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ROPO-projekti-tavoitteet, menetelmä ja UUMA-ulottuvuus

Tavoitteet:

• Ihmisten, ympäristön ja erilaisten rakenteiden suojelu 
pölyltä

• Vähentää haitallisten aineiden liukenemista ja niiden 
kulkeutumista maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin 

Menetelmä:

• Pintojen stabilointi hyödyntämällä modernia 
biopolymeeriteknologiaa yksin tai yhdessä muiden aineiden 
(esim. hygroskooppisten kloridi-suolojen kanssa)

UUMA-ulottuvuus:

• Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen biopolymeerien ja 
biokuitujen lähteenä (kiertotalous ja kustannustehokkuus)

• Metsäteollisuuden sivuvirrat (nollakuitu tms.)
• Elitarviketeollisuuden sivuvirrat (perunankuoret tms.)

http://www1.lsbu.ac.uk/water/carboxymethylcellulose.htm

http://www.yle.fi



ROPO-Biopolymeerien toiminta
• Luonnon biopolymeerit/polysakkaridit

• Tärkkelys (peruna, maissi etc.)
• Selluloosa (puu)

• Vesiliuokset/kiinteät tuotteet

• Ominaisuuksien modifiointi erilaisilla 
lisäaineilla

• Vedenkesto, biohajoaminen, 
mekaaninen lujuus, UV-kesto jne.

• Optimaalinen biopolymeerirakenne on
• Pysyvä (vettä kestävä)
• Joustava (voimia&muodonmuutoksia

kestävä)
• Biohajoavuus hallittavissa 
• Ei vaikeuta käsiteltävien materiaalien 

käyttöä (esim. polttoprosessit)
• Ei aiheuta kemiallista liukkautta 

tienpintaan (kulkuväylät)



ROPO Biopolymeerien käyttökohteet ja hyödyt
• Käyttökohteet

• Kaivokset, Teollisuusalueet, Soratiet, Satamat, Varastokasat, Jätekasat

• Hyödyt

• Alueen pölyhaittojen väheneminen
• Terveyshyödyt, asumismukavuus, kevyen liikenteen paremmat 

olosuhteet jne.
• Liikennöitävien alueiden ja tiestön parempi kunto

• Liikenteen turvallisuus ja teiden yleinen käytettävyys  
• Säästöt työkustannuksissa ja materiaalikustannuksissa
• Ympäristökuormitus pienenee liikennöitävillä alueilla

• Nykyisten pölynsidonta-aineiden = kloridien kulkeutuminen 
pohjavesiin ja vesistöihin vähenee

• Luonnonvaraisen soran ja murskeen käyttötarve vähenee
• Haitalliset aineet stabiloidaan kasoissa, niiden kulkeutuminen 

pohjavesiin/ympäristöön vähenee



ROPO Biopolymeerit projekti up-to-date
• Projektin hallinta: JP Konsultointi ja Kemion Oy yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa

• FI-patenttihakemus jätetty toukokuussa 2014, PCT-hakemus kesäkuussa 2015

• Kenttäkokeet sorantien pölynsidonnassa Hämeenkyrössä kesällä 2014 ja kesällä 2015 
vaativissa olosuhteissa Lapualla ja Lieksassa, tulokset lupaavia

• Jatkotutkimukset uudistetuilla tuotekoostumuksella Oulun Yliopistossa syksy-talvi 
2015/2016

• Ramboll laboratorio-kokeet 2-3/2016 (biopolymeerien liukoisuus ja sidontakyky 
sorarakenteessa)

• Liittyminen UUMA-2-projektiin 2/2016 => uusiomateriaalien hyödyntäminen (jätekuitu etc.)

• Kenttäkokeet Lapua, Hämeenlinna, Hämeenkyrö kevät/kesä 2016

• Soratiekohteiden ulkopuolisten uusien käyttökohteiden etsintä/pilotointi 2016-2017
• Ehdotuksia otetaan vastaan!

• Lanseeraus markkinoille 2017-2018 



Kemion Oy
Elovainiontie 13 
33480 Ylöjärvi
Puh: 050-5252638
E-mail: kemion@kemion.fi
www.kemion.fi

Kiitokset!

mailto:timo.nissinen@kemion.fi
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