyhdisteitä sisältävä kvartsi-

pöly. Näistä silikaattiyhdisteistä merkittävin on piidioksidi. Kvartsipölyä pidetään 

nykyisin yleisesti karsinogeeninä (The European Network on Silica 2006). Kitei-

sen piioksidin raja-arvo hengitysilmassa on Suomessa 0,5  
mg

m3
  ja EU-alueella    

0,1  
mg

m3. Työterveyslaitoksen suositus koskien määrittelemätöntä, hengittyvää pö-

lyä on 2 
mg

m3 ja määrittelemättömälle alveolijakeiselle pölylle 0,5 
mg

m3.  Pölyn määrä 

kaivosteollisuudessa alkoi pudota merkittävästi 1950-luvulla. 1930-luvun luke-

mista pölymäärät oltiin saatu laskettua noin sadasosaan 1980-luvun puolivälissä. 

Tilastojen mukaan suomalaisessa kaivosteollisuudessa pitoisuudet pysyvät kes-

kimäärin raja-arvojen alapuolella. (Rissa 2008; Oikarinen, Sauni, Linnainmaa & 

Oksa 2018; Kuisma 1985.)  

 

Kvartsipölyn ohella toinen merkittävän haitallinen kaivoksissa esiintyvä pöly on 

hiilipöly. Kivihiiltä ei kuitenkaan Suomessa tuoteta, joten kivihiilestä syntyvää pö-

lyä ei tässä käydä läpi. 
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3 PÖLYNSIDONTAKEMIKAALIT 

 

Toisinaan joudutaan käsittelemään ja varastoimaan hienojakoisia aineksia kui-

vana tai kuivissa olosuhteissa. Jatkuva kastelu on edullisuudestaan huolimatta 

pois muusta toiminnasta, eikä välttämättä ole mahdollista tarpeen vaatimissa 

määrin. Tässä kappaleessa syvennymme aineisiin, joilla pölyämistä voidaan te-

hokkaasti ehkäistä.  

 

 

3.1 Ominaisuudet 

 

Pölynsidontakemikaaleja on monenlaisia, ja niitä on mahdollista myös jaotella 

useammalla tavalla. Yhteistä niille kaikille on kyky sitoa pienempiä osasia suu-

remmiksi kokonaisuuksiksi tai parhaimmillaan yhtenäiseksi pinnaksi. Suurin osa 

aineista muodostaa pölyävän aineen pintaan jonkinlaisen kerroksen, jolloin nii-

den pölyntorjuntateho on sangen vähäinen ainesta siirrettäessä. Siinä, miten pö-

lyä torjuva kerros toimii, on ainekohtaisia eroja. Pölyntorjunta-aineen lisääminen 

koko pölyävään ainekseen ei olisi kustannustehokasta, eikä käytännössä tar-

peen. Aineksen pintaan levitettävä pölyntorjunta-ainekerros toimii kuvassa 3 ku-

vatulla tavalla. Kohdassa 1 pinnoittamaton irtoaines pölyää tuulen vaikutuksesta, 

kun taas kohdan 2 pölyntorjunta-aineella pinnoitettu aines ei pölise ollenkaan. 

 

 

Kuva 3. Pölyntorjunta-aineen toiminta (Aleksi Syrjälä) 
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3.1.1 Suolat 

 

Erilaisia suoloja käytetään paljon teiden pölyn- ja liukkauden torjunnassa. Suolat 

muodostavat aineksen pintaan kerroksen, joka tekee pinnasta pölyämättömän ja 

kosteutta itseensä sitovan. Sorateiden pölyntorjunnassa yleisesti käytettyjä suo-

loja ovat kalsiumkloridi ja magnesiumkloridi, jotka kykenevät sitomaan kosteutta 

ilmasta suhteellisen ilmankosteuden ylittäessä 30% (Liikennevirasto 2014). Suo-

lan kosteanapitokyky perustuu sen hygroskooppisuuteen. (Skorseth & Selim 

2000) Suolan etuja ovat sen edullinen hinta sekä helppokäyttöisyys. Toisin kuin 

tienhoidossa, teollisuuden pölyntorjunnassa suola levitetään aina liuoksena. Näin 

saadaan aikaan välitön pölyntorjuntavaikutus. Rakeinen suola sulaa ja imeytyy 

pintaan hitaasti ja vaatii kastelua, mikäli tehokkaita tuloksia halutaan nopeasti.  

 

Suolaus on ongelmallista suolojen vesiliukoisuuden vuoksi. Sadevesi huuhtoo 

suolaa pinnasta, jolloin käsittely on uusittava aika ajoin. Myös maaperään imey-

tyvyys on ongelma erityisesti pohjavesialueilla. Kaivosteollisuudessa suolan kor-

roosiota edistävä vaikutus tuskin aiheuttaa erityistä kaluston kulumista. (Nysten, 

Salminen, Tuominen 2013) 

 

Suolojen kanssa samaan ryhmään kuuluvat myös orgaaniset suolat. Käytännön 

kokeissa on laajemmin testattu ainakin kaliumformiaattia, jossa vaikuttavana ai-

neena toimii muurahaishapon formiaatti-ioni. Kaliumformiaatti ollaan pölyntorjun-

nan ohella todettu oivalliseksi vaihtoehdoksi maantiesuolalle myös liukkauden-

torjunnassa. Formiaattipohjaisten tuotteiden heikkous ja vahvuus on niiden bio-

hajoavuus. Tämä minimoi ympäristökuormituksen, mutta toisaalta edellyttää ai-

neen lisäämistä aika ajoin. Maaperävaikutukset ovat tiesuolaan verrattuna huo-

mattavan vähäisiä, ja tästä syystä formiaatteja on kokeiltu juuri ympäristöllisesti 

herkillä alueilla (Liikennevirasto 2014). Teollisuudessa tällä kuitenkaan ei liene 

suurta merkitystä. Kustannuksiltaan formiaatin käyttö kävisi 5-10 % ns. normaa-

leja suoloja kalliimmaksi. (Nysten ym. 2013.) 
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3.1.2 Öljy- ja rasvapohjaiset 

 

Öljy- ja rasvapohjaiset sidonta-aineet perustuvat öljyjen ja rasvojen agglome-

rointi- eli rakeistamisominaisuuksiin. Yleensä nämä rakeet muodostavat ainek-

sen pinnalle pölyä sitovan pintakerroksen. Vaikuttavana rasvana tai öljynä voi 

käytännössä toimia minkä tyyppinen öljy tai rasva tahansa, joskin ympäristönäkö-

kulmasta mielekkäintä on käyttää kasvipohjaisia ja täten biohajoavia öljyjä. Fos-

siilisten öljyjen käytöllä on negatiivisia vaikutuksia kasvillisuuteen, maaperään ja 

vesistöihin. Tästä syystä niiden käyttö on ongelmallista ja tarkoin säänneltyä. 

Sekä kasvi- että mineraaliöljypohjaisten aineiden vaikutusaika on molemmilla ra-

jallinen UV-säteilyn hajottavan vaikutuksen vuoksi. Yksi öljypohjaisten aineiden 

eduista on niiden helppokäyttöisyys. Ne voidaan levittää sellaisenaan aineksen 

pinnalle. (Alberta Government 2012.) 

 

Oma lukunsa öljypohjaisista pölyntorjunta-aineista ovat emulsiot, kuten bitu-

miemulsio, jotka ovat veden ja rasvojen sekoituksia. Ne ovat olomuodoltaan lii-

mamaisia, ja ne usein sisältävät kiviainekseen sitoutumista edistäviä aineita (Vä-

hätalo 2005). Pölyntorjuntakäyttöön tarkoitetut seokset voidaan tarvittaessa levit-

tää jopa sumutustekniikalla. Bitumiemulsioita käytetään myös muun muassa as-

falttiteiden korjauksiin (Pigipada n.d.). Vaikuttavana aineena toimii bitumi, joka on 

emulsioksi laimennettuna helpompi levittää ohueksi kerrokseksi. Bitumiemulsion 

toimivuutta on Suomessa testattu tiehallinnon toimesta, ja käytännön kokeissa 

on sen tehokas käyttö todettu taloudellisesti kestämättömäksi. (Ranta-Pere 

1997.) 

 

3.1.3 Muut 

 

Pölyntorjunta-aineiden kirjo on erittäin laaja. Aineet eroavat toisistaan paljon sekä 

raaka-aineiltaan että vaikutuksiltaan ja niiden ryhmittely suoloja ja öljypohjaisia 

lukuun ottamatta olisi väistämättä sangen suurpiirteistä vailla yhteisiä nimittäjiä. 

Muut-otsikon alle ryhmiteltyjä aineita käytetään myös joko erittäin vähän tai niin 

spesifeissä tilanteissa, ettei niiden erittely tässä työssä olisi mielekästä.  
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Kalkkimaitoa käytetään erityisesti loppusijoitetun jäteaineksen pölyntorjunnassa. 

Kalkkimaito levitetään aineksen pinnalle, jolloin muodostuu kova, pölyämätön 

kalvo. Syntynyt kalkkikerros ei kuitenkaan kestä fyysistä rasitusta, ja pinnan rik-

koutuessa käsittely on uusittava. Kalkkimaidon valmistus altistaa työntekijät kalk-

kipölylle, joka on itsessään haitallista iholle ja hengityselimille. (Nordkalk Oy Ab 

2012.) 

 

Polymeeripohjaisissa pölyntorjunta-aineissa vaikuttavana aineena toimii jokin po-

lymeeri, esimerkiksi vinyylikloridi. Aine on helpoin levittää ruiskutettavana emul-

siona, jonka polymeeriosa muodostaa pölyävän aineksen pintaan polymeerimat-

riisin. Syntyvä pinta kestää kulutusta, mutta rikkoutunut pinta vaatii uudelleenkä-

sittelyn toimiakseen. Aine vaatii toimiakseen tietyn kuivumisajan, mikä rajoittaa 

sen käyttöä ainakin tienhoidossa. Toimivuus on lähtökohtaisesti hyvä, mutta 

muovin käytön ollessa globaali ongelma tulee aineeseen suhtautua varauksella. 

Aineen käyttö saattaa myös rajoittaa sillä käsitellyn aineksen käyttöä. (Vähätalo 

2005.) 

 

Muita mainitsemisen arvoisia aineita ovat esimerkiksi ksylitoliliemi sekä erilaiset 

savet. Ksylitoliliemen toimivuutta on testattu osana Tiehallinnon S-14-projektia. 

Aiheesta tehdyn diplomityön mukaan tulokset ovat jossain määrin lupaavia. Eri-

laiset pintakerroksiin lisättävät savet ovat tehokkaita, mikäli pinta on mahdollista 

tiivistää ja mikäli pinnan täytyy kestää fyysistä rasitusta. Tämä ei kuitenkaan ole 

yleensä erityisen toivottavaa, mikäli ainesta on vielä tarkoitus käsitellä. (Vähätalo 

2005.) 
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4 LOPPUTUOTE 

 

 

4.1 Ominaisuudet 

 

Aineen teho perustuu sen agglomerointikykyyn eli aine muodostaa pienemmistä 

hiukkasista suurempia rakeita ja parhaimmillaan yhtenäisen, pölyämättömän pin-

nan. Aineen vaikutusaika olisi ainakin huomattavasti kastelun vaikutusaikaa pi-

dempi, jolloin pölyntorjunta ei työllistäisi työntekijöitä niin paljon. Lopputuotteen 

myyntivaltteja tulevat olemaan ympäristöystävällisyys sekä toimivuus. Biohajoa-

vana aineksena lopputuote voi edistää esimerkiksi jäteaineksen käytettävyyttä 

täyttömaana verrattaessa muihin pölyntorjunta-aineisiin (Vähätalo 2005; Turpei-

nen 2019.) 

 

4.1.1 Käyttötavat ja -kohteet 

 

Aineen käyttökohteita ovat suuret massat pölyävää ainetta, jonka pölyäminen tu-

lee torjua. Prosessissa tämä tarkoittaisi erityisesti kuljetusta, varastointia sekä 

loppusijoitusta. Ideana on levittää aine laimentamattomana nesteenä käsiteltä-

välle pinnalle. Levitys voidaan suorittaa esimerkiksi säiliövaunulla. Aine muodos-

taa pintaan suuremmista rakeista koostuvan, mutta samalla yhtenäisen kerrok-

sen. Aineen tunkeutuvuus ja viskositeetti säädetään niin, että aine asettuu nimen-

omaan pölyävän aineksen pinnalle, jolloin suurin osa pölyävästä aineksesta py-

syy puhtaana. 

 

4.1.2 Liitännäisyys osaksi prosessia 

 

Tuote suunnitellaan ensisijaisesti niin, että sitä käytettäisiin pinnoitteen tavoin kul-

jetuksissa ja varastoinnissa. Varsinaiseen prosessiin aineen ei siis ole tarkoitus 

osallistua. Mikäli ainetta sisältävää kiviainesta käsitellään esimerkiksi kemikaa-

leihin perustuvin erotusmenetelmin, voi öljy aiheuttaa joitakin komplikaatioita, ku-

ten saippuoitumista. Tällöin aineella käsitelty kiviaines tulee puhdistaa pölyntor-

junta-aineesta. Tarkoitus kuitenkin on, että aineella käsiteltäisiin vain kasojen ja 

kuormien pintakerros, jolloin suurin osa kiviaineksesta säilyisi käyttökelpoisena. 
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Pölyntorjunta-aineella käsitelty pinta-aines voitaisiin tarvittaessa puhdistaa ai-

neesta ennen varsinaiseen tuotantoprosessiin ajoa esimerkiksi happopesulla. 

Erityisesti liuotukseen perustuvissa erotusmenetelmissä käytetään voimakkaita 

happoja, jolloin öljypohjainen pölyntorjunta-aine poistuisi muiden epäpuhtauksien 

mukana (Pöyry 2016.) 

 

4.2 Raaka-aineet 

 

Raaka-aineena tullaan käyttämään kierrätettyjä kasviöljyjä, joita käytetään raaka-

aineena yrityksen muissakin tuotteissa. Lisäaineiden määrä pyritään pitämään 

minimissä. Olennaista on varmistaa lopputuotteelle mahdollisimman laajalla läm-

pötila-alueella toimiva koostumus, jolloin viskositeetti pysyisi tiettyjen rajojen si-

sällä. Aineen käyttöaika rajoittuisi pääosin kesään, jolloin käyttölämpötilan vaih-

telu ei olisi erityisen dramaattista. Aineen on tarkoitus levittyä tasaisesti, tunkeu-

tua irtonaiseen pinta-ainekseen ja muodostaa pölyämätön kerros. Tällöin tärkeä 

asia on varmistaa lopputuotteelle riittävä agglomerointikyky. Olennaista on myös 

kiinnittää huomio tuotteen kestävyyteen, säilyvyyteen sekä tasalaatuisuuteen, 

jotta voidaan varmistua sen toimivuudesta sekä vaikutusajasta (Turpeinen 2019; 

Vähätalo 2005.) 

 

4.3 Tuotannon edellytykset 

 

Tasalaatuistetun kasviöljyn ominaisuudet pölyntorjunnan kannalta ovat lähtökoh-

taisesti hyvät, joten merkittäviä määriä lisäaineita ei tarvinne käyttää. Tällöin lisä-

aineiden määrä ja pitoisuudet voidaan pitää pieninä, eikä ainetta tarvitse proses-

soida liiaksi. Mitä vähemmän raaka-ainetta muokataan, sitä vihreämpi tuote on 

valmistuksellisesta näkökulmasta. Tuotannolle ei ole konkreettisia esteitä, mikäli 

sopiva aine saadaan kehitettyä (Turpeinen 2019) 

 

Kun on ratkaistu valmistusaineet, prosessit ja muut valmistukselliset seikat, on 

syytä punnita hankkeen kannattavuutta. Lähtökohtaisesti uusille ratkaisuille van-

hoihin ongelmiin on aina tilausta ja vähintäänkin kiinnostusta. Tuotteen menesty-

minen tulee ainakin jossain määrin riippumaan siitä, millä hinnalla sitä pystytään 

myymään. Tuotteen mahdollinen myyntihinta taas muodostuu raaka-aineista ja 

valmistuskustannuksista.  
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5 POHDINTA 

 

 

Pölyäminen on ongelmana maailmanlaajuinen. Luonnossa pölyäminen kuitenkin 

tapahtuu alueilla, joissa se on luontainen osa ekosysteemiä. Teollisuus ja urbaani 

infrastruktuuri ovat tuoneet pölyn haitat kaikkialle. Teollisuuden aloista proses-

seissaan pölyämistä ehkä merkittävimmin aiheuttaa kaivosteollisuus. Ainakin 

tuotantoketjun alkupäässä tämä on usein väistämätöntä. Tästä syystä toimivan 

pölyntorjunnan tulee olla olennainen osa toimintaa. Pölyntorjunta edistää työoloja 

sekä yleistä viihtyvyyttä. Tämän lisäksi se rajoittaa pölypäästöjä niin, että toiminta 

on kestävällä ja laillisella pohjalla. Ympäristön pilaaminen on jossain määrin vält-

tämätön osa kaivosteollisuutta, mutta toiminta voidaan toteuttaa niin ympäristöys-

tävällisesti kuin mahdollista. Pölyntorjunta on tärkeä osa ympäristöystävällistä toi-

mintatapaa.  

 

Pölyä torjutaan monin keinoin. Menetelmät ovat keskenään erilaisia vaikutuksil-

taan ja vaikuttavilta aineiltaan. Kastelun ohella käytetään muun muassa suoloja, 

kalkkia, öljypohjaisia aineita sekä polymeerejä. Kussakin menetelmässä on omat 

hyvät ja huonot puolensa. Kasviöljypohjaista pölyntorjunta-ainetta kehittäessä on 

ajatuksena ollut luoda ympäristöystävällinen aine, jota voidaan käyttää mahdolli-

simman laajasti ja riskittömästi. Asiakasyritys tuottaa kasviöljypohjaisia avoimien 

järjestelmien voiteluaineita, jotka hyvien voiteluominaisuuksien ohella ovat erit-

täin ympäristöystävällisiä. On siis selvää, että myös uuden aluevaltauksen koh-

dalla lähtökohtana ovat ympäristöarvot.  

 

Kasviöljypohjaisen pölyntorjunta-aineen teho perustuu sen agglomerointiominai-

suuksiin. Käsiteltävän pinnan partikkelit muodostavat keskenään suurempia ra-

keita, joista muodostuu pölyämätön pinta. Koska pinta koostuu pölyämättömistä 

rakeista, saattaa se kestää myös mahdollista rasitusta toisin kuin esimerkiksi 

kalkkimaidosta muodostunut kuori. Pölyämättömän kerroksen kestosta ei ole 

täyttä varmuutta. Tiedossa kuitenkin on, että tietyin väliajoin käsittely on uusit-

tava.  
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Pölyntorjunta on sekä ympäristö- että imagokysymys. Kumpaankin kysymykseen 

kasviöljystä valmistettu, ympäristöystävällinen ja turvallinen pölyntorjunta-aine 

kuulostaa erinomaiselta vastaukselta.  
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