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The mining, crushing and handling of rock materials te nd to produce large 
amounts of dust that may contain fibrous minerals including asbestos . The 
objectives of this study were to survey the occurrence of fibrous minerals in 
the raw materials and products of Finnish limestone mines and rock quarries: 
to measure fibre concentrations in the air at work pI aces when limestone and 
rock aggregate are quarried, loaded , transported, crushed, sieved or packed; 
to evaluate the compositions and fibre content of airborne dust at work pI aces 
in relation to the mineralogical composition ofthe rock treated; and to develop 
analytical methods and an occupational hygienic classification that includes 
the dust composition and the fibre content of the rock products. 

Occupational hygienic measurements and geological surveys were made in 
nine limestone mines and in nine crushed rock aggregate quarries. Geological 
surveys were also made on 25 rock formations where no crushing was taking 
place at the time of the survey. Many of the mines and quarries are located in 
Palaeoproterozoic mafic igneous rocks and schist areas in southern and 
central Finland. During the survey the general geology, main rock types and 
potential areas of fibrous minerals were mapped. Sampies of rock, product 
and drill cuttings were collected for mineralogical analyses by petrographic 
microscopy, X-ray microanalysis, electron microscopy and X-ray diffraction. 
Fibre content was measured by scanning electron microscopy combined with 
X-ray microanalysis . Fibres were identified and reported as mass % and 
number per Ilg rock. Air sampies were analysed for fibre, total dust and quartz 
concentrations . Fibre concentrations were determined by phase contrast 
mi roscopy and scanni ng electron microscopy , were reported as fi bres per cm3

• 

Only fibres over 5 J..Lm in length and less than 3 J..Lm in diameter with an aspect 
ratio of over 3: 1 were counted. Fibres were visually classified as perfect 
fibres, fibrous cleavage fragments and cleavage fragments. Total dust and 
quartz concentrations were analysed by gravimetric methods and were reported 
as mg/m3

. 

In most limestone mines and rock aggregate quarries, fibrous silicate 
minerals were detected in rock, product, drill cutting or air sampies. In 
limestone mines, most of the fibres were tremolite whereas in rock aggregate 
quarries the most common fibrous minerals were hornblende and actinolite. 
In general, the amphiboles were visually classified as cleavage fragments , but 
perfect fibres were also found. In geological surveys, asbestos minerals were 
found in four rock aggregate quarries and in some sampies from limestone 
mines. However, the fibre concentrations were generally lower than 0.1 
mass %. The fibre concentrations in the air at workplaces exceeded the limit 
value of 0.5 fibre/cm 3 in many mines and quarries during drilling, crushing 
and screening. During these operations the occupational exposure limit for 
total dust and quartz was also exceeded. 

If the presence of fibrous minerals in rock is to be expected on the basis of 
geological studies, the rock sampies, products or airborne dust should be 
analysed for fibres by electron microscopy. Occupational exposure to fibrous 
minerals and quartz should be measured at the beginning of production and 
monitored at appropriate time intervals during operations. 
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JOHDANTO 

Teollisuusmineraalien ja kalliomurskeen tuotan
nossa muodostuu pölyä, joka voi paikallisesti sisäl
tää asbestia tai muita kuitumaisia mineraaleja 
kallioperän mineraalikoostumuksen ja kehitys
historian vuoksi. Työperäistä asbestialtistumista on 
tutkittu runsaasti Suomessa ja muissa maissa 
asbestituotteiden teollisen käytön ja valmistuksen 
yhteydessä. Sen sijaan kalkkikivikaivoksista ja 
kalliomurskelaitoksista on vähänjulkaistuja tietoja. 
Näiden kaivosten ja louhosten geologinen rakenne 
on yleensä kartoitettu tuotannollisista syistä. Eri
tyyppisten kivilajien käsittelyn riskit työntekijöille 
ja elinympäristölle ovat sen sijaan puutteellisesti 
tunnetut. Kalliomurskelaitosten satunnaisissa mitta
uksissa on havaittu kuitumineraaleja, minkä vuoksi 
haittojen selvittäminen oli tarpeellista. Ennusteiden 
mukaan soravarojen ehtyessä ja tullessa varatuiksi 
pohjavesialueiksi kalliomurskeen käyttö kasvaa. 
Mahdollisten työympäristö- jaelinympäristöhaittojen 
ennakoinnilla tulee tästä syystä olemaan yhä tär
keämpi merkitys. 

Tutkimuksen tavoite oli kartoittaa kuitu
mineraalien ja asbestin esiintymistä kotimaisissa 
kalkkikivikaivoksissa sekä geologialtaan erilaisissa 
kalliomurskelouhoksissa Suomen eri osista otannan 
avulla ja selvittää irtoaako kivistä louhinnan, 
murskauksen, kuljetusten tai muun käsittelyn aikana 

kuitumaista pölyä.Tavoitteena oli myös arvioida, 
miten kaivosten ja louhosten ilmassa leijuva pöly 
vastaa koostumukseltaan ja hiukkasmuodoltaan 
ki vinäytteiden mineraalikoostumusta ja asua. Lisäk
si tavoitteena oli kehittää kivilajien ja teollisuus
mineraalien työhygieeninen luokittelu, joka perus
tuu asbestin ja muiden kuitumaisten silikaattien 
pitoisuusmäärityksiin kiviaineksesta sekä tuote
näytteistä. (Pyy ym. 1993.) 

Tutkimus on tehty Työterveyslaitoksen, Geologi
an tutkimuskeskuksen, kalkkikivikaivosten ja Tie
laitoksen monipuolisena yhteistyönä 1.7.1992-
30.11.1993 välisenä aikana. Projektin rahoitukseen 
osallistuivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja 
Geologian tutkimuskeskus. Projektin vastuullisena 
johtajana toimi laboratoriopäällikkö Lauri Pyy, joka 
vastasi työhygieenisestä osasta laboratoriopäällikkö 
Antti Tossavaisenja työhygieenikko Kari Korhosen 
kanssa. Geologisesta asiantuntemuksesta vastasivat 
va. valtiongeologi Veli Suominen, tutkija Tuula 
Hartikainen, geologi Paavo Härmä ja tutkija Sakari 
Junttila. Projektille perustettiin seurantaryhmä, jo
hon kuuluivat geologi Ritva Harinen, työterveys
lääkäri Hannu Hietaranta, geologi Esko Lunden, 
johtaja Antti Palomäki Oy Partek Ab:sta ja geologi 
Kari Lappalainen Tielaitoksesta. 

TUTKIMUKSEN TAUS TA 

Kaivos- ja murskaamotoiminta Suomessa 

Suomessa toimi vuonna 1993 yhteensä43 malmi
ja teollisuusmineraalikaivosta. Näistä kalkkikivi
kaivoksia on 17, vuorivillan ja sementin valmistuk
sen kiviaineksia tuottavia kaivoksia 4 , muita 
teollisuusmineraalikaivoksia (talkki , vuolukivi , 
apatiitti , kvartsi , maasälpä) yhteensä 13 sekä 
malmikaivoksia 9 kpl. Toimialalla oli v. 1993 varsi
naisia kaivostyöntekijöitä keskimäärin 670, joista 
387 työskenteli maan alla ja 285 avolouhoksissa. 
Malmirikasteita tuotettiin 1,65 miljoonaa tonnia sekä 
teollisuusmineraaleja yhteensä 4,27 miljoonaa ton
nia. Pääosa teollisuusmineraaleista on kalkkikiveä, 
jota käytettiin sementin valmistukseen 1,00 miljoo-

naa tonnia, maanparannusaineeksi 1,03 miljoonaa 
tonnia sekä poltetun kalkinja muiden teknisten tuot
teiden valmistukseen 0 ,92 miljoonaa tonnia . 
Kalkkikivikaivoksissa oli yhteensä n. 130 työnteki
jääja työtunteja kertyi vuoden aikana lähes 210 000. 
(Salo 1994.) 

Kaivostuotannosta saatavan kiviaineksen lisäksi 
Suomessa käytetään vuosittain luonnonhiekkaa ja 
soraa 24 miljoonaa kuutiometriä, murskattua ja 
seulottua harjusoraa 18 miljoonaa kuutiometriä, 
moreenimurskeita 1 miljoona kuutiometriäja murs
kattua kalliolouhetta 14 miljoonaa kuutiometriä eli 
jalostettuja kiviainestuotteita yhteensä 33 miljoonaa 
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kuutiometriä. Kivi aineksen käytöstä Tielaitoksen 
osuus on noin kolmannes, betonituotannon noin 
20 % ja y hd yskuntarake ntamisen noin 20 %. 
Kiviaineksen käyttö on li sääntynyt 20 % vuodesta 
1985 vuoteen 1989. Murskaus- j a seulontatoimintaa 
harjoittaa päätoimisesti 70 urakoitsijaa. Murskaus
laitoksia on käytössä noin 280, joista puolet on 
sii rrettäviä. Suomen kiviteollisuuden rakennus-ja 
muistokivituotanto on noin 100 000 m3 vuodessa. 
(Boström 1988.) 

Teollisuusmineraalien ja kalliokiviaineksen tuo-

tannossa tärkeimmät työvaiheet ovat louhinta (poraus, 
räjäytys) , murskaus (karkea- j a hienomurskaus, 
jauhatus), seulonta, rikastus, väli- ja lopputuotteiden 
varastointi sekä kuljetukset. Työvaiheet ovat usein 
pölyäviä ja käsiteltävät materiaalimäärät erittäin suu
ria . Suomessa toimii näissä tuotantotehtävissä sekä 
niiden tuottamien tuotteiden käyttäjinä arviolta 5000 
työntekijää, joista merkittävä osa altistuu ajoittain 
kivipölylle ja mahdollisesti sen sisältämälle asbestille 
ja muille kuitumineraaleille. 

Asbestin määritelmät 

Asbesti on kaupallinen nimitys taipui sille j a 
kuituisille asbestiasuisille mineraalimuunnoksille. 
Asbesti voidaan jakaa rakentee n, kemiallisen 
koostumuksen ja teknisten ominaisuuksien perus
teella kahteen pääryhmään serpentiini- ja amfiboli
asbestei hin (taulukko 1 ja 2) (McCrone 1980, Ross 
ym. 1984, Papunen 1990). Krysotiili , krokidoliittij a 
amosiitti ovat näiden mineraalien asbestimuunnoksia, 
kun taas antofylliitti, tremoliitti ja aktinoliitti voivat 
esiintyä rakeisessa, sälöisessä j a kuituisessa muo
dossa. Asbestin mineraloginen määritelmä perustuu 
osittain mineraalin ulkoasuun, asbestin geologiseen 
syntytapaan ja yksittäisen kuidun lujuusominai
suuksiin, joita ei voida mitata jauhetusta näytteestä 
tai erillisistä pölyhiukkasista. Työhygieenisiä mit
tauksia ja mikroskooppista kuitulaskentaa varten 
ovat käytössä toisenlaiset a s be stin j a mi-

neraalikuitujen määritelmät, joissa otetaan huomi
oon ensisijaisesti pölyhiukkasen kemiallinen koos
turnus ja mikroskooppi sesti määritettävissä olevat 
ominaisuudet, kuten hiukkasen muoto ja dimensiot 
(Chatfield 1984, Kelse & Thompson 1989). 

Asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen 
mukaan asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaatti
mineraaleja, kuten krysotiilia, krokidoliittia, amosiit
tia, antofylliittiä, tremoliittia ja aktinoliittia sekä 
muita silikaattikuituja, joilla on samantyyppinen 
koostumus ja terveyttä vaarantava vaikutus ihmisen 
elimistöön (Vnp 886/87). Valtioneuvoston päätök
ses sä asbestinja asbestipitoisen tuotteen valmistuk
sen, maahantuonnin, myymisenja käyttöönottamisen 
kieltämisestä (Vnp 852/92) asbestilla tarkoitetaan 
näiden serpentiini- ja amfibolimineraalien kuitu
maisia muotoja. 

Taulukko I. Ylei simmät asbest imineraa lit j a niiden asbestimuunnokset. 
Table I. Most common asbestos minerals and their asbestiJorm varieties. 

ryhmä 
group 

serpentiini - serpentine 

amfiboli - amphibole 

Taulukko 2 . Yleisempien asbest ien mineraalikaavat. 
Table 2. Formulas 0/ most common asbestos minerals. 

mineraali 
mineral 

krysotiili - chrysotile 
krokidoliitti - crocidolite 
amos iitti - amosite 
antofy ll iitt iasbesti - amhophyllite asbestos 
tremoliitti-aktinoiiittiasbesti - tremolite-actinolite asbestos 
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mineraalin nimi 
mineral name 

serpentiini - serpentine 

riebeckiitti - riebeckite 
grunerii tti - grunerite 

antofylli itti - anthophyllite 

tremoliitti - tremolite 

tremol i itti -akti nol iitti 
tremolite-actinolite 

asbestityyppi 
asbestos type 

krysotiili - chrysotile 

krokidoliitti - cracidolite 
gruneri ittiasbest i (amosiitti) 
grunerite asbestos (amosite) 
antofy 11 i ittiasbesti 
anthophyllite asbestos 
tremoliittiasbesti 
tremolite asbestos 
aktinol iittiasbesti 
act in.olite asbestos 

mineraalikaava 
mineral formula 

Mg3Si,os(OH)4 
Na/Fe'·,Mg)3Fei·Si,O,,(OH), 
(Fe'·,Mg)7Si,O,,(OH), 
(Mg,Fe)7Si,o,,(OH), 
Ca, (Mg,Fe\Si,O,,(OH), 
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Suomalaisen standardin SFS 3868 mukaan 
kuiduksi lasketaan hiukkanen, jonka pituus on yli 5 
~, läpimitta alle 3 ~ja pituuden suhde läpimittaan 
suurempi kuin 3: 1 (Suomen standardoimisliitto 
1981). Vastaavat määritelmät asbestille ja kuiduille 
on esitetty myös amerikkalaisen työterveysinstituutin 
NIOSH:n analyyttisissa menetelmissä nro 7400 ja 
7402, Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituk-

sessa, Maailman terveysjärjestön WHO:n kriteria
dokumentissa ja Euroopan yhteisön direktiivissä 
(NIOSH 1989, ILO 1986, WHO 1986, EC 1983, 
1991 a). Amerikkalaisissa työsuojelumääräyksissä 
asbestimuotoinen tremoliitti , antofylliittija aktinoliit
ti erotetaan näiden mineraalien muista muodoista 
(OSHA 1992). 

Työhygieeniset raja-arvot 

Kuitupitoisuuksia verrataan työsuojeluhallituksen 
turvallisuustiedotteessa 25 "HTP-arvot 1993" an
nettuihin haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin 
(HTP),jotka on ilmoitettu 8 tunnin keskipitoisuuksina 
(Työministeriö 1993). Asbestille tämä HTP-arvo on 
0,5 kuituaJcm3 ilmaa,joka on samakuin valtioneuvos
ton päätöksessä (V np 886/87) määrätty työhy
gieeninen raja-arvo, kun se lasketaan valomikros
koopilla standardin SFS 3868 mukaisesti. Hienoja
koisen kvartsin HTP-arvo on 0,2 mg/m3 ja vähä
tehoisen epäorgaanisen pölyn HTP-arvo 10 mg/m3 

kokonaispölystä mitattuna. 
Valtioneuvoston päätöksen (V np 852/92) mukaan 

asbestin tai asbestipitoisen tuotteen valmistus ja 
maahantuonti on kielletty 1. päivästä tammikuuta 
1993 sekä myyminen ja käyttöönottaminen 1. päi
västä tammikuuta 1994. Ainoa poikkeus yleisestä 
kieltopäätöksestä on asbestia epäpuhtautena sisältä
vien kivilajien louhiminenjajalostaminen sekä näis-

tä valmistettujen tuotteiden käyttö maarakennus- ja 
maanparannustarkoituksiin. 

Euroopan yhteisön direktiivissä (911659/EEC) 
kielletään sellaisten krokidoliittia, amosiittia, anto
fylliittiasbestia, aktinoliittiasbestia ja tremoliitti
asbestia sisältävien tuotteiden markkinointi ja käyt
tö, joihin asbestikuidut on tarkoituksellisesti lisätty 
(EC 1991 b). Myös krysotiiliasbestin käyttöä on rajoi
tettu ,ja sellaisen materiaalin käyttö tienpäällysteenä, 
jossa on yli 2 % krysotiilia on kielletty. 

Direktiivissä 91/382/EEC määrätään krysotiili
kuitujen raja-arvoksi työpaikkailmassa 0 ,6 kuituaJ 
cm3 sekä muille asbestilaaduille ja seoksille 0 ,3 kui
tualcm3 valomikroskooppisesti määritettynä. Ruot
sin työhygieeninen raja-arvo on 0,2 kuitualcm3 muille 
asbestilaaduille kuin krokidoliitille. Tällöin faasi
kontrastimikroskooppisella menetelmällä lasketaan 
yli 5 mikrometrinja muotosuhteeltaan yli 5: 1 olevat 
hiukkaset (AFS 1990). 

Asbestin esiintymisestä kotimaisissa kiviraaka-aineissa 

Kuitumaisina muunnoksina esiintyvät silikaatti
mineraalit ovat varsin yleisiä maankuoressa. Kui
tenkin geologiset olosuhteet ovat harvoin olleet suo
tuisia sellaisten asbestiesiintymien synnylle, joita 
voi hyödyntää. Asbestit ovat magnesium- ja magne
siumrautapitoisia silikaattimineraaleja, joten ni iden 
luonnollisimpia isäntäkiviä ovat metamorfoituneet 
runsas magnesiumisetja rautaisetkivilajit. Karsikivet 
ja rautamuodostumat voivat olla myös koostumuk
seltaan asbesteja muistuttavia ja näin myös niiden 
isäntäkiviä. 

Kaupalliset asbestiesiintymät ovat yleensä raitai
sissa rautamuodostumissa (amosiitti ja krokidoliit
ti), kerroksellisissa emäksisissä intruusioissa (tremo
liitti, krysotiili), serpentiiniytyneissä kalkkikivissä 
(krysotiili) ja alpiinistyyppisissä ultramafisissa kivi
lajeissa, kuten ofioliiteissa (antofylliitti, tremoliitti, 
krysotiili) (Ross 1981). 

Maailman asbestituotanto v. 1989 oli n. 4,2 mil
joonaa tonnia, josta krysotiilin osuus oli 99 % . Tär
keimmät tuottajamaat olivat Neuvostoliitto, Kana
da, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe. Suomi tuotti Paak-

kilan kai voksesta antofy lliittiasbestia vuosina 1918-
1975 yhteensä 350 000 tonnia, josta kotimaan kulu
tus oli 120 000 tonnia (Työministeriö 1990, Tuomi 
1991). Geologisesti Paakkilan kaivosalue kuuluu 
alpiinistyyppiseen serpentiniittivyöhykkeeseen ku
ten muutkin Itä-Suomen asbestiesiintymät (Aurola 
& Vesasal0 1954). 

Asbestin esiintymistä Suomen kallioperässä on 
tutkittu systemaattisesti malminetsinnällisin mene
telmin aina 1970-1uvun loppupuolelle saakka. 
Malminetsinnän tuloksia, asbestimineraalien petro
logisia ominaisuuksiaja asbestin esiintymistä maan
kuoressa voidaan käyttää perusteena arvioitaessa 
asbestin esiintymistä Suomen kallioperässä. Varsi
naisen asbestin esiintyminen on harvinaista. Asbesti 
voi esiintyä kivessä joko juonimaisesti tai massa
maisesti. Asbestin mahdollisia esiintymisympäristöjä 
ovat serpentiinisoituneet ja amfibolisoituneet mafiset 
tai ultramafiset kivilajit sekä metasomaattisesti muut
tuneet erilaiset karbonaattiki vet. Krysotiili liittyy 
pääasiassa muuttuneisiin ultramafisiin kivilajeihin 
ja kalkkikiviin, kun taas amfiboliasbestin esiintymi-
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nen on moninaisempaa. 
Kalkkikivissä on epäpuhtautena yleisesti silikaat

timineraaleista kvartsia, diopsidia, tremoliittia, 
sarvivälkettä, serpentiiniä, wollastoniittiaja kiilteitä. 
Osa kalkkikivien epäpuhtauksina esiintyvistä 
serpentiinistä ja amfiboleista voi olla myös 
asbestimuotoisena. Kalkkikivikaivosten ja monien 
kalliolouhosten geologinen rakenne on perusteelli
sesti kartoitettu tuotannollisista ja teknisistä syistä 
(Lunden 1988a, Laitinen 1990). Sen sijaan työ- ja 
ympäristönsuojelulliset näkökohdat ovat nousseet 
merkittäviksi vasta viime vuosina. Eräissä tapauk
sissa ovat epäilyt asbestipölyn esiintymisestä ja le
viämisestä ympäristöönjohtaneet erityissel vityksiin. 
Kalkkikivituotteiden kaupassa terveysnäkökohdat 
ovat tärkeitä. 

Suomessa käytetään kalliomurskeena lähes kaik
kia kivilajeja. Louhintakohteet sijoittuvat pääosin 
happamille syväki vialueille, mutta myös edellä 
kuvatuille asbestikriittisille mafisille ja ultramafisille 
kivilajialueille. Tielaitoksessa kalliomurskeen käyt
tö lisääntyy koko ajan, ja Tielaitoksen hankinnat 
olivat vuonna 1990 yli 7 miljoonaa kuutiometriä 
(Tilastokeskus 1992). Vuorivillan valmistuksessa 
käytetään Suomessa mm. mafisia kivilajeja, kuten 
diabaasia, anortosiittigabroa, sarvivälkegabroa, 
amfiboliittiaja peridotiittia. Näissä kivilajeissa saat
taa olla asbestimineraaleja. Suomessa on tällä het
kellä useita vuorivillakiven kaivospiirejä. Yhteensä 

eri louhoksista louhitaan noin 250 000 tonnia kiveä 
vuodessa. (Lunden 1988b.) 

Asbestien esiintymistä pölynäytteissä on selvitet
ty aiemmin Outokumpu Oy:n malmikaivoksissa (Eli
järven kromikaivos, Hituran nikkelikaivos), Finn
minerals Oy:n talkkikaivoksissaja -tehtaissa (Sotka
mo, Polvijärvi) sekä satunnaisesti muutamilla kivi
louhoksilla. Eräissä työpaikoissa tremoliitti- ja 
krysotiilikuitujen pitoisuudet ovat yritysten omien 
mittausten perusteella noin 1 kuitu/cm3 , eli ne ovat 
ajoittain ylittäneet asbestin työhygieenisen raja-ar
von 0,5 kuitualcm3, kun pituus mitataan yli 5 mikro
metrin pituisina kuituina. 

Työterveyslaitoksen pölylaboratorio on mitannut 
maksullisena palvelunaja yritysten tilaamana kuitu
maisten silikaattien ja asbestimineraalien esiinty
mistä kalkkikivissä, kivimurskeissa, kiuaskivissä, 
laasteissa, sementissä ja muissa rakennusaineissa. 
Näiden tietojen perusteella on ilmeistä, että eräiden 
kotimaisten kiviraaka-aineiden käytössä altistutaan 
merkittävästi kuitumaisten silikaattimineraalien 
pölylle. Johtopäätöstä tukee havainto, että suoma
laisten keuhkosyöpä- ja mesotelioomapotilaiden 
keuhkoissa on melko yleisesti tremoliittikuituja, 
vaikka henkilöt eivät oie ammatissaan käyttäneet 
teollisia asbestituotteita eivätkä tiettävästi muuten
kaan oie altistuneet asbestille (Anttila ym. 1990, 
Tuomi 1991). 

Kuitumaisten silikaattimineraalien terveysvaikutukset 

Työperäistä asbestialtistumista ja sen terveys
vaikutuksia teollisen käytön vuoksi on tutkittu Suo
messaja muissa maissa erittäin paljon. Kaikki kU li ' i 
asbestilajia voivat aiheuttaa työntekijöissä ja koe
eläimissä pölykeuhkosairauksia, keuhkosyöpää ja 
mesotelioomaa. Sen sijaan muiden kuitumaisten 
silikaattien esiintymisestäja terveyshaitoista tietoja 
on vähemmän (WHO 1986, IARC 1987a, Työminis
teriö 1990). Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos 
on luokitellut eräiden kuitumineraalien karsi
nogeenisuuden seuraavasti (lARC 1987b): 
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- asbesti, luokka 1 (aiheuttaa syöpää ihmiselle) 
- erioniitti, luokka 1 (aiheuttaa syöpää ihmiselle) 
- talkki, asbestimaisia kuituja sisältävä, luokka 1 

(aiheuttaa syöpää ihmiselle) 
- talkki, luokka 3 (syöpävaarallisuus ei oie 

luokiteltavissa) 
- wollastoniitti, luokka 3 (syöpävaarallisuus ei 

oie luokiteltavissa) 
- sepioliitti, luokka 3 (syöpävaarallisuus ei oie 

luokiteltavissa) 
- attapulgiitti , luokka 3 (syöpävaarallisuus ei oie 

luokiteltavissa) 

Eläinkokeissa on todettu kaikkien asbestimine
raalien lisäksi erioniitin, sepioliitin, attapulgiitinja 
wollastoniitin aiheuttavan kasvaimia vatsakalvon 
sisäisen tai keuhkopussin sisäisen altistuksen kaut
ta (Pott ym. 1987, IARC 1987a, IARC 1987b). 
Wollastoniittipölyn pitoisuus 10 mg/m3 ei lisännyt 
kasvainten esiintymistä pitkäaikaiskokeessa, jois
sa sille altistettiin hengitysteitse (McConnell ym. 
1991). 

Lähinnä ympäristöperäisen altistumisen vuoksi 
luonnossa esiintyvät silikaattikuidut ovat aiheutta
neet pleuramuutoksia mm. Turkissa (erioniitti, tremo
liitti, krysotiili), Kreikassa (tremoliitti), Kyproksella 
(tremoliitti), Korsikalla (tremoliitti, krysotiili), Itä
vallassa (tremoliitti) ja Bulgariassa (antofylliitti). 
Mesotelioomatapausten esiintyminen on liittynyt eri
tyisesti väestön erioniitti- ja tremoliittialtistumiseen 
(Burilkov & Michailova 1970, Yaziciogly 1976, 
Neuberger ym. 1984, Langer ym. 1987, McConnochie 
ym. 1987, Balandraux-Lucchesi ym. 1990). 

Suomessa on ollut tiedossa jo 1960-luvulta asti 
keuhkomuutosten y leisyys väestössä Paakkilan 
asbestiesiintymää ympäröivissä kunnissa myös hen
kilöillä, jotka eivät oIe koskaan työskennelleet 
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Kuva I. Tutkittujen kalliomurskelouhosten kivil aj it. 
Fig. I . Rock types in rock aggregate qllarries sTlidied. 

kaivoksessa. Todennäköisin altistumislähde on ollut 
maaperä sekä asbestin kulkeutuminen louhinta- ja 
rikastustyön yhteydessä ympäristöön (Kiviluoto 
1960). Keuhkomuutoksia on todettu myös myöhem
missä tutkimuksissa, mutta mesotelioomariskin li
sääntymistä näillä seuduilla ei oie havaittu. (Hillerdal 
ym. 1984) 

Suomessa on tutkittu aiemmin työhygieenisin ja 
lääketieteellisin menetelmin Paakkilan asbesti
kaivoksen, Lappeenrannan wollastoniittituotannon 
ja talkkikaivosten olosuhteita. Paakkilan asbesti
tuotannossa yli viisi vuotta työskennelleistä sairas
tui asbestoosiin noin puolet ja heistä edelleen y li yksi 

GABBRO 

D MAFIC VOLCANITES 

45% • AMPHIBOLITES 

MICA GNEISS 

PERIDOTITE 

D FELSIC VOLCANITES 

kolmasosa kuoli keuhkosyöpään. Antofylliitti
asbestin aiheuttamaa mesotelioomariskiä ei ole vielä 
voitu tieteellisesti todentaa (Huuskonen ym. 1980, 
1983 , Tuomi 1991). Kalkkikivikaivoksissa työs
kenteleviltä on 1980-luvulla diagnosoitu muutama 
pölykeuhkosairaus, joissa todennäköinen aiheuttaja 
on tapauskohtaisesti ollut kalkkikiven epäpuhtautena 
esiintyvä kvartsi, wollastoniitti tai tremoliitti. Labo
ratoriokokeilla on lisäksi testattu Siilinjärven apatiit
tikaivoksen sivumineraalien (richteriitti, flogopiitti) 
ja eräiden muiden silikaattien soluvaikutuksia 
(Tossavainen & Korhonen 1984, Holopainen ym. 
1990). 

TUTKIMUSMENETELMÄ T 

Tutkimuskohteiden valinta ja geologinen kartoitus 

Projektin tutkimuskohteina olivat 9 merkittävintä 
kalkkikivikaivosta, 29 käytössä olevaa kivimurske
louhostaja 5 avaamatonta kallioaluetta (taulukko 3). 
Tutkimuskohteet valittiin taloudellisen merkityk
sen, koon sekä geologisten tekijöiden perusteella. 
Kalliolouhoskohteiden valinnassa käytettiin apuna 
Geologian tutkimuskeskuksen ja Tielaitoksen kar
toitustietoja. Tutkimus kattoi koko maan. 

Mukana olleet kalkkikivikaivokset ja -louhokset 
sijoittuvat pääosin Etelä- ja Keski-Suomeen. 
Kalkkikivikaivokset sijaitsevat pääasiassa karjalai
sissa tai svekofennisissä muodostumissa. Suurin osa 
tutkituista kalliomurskelouhoksista sijoittuu paleo-

proterotsooisille emäksisille syväkivi- ja liuske
alueille. Tutkimuksessa mukana olleiden kallio
louhosten pääkivilajit ja niiden prosentuaalinen ja
kauma on esitetty kuvassa 1. Tutkittujen kalkki
kivikaivosten, kalliomurskelouhosten, avaamatto
mien kallioalueiden sijainnit on esitetty yksinker
taistetulla Suomen geologisella kartalla kuvassa 2. 

Geologisella kartoituksella saadaan yksityiskoh
taista tietoa tuotantoon käytettyjen tai suunniteltujen 
kallioalueiden rakenteestaja mineralogiasta. Kallio
perän asbestikartoituksessa kiinnitetään erityistä huo
miota kuitumaisiin mineraaleihin . Usein kivien 
asbesti ei esiinny selvästi tietyissä kohdissa, vaikka-
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Taulukko 3. Projektin tutkimuskohteet. 
Table 3. Projec t study a reas. 

N:o Kohde Kunta Tyyppi Kartoitu s Pölymittaus 
Number Study area Location Type Geological survey Dust measurement 

PIOI Hoikkakallio Kuivaniemi Kivilouhos 2) x 
PI02 Kalliovaara Kuusamo Kivilouhos x 
P103 Ketola Kuusamo Kivilouhos x 
PI04 Onkamo Tohmajärvi Kivilouhos x x 
PIOS Peurakallio Tornio Kivilouhos x 
PI06 Takavaara Rovaniemi Kivilouhos x x 
PIO? Vuonti srova Muonio Ki vilouhos x 
PlO8 Honkikallio Kajaani Avaamaton kivilouhos 3) x 
PI09 Kuusikkosaari Oul ainen Kivilouhos x 
PIIO Korianmäki Sievi Kivilouhos x 
PIII Perkkiö Ylivieska Kivilouhos x 
Pl1 2 luuan dolomiittikalkki Paltamo Kalkkikivikaivos I ) x x 
PlI 3 Kalkkimaa Tornio Kalkkiki vikaivos x x 
P1l4 Ryytimaa Vimpeli Kalkkiki vikaivos x x 
PlIS Pöytäkallio Yli vieska Avaamaton kivilouhos x 
PlI 6 Nikkari Vaasa Kivilouhos x x 
Pli? Emeto Kruunupyy Ki vilouhos x 
PlI8 Paapanluhta Laihia Kivilouhos x 
PlI 9 Vuorimäki Siilinjärvi Kivilouhos x 
PI 20 Kirkkokallio Maaninka Kivilouhos x 
Pl21 Honkamäki Varpaisjärvi Kivilouhos x 
POOl Koskenkylä Pernaja Kivilouhos x x 
POO2 Niemelä Heinola Kivilouhos x x 
P003 M attil ankallio Heinolan mlk Kivilouhos x x 
POO4 Louhen Kalkki Kerimäki Kalkkikivikaivos x x 
POOS Näträmälä Imatra/Lpr Vuorivillakivilouhos 4) x x 
POO6 Kuurmanpo hja loutseno Vuorivillakivilouhos x 
POO? Yllikkälä Lappeenranta Kivilouhos x 
POO8 Ihalainen Lappeenranta Kalkkiki vilouhos x x 
POO9 Iha lai nen Lappeenranta Woll astoniittilouhos 5) x x 
POlO Vampula Vampula Kalkkiki vi louhos x x 
POil Takamaa Ylöjärvi Avaamaton kivilouhos x 
POl 2 Teiskola Tampere Ki vilouhos x 
POl3 Kahamäki Lempää lä Ki vilouhos x 
POl4 Kangas-Lass ila Hattula Avaamaton kivilouhos x 
POl S Rippu l okioinen Ki vilouhos x 
POl6 Slätmossaberget Tammisaari Ki vilo uhos x 
POl? Ka lkkiranta Sipoo Kalkkikivikaivos x x 
POl 8 Sallittu Suomusjärvi Vuorivillakivilouhos x 
POl9 Ronttu Hirvensalmi A vaamaton kivilouhos x 
P020 Tytyri (Solhem) Lohja Kalkkiki vikaivos x x 
P02l Riitiala Ikaalinen Kivilouhos x x 
P022 Laukunkangas Enonkoski Kivilouhos x x 
P023 Parai nen Parainen Kalkkikivikaivos x x 

I ) kalkkikivikaivos - limestone mine, 2) kivilouhos - rock aggregate quarry, 3) avaamaton kivilouhos - unopened rock aggregate quarry, 
4 ) vuoriv illaki vilouhos - rock aggregate quarry (rockwool materials), 5) wollastoniittilouhos - wollastonite mine 

kin sen esiintyminen voidaan kivilajin perusteella 
ennustaa. Esimerkiksi serpentiniiteissä voi esiintyä 
makroskooppisesti havaittavia krysotiilijuonistoja, 
mutta lisäksi kuituja voi olla piiloutuneena siir
roksiin, rakopintoihin ja muuttumisvyöhykkeisiin, 
joista ne eivät oIe geologisin perustein ennus
tettavissa. Jotta voitaisiin arvioida kivien käyttö
kelpoisuus ja ohjata louhintaa, kivien asbesti
kartoituksessa on todettava tarkasti kiven tasalaa
tuisuus sekä muutosvyöhykkeet. 

Tutkimuskohteissa suoritettiin kallioperäkartoitus, 
jossa selvitettiin kivilajit, kontaktisuhteet, homo
geenisuus ja rakenne. Jos kivessä oli kuitumaisten 
mineraalien kannalta epäilyttäviä alueita, selvitet-
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tiin niiden kontaktikäyttäytyminen, suunta, paksuus 
ja esiintymistiheys. Kartoitusten yhteydessä kerät
tiin kivilajien tyyppinäytteitä jokaisesta kivi
lajiyksiköstä keskimäärin 1-3 kpl/kohde. Lisäksi 
otettiin tuote- ja porasoijanäytteitä, mikäli niitä oli 
saatavissa. Näytteeksi pyrittiin saamaan murs
kaukseen käytettävät kivilajit edustavasti . Näyt
teiden edustavuus ja kuitumineraalipitoisuus py
rittiin arvioimaan linjakartoitusmenetelmällä tai 
geologisten karttojen perusteella . Kartoitettujen 
tutkimusprofiilien tiheys riippui kohteen laajuu
desta ja kivilajin homogeenisuudesta. Suurissa 
kalkkikivikaivoksissa ja kivilouhoksissa ei laa
jaa kartoitusta tehty koko louhoksen alueella, 
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Kuva 2. Suomen kallioperän geologiset yleispiirteet (Sirnonen 1980, mukaillen). Projektin tutkimuskohteet on merkitty numeroin, ja 
niiden selitykset on esitetty taulukossa 3. 
Fig. 2. General geologicalfearures ofbedrock in Finland (modifiedfrom Simonen 1980). Project srudy areas are marked wirh numbers; 
for legend, see Table 3. 
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vaan se kohdistettiin tuotannossa oleviin tai tuo
tantoon tuleviin paikkoihin. Kalkkiki vikohteissa 
käytettiin hyväksi paikallisen kaivosgeologin asi
antuntemusta sekä kaivosyhtiöiden laatimia geolo-

gisia karttoja. Pohjakarttoina käytettiin yleensä ole
massa olevia louhintakarttoja ym. suurimittakaavai
sia karttoja. 

Petrografinen tutkimus 

Petrografisen tutkimuksen päämääränä oli selvit
tää esiintymien mineralogia ja mahdolliset kuitu
mineraalit tuotantoon suunnitelluissa kiviraaka-ai
neissa. Ohuthieistä määritettiin kivilajin mikrora
kenne, mineraalikoostumus, mineraalien raekoko, 
muoto ja mineraalien muuttumistulokset. Erityistä 
huomiota kiinnitettiin asultaan sälöisiin ja kuitu
maisiin mineraaleihin. Mineraalien tarkat pro
sentuaaliset osuudet laskettiin pistelaskumenetel-

mällä. Mikroskopoinnin perusteella tunnistetut 
sälöiset ja kuitumaiset mineraalit varmennettiin 
mikroanalyyttisesti Oulun yliopiston elektroni
optiikan laitoksen Jeol JCXA 733 mikroanalysaatto
rilla. Ohuthieitä kertyi kaikkiaan projektin tutkitta
vaksi 141 kpl. Mineraalien koostumuksia määritet
tiin mikroanalyyttisesti projektin aikana kaikkiaan 
128 kpl. Amfibolit luokiteltiin Leaken (1978) mu
kaan. 

Työhygieeninen kartoitus 

Projektin aikana 18 tuotantolaitoksessa tehtiin 
työhygieeninen kartoitus, jonka tavoitteena oli sel
vittää, missä määrin standardin SFS 3868 mukaan 
kuiduiksi laskettavia hiukkasia oli työilmassaja mitä 
mineraaleja nämä hiukkaset ovat ja kuinka kuituisessa 
muodossa ne olivat sekä mikä oli niiden osuus pöl yssä 
ja pitoisuus ilmassa. Pölynäytteitä kerättiin kiinteis
tä mittauspisteistä työntekijöiden keskeisiltä työalu
eilta, kuten valvomoista, poraus-, louhinta- ja 
lastauspaikoilta sekä murskaamoiden, seulojen ja 
kuljettimien hoitotasoilta. Pölynäytteitä kertyi yh
teen sä 357 kpl, joista 125 kokonaispölynäytettä, 85 
kuitunäytettä valomikroskooppista analyysiä varten 
ja 147 näytettä eIektronimikroskooppista analyysiä 

varten. Osasta kokonaispölynäytteitä tehtiin hieno
pölyn (83 kpl) ja sen sisältämän kvartsin (83 kpl) 
määritykset. Pölynäytteistä tehtyjä määrityksiä oli 
yhteensä 523 kpl. Yhdeksästä kalkkikivikaivoksesta 
tutkittiin kokonaispölynäytteitä yhteensä 75 kpl , 
valomikroskooppisia kuitunäytteitä 46 kpl ja 
elektronimikroskooppisia kuitunäytteitä 90 kpl. 
Hienopölyn ja kvartsin määrityksiä tehtiin 51 
kokonaispölynäytteestä. Vastaavasti 9 kalliomurske
laitoksesta tutkittiin kokonaispölynäytteitä 50 kpl, 
valomikroskooppisia kuitunäytteitä 39 kpl ja 
elektronimikroskooppisia kuitunäytteitä 57 kpl. 
Hienopölyn ja kvartsin määrityksiä tehtiin 32 
kokonaispölynäytteestä. 

Työilman kuitupitoisuuden määrittäminen 

Valomikroskooppinen kuitupitoisuus työilmassa 
määritettiin keräämällä näytteet selluloosaesterisuo
dattimille, joilta kuidut laskettiin optisella Olympus 
BH-2 vaihesiirtolaitteistolla varustetulla polarisaatio
mikroskoopilla niin, että käytettiin 500-kertaista 
suurennosta standardin SFS 3868 mukaisesti. Kui
dut määriteltiin standardin SFS 3868 mukaisesti 
hiukkasiksi , joiden pituus on vähintään 5 Mill, pak
suus enintään 3 Mill ja pituuden suhde paksuuteen 
vähintään 3: 1. Tulokset ilmoitetaan kuitujen 
luku määränä kuutiosenttimetrissä ilmaa (kuitualcm3). 

Valomikroskooppisella menetelmällä asbestia ei 
voida varmasti erottaa muista mineraalikuiduista. 
Kaikki kuidut lasketaan mukaan, ja tulos ilmoittaa 
ilman kokonaiskuitupitoisuuden. 

Elektronimikroskooppisia tutkimuksia varten 
pölynäytteet kerättiin Nuclepore polykarbonaatti
suodattimille (reikäkoko 0,2 Mill) . Kuitupitoisuudet 
laskettiin JEOL JSM-6400 pyyhkäisyelektroni-
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mikroskoopilla käyttäen 3000-kertaista suurennosta. 
Kuitu määriteltiin standardin SFS 3868 mukaisesti 
hiukkaseksi, jonka pituus on vähintään 5 Mill, pak
suus enintään 3 Mill ja pituuden suhde paksuuteen 
vähintään 3: l. Kuitujen pituudet ja läpimitat mitat
tiin mikroskoopin kuvaruudun mitta-asteikon avul
la. Kuidut luokiteltiin ulkonäön perusteella varsinai
siksi kuiduiksi, kuitumaisiksi 10hkokappaIeiksi ja 
lohkokappaleiksi (kuva 3) . Varsinaisiksi kuiduksi 
luokiteltiin fibrilleistä koostuvat kimput sekä yksit
täisethiukkaset,joiden molemmat päät ovat suoratja 
sivut yhdensuuntaiset. Lohkokappaleiksi luokitel
tiin hiukkaset, joiden päät ovat vinot ja sivu tai sivut 
epämääräisesti lohkeilleet ja joiden sivut eivät oie 
yhdensuuntaiset. Kuitumaisiksi 10hkokappaIeiksi 
luokiteltiin hiukkaset, joissa oli sekä kuidun että 
lohkokappaleen piirteitä, esimerkiksi toinen pää vino 
ja toinen pää suora ja sivut yhdensuuntaiset. Mine
raalit tunnistettiin energiadispersiivisen röntgen-
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a) b) 

c) d) 

Kuva 3. Kuitutyyppien luokittelu: a) lohkokappale, b) kuitumainen lohkokappale , c) kuitu, d) kuitukimppu. Val okuvat T. 
Hartikainen. 
Fig. 3. Classification offibre types: a) cleavagefragment, b) fibro us cleavagefragment, c) perfectfibre, d)fibre bundle. Photos 
T. Hartikainen. 
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Taulukko 4. Mineraalien keskimääräiset tiheydet (Tröger 1979). 
Table 4. A verage densiry ofminerals (Tröger / 979). 

mineraali 
milleral 

aktino liilli - aetino lite 
biotiilli - biotite 
dolomiitti - dolomite 
kalimaasälpä - K-fe ldspar 
kloriilli - chlorite 
kummingloniilli-cummingtonite 
muskoviitti - museo l/ ite 
sarvivälke - hornblende 
ta lkki - tale 
tremoliitti - tremolite 

tiheys 
del/sity 
(g/cm3) 

3,2 
3,0 
2,9 
2,6 
2,8 
3,4 
2,8 
3,2 
2,8 
3,0 

spektrin perusteella (Hayashi, Aita & Suzuki 1978, 
Leake 1978). Käytetty mikroanalysaattori oli Tracor 
Northern TN-5500. Kuitupitoisuus ilmoitettiin mine-

mineraali 
mineral 

augiitti - augite 
diopsidi - diopside 
e pidootti - epidote 
ka ls iitti - ca lcite 
krysotiili - chrysotile 
kvartsi - quart~ 

plagioklaasi - plagioclase 
serpentiini - serpelltine 
titaniitti - titanite 
wollastoniitti - 1V01l0stollite 

tiheys 
density 
(g/cm3) 

3,4 
3,3 
3,4 
2 ,7 
2,5 
2 ,7 
2,7 
2,5 
3,5 
2,9 

raaleittainja kuitutyypeittäin eriteltynä ilmamäärästä 
riippuen tarkkuudella,jokaoli 0, 1- 0,01 kuituakuutio
senttimetrissä ilmaa. 

Kokonaispölyn ja hienojakoisen kvartsin pitoisuusmääritys 

Kokonaispölynäytteitä kerättiin kalvosuodattimil
le,joista kokonaispölypitoisuudet määritettiin gravi
metrisesti standardin SFS 3860 mukaisesti. Kokonais
pölynäytteiden mineraalikoostumus määritettiin rönt
gendiffraktometrisesti. Näytteistä sedimentoitiin hie
nojakoinen pöly « 5 )..UTl) , josta kvartsipitoisuus 
määritettiin röntgendiffraktometri sesti. Kokonai s
pölyn ja hienojakoisen kvartsin pitoisuudet ilmoite
taan milligrammoina ilmakuutiometrissä (mg/m3). 

Suodattimella täytyy oUa yli 10 mg näytettä, jotta 
hienojakoisen kvartsin pitoi suu s voidaan määrittää. 
los näytettä oli 10-30 mg, pöly siirrettiin suodatti-

melta sedimentointikolviin. los näytettä oli yli 30 mg, 
sitä punnittiin 25-28 mg. Sedimentointikolvi täytet
tiin etanolilla, ravistettiin ja annetiin sedimentoitua 
40 minuuttia , jolloin yli 5 )..UTl:n hiukkaset ovat 
laskeutuneet. Kuuden sedimentointikerran jälkeen 
näyte siirrettiin sentrifuugiin. Sentrifugoinnin jäl
keen näyte siirrettiin haihdutusmaljaan. Röntgen
diffraktiomääritystä varten punnittiin 3-5 mg näy
tettä. Näytteeseen lisättiin sisäiseksi standardiksi 
sedimentoitua CaF2:ia suhteessa 1: 1. Määritys teh
tiin piikkien intensiteettisuhteista standardinäytteiden 
avulla. (Tossavainen & Kokko 1976.) 

Kivi-, soija- ja tuotenäytteiden kuitupitoisuuden määrittäminen 

Eri mineraalit ja kivilajit jauhautuvat eri tavalla, 
joten kivien jauhamista on vaikea kontrolloida. 
lauhautumista ei voida täysin säädelläjauhamisajan 
perusteella, koska pehmeät mineraalit saattavat 
jauhautua liian hienoksi , kovat mineraalit saattavat 
jäädä liian karkeiksija eri mineraalit saattavat rikas
tua eri fraktioihin. lauhatustulokseen vaikuttaa li
säksi lähtöaineksen raekoko. (Langer ym. 1978, 
Spurny ym. 1979, Pang ym. 1987.) 

lotta elektronimikroskooppitutkimus olisi luotet
tava ja tulokset keskenään vertailukelpoisia, täytyy 
tutkittavan fraktion raekoon olla vakio ja sen mine
raalikoostumuksen täytyy vastata koko näytteen mi
neraalikoostumusta. Siksi tutkittavan fraktion raeko
ko vakioitiin nestesedimentoinnilla kokoluokkaan 
alle 20 )..UTl. Sedimentoinnissa jäänyt yli 20 )..UTl :n 
fraktio otettiin talteen, sitä jauhettiin lisää ja sen 
koostumusta verrattiin sedimentoituun fraktioon. Eri 
fraktioista saadut kuitupitoisuudet yhdistettiin las
kennallisesti painottamalla tulokset fraktioiden mas-
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sojen osuuksi ll a. (Spurny ym. 1979, Svingen 1991 .) 
Näytteet tutkittiin elektronimikroskoopilla kuten 

työilman pölynäytteet. lokaiselta suodattimelta käy
tiin läpi näytteen massan ja kuitupitoisuuden mu
kaan 100-300 näkökenttää. Kuitujen pituudet ja 
läpimitat mitattiin mikroskoopin kuvaruudulta mit
ta-asteikon avulla. Kuitujen tilavuudet laskettiin 
olettamalla kuidut lieriömäisiksi . Kuitujen massa 
laskettiin kertomalla tilavuus mineraalin kes
kimääräisellä tiheydellä (taulukko 4). Kuitupitoi
suudet määritettiin sekä painoprosentteina että kui
tujen määränä mikrogrammassa kiveä. Tulokset il
moitettiin mineraaleittain ja kuitutyypeittäin eri
teltyinä. Kuitupitoisuudet laskettiin kaavojen 1-4 
mukai sesti . Laskettujen kuitujen ja näkökenttien 
määrän, kuitujen pituuksien ja paksuuksien, mine
raalien tiheyksien ja suodattimella olevan näyte
määrän mukaan menetelmän määritysraja on 0,01-
0,001 painoprosenttia ja noin 1-10 kuitua / mikro
gramma kiveä. 
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(3) 

(4) 

K 
n 

F = tot 

K = 
to t 

fraktion n kuitupitoisuus 
painoprosentteina 
kuidun läpimitta 
kuidun pituus 
mineraalin tiheys 
suodattimen tehollinen pinta-ala 
suodattimen kuitukuorma 

m x n x a 
" 

laskettujen näkökenttien lukumäärä 
näkökentän pinta-ala 
fraktion n kuitujen määrä 
milligrammassa kiveä 
laskettujen kuitujen määrä 
koko näytteen kuitupitoisuus 
painoprosentteina 

F I alle 20 /-Im fraktion kuitupitoisuus 
painoprosentteina 

F
2 yli 20 /-Im fraktion kuitupitoisuus 

painoprosentteina 

MI alle 20 /-Im fraktion massan osuus 
koko näytteen massasta 

M = 2 
yli 20 /-Im fraktion osuus 
koko näytteen massasta 

K = koko näytteen kuitupitoi suus 
tot 

kuituja / /-Ig kiveä 
K I alle 20 /-Im fraktion kuitupitoisuus 

kuituja / /-Ig kiveä 
K

2 yli 20 /-Im fraktion kuitupitoisuus 
kuituja / /-Ig kiveä 

Pöly-, kivijauhe- soija-ja tuotenäytteiden mineraalikoostumuksen määrittäminen 

Pölyn (kokonaispölynäytteet) ja kivijauhe
näytteiden päämineraalit selvitettiin vähintään 
mineraaliryhmän tarkkuudella röntgendiffraktio
analyysin avulla. Tutkimuksen tarkoituksena oli sel
vittää, vastaavatko murskauksen aikana kerättyjen 
pölynäytteiden ja murskaukseen käytettyjen 
kivinäytteiden mineraalikoostumukset toisiaan. 
Kivi-, soija- ja tuotenäytteet jauhettiin hienoksi 
rengasmyllyssä. Pölynäytteet analysoitiin seil ai se
naan. Jos pölynäytettä oli vähän, ajo tehtiin suoraan 
suodattimelta. Röntgendiffraktogrammit ajettiin 
Philipsin röntgendiffraktometrillä PW 1710. Mine
raalit luokiteltiin röntgendiffraktion intensiteetin 
perusteella kahteen ryhmään, päämineraalitja muut 
mineraalit. Luokitteluperusteena käytettiin kunkin 
mineraalin suurimman piikin intensiteetin suhdetta 

koko diffraktogrammin suurimman piikin inten
siteettiin. Mineraali merkittiin päämineraaliksi, kun 
1/ I

max 
oli vähintään 10 %, ja muuksi mineraaliksi, 

kun 1/ I
max 

oli alle 10 %. Havaintorajana pidettiin 
arvoa I / I

max 
< 0,5 %. Seuraavat mineraaliryhmät ja 

parhaassa tapauksessa yksittäiset mineraalit tunnis
tettiin: kalsiitti, dolomiitti, kvartsi, wollastoniitti , 
pyrokseeni (diopsidi, augiitti), amfiboli (sarvivälke, 
kummingtoniitti, tremoliitti , aktinoliitti) , maasälpä 
(plagioklaasi, kalimaasälpä) , kiille, kloriitti , serpen
tiini, epidootti, oliviini ja skapoliitti . Tunnistamista 
vaikeuttivat tapauksittain piikkien päällekkäisyys, 
tunnistettavan mineraalin vähäinen pitoisuus tai sen 
heikko diffraktio, seoksen monikomponenttisuus ja 
mineraaliryhmän samankaltaiset diffraktogrammit. 
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TUTKIMUKSET PROJEKTIKOHTEISSA 

lokaisesta kalkkikivikaivos- ja kalliomurske
louhoskohteesta on kuvattu louhosalueen kallioperän 
yleispiirteet ja louhintaan käytetyt kivilajit. Osasta 
kivinäytteitä on ilmoitettu e lektronimikroskooppi
ses ti määritetty kiven kuitupitoisuus massasta. Ku
vauksen työhygieenisessä osassa on esitetty murske-

ja jatkojalostuslaitoksissa tehtyjen työhygieenisten 
mittausten tulokset pääpiirteissään. Tulosten yhteen
vedossa on ilmoitettu mitatut työilman kokonais
pölyn , kvartsipölyn ja kuiduiksi laskettujen (SFS 
3868) mineraalien pitoi suudet , mineraalit ja 
kuitutyypit. 

Kalkkikivikaivokset 

Louhen Kalkki, Kerimäki 

Kalkkikivikai vos sijai tsee Keri mäellä peruskartta
lehdellä 4211 10. Kaivoksen kivilajeja tarkasteltiin 
yleisesti geologisten karttojen perusteella ja yksi
tyiskohtaisesti vain tasolla 230 louhoksessa LI 2. 
Louhoksen pääkivilaji on kalkkikivi, jossa onjonkin 
verran dolomiittisia osia ja epäpuhtautena paikoin 
kvartsi-maasälpä-, amfiboliitti- ja serttijuonia sekä 
karsivyöhykkeitä. Kalkkikiven epäpuhtauksien mää
rä on geologisen kartan perusteella arvioituna alle 
5 %. Puhtaankalkkikiven päämineraali on karbonaat
ti . Epäpuhtaassakalkkikivessä on aksessorisesti myös 
kvartsia , diopsidia, trem oliittia ja flogopiittia. 
Petrografisia tutkimuksia tehtiin myös kalkkikiven 
sivukivestä, amfiboliitista ja karsikivestä. Kalkki 
kivessä ja epäpuhtaassa kalkkikivessä esiintyy 
sälöistä tremoliittia. 

Elektronimikroskoopilla tutkitu t kivi- ja po ra
so ijanäytteet edustivat keskimääräistä epäpuh
taampaa kiveä . Näytteet sisäls ivät s tandardin 
(SFS 3868) mukai s ina kuituina tremoliittia 
0,08-0,2 % ja sarvivälkettä alle 0,0 1- 0,08 % sekä 
satunnaisesti talkkia, wollastoniittia, kiillettä ja 
kummingtoniittia . Tremoliitti oli varsinaisina 
kuituina, kuitumai si na lohkokappaleina ja loh
kokappaleina. Poltettu kalkki sisälsi kuiduiksi 
laskettuja diopsidinlohkokappaleita 0,005 %, 
sarvivälkeenO,004 %jakvartsinO,003 %. Tremoliit
tia esiintyi poltetussa kalkissa kuitumaisina lohko
kappaleinaja lohkokappaleina,joiden yhteispitoisuus 
oli 0,08 %. 

Ilman ku itupitoi suudet vaihtelivat kaivoksessa, 
murskaamossa ja tehtaalla alle 0 ,1- 0,5 kuitualcm3. 

Standardin (SFS 3868) mukaiseksi kuiduiksi laske
tut hiukkaset oliv at tremoliitin lohkokappaleita. Var
sinaisiakuituja tai kuitumaisia lohkokappaleita ei ha
vaittu. Kokonaispölypitoisuudet vaihtelivat murskaa
mossa ja tehtaalla 0,38- 18 mg/m3 j a kvartsipölypi
toisuudet 0,05-0,37 mg/m3 . Kokonaispölynäytteet 
sisälsivät pääosin kalsiittia sekä vähän dolomiittiaja 
kvartsia. 
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Ihalainen, Lappeenranta 

Ihalaisten kalkkikivi- ja wollastoniittilouhos si
jaitsee Lappeenrannassa peruskarttalehdellä 3134 07. 
Esiintymän tunnettu leveys on n. 1 km ja pituus n. 
3 km. Esiintymän kalkkikiven päämineraali on 
kalsiitti. Paikoin on myös dolomiittisia vyöhykkeitä. 
W ollastoniittia esiintyy tietyissä jaksoissa runsaasti
kin, paikoin 20-25 %. Sivukivityypit ovat graniitti , 
kvartsimaasälpägneissi ja amfibol ii tti. Epäpuhtautena 
esiintyy kvartsia, maasälpi ä, serpentiiniä, skapoliit
tia, amfiboli-, pyrokseeni- ja kiillemineraaleja. 

Kalkkiki yen louhinta ja murskaus 

Elektronimikroskooppisen tutkimuksen perusteel
la kivinäytteet ja soijanäytteet sisälsivät standardin 
(SFS 3868) mukaisina kuituina wollastoniittia 
0,04-0,7 %, diopsidia alle 0,0 1-0, 1 %, sarvivälkettä 
alle 0,01-0,06 %, aktinoliittia alle 0,01-0,03 % sekä 
satunnaisesti tremoliittia , plagioklaasia, kumming
toniittiaja kvartsia. Kuiduiksi lasketut partikkelit 
olivat sekä varsinaisia kuituja , kuitumaisia lohko
kappaleita että lohkokappaleita . Varsinaiset kui
dut ja kuitumai set lohkokappaleet olivat pääosin 
wollastoniittia. Poraso ijanäytteessä tremoliitti 
esiintyi varsinaisina kuituina, ja sen pitoisuus oli 
0 ,05 %. Muut amfibolikuidut olivat muodoltaan 
lohkokappaleita. 

Mittauspäivänä käsiteltiin kalkkikiveä. Työilman 
valomikroskoopilla määritetyt kokonaiskuitupitoi
suudet olivat välillä < 0, I-I ,2 kuitualcm3 ja sili
kaattiku i tu pitoisu udet (elektronimikroskoopilla mää
ritetty) < 0,1-0,4 kuitualcm3 ilmaa. Standardin (SFS 
3868) mukaisiksi kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat 
sekä varsinaisia kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita 
että lohkokappaleita . Varsi nai set kuidut olivat 
tremoliittia, mutta niitä esiintyi vain satunnaisesti. 
Kuitumaiset lohkokappaleet olivat wollastoniittia, 
jota oli myös lohkokappaleina. Muut kuiduiksi las
ketut mineraalit oliv at sarvivälke ja diopsidi. 
Tremoliittipitoisuus oli < 0,1-0,1 kuitua/cm3. 
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Kalkkikiven lastauksessa, murskauksessa ja 
lajittelussa kokonaispölypitoisuudet olivat 
0 ,59-40 mg/m 3 ja kvartsipölypitoisuudet 
0,02-0,38 mg/m3

. Kokonaispölynäytteet sisälsivät 
pääosin kalsiittia sekä vähän kvartsia. 

Wollastoniittikiven louhintaja murskaus 

Kivinäytteet ja soijanäytteet sisälsivät standardin 
(SFS 3868) mukaisina kuituina wollastoniittia alle 
0,01-4 %, diopsidia alle 0,01-0,2 % sekä satunnai
sesti sarvivälkettä, tremoliittia, krysotiilia, plagio
klaasiaja kvartsia. Kuiduiksi lasketut hiukkaset oli
vat sekä varsinaisia kuituja, kuitumaisia lohko
kappaleita että lohkokappaleita. Varsinaiset kuidut 
ja kuitumaiset lohkokappaleet oliv at pääosin wol
lastoniittia. Varsinaisina kuituina esiintyneen 
tremoliitin ja krysotiilin pitoisuudet olivat alle 
0,01- 0,03 ja alle 0,01-0,004 %. 

Työilman valomikroskoopilla määritetyt koko
naiskuitupitoisuudet vaihtelivat välillä alle 0,01-3,4 
kuitualcm3 ja elektronimikroskoopilla määritetty sili
kaattikuitupitoisuudet välillä alle 0, 1- 1,4 kuitualcm3 

ilmaa. Standardin mukaisiksi kuiduiksi lasketut 
wollastoni ittihiukkaset olivat sekä varsinaisia kui tuja, 
kuitumaisia lohkokappaleita että lohkokappaleita. 

Wollastoniittikiven murskauksessa ja lajittelussa 
kokonaispölypitoisuudet olivat 0,50- 16 mg/m3 ja 
kvartsipölypitoisuudet välillä 0,05- 0,23 mg/m3 . 

Kokonaispölynäytteet sisälsivät pääosin kalsiittia 
sekä vähän kvartsia ja wollastoniittia. 

Juuan Dolomiittikalkki, Paltamo 

Kalkkikivilouhos sijaitsee Paltamossa. Kivilajeja 
tarkasteltiin ainoastaan tuotannossa olevassa 
louhoksen itäosassa. Louhoksen pääkivilaji on 
karbonaattiki vi,jossa on välikerroksina kiilleliusketta 
ja amfiboliittia. Tuotannossa olevan karbonaatti
kivipatjan paksuus oli noin 25 metriä. Louhitun 
kiven päämineraalina esiintyy karbonaatti ja 
aksessorisina mineraaleina tremoliittia, kiillettä, 
talkkia, kvartsia ja kloriittia . Louhoksen itäosan 
karbonaattikivi sisältää paikoin kuitumaista tremoliit
tia, joka esiintyy läpimitaltaan 1-10 cm:n kokoisina 
sädekimppuina ja kapeina juonina. Runsaimmin 
tremoliittia sisältävää karbonaattiki veä on louhoksen 
kaakkoisosan sivukiven läheisyydessä. Karbonaatti
kivi sisältää ohuthieiden perusteella kuitumaista 
tremoliittia 0,5- 10,5 %. 

Elektronimikroskoopilla tutkitut kivinäytteet si
sälsivät standardin (SFS 3868) mukaisina kuituina 
tremoliittia 0,2-0,5 % sekä vähän talkkia. Pussitettu 
maanparannuskalkki sisälsi kuiduksi laskettua 
tremoliittia 1,6 % sekä vähän sarvivälkettä. Tremoliit
ti esiintyi sekä varsinaisina kuituina, kuitumaisina 

lohkokappaleina että lohkokappaleina. Varsinaisina 
kuituina ja kuitumaisina lohkokappaleina esiinty
neen tremoliitin pitoisuus oli kivinäytteissä 0,03-
0,04 % ja maaparannuskalkissa 0,9 %. 

Valomikroskooppiset työil man kokonaiskuitu
pitoisuudet olivat 0,2- 0,9 kuitua/cm3. Elektroni
mikroskooppiset silikaattikuitupitoisuudet olivat 
0,12-0,9 kuitualcm3. Standardin (SFS 3868) mu
kaisten kuidut olivat sekä varsinaisia kuituja , 
kuitumaisia lohkokappaleita että lohkokappaleita. 
V arsinaisina kuituina, kuitumaisina lohkokappaleina 
ja lohkokappaleina esiintyivät tremoliitti ja sarvi
välke. Muut kuiduiksi lasketut mineraalit olivat 
diopsidin, biotiitin ja titaniitin lohkokappaleina. 
Kuiduksi lasketun tremoliitin pitoisuudet olivat 0,09-
0,7 kuitua/cm3• 

Kokonaispölypitoisuudetmurskauksessa, seulon
nassa ja säkityksessä olivat 7,8-16 mg/m3 ja 
kvartsipölypitoisuudet 0,03- 0, 13 mg/m3. Kokonais
pölynäytteet sisälsivät pääosin kalsiittiaja dolomiit
tia sekä vähän kvartsia, maasälpää, amfibolia, kiil
lettä ja kloriittia. 

Ryytimaan kalkkikivikaivos, Vimpeli 

Ryytimaankalkkikivilouhos sijaitsee Vimpelissä. 
Karbonaattikerrostuman leveys on 200-300 m ja 
pituus n. 1 km. Sivukivenä on sarvivälkepitoinen 
kiillegneissi. Louhoksen pääkivilaji on dolorniitti, 
jossa on paikoin kalsiittisia välikerroksia. Karbonaa
tin lisäksi kivessä esiintyy kvartsia, tremoliittia, 
talkkia, kloriittia ja opaakkeja. 

Kivi- ja porasoijanäytteet sisälsivät standardin 
(SFS 3868) mukaisina kuituina tremoliittia 
0,08- 0,2 % ja talkkia alle 0,01-0,1 % sekä satunnai
sesti kloriittia. Kuiduksi lasketut tremoliitit oliv at 
pääosin kuitumaisia lohkokappaleitaja lohkokappa
leita. Varsinaisina kuituina ja kuitumaisina lohko
kappaleina esiintyneen tremoliitin pitoisuus vaihteli 
0,01-0,04 %. 

Valomikroskooppiset työilman kokonaiskuitu
pitoisuudet olivat 0,01- 0,3 kuitualcm3. Elektroni
mikroskooppiset silikaattikuitupitoisuudet vaihteli
vat välillä alle 0,01-0,3 kuitualcm3• Kuiduiksi laske
tut hiukkaset olivat tremoliitin, biotiitin ja kalimaa
sälvän lohkokappaleita. 

Kokonaispölypitoisuudet vaihtelivat louhinta- , 
murskaus- j a tehdasalueella ja oli vat 0,3- 5,5 mg/m3

. 

Kokonaispölynäytteet sisälsivät pääosin kalsiiuiaja 
dolomiittia sekä vähän kvartsia, amfibolia, kiillettä, 
kloriittia ja maasälpää. 

Kalkkimaan kalkkikivikaivos, Tornio 

Kalkkimaan kalkkikivikaivos sijaitsee Torniossa. 
Kivilajeja tarkasteltiin ainoastaan tuotannossa ole-
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vassa Tuppivaaran louhoksessa. Louhoksen pääki
vilaji on kerroksellinen tummanharmaa dolomiitti. 
Karbonaatin lisäksi kivessä esiintyy vähän kvartsia, 
talkkia ja kiillettä . 

Tuppivaaran porasoijanäytteessäja kalkkitehtaan 
seulalta kerätyssä jauhetussa tuotteessa ei ollut 
kuitumaisia mineraaleja. 

Valomikroskoopilla määritetyt työilman kokonais
kuitupitoisuudet olivat alle 0,01-0,3 kuitualcm3. 

Elektronimikroskooppisetsilikaattikuitupitoisuudet 
olivat 0,01-0,06 kuitualcm3. Standardin (3868) mu
kaisiksi kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat pääosin 
kloriitin , muskoviitin, biotiitin ja kvartsin lohko
kappaleita. 

Kokonaispölypitoisuudet louhos-, murskaus- ja 
tehdasalueella olivat 0,2- 26 mg/m3. Kokonaispöly
näytteet sisälsivät pääosin dolomiittia sekä vähän 
kvartsia, kiillettä, maasälpää, kalsiittia ja kloriittia. 

Vampulan kalkkikivikaivos, Vampula 

Kaivos sijaitsee Vampulan kunnassa perus
karttalehdellä 2112 01. Kaivoksen kivilajeja tarkas
teltiin yleisesti geologisten karttojen perusteella ja 
yksityiskohtaisesti vain poraus- ja lastausalueiden 
läheisyydessä. Esiintymästä voidaan erottaa kalsiit
ti , magnesiumpitoinen kalkkikivi, dolomiitti , anke
riittinen dolomiitti ja silikaattipitoinen epäpuhdas 
kalkkikivityyppi. Kalkkikiven päämineraali on 
kalsiitti. Lisäksi kaivoksessa on vähäisessä määrin 
tremol iittia, diopsidia, serpentiiniä, kloriittia, kvartsia 
ja opaakkeja. Kalkkikivessä esiintyvä tremoliitti on 
asultaan sälömäistä ja prismamaista. 

Kivinäytteet sisälsivät standardin (SFS 3868) 
mukaisina kuituina sarvivälkettä alle 0 ,01-0,09 %, 
aktinoliittia 0,004-0,02 % ja talkkia alle 0,0 1-0,0 1 %. 
Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat muodoltaan 
lohkokappaleita. Porasoijanäyte sisälsi standardin 
(SFS 3868) mukaisina kuituina tremoliittia 0,9 %, 
diopsidia 0,001 % , talkkia 0,01 % ja kalimaasälpää 
0 ,003 %. Tremoliitti esiintyi sekä varsinaisina 
kuituina, kuitumaisina lohkokappaleina että lohko
kappaleina. Varsinaisina kuituina esiintyneen tremo
liitin pitoisuus oli 0 ,8 % . Maatalouskalkkinäyte si
sälsi standardin (SFS 3868) mukaisina kuituina 
tremoliittia 0,04 %, krysotiilia 0,02 %, diopsidia 
0 ,1 %, sarvivälkettä 0 ,01 %, talkkia 0,005 % ja 
muskoviittia 0,002 %. Krysotiili es iintyi varsinaisi
na kuituina, tremoliitti sekä varsinaisina kuituina, 
kuitumaisina lohkokappaleina että lohkokappaleina 
ja muut kuiduiksi lasketut mineraalit pääosin 
lohkokappaleina. Krysotiiliasbestin pitoisuus oli 
0 ,02 % ja varsinaisinakuituinaesiintyneen tremoliitin 
pitoi suus oli 0 ,02 %. 

Työilman standardin (SFS 3868) mukaisesti las
kettujen silikaattikuitujen pitoisuudet vaihtelivat ja 
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olivat alle 0,1 - 0,6 kuitualcm3 ilmaa. Kuiduiksi las
ketut hiukkaset olivat sarvivälkkeen , plagioklaasin, 
biotiitin ja kloriitin lohkokappaleita. 

Kokonaispöl ypi toisuudet vaihteli vat m urskaamos
sa väliJlä 4,3- 21 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuudet 
välillä 0 ,05-0,23 mg/m3. Kokonaispölynäytteet si
sälsivät pääosin kalsiittia sekä vähän dolomiittia, 
kvartsia, maasälpiä ja amfibolia. 

Sipoon kalkkikivikaivos, Kalkkiranta, Sipoo 

Kalkkirannan kalkkikivikaivos sijaitsee Sipoon 
kunnassa peruskarttalehdellä 2043 10. Kaivoksessa 
esiintyy kolmea karbonaattikivityyppiä: dolomiit
tia, kalsiittia ja magnesiumpitoista kalsiittia. Kai
voksen kivilajeja tarkasteltiin yksityiskohtaisesti vain 
poraus- ja lastausalueiden läheisyydessä. Mittaus
päivänä louhittiin dolomiittia meren aHa noin 500 
metriä rannasta, tasolla 130 ja louhoksessa K32. 
Louhitun dolomiitin päämineraali on dolomiitti. Li
säksi kivessä on serpentiiniä, diopsidia, tremoliittia, 
oliviinia, flogopiittia, kvartsia, kloriittiaja opaakkeja. 
Kivessäesiintyvä tremoliitti-aktinoliitti on sälömäistä 
ja prismamaista. 

Kivi- ja soijanäytteet sekä kuivatusuunista otettu 
näyte sisälsivät standardin (SFS 3868) mukaisina 
kuituina krysotiilia 0,001-0,05 %, serpentiiniä alle 
0,01-0,03 % ja tremoliittia alle 0 ,01 - 1 % sekä sa
tunnaisesti sarvivälkettä, diopsidia, kloriittia ja 
kalimaasälpää. Krysotiili oli varsinaisina kuituina. 
Tremoliittia oli sekä varsinaisina kuituina, kuitu
maisina lohkokappaleina että lohkokappaleina ja 
muut mineraalit pääosin lohkokappaleina. Krysotiili
asbestin pitoisuus oli 0,001 - 0,05 %. Varsinaisina 
kuituina ja kuitumaisina lohkokappaleina esiinty
neen tremoliitin pitoisuus oli alle 0,01-0,03 %. 
Tuotenäytteistä tutkittiin dolomiittinäyte ja filleri
rouhenäyte. Dolomiittinäyte ei sisältänyt kuituja. 
Fillerirouhe sisälsi standardin (SFS 3868) mukaisina 
kuituina krysotiilia 0,2 %, tremoliittia 0,1 % , sarvi
välkettä 0,04 % ja kloriittia 0 ,04 %. Krysotiilia oli 
varsinaisina kuituina, tremoliitti lohkokappaleinaja 
kuitumaisina lohkokappaleina ja sarvivälke sekä 
kloriitti lohkokappaleina. Krysotiiliasbestin pitoi
suus oli 0,2 % ja kuitumaisina lohkokappaleina esiin
tyneen tremoliitin pitoisuus oli 0,02 %. 

Työilman standardin (SFS 3868) mukaiset sili
kaattikuitupitoisuudet vaihtelivat välillä alle 0, 1-0,8 
kuitualcm3 Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat sekä 
varsinaisia kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita että 
lohkokappaleita. Kuiduiksi lasketut mineraalit oli
vat tremoliitti, diopsidi, biotiitti , kloriitti , talkki ja 
serpentiini. Tremoliittiaesiintyi sekäkuituina, kuitu
maisina lohkokappaleina että lohkokappaleina. Tre
moliittipitoisuudet olivat alle 0,1 - 0,4 kuitualcm3. 

Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaamoissa 
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2,3-114 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuudet välillä 
0,02-0,86 mg/m3

. Kokonaispölynäytteet sisälsivät 
pääosin kalsiittiaja dolomiittia sekä vähän kvartsia, 
maasälpää, kiillettä, kloriittia, amfiboliaja serpentii
niä. 

Tytyrin kalkkikivikaivos, Lohja 

Tytyrin kalkkikivikaivos sijaitsee Lohjalla perus
karttalehdellä 20410 I. Kivi on pääasiassa kalkkiki
veä, mutta dolomiittisiakin osia tavataan paikoin. 
Kai voksessa on kaksi louhinta-aluetta Törmä ja 
Solhem. Sivukivinä esiintyy pyrokseenigneissiä, 
amfiboliittia, pegmatiittigraniittia, sarvivälkegneissiä 
ja kiillegneissiä. Kaivoksen kivilajeja tarkasteltiin 
yksityiskohtaisesti vain poraus- ja lastausalueiden 
läheisyydessä. Tutkimuspäivänä louhittiin Solhemin 
louhoksessa 92 ja tasoilla 250 ja 290. Louhitun 
kalkkikiven päämineraali on kalsiitti. Karbonaatin 
lisäksi kalkkikivessä on diopsidia, tremoliittia, 
kvartsia, epidoottia, flogopiittia, plagioklaasia, 
serisiittiäja titaniittia. Törmän louhoksessa on myös 
wollastoniittia. Kivissä esiintyy asultaan sälömäistä 
ja prismamaista tremol iitti-aktinoliittia. 

Kivi- ja porasoijanäytteet sisälsivät standardin 
(SFS 3868) mukaisina kuituina tremoliittia 0,02-
0,08 % sekä satunnaisesti kloriittia, sarvivälkettä, 
epidoottia, diopsidia, biotiittia, muskoviittia ja 
kvartsia. Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat muo
doltaan pääosin lohkokappaleita. Kuiduksi laskettu 
tremoliitti oli sekä varsinaisinakuituina, kuitumaisina 
lohkokappaleina että lohkokappaleina. Varsinaisina 
kuituina ja kuitumaisina lohkokappaleina esiinty
neen tremoliitin pitoisuus oli alle 0,01-0,02 % . 

Työilman standardin (SFS 3868) mukaan lasketut 
elektronimikroskooppiset silikaattikuitupitoisuudet 
oli vat alle 0,01-0,5 kuitualcm3

. Kuiduiksi lasketut 
hiukkaset olivat tremoliitin, diopsidin, plagioklaasin, 
kalimaasälvän ja wollastoniitin lohkokappaleita. 
Varsinaisia kuituja tai kuitumaisia lohkokappaleita 
ei havaittu. Kuiduksi lasketun tremoliitin lohko
kappaleitten pitoisuus oli alle 0,1-0,2 kuitualcm3. 

Kokonaispölypitoisuudet vaihtelivat esimurs
kaamossa ja sekundaarimurskaamossa välillä 
1,9-379 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuudet välillä 
0,03-5 ,91 mg/m3

. Kokonaispölynäytteet sisälsivät 
pääosin kalsiittia sekä vähän dolomiittia, kvartsiaja 
amfibolia. 

Paraisten kalkkikivikaivos, Parainen 

Paraisten kalkkikivikaivos sijaitsee Paraisten kau
pungissa peruskarttalehdellä 1043 lOB . Kaivoksen 
kivilajeja tarkasteltiin lähemmin vain kaivoksen 
lounaisosassa tasoilla 55 ja 70. Louhittu kalkkikivi 
on hyvin puhdasta kalsiittikiveä, jonka MgC0

3
-

pitoisuus on useimmiten 1-3 % . Esiintyvistä sili
kaattisista epäpuhtauksista merkittävimpiä ovat 
diopsidi, kiille, flogopiitti , tremoliitti ja kloriitti . 
Kivissä oleva tremoliitti on asultaan sälömäistä ja 
prismamaista. 

Elektronimikroskooppisen tutkimuksen perusteel
la porasoijanäyte sisälsi standardin (SFS 3868) 
mukaisina kuituina sarvivälkettä 0,05 % ja plagio
klaasia 0,02 % . Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat 
muodoltaan lohkokappaleita. 

Valomikroskooppiset kokonaiskui tu pi toisuudet 
olivat alle 0,09-1 ,7 kuitualcm3

. Silikaattikuitujen 
pitoisuudet (elektronimikroskoopilla määritetty) oli
vat alle 0,01-1,2 kuitualcm3. Standardin (SFS 3868) 
mukaisiksi kuiduiksi laskettujen hiukkastenjoukos
sa oli sekä varsinaisia kuituja, kuitumai sia lohko
kappaleita että lohkokappaleita. Varsinaiset kuidut 
olivat pääosin wollastoniittia. Kuitumaiset lohko
kappaleet olivat wollastoniittia, sarvivälkettä ja 
tremoliittia. Muita kuiduiksi laskettuja hiukkasia 
olivat plagioklaasi, augiitti, kalimaasälpä, kvartsi, 
kloriitti ja diopsidi. 

Kokonaispölypitoisuudet murskaamossa, lajitte
lussa ja kivivarastossa olivat 4,0-180 mg/m3 ja 
kvartsipölypitoisuudet 0,1-3 ,8 mg/m3. Kokonais
pölynäytteet sisälsivät pääosin kalsiittia sekä vähän 
kvartsia, plagioklaasia, kalimaasälpää, amfibolia, 
ki i Ilettä ja kloriittia. 

Kalliomurskelouhokset ja kallioalueet 

Hoikkakallion kalliomurskelouhos, Kuivaniemi 

Hoikkakallion louhosalue sijaitsee Kuivaniemen 
kunnassa peruskarttalehdellä 2534 08. Alueella on 
louhittu murskaukseen graniittigneissiä leikkaavaa 
tummanvihreää metadiabaasia. Nykyinen louhos on 
jo lähes loppuunkäytetty ,ja alueelle ollaan avaamas
sa uutta louhosta vanhan jatkeeksi. Hoikkakallion 
alueella vallitsee voimakas etelä-pohjois- ja itä-Iän
sisuuntainen rakoilu. Louhoksen kaakkoisosassa ra
kojen pinnoilla on paikoin sädekivimäistä aktinoliit-

tia. Metadiabaasin päämineraaleja ovat aktinoliitti, 
plagioklaasi ja biotiitti. Aktinoliitti on muuttunutta 
ja paikoin ohuthieessäasultaan sälöinen. Kivenraeko
ko vaihtelee hienorakeisesta keskirakeiseen, ja mik
roskooppiselta rakenteeltaan se on ofiittinen. 

Ketolan kalliomurskelouhos, Kuusamo 

Ketolan louhosalue sijaitsee Pohjois-Kuusamos
sa peruskarttalehdellä 4611 09 . Louhosalueen 
kivilajina on heterogeeninen, keskirakeinen, syvä-
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kivimäinen amfiboliitti . Alueella on muutamia yk
sittäisiä kapeita kuitumaista aktinoliittia sisältä
viä juonia. Amfiboliitin päämineraaleja ovat 
sarvivälke, plagioklaasi ja skapoliitti. Mikroskoop
piselta rakenteeltaan kivi on granoblastinen. 

Tohmajärven Kylmäkallion kalliomurskelouhos, 
Onkamo 

K Y lmäkallion louhos si j aitsee Pohjois-Karjalassa 
Tohmajärven Onkamossa peru skarttalehdellä 
423205. Louhoksen pääkivilaji on tasalaatuinen, 
paikoin liuskettunut metagabro. Kerättyjen kivinäyt
teiden lisäksi on käytetty apuna Tielaitokselta saatua 
kairausnäytettä. Hieno- ja -keskirakeisessa meta
gabrossa on paikoin kapeita karbonaatti- , kvartsi- ja 
kiisupitoisia juonia. Profiilin alkupäässä kiven ra
kopinnoilla on sädekivimäistä aktinoliittia. Louhi
tun metagabron päämineraaleja ovat sarvivälke ja 
plagioklaasi . Sarvi välkkeen asu vaihtelee ohuthieessä 
sälöisestä kuitumai seen. Sarvivälke on muuttunut 
reunoiltaan aktinoliitiksi ja kummingtoniitiksi. Osa 
aktinoliitista ja kummingtoniiti sta on ohuthieissä 
seI västi kuitumaista. 

Elektronimikroskooppisten tutkimusten perusteel
la kivi-, kairaus- ja porasoijanäytteet sisälsivät stan
dardin (SFS 3868) mukaisia kuituja seuraavasti: 
sarvivälkettä 0,2-1,2 %, aktinoliittia alle 0,0 1-0,3 %, 
kummingtoniittia alleO,01-0,3 % ja kloriittia 0,003-
0,06 % sekä satunnaisesti plagioklaasia. Kuiduiksi 
laskettujen hiukkasten joukossa oli sekä varsinaisia 
kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita että lohkokap
paleita. Varsinaisina kuitui na ja kuitumaisina lohko
kappaleina esiintyneen aktinoliitin pitoisuus oli alle 
0 ,01-0,2 % ja kummingtoniitin alle 0 ,01 - 0,1 %. 

Työilman valomikroskooppiset kokonaiskuitu
pitoisuudet olivat 0,2-1,1 kuitualcm3 ilmaa. Elektro
nimikroskooppisesti lasketut kui tupi toisuudet 01 i vat 
0,2-1,5 kuitua/cm3 ilmaa. Standardin (SFS 3868) 
mukaisiksi kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat sekä 
varsinaisia kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita että 
lohkokappaleita. Varsinaiset kuidut ja kuitumaiset 
lohkokappaleet oli vat sarvi välkettä, aktinoliittia ja 
kummingtoniittia. Lohkokappaleina esiintyi myös 
biotiittia , kloriitti a ja plagioklaasia. Kuiduksi 
(SFS 3868) lasketun aktinoliitin pitoisuus oli 
0,08- 0,4 kuitualcm3 ja kummingtoniitin 0 ,05- 0,5 
kuitualcm3

. 

Kokonaispölypitoisuu s oli murskaamossa 
36-59 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuus 0,33-0,45 
mg/m3• Kokonaispölynäytteet sisälsivät pääosin 
amfibolia, plagioklaasia, kiillettä ja kloriittia sekä 
vähän kvartsia . 
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Peurakallion kalliomurskelouhos, Tornio 

Peurakallion louhosalue sijaitsee Torniossa perus
karttalehdellä 2542 04. Alueen pääkivilaji on 
hienorakeinen kerroksellinen metavulkaniitti, jossa 
vuorottelevat tuffiittisetja runsas karbonaattiset ker
rokset. Alueella on voimakasta liuskeisuutta ja ra
koilua. Raot ovat täyttyneet epidootti-, serpentiini
ja karbonaattipitoisella aineksella. Louhitun kiven 
päämineraaleja ovat amfibolit ja plagioklaasi. 
Mikroskooppiselta rakenteeltaan kivi on porfyyrinen. 
Hienorakeinen perusmassa koostuu asultaan sälöi
sestä amfibolista sekä plagioklaasista. Perusmassaa 
suurempina hajarakeina on asultaan sälöinen 
sarvi välke. 

Honkikallio, Kajaani 

Kajaanin Honkikallion avaamaton kallioalue si
jaitsee Paltaniemessä peruskarttalehdellä 3432 10. 
Kartoituksen yhteydessä näytteitä on otettu kolmes
ta räjäytyspisteestä, alueen kalliopaljastumista sekä 
Tielaitokselta käyttöön saaduista kairasydämistä. 
Geologisesti alue kuuluu Jormuan ofioliittikomp
leksiin . Alueen pääkivilajit ovatoliviini- ja tremoliit
tipitoiset serpentiniitit. Lisäksi alueella on puhtaita 
serpentiniittejä ja runsaskloriittisia kiviä. Oliviini
ja tremoliittipitoiset serpentiniitit koostuvat pääosin 
hienorakeisesta serpentiinimatriksista , jossa serpen
tiinirakeet ovat kietoutuneet toi si i nsa. Paikoin matrik
sissa on oliviinia ja asultaan sälöistä ja kuituista 
tremoliittia, jotka ovat muuttuneet lohko- ja murto
rakoja myöten serpentiiniksi ja opaakkimineraaleiksi . 
Osajuonien serpentiinistäon selvästi asbestia. Räjäy
tyspisteessä 1 on yksi erillinen noin 5 cm:n levyinen 
tremoliittiasbestijuoni. 

Elektronimikroskoopilla tutkittu kivinäyte sisälsi 
standardin SFS 3868 mukaisina kuituina krysotiili
asbestia 0 ,2 % sekä serpentiinin lohkokappaleita 
0 ,2 % ja tremoliitin 1 %. 

Korianmäen kalliomurskelouhos, Sievi 

Korianmäen louhos sijaitsee Sievissä. Louhos
alueen pääkivilaji on intermediäärinen metavulkaniit
ti ,joka koostuu pääasiassa erilaisesta pyroklastisesta 
aineksesta . Venyneiden frag menttien koko on 
4-20 cm. Louhitun kiven päämineraaleja ovatkvartsi, 
plagioklaasi ja sarvivälke. Mikroskooppiselta ra
kenteeltaan kivi on porfyyrinen. Hajarakeina esiin
tyy plagioklaasia, joka on voimakkaasti muuttunut
tao Uudelleen kiteytynyt säteittäinen amfiboli on 
koostumukseltaan aktinoliittista sarvivälkettä. 
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Perkkiön kalliomurskeluohokset, Ylivieska 

Perkkiön louhokset sijaitsevat Ylivieskassa. Alu
eella on kaksi erillistä vedellä täyttynyttä kallio
louhosta. Kartoitusprofiili sijoittuu pohjoisen 
louhoksen pohjoisosan jatkeelle. Alueen pääkivi
lajina on massiivinen tumman harmaa pyrokseeni
gabro. Louhitun kiven päämineraaleja ovat plagio
klaasi ja pyrokseenit. Mikroskooppiselta rakenteel
taan kivi on hypidiomorfisgranulaarinen. 

Pöytäkallio, Ylivieska 

Ylivieskan Pöytäkallion avaamaton kallioalue si
jaitsee peruskarttalehdellä 2431 02. Louhosalueen 
pääkivilaji on hienorakeinen amfiboliitti. Alueella 
esiintyy voimakasta mikrorakoilua. Raot ovat täyt
tyneet maasälpäpitoisella aineksella. Amfiboliitin 
päämineraaleja ovat sarvivälke ja plagioklaasi. Sarvi
välke on asultaan sälöi stä. Mikroskooppisel ta raken
teeltaan kivi on granoblastinen. 

Kuusikkosaaren kalliomurskelouhos, Oulainen 

Kuusikkosaaren louhos s ijaitsee Oulaisissa. 
Louhosalueen pääkivilajina on massiivinen, lähes 
musta keskirakeinen gabro, jota leikkaavat paikoin 
kapeat porfyyriset graniittijuonet. Louhitun gabron 
päämineraaleja ovat plagioklaasi, pyrokseenit ja 
paikoin biotiitti. Mikroskooppiselta rakenteeltaan 
kivi on hypidiomorfisgranulaarinen. 

Kalliovaaran kalliomurskelouhos, Kuusamo 

Kalliovaaran louhosalue sijaitsee Kuusamossa 
peruskarttalehdellä4522 10. Alueen kallioperä koos
tuu graniittigneissistä ja sitä leikkaavasta meta
diabaasista. Murskaukseen on käytetty pääasiassa 
graniittigneissiä. Graniittigneissin päämineraaleja 
ovat maasälvät, kvartsi ja biotiitti. Homogeenisen 
metadiabaasin päämineraaleja ovat aktinoliitti ja 
pI agi oklaasi. Mikroskooppisel ta raken taal taan meta
diabaasi on ofiittinen. 

Takavaaran kalliomurskelouhos, Rovaniemi 

Takavaaran louhos sijaitsee Rovaniemellä kartta
lehdellä 2633 02. Takavaarassa on murskaukseen 
käytetty keskirakeista, lähes mustaa, homogeenista 
metadiabaasia, jonka leveys on useita kymmeniä 
metrejä. Louhitun kiven päämineraaleina ovat 
sarvivälke, pyrokseeni ja plagioklaasi. 

Metadiabaasikivinäyte sisälsi elektronimikros
kooppisten tutkimusten perusteella standardin 
mukaisina kuituina sarvivälkettä 0,3 % ja aktinoliit
tia 0 ,2 %. Lasketut hiukkaset oliv at muodoltaan 

lohkokappaleita ja kuitumaisia lohkokappaleita. 
Kuitumaisina lohkokappaleina esiintyneen aktino
liitin pitoisuus oli 0,02 %. 

Työilman valomikroskooppiset kokonaiskuitu
pitoisuudet ol ivat 0 , 1-1,0 kuitualcm 3. Elektronimik
roskoopilla määritetyt kuitupitoisuudet vaihtelivat 
välillä 0 ,05-0,8 kuitua/cm3

. Kuiduksi laskettu 
sarvivälke oli lohkokappaleina ja kuitumaisina 
lohkokappaleina. Aktinoliitti oli lohkokappaleina, 
kuitumaisina lohkokappaleinaja varsinaisina kuitui
na, ja sen pitoisuus oli 0,01 - 0,3 kuitualcm3. Lohko
kappaJeina oli lisäksi kummingtoniittia, kloriittia , 
biotiittia ja plagioklaasia. 

Kokonaispölypitoisuudet vaihte1ivat murskaamon 
alueella välillä 6,2-1 05 mg/m3

. Kokonaispölynäytteet 
sisälsivät pääosin amfibolia, plagioklaasia, kiillettä, 
pyrokseenia ja kloriittia. 

Vuontisrovan kalliomurskelouhos, Muonio 

Vuontisrovan louhos sijaitsee Muoniossa . 
Louhosalueen pääkivilajina on raitainen amfiboliit
ti, jossa diopsidi- ja amfibolirikkaat kerrokset vuo
rottelevat. Kerrospaksuudetovatyleensäalle 1 cm:n. 
Amfiboliittia leikkaa veden täyttämän louhoksen 
pohjoisosassa noin 5 metrin levyinen graniittijuoni . 
Amfiboliitin päämineraaleja ovat sarvivälke ja 
plagioklaasi. Mikroskooppise1ta rakenteeltaan kivi 
on granoblastinen . 

Nikkarin kalliomurskelouhos, Maalahti 

Nikkarin kalliomurskelouhos sijaitsee Maalah
dessa. Murskaukseen on käytetty raitaista keski
rakeista amfiboliittia. Amfiboliitin lisäksi alueella 
on mllutamia kapeita gran iittisia juonia. Louhitlln 
kiven päämineraaleja ovat sarvivälke ja plagioklaasi . 
Mikroskooppiselta rakentee1taan kivi on grano
blastinen. 

Elektronimikroskooppisen tutkimuksen perusteel
la kivi- ja porasoijanäytteet sisälsivät standardin 
(SFS 3868) mukaisina kuituina sarvivälkettä 
0,2-1 ,2 %, aktinoliittia 0 ,004-0,2 %, kumrningtoniit
tia alle 0,01-0,1 % ja kloriittia alle 0 ,01-0,08 %. 
Kuiduiksi lasketutut hillkkaset olivat sekä varsinai
sia kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita että lohko
kappaleita. Varsinaisina kuitllina ja kuitumaisina 
lohkokappaleina esiintyneen aktinoliitin pitoisuus 
oli alle 0,01 - 0,09 % ja kummingtoniitin alle 
0,01-0,05 %. 

Valomikroskooppiset työilman kokonaiskuitu
pitoisuudet olivat 0,3-1,4 kuitualcm3

. Elektronimik
roskoopilla määritetyt kuitupitoisuudet olivat 
0 ,2-1 ,5 kuitualcm3. Standardin (SFS 3868) mukai
siksi kuiduiksi lasketut sarvivälke ja aktinoliitti esiin
tyivät varsinaisina kuituina, kuitumaisina lohko-
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kappaleinaja lohkokappaleina. Kummingtoniitti esiin
tyi kuitumaisina lohkokappaleina ja lohkokappaleina. 
Aktinoliitinjakummingtoniitin pitoisuudet(SFS 3868) 
olivat alle 0,02-0,2 ja 0,02-0, I kuitua/cm3

. 

Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaamolla 
8,7- 18 mg/m3• Pölynäytteet sisälsivät amfibolia, 
plagioklaasia, kloriittia ja kvartsia. 

Paapanluhdan kalliomurskelouhos, Laihia 

Paapanluhdanmäen kalliomurskelouhos sijaitsee 
Laihian Keskikylällä. Alueen pääkivilajina on hete
rogeeninen raitainen amfiboliitti, missä sarvivälke
ja diopsidirikkaat raidat vuorottelevat. Amfiboliittia 
leikkaavat kapeat graniittiset juonet. Amfiboliitin 
päämineraalej a ovat sarvivälke ja plagioklaasi. 
Sarvivälkkeen keskimääräinen raekoko on 0,2 mm 
ja asuItaan se on paikoin sälöinen. MikroskooppiseIta 
rakenteeItaan kivi on granoblastinen. 

Emeton kalliomurskelouhos, Kruunupyy 

Emeton kalliomurskelouhos sijaitsee Teerijärven 
kylällä Kruunupyyssä. Louhosailleen pääkivilajina 
on heterogeeninen amfiboliitti, jossa on mllsta- ja 
kiillelillsketta välikerroksina. Amfiboliitin päämi
neraaleja ovat sarvivälke ja plagioklaasi. Sarvivälk
keen keskimääräinen raekoko on 0, I mm. Mikros
kooppiselta rakenteeltaan kivi on granoblastinen. 

Honkamäen kivilouhimo, Varpaisjärvi 

Honkamäen kivilollhimo sijaitsee Varpaisjärvellä. 
Ailleella sijaitsee kivilouhimo,jossa louhitaan raken
nuskiveksi massiivista keski- ja karkearakeista gab
roa. Rakennllskiveksi sopimatonta louhoksenjäteki
veä käytetään kalliomurskeen raaka-aineena . LOllhi
mon laajullden vuoksi kivilajeja tarkasteltiin ainoas
taan 101lhintaan tllievassa osassa. Alueen pääkivilaji 
on massiivinen , lähes musta keskirakeinen gabro, 
jota leikkaavat paikoin kapeat diabaasijuonet. Gabron 
päämineraalit ovat plagioklaasi , pyrokseeni ja 
amfibolit, jotka esiintyvät vierasmuotoisina rakeina. 

Kirkkokallio kalliomurskelouhos, Maaninka 

Kirkkomäen kalliomurskelouhos sijaitsee Leppä
lahden kylässä Maaningalla. Louhosalueen pääkivi
laji on homogeeninenkeskirakeinendioriitti. Dioriitin 
päämineraaleja ovat plagioklaasi, sarvivälke ja biotiit
ti, jotka esiintyvät vierasmuotoisina rakeina. 

Vuorimäen kalliomurskelouhos, Siilinjärvi 

Vuorünäen kalliomurskelouhos sijaitsee Siilin
järvellä. Louhosalueen pääkivilaji on heterogeeni-
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nen emäksinen vulkaniitti. Kivessä on paikoin 
pyroklastisia rakenteita . Emäksisen vulkaniitin pää
mineraaleja ovat sarvivälke ja plagioklaasi. Sarvi
välkkeen keskimääräinen raekoko on 0, I mm, ja 
asultaan se on sälöistä ja kuitumaista. Mikros
kooppiselta rakenteeltaan kivi on nematoblastinen. 

Koskenkylän kalliomurskelouhos, Pernaja 

Koskenkylän louhosalue sijaitsee Pernajan kun
nassa peruskarttalehdellä 3021 09. Louhoksen 
koillisreunallaon noin 40 m:n levyisenä vyöhykkeenä 
mafista metavulkaniittia. Louhoksen keskiosassa kivi 
on pääosin kvartsimaasälpäliusketta, joka muuttuu 
vähitellen lounaisosaan mentäessä hienorakeiseksi 
graniitiksi. Kvartsimaasälpäliuskeessa on paikoin 
kapeita alle I m levyisiä amfiboli- jaepidoottipitoisia 
juonia sekä amfiboliittia linssimäisinä 2-10 m 
levyisinä osueina. Amfiboliittista kiveä on koko 
louhoksen kiviaineksesta alle 5 %. Tutkimuksen ai
kana louhitun kvartsimaasälpäliuskeen päämineraa
leja olivat maasälvät, kvartsi , biotiitti, sarvivälke ja 
aktinoliittinen sarvivälke. Amfiboliittijuonet sisäl
tävät sälöistä aktinol i ittia sekä aktinol i ittista sarvi
välkettä. 

Kivi- , soija- ja murskenäytteissä esiintyi elekt
ronimikroskooppisen tutkimuksen perusteella stan
dardin (SFS 3868) mukaisina kuituna sarvivälkettä 
0,03-0,15 % , plagioklaasia alle 0,01-0 ,03 % , 
kvartsia alle 0,0 1-0,03 %, bioti ittia alle 0,0 1-0,07 % 
ja satunnaisesti aktinoliittia, kalimaasälpääja kloriit
tia. Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat muodoltaan 
pääosin lohkokappaleita. Sarvivälke esiintyi myös 
kuitumaisina lohkokappaleina. 

Työilman kuitupitoisuudet olivat alle 0,1-0,8 kui
tua/cm3 ilmaa. Valomikroskoopillaja elektronimik
roskoopilla määritetyt kuitupitoisuudet vastasivat 
hyvin toisiaan. Standardin (SFS 3868) mukaisiksi 
kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat muodoltaan 
lohkokappaleita ja kuitumaisia lohkokappaleita. 
Kuitumaiset lohkokappaleet olivat sarvivälkettä ja 
lohkokappaleet sarvivälkettä, plagioklaasia, kalimaa
sälpää, kloriittia, kvartsia ja titaniittia. 

Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaamossaja 
louhoksen ympäristössä 0,3-45 mg/m3 ja mitatut 
kvartsipölypitoisuudet 0,4-1,6 mg/m3. Kokonais
pölynäytteet sisälsivät pääosin kvartsia, plagio
klaasia, kalimaasälpää, kiillettä, kloriittia ja sarvi
välkettä. 

Niemelän kalliomurskelouhos, Heinola 

Niemelänkallio on He inolan ohitustien leikkaama 
kallio peruskarttalehdellä 3112 09. Kohteen kallio
perä koostuu pääasiassa hieno- ja keskirakeisesta 
kiillegneissistä,jossa on paikoin noin kahden metrin 
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paksuisia granllttlSla juonia ja amfiboliittisia 
sulkeumia. Louhitun kiven päämineraaleja ovat 
plagioklaasi, kvartsi, biotiitti ja sarvivälke, joka on 
asultaan prismamainen. 

Kivi-, soija- ja murskenäytteissä esiintyi stan
dardin (SFS 3868) mukaisina kuituina sarvivälket
tä 0,01-0 ,1 %, plagioklaasia ja kloriittia alle 0 ,01-
0,03 %, biotiittia 0,002-0,005 % sekä satunnaises
ti aktinoliittia , epidoottia ja kvartsia . Kuiduiksi 
lasketut hiukkaset olivat muodoltaan pääosin 
lohkokappaleita. 

Työilman kuitupitoisuudet vaihtelivat porauk
senja murskauksen aikanaja olivat alle 0, 1- 2,0 kui
tua/cm3 ilmaa. Standardin (SFS 3868) mukaisiksi 
kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat sarvivälkkeen , 
plagioklaasin, kalimaasälvän, biotiitin , kloriitin ja 
kvartsin lohkokappaleita ja kuitumaisia lohkokap
paleita. Varsinaisia kuituja ei havaittu. 

Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaa
mossa 7,3- 24 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuudet 
0,6- 3,7 mg/m3

. Kokonaispölynäytteet sisälsivät 
pääosin kvartsia , plagioklaas ia , kalimaasälpää, 
amfibolia, kiillettä ja kloriittia . 

Mattilankallion ja Ala-Lassilan 
kalliomurskelouhokset, Heinola 

Mattilankallion ja Ala-Lassilan louhokset sijait
sevat Heinolan maalaiskunnassa peruskarttalehdillä 
3112 09 ja 3112 12. Louhoksien kallioperä koostuu 
karkea- jakeskirakeisestadiabaasista. Pohjoisimmas
ta louhoksesta löytyi muutamia noin 1-3 cm:n 
paksuisia kuitumaisia aktinoliitti -klori i ttijuonia, joi
den määrä louhoksen kiviainesmäärästä on alle 1 %. 
Louhitun diabaasin päämineraaleja ovat plagioklaasi, 
kloriitti, amfiboli, ja plagioklaasin muuttumis
tuloksina serisiitti ja saussuriitti . Keskirakeisen 
diabaasin päämineraaleja ovat plagioklaasi, oliviini, 
pyrokseeni, serisiitti, saussuriittija opaakit. Kivessä 
esiintyvä, koostumukseltaan vai hteleva amfibol i 
(ferroaktinoliitti, aktinoliitti , aktinoliittinen sarvi
välke ja ferrotschermakiittinen sarvivälke) on asul
taan kuitumaista ja sälömäistä. 

Mattilan louhoksen murskeessa oli standardin 
(SFS 3868) mukaisinakuituina sarvivälkettä 0,07 %, 
aktinoliittia 0,05 %, plagioklaasia 0,02 % ja biotiit
tia 0,002 % . Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat 
muodoltaan lohkokappaleita. Ala-Lassilan louhoksen 
porasoijassa oli standard in mukaisina kuituina 
sarvivälkettä 0,09 %, aktinoliittia 0,3 % sekä pla
gioklaasia ja epidoottia 0 ,01 %. Sarvivälke ja akti
noliitti esiintyivät sekä varsinaisina kuituina, kuitu
maisina lohkokappaleina että lohkokappaleina. 
Plagioklaasi ja epidootti olivat muodoltaan 10h
kokappaleita. Noin 1/3 aktinoliitikuiduista oli 
asbestimuotoista. 

TyöilmankuitupitoisuudetolivatalleO,O 1-1,1 kui
tua/cm3 ilmaa. Valomikroskoopilla ja elektroni
mikroskopilla määritetyt kuitupitoisuudet vastasi
vat hyvin toisiaan. Standardin (SFS 3868) mukaisik
si kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat sekä varsinai
sia kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita että 10hko
kappaleita . Varsinaiset kuidut olivat useimmiten 
sarvivälkettä. Kuitumaiset lohkokappaleet olivat 
pääosin sarvivälkettä, kummingtoniittia, aktinoliit
tia ja kloriittia. Kuiduiksi lasketun (SFS 3868) 
aktinoliitin pitoisuus oli alle 0,01 - 0,1 kuitualcm3 

ilmaa ja kummingtoniitin alle 0 ,01 - 0 ,3 kuitualcm3 

ilmaa. 
Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaamossa 

2,4-54 mg/m 3 ja mitatut kvartsipölypitoisuudet 
0,15- 0,41 mg/m3

. Kokonaispölynäytteet sisälsivät 
pääosin plagioklaasia, amfibolia, kiillettä ja kloriit
tia. 

Näträmälä, vuorivillakiven louhinta Imatralla 
ja murskaus Lappeenrannassa 

Näträmälän vuorivillakivilouhos sijaitsee Imat
ralla peruskarttalehdellä 411204. Pääasiallinen tuo
tantoon louhittava kivi on keskirakeista pyrokseeni
gabroa, mutta lisäksi louhitaan myös länsiosan 
sarvivälkegabroa. Gabrossa esiintyy 1-5 cm:n 
paksuisia plagioklaasiamfibolijuonia ja noin 
5- 10 cm:n paksuisia plagioklaasi- , biotiitti- , kloriit
ti- ja amfibolitäytteisiäruhjevyöhykkeitä, joiden yh
teydessä on 1 x 2,5 cm kokoisia amfibolihajarakeita. 
Plagioklaasi-amfibolijuonia ja ruhjeita on koko 
10uhoksen kiviaineksesta alle 1 % . Louhitun kiven 
päämineraaleja ovat plagioklaasi, sarvivälke, klino
ja ortopyrokseeni. Juonissa ja ruhjeissa on sarvi
välkettä, aktinoliittia ja ferroaktinoliittia usein 
sekarakeina, joista ferroaktinoliitti esiintyy ohut
hieessäkin asultaan kuitumaisena sarvivälkkeen ja 
aktinoliitin muodostaman rakeen reunalla. 

Elektronimikroskoopilla tutkitut kivi- , murske- ja 
soijanäytteet sisälsivät standardin (SFS 3868) mu
kai s ina kuituina sarvivälkettä 0 ,5-2,3 %, kum
mingtoniittia 0 ,004-1 ,2 %, aktinoliittia alle 0 ,01 -
0,3 %, plagioklaasia alle 0 ,01-0 ,02 % , kal
siumpitoista pyrokseenia alle 0 ,01- 0,01 %, kloriit
tia alle 0,01-0,1 % ja satunnaisesti kiillettä. Kuiduiksi 
(SFS 3868) lasketut hiukkaset olivat sekä varsinaisia 
kuituja, kuitumaisia lohkokappaleita että lohkokap
paleita. Varsinaiset kuidut ja kuitumaiset lohkokap
paleet oliv at pääosin sarvivälkettä, kummingtoniit
tia ja aktinoliittia. asbestimaisina kuituina esiin
tyneen kummingtoniitin pitoisuus oli alle 0,0 1-0,9 % 
ja aktinoliitin alle 0,01- 0,003 %. 

Työilman kuitupitoisuudetolivat alle 0,0 1-4,0 kui
tua/cm3 ilmaa. Standardin (SFS 3868) mukaisesti 
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kuiduksi lasketut hiukkaset olivat sekä varsinaisia 
kuituja, kuitumaisia lohkokappa\eita että lohkokap
paleita. Varsinaiset kuidut ja kuitumaiset lohkokap
pa\eet olivat pääosin sarvivälkettä. Muita kuiduiksi 
laskettuja mineraaleja olivat aktinoliitti, kummingto
niitti, plagioklaasi, biotiitti, muskoviitti ja kvartsi. 
Aktinoliitti esiintyi kuitumaisina lohkokappa\eina 
ja lohkokappaleina sekä kummingtoniitti loh
kokappaleina. Aktinoliittipitoisuudet olivat alle 
0,01-0,1 kuitua/cm3 ja kummingtoniittipitoisuu
det alle 0,01-0,1 kuitua/cm 3

• 

Kokonaispölypitoisuudet olivat louhoksessa ja 
murskaamossa 0,52-120 mg/m3, ja kvartsipöly
pitoisuuksiksi mitattiin 0,55- 1 ,20 mg/m3. Kokonais
pölynäytteet sisälsivät pääosin amfibolia ja pI agio
klaasia sekä vähän kloriittia. 

Kuurmanpohjan vuorivillakivilouhos, Joutseno 

Kuurmanpohjan vuorivillakivilouhos sijaitsee 
Joutsenossa peruskarttalehdellä 4112 04A. Tuotan
toon louhittava kivi on keski- ja karkearakeista py
rokseniittia,jossaon 1-5 cm:n paksuisia plagioklaasi
ja kvartsikarbonaattijuonia sekä 1-10 m paksuisia 
pegmatiittigraniittijuonia. Lisäksi kivessä on ruhje
vyöhykkeitä ja kloriittitäytteisiä rakopintoja. Plagio
klaasi- ja kvartsikarbonaattijuonten yhteydestä löy
tyi tutkimuksessa myös kuituista aktinoliittia. Rakeet 
olivat suurimmillaan noin 2 x 5 cm. Kuituista amfi
bolia sisältäviä plagioklaasi- ja kvartsikarbonaat
tijuonia sekä ruhjevyöhykkeitä on koko louhoksen 
kiviaineksesta alle 1 %. Louhitun pyrokseniitin pää
mineraa\eja ovat pyrokseeni, sarvivälke ja plagio
klaasi. Louhitussa tuotantokivessa on sarvivälkettä, 
ja se on asultaan sälömäistäja prismamaista. Plagio
klaasi- ja kvartsikarbonaattijuonten aktinoliitti on 
asultaan sälömäistä ja kuitumaista. 

Vuori villaki vi sisälsi elektronimikroskooppisen 
tutkimuksen perusteella standardin (SFS 3868) 
mukaisina kuituina sarvivälkettä 0,6 %, tremoliittia 
0,1 % ja kalsiumpitoista pyrokseenia 0,1 %. Kui
duiksi lasketut hiukkaset olivat muodoltaan pääosin 
lohkokappaleita. Tremoliittia oli sekä lohkokappa
leina että kuitumaisina lohkokappaleina. Kuitu
maisina lohkokappaleina esiintyneen tremoliitin pi
toisuus oli 0,008 %. 

YlIikkälän kalliomurskelouhos, Lappeenranta 

Yllikkälän louhos sijaitsee Lappeenrannassa perus
karttalehdellä 3112 09. Louhoksen kallioperä koos
tuu plagioklaasiporfyriitista. Plagioklaasiporfyriitin 
päämineraaleja ovat plagioklaasi, biotiitti, opaakki, 
epidootti ja saussuriitti. Kiven hienorakeisessa 
perusmassassa on paikoin aktinoliittia, ja se on 
asultaan sälömäistä ja prismamaista. 
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Elektronimikroskooppisen tutkimuksen perusteel
la murskenäyte sisälsi standardin (SFS 3868) 
mukaisina kuituina sarvivälkettä 0,05 %, aktinoliit
tia 0,01 %, plagioklaasia 0,002 %, kalimaasälpää 
0,07 % ja biotiittia 0,03 %. Kuiduiksi lasketut hiuk
kaset olivat muodoltaan pääosin lohkokappaleita. 

Takamaa, Ylöjärvi 

Takamaan avaamaton kalliomurskelouhosalue 
sijaitsee Ylöjärvellä peruskarttalehdeJlä 2124 04C. 
Alueen kallioperä koostuu raitaisesta intermediääri
sestä - emäksisestä vulkaniitista. Koelouhospaikka 
sijaitsee intermediäärisessä osassa. Kivi on porfyyris
ta ja koostuu hienorakeisesta perusmassasta ja noin 
1-2 mm:n kokoisista plagioklaasihajarakeista ja 
biotiittikloriittisekarakeiden muodostamista haja
rakeista. Koelouhoksen intermediäärisen vulkaniitin 
päämineraaleja ovat biotiitti, plagioklaasi, kvartsi, 
kloriitti ja epidootti. Kivessä on hieman sälömäistä 
ferropargasiittia,joka on sarvivälkeryhmän amfiboli. 

Teiskolan kalliomurskelouhos, Tampere 

Teiskolan louhos sijaitsee Tampereella perus
karttalehdellä 2124 llA. Louhoksen kallioperä koos
tuu massamaisesta hieno- ja keskirakeisesta gabrosta. 
Kallioaluetta lävistävät 1- 3 m:n paksuiset graniit
tiset juonet. Kallioalueen eteläosissa gabrossa on 
paikoin karkearakeisia maasälpä- ja epidoottipitoisia 
raitoja. Gabron päämineraaleja ovat amfiboli, plagio
klaasi ja biotiitti . Kivissä esiintyvä amfiboli on 
asultaan sälömäistäja prismamaista. Amfibolirakeet 
koostuvat yleensä kahdesta amfibolista siten, että 
sarvivälke (Fe-pargasiittinen sarvivälke) muodostaa 
pääasiallisen rakeen ja sen reunoilla on aktinoliittia. 
Lisäksi gabrossa on asultaan prismamaista kum
mingtoniittia. 

Elektronimikroskooppisten tutkimusten perusteel
la murskenäyte sisälsi standardin (SFS 3868) 
mukaisina kuituina sarvivälkettä 0,4 %, aktinoliittia 
0,02 %, kummingtoniittia 0,02 % sekä vähän plagio
klaasia, kloriittiaja talkkia. Kuiduiksi lasketut hiuk
kaset olivat muodoltaan pääosin lohkokappaleita. 
Sarvivälkettä ja kummingtoniittia oli myös kuitu
maisina lohkokappaleina. Kuitumaisina lohkokap
paleina esiintyneen kummingtoniitin pitoisuus oli 
0,005 %. 

Kahamäen kalliomurskelouhos, Lempäälä 

Kahamäen louhos sijaitsee Lempäälässä perus
karttalehdellä 2123 10C. Louhoksen pääkivilaji on 
intermediäärinen vulkaniitti,joka on massamaistaja 
keskirakeista. Louhosalueen keskiosassa on hieno
rakeista, emäksistä vulkaniittia. Molempien kivien 
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päämineraaleja ovat plagioklaasi , amfiboli, kvartsi 
ja biotiitti. Kivissä on amfibolia, joka on asultaan 
sälömäistä ja prismamaista, ja se esiintyy sarvivälk
keen ja kummingtoniitin muodostamina sekarakeina. 

Elektronimikroskooppisten tutkimusten perusteel
la murskenäyte sisälsi standardin (SFS 3868) mukai
sinakuituinasarvivälkettäO,4 %,aktinoliittiaO,05 %, 
kummingtoniittia 0,02 % sekä vähän p1agioklaasia, 
augiittia ja epidoottia. Kuiduiksi lasketut hiukkaset 
oliv at muodoltaan pääosin lohkokappaleita. 

Kangas-Lassila, Hattula 

Kangas-Lassilan avaamaton kalliomurskelouhos
alue sijaitsee Hattulassa peruskarttalehdellä 2131 
030. A1ueen kallioperä koostuu heterogeenisesta, 
suuntautuneesta, emäksisestä vulkaniitista. Kivessä 
on voimakasta rakoilua. Rakopinnoilla on k1oriittia, 
kvartsiaja karbonaattia. Länsiosissa kivi on porfyy
risempaa, ja se sisältää noin 1-2 mm:n kokoisia 
p1agiok1aasihajarakeita. Emäksisen vu1kaniitin pää
mineraaleja ovat amfiboli, kloriitti, plagiok1aasi ja 
saussuriitti. Kivessä esiintyvä aktino1iitti on asultaan 
sälömäistä. 

Ripun kalliomurskelouhos, Jokioinen 

Ripun louhos sijaitsee Jokioisissa peruskartta
lehdellä 2113 04A. A1ueella on kaks i louhosta, 
joista läntisempi, vanhempi on jo louhittu. Nykyi
sin louhitaan ja murskataan itäisen louhoksen ki
veä. Itäisen louhoksen kallioperä koostuu pyro
klastisesta intermediäärisestä vu1kaniitista. Lou
hoksessa on myös hapanta vulkaniittia. Fragment
tipitoisten kerrosten lisäksi louhosa1ueella on mas
sii vi sia urali i ttiplagioklaasiporfyriittikerroksia. 
Louhitun kiven päämineraa1eja ovat biotiitti, am
fibo1i, kvartsi ja plagiok1aasi. Läntisen louhoksen 
uraliittiplagioklaasiporfyriitin päämineraaleja ovat 
amfibo1i ja p1agioklaasi. Itäisen louhoksen kiven 
perusmassassa on kummingtoniittia, ja se on asul
ta an sä1ömäistäja prismamaista. Läntisen louhoksen 
kivessä on Mg-sarvivälkettä,joka on myös asultaan 
sälömäistä ja prismamaista. Ohuthietutkimuksen 
perusteella ki vien perusmassassa on pääasiassa sekä 
kummingtoniittia että kummingtoniitin ja Mg-sarvi
välkkeen yhteenkasvettumia. Hajarakeet ovat pää
osin Mg-sarvivälkettä, mutta myös Mg- sarvi
vä1kkeen ja kummingtoniitin yhteenkasvettumis
hajarakeita. 

E1ektronimikroskoopilla tutkitut murskenäytteet 
sisälsivät standardin (SFS 3868) mukaisina kuituina 
sarvivälkettä 0,2 % ja p1agiok1aasia 0,004-0,007 % 
sekä satunnaisesti aktinolii ttia ja biotiittia. Kuiduiksi 
1asketut hiukkaset oliv at muodoltaan lohkokappa
leita. 

Slätmossabergetin kalliomurskelouhos, 
Tammisaari 

Slätmossabergetin louhos sijaitsee Tammisaares
sa peruskarttalehdellä 2014 010. Louhoksen kallio
perä koostuu pääasiassa keski- ja karkearakeisesta, 
heterogeenisesta, raitaisesta kiillegneissistä. Kiille
gneississä on paikoin 1-2 m: n paksuisia amfi boliitti
ja graniittipegmatiittijuonia. Louhitun kiillegneissin 
päämineraaleja ovat plagioklaasi, biotiitti, kvartsi, 
sarvi välke j a kummingtonii tti. Ki vien amfibolit (sar
vivälke ja kummingtoniitti) muodostavat sekarakeita, 
jotka ovat asu1taan sälömäisiä ja prismamaisia. 

Elektronimikroskooppisten tutkimusten perus
teella murske- ja porasoijanäytteet sisälsivät stan
dardin SFS 3868 mukaisina kuituina sarvivälkettä 
0,03-0,04 %, kummingtoniittia 0,03-0,05 % ja 
plagioklaasia 0,0 1- 0,02 % sekä satunnaisesti biotiit
tia. Kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat muodoltaan 
pääosin lohkokappaleita. 

Sallittu, vuorivillakivilouhos, Suomusjärvi 

Sallitun vuorivillakivilouhos sijaitsee Suomus
järvellä peruskarttalehdillä 2023 04 ja 2023 07. 
Louhoksen kallioperä koostuu pääasiassa heterogee
nisesta peridotiitista ja paikoin hienorakeisesta 1aa
vamaisesta vulkaniittista,jossa on paikoin agglome
raattisia piirteitä. Louhoksen keski- ja pohjoisosassa 
vallitsevin peridotiittityyppi on keskirakeistaja por
fyyrista . Hajarakeet ovat yleensä oliviinia ja noin 
1-2 cm:n kokoisia. Louhitun peridotiitin päämine
raaleja ovat sarvivälke, oliviini ja flogopiitti. Olivii
ni on muuttunutpaikoin serpentiiniksi. Kivessäesiin
tyvä Mg-sarvivä1ke on asultaan sä1ömäistä ja pris
mamaista. Sivukiven yhteydessä on sarvivä1ke
gneissiä, jonka päämineraa1eja ovat aktinoliittinen 
sarvivälke ja pyrokseeni. Kivessä esiintyvä akti
no1iittinen sarvivälke on asultaan sä1ömäistä ja pris
mamaista. 

Elektronimikroskooppisten tutkimusten perus
teella murske- ja porasoijanäytteet sisä1sivät stan
dardin (SFS 3868) mukaisina kuituina sarvivälket
tä 0,5-0,8 %, aktinoliittia alle 0,01-0,009 % ja 
kummingtoniittia alle 0,01-0,3 %. Kuiduiksi 1aske
tut hiukkaset olivat muodoltaan pääosin lohkokap
paleita. 

Ronttu, Hirvensalmi 

Rontun avaamaton kallioalue sijaitsee Hirven
sa1mel1a peruskarttalehdellä 3124 08. Kivi1ajien kar
toitus perustuu pääosiltaan a1ueelta kairattuun ko1-
meen Tie1aitoksen kairasydännäytteeseen ja tutki
musmontuista otettuihin näytteisiin. Alueen kallio
perä on pääasiassa heterogeenista dioriittista kiveä, 
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ja paikoin gabroa. Kiven raekoko vaihtelee keskira
keisesta hienorakeiseen,ja paikoin siinä on 2-3 mm:n 
kokoisia amfibolihajarakeita. Kivessä on hieno
rakeisia kiillepitoisia sulkeumia ja amfiboliittisia 
juonia. Kivessä ovat yleisiä myös karkearakeiset, 
muutaman cm:n paksuiset kvartsimaasälpäjuonet. 
Ainakin kahdessa kairanreiässä (nro 2 ja 3) on täyt
teisiä rakopintoja ja ruhjevyöhykkeitä. Kairanäyt
teiden perusteella rakopintojen ja ruh jevyöh Ykkeiden 
osuus koko kiviainesmassasta on alle 5 %, keskimää
rin noin 2 %. Ruhjevyöhykkeissä esiintyy asultaan 
sälömäistä aktinoliittista sarvivälkettä. Oioriitin pää
mineraaleja ovat plagioklaasi, biotiitti, amfiboli ja 
kvartsi . Sulkeumina ja juonina esiintyvän hienora
keisen , emäksisen vulkaniitin päämineraaleja ovat 
plagioklaasi, biotiitti, sarvi välke, aktinoliitti ja kvart
si. Oioriitin amfibolihajarakeet ovat yleensä Mg
sarvivälkkeen ja aktinoliittisen sarvivälkkeen muo
dostamia sekarakeita. Sekarakeet ovat yJeensä asul
taan sälömäisiä ja prismamaisia. Kuitenkin dioriitin 
vallitseva amfiboli on asultaan prismamaista Mg
sarvivälkettä. Gabromaisemmassa kivessä on asul
ta an prismamaistaja sälömäistä Mg-sarvivälkettäja 
aktinoliittia. Kairanreikä nro 2:n rakovyöhYkkeessä 
on selvästi sälömäistä ja ohuthieessäkin kuitumaista 
aktinoliittista sarvivälkettä. 

Riitialan Särkinevan kalliomurskelouhos, 
Ikaalinen 

Riitialan kalliomurskelouhos sijaitsee Ikaalisissa 
peruskarttalehdellä 22 11 07B. Louhoksen pääkivi
laji on sarvivälkeplagioklaasiporfyriitti. Kiven perus
massa on niin hienorakeista, että sen mineraali
koostumusta ei voitu laskea. Hajarakeita kivessä on 
40-60 % ja niiden päämineraaJeja ovat plagioklaasi, 
biotiittijaamfiboli. HajarakeetovatMg-sarvivälkettä 
ja aktinoliittiaja asultaan sälömäistäja prismamaista. 
Kivessä esiintyy rakoiluaja ruhjevyöhykkeitä, jotka 
ovat usein epidootti- ja kloriittitäytteisiä. 

Elektronimikroskooppisten tutkimusten perusteel
la murske- ja porasoijanäytteet sisälsivät standar
din (SFS 3868) mukaisina kuituina sarvivälkettä 
0,02- 0,03 % ja aktinoliittia 0,00 1-0, 1 % sekä satun
naisestikloriittia, plagioklaasiaja biotiittia. Kuiduiksi 
lasketut hiukkaset olivat muodoltaan pääosin lohko
kappaleita. 

Työilman kuitupitoisuudet oliv at 0,05-1,1 kui
tualcm3 ilmaa. Standardin (SFS 3868) mukaisiksi 
kuiduiksi lasketut hiukkaset olivat muodoltaan loh
kokappaleitaja kuitumaisia 10hkokappaJeita. Kuitu
maiset lohkokappaleet olivat sarvivälkettä ja akti
noliittia, mutta niitä oli varsin vähän. Kuiduksi 
(SFS 3868) lasketun aktinoliitin pitoisuus oli 0,05-
0,1 kuitualcm3.Varsinaisia kuituja ei havaittu. Muut 
kuiduksi lasketut mineraalit olivat plagioklaasia, 
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biotiittia, muskoviittia ja kloriittia. 
Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaamon 

alueella 23-129 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuudet 
1,6-12 mg/m3. Kokonaispölynäytteet sisälsivät pää
osin kvartsia, plagioklaasia, amfibolia, kiillettä ja 
kloriittia. 

Laukunkangas, kaivoksen sivukiven murskaus, 
Enonkoski 

Laukunkankaan kai vos sij aitsee Enonkoskel la pe
ruskarttalehdellä 4211 060. A volouhoksen pääki vila
ji on noriitti , jonka pyrokseenimineraali on tutkittu
jen näytteiden perusteella muuttunut sarvivälkkeeksi 
ja kummingtoniitiksi, joten kiveä on nimitetty kum
mingtoniittigabroksi. Kivi on keskirakeista, massa
mais ta ja homogeenista. Kivessä esiintyy paikoin 
runsaasti kiisuja, lähinnä magneettikiisua, kuparikii
sua ja pentlandiittia. Rakopinnoilla on kiillettä ja 
kloriittia. Kartoituksessa ei havaittu kuitumineraali
pitoisiajuonia tai ruhjevyöhykkeitä. Kummingtoniit
tigabron päämineraaleja ovat plagioklaasi, sarviväl
ke, kummingtoniitti ja biotiitti. Sarvivälke ja kum
mingtoniitti ovat ortopyrokseenin muuttumistuloksia. 
Ortopyrokseeni on säilynyt muuttumattomana pai
koin sarvivälke- ja kummingtoniittirakeiden sisällä. 
Sarvivälke ja kummingtoniitti esiintyvät sekarakeina 
ja ovat asultaan sälömäisiä ja prismamaisia. 

EJektronimikroskooppisten tutkimusten perusteel
la murske- ja porasoijanäytteet sisälsivät standar
din (SFS 3868) mukaisina kuituina sarvivälkettä 
0,02- 0,1 %, kummingtoniittia 0,3-0,4 %, aktinoliit
tiaalleO,01-0,3 %ja plagioklaasia alle 0,01-0,02 % 
sekä vähän biotiittia ja kloriittia. Kuiduiksi lasketut 
hiukkaset olivat muodoltaan pääosin lohkokappa
leita. Vain kummingtoniittia oli myös kuitumaisina 
lohkokappaleina ja sen pitoisuus oli 0 ,005-0,01 %. 

Työilman kuitupitoisuudet 01ivatO,4--4,8 kuitualcm3 

ilmaa. Standardin (SFS 3868) mukaisiksi kuiduiksi 
lasketut hiukkaset olivat sekä varsinaisiakuituja, kuitu
maisia lohkokappaleitaettä lohkokappaleita. Varsinai
set kuidut olivat kummingtoniittia, mutta niitä oli 
varsin vähän. Kuitumaisia lohkokappaleita esiintyi 
runsaasti ja ne olivat pääosin kummingtoniittia ja 
sarvivälkettä. Muut kuiduiksi lasketut mineraalit oli
vat aktinoliitti, plagioklaasi, biotiitti, muskoviitti ja 
kloriitti. Aktinoliittia esiintyi vain satunnaisesti, mut
ta kummingtoniittia erittäin runsaasti . Kummingto
niitin osuus lasketuista kuiduista oli keskimäärin noin 
50-75 %. Aktinoliitin pitoisuudet olivat alle 0,1-0,1 
kuitualcm3 ja kummingtoniitin 0,3-2,2 kuitualcm3. 

Kokonaispölypitoisuudet olivat murskaa
mossa 12-125 mg/m3 ja kvartsipölypitoisuudet 
0,3-2,8 mg/m3

• Kokonaispölynäytteissä oli pääosin 
plagioklaasia, sarvivälkettä, kummingtoniittiajakii l
lettä sekä vähän kloriittia ja kvartsia. 
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KUITUMAISTEN SILlKAA TTIMINERAALIEN ESIINTYMINEN 

Geologiset kartoitukset ja ohuthieet 

Varsinaisia asbesteja löytyi kallioperäkartoituk
sessa ja ohuthietutkimuksissa Paltamon kalkkikivi
kaivoksesta (tremoliitti), Mattilankallion, Näträmälän 
ja Kuurmanpohjan kalliomurskelouhoksista (akti
noliitti ja tremoliitti) sekä Honkikallion avaamatto
malta kallioalueelta (tremoliitti, krysotiili). Kalk
kikivissäja serpentiniiteissä (kuva 4 ja 5) asbesti oli 
pääasiassa aksessorisena mineraalina päämineraali
enjoukossa sekä erilaisissa kuitujuonissa (tremoliit
ti , krysotiili). Tummien kivilajien yhteydessä (kuva 6) 
asbesti oli tremoliitti-aktinoliittijuonina, jotka liit
tyivät usein kiven muuttumisvyöhykkeisiin, rakoi
luihin tai tektonisiin ruhjeisiin. 

Neljän kalkkikivikaivoksen ja 13 kalliomurske-

louhoksen ohuthieissä oli asultaan sälö- jakuitumaisia 
amfiboleja. Suurin osa amfiboleista oli koostumuksel
taan sarvivälkettä, aktinoliitti-tremoliittia tai kum
mingtoniittia. Sälö- ja kuitumaiset amfibolit olivat 
usein koostumukseltaan erilaisten amfibolien muo
dostamia sekarakeita. Muuttumistulokset olivat 
yleensä asultaan kuitumaisempia kuin isäntämineraali 
(kuva 7 a). 

Serpentiiniä 01 i kolmen kalkkikivikaivoksen, kah
den kalliomurskelouhoksenja yhden avaamattoman 
kallioalueen ohuthienäytteissä. Serpentiini oli pää
asiallisesti levymäistä, mutta myös krysotiilia oli 
pieniä määriä (kuva 7 b). 

Kivijauhe-, porasoija- ja tuotenäytteet 

Kalkkikivikaivokset 

Kalkkikivikaivok ien kivijauhe- , porasoija- ja tuo
tenäytteissä oli standardin SFS 3868 mukaisina sili
kaattikuituina pääasiassa tremoliittia. Muina kuiduik
si laskettuina partikkeleina oli kalkkikivien yleisiä 
mineraaleja, kuten kalsiittia, dolomiittia, wollasto
niittia, kvartsiaja diopsidia. Neljän kalkkikivikaivok
sen materiaalinäytteistä osa sisälsi myös krysotiilia 
(kuva 8). Elektronimikroskoopilla tutkittujen kalk
kikivikaivosten kivijauhe-, porasoija-, murskenäyt
teiden määrät tutkimuskohteittain ovat taulukossa 5. 

Kivijauhe-, porasoija- ja tuotenäytteiden stand ar
din SFS 3868 mukaiset tremoliittikuitupitoisuudet 
(kuva 9) ja krysotiilikuitupitoisuudet (kuva 10 a-f) 
prosentteina massas ta ja kuituaillg olivat pieniä. 
Kivinäytteiden suurin tremoliittikuitupitoisuus, 1,6 % 
massasta ja 49 kuituaillg, oli Paltamossa (Juuan dk) 
dolomiittikalkin murskaukseen käytetyssä kalkki
kivessä. Porasoijanäytteiden suurin tremoliittikuitu
pitoisuus , 0,95 % massasta oli Sipoon, ja 46 kui-

tua/Ilg, Vampulan porasoijanäytteissä. Tuote
näytteiden suurin tremoliittikuitupitoisuus, 1,58 % 
massastaja 53 kuitual/lg, oli PaItamon dolorniittikalkin 
maatalouskalkissa. Tremoliitti esiintyi lohkokappa
leina, kuitumaisina lohkokappaleina sekä varsinaisi
na kuituina. 

Krysotiilia oli Sipoossa ja Vampulassa joissakin 
kivijauhe- , porasoija- ja tuotenäytteissä. Muutamia 
krysotiilikuituja oli Paltamon tuotenäytteessäja yh
dessä Ihalaisten kivijauhenäytteessä. Standardin 
SFS 3868 mukaiset krysotiilikuitupitoisuudet 01 ivat 
suurimmat Sipoon kalkkikivikaivoksen kivinäyttees
sä 0,05 % massasta ja 115 kuitual/lg, porasoija
näytteessä 0,04 % massasta ja 26 kuitual/lg sekä 
tuotenäytteessä 0,18 % massasta ja 94 kuituaillg. 

Wollastoniittia oli merkittäviä määriä vain Iha
laisten kalkkikivikaivoksen näytteissä (kuva 10 g-l). 
Standardin SFS 3868 mukaiset suurimmat wollasto
niittikuitupitoisuudet olivat kivinäytteissä 1,1 % 
massastaja 162 kuitual/lg, porasoijanäytteissä 4,4 % 
massasta ja 409 kuitua//lg sekä tuotenäytteissä 

Taulukko 5. Ka lkkiki vika ivokset: e lek tronimikroskoopi lla tutkitut ilma-, kivijauhe- , porasoija- ja tuotenäytteide n lukumäärät. 
Table 5. Limeslone mines: Number oJ air, rock-powder, drill-cu l1ing ami product sampies analysed by electron microscopy. 

kohde 
sile 

Ryytimaa 
Kalkk imaa 
Paltamo 
Parainen 
Tytyri 
Sipoo 
Vampula 
Ihalainen wol 
Ih alainen klk 
Louhi 

Yhteensä 

ilmanäyte 
air sampie 

7 
10 
6 

11 
6 

23 
10 
9 
8 
6 

96 

kivijauhe- , poraso ija- ja tuotenäyte 
rock-powder, drill-cul1ing and produCl sampies 

3 
2 
3 
I 
4 
8 
5 
4 
5 
4 

39 
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a) 

b) 

Kuva 4. a ) Tremo liiuijuoni ja -säde kimppuja Paltamo n ka lkkikivessä, b) tremoliitti a ka lkkikivessä , Pa lta mo. 
Ohuthiekuva, kuvan le veys 4 ,5 mm, näyte 112A-ASJ-92 . VaJo kuvat S . JunuiJa. 

Fig. 4. a) Macrophotograph oj a tremolite vein and radiated agg regates, Pa /tamo limestone mine, 
b) photomicrograph ojtremolite, Paltamo, samp/e //2A -ASJ-92. Width ojfle/d 4,5mll1, cross-po/arized light. Photos 
S. Juntti/a. 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of In vestigation 127, 1994 

Kuitumineraa lien es iintyminen Suomen kalkkikivikaivoksissa ja kalliomurskelouhoks issa 

a) 

b) 
Ku va 5. a) Tremoliittiasbestijuoni Honkikallion tremoliitti serpentiinikivessä, b) tremoliittiasbesti, Honkika llio . 
Ohuthiekuva, kuvan leveys 0,8 mm, näyte 108H-ASJ-92. Valoku vat S. Junttil a. 
Fig. 5. a) Macrophotograph of a tremolite asbestos vein in tremoli re-serpentine rock, Honkikallio, 
b) pholomicrograph oftremolire asbeslos, Honkikallio, sampie 108H-ASJ-92. Width offield 0.8 111m, cross-polarized 
light. Photos S. Junl/ila. 
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a) 

b) 
Ku va 6. a) Aktino liitti-kloriittijuo ni , Mattilankallio, b) aktinoliitti-kloriittijuoni , Mattilankallio. Ohuthie ku va. kuvan 
leveys 1,3 rnrn, näy te P003.4-PAH-92 . Valokuvat a) P . Härmä ja b) S. Junttil a. 
Fig. 6. a) Macrophotograph of an act ino!ite-chlorite ve ill , Mattilankallio, b) photomicrograph of an actillo!ite
chlorite \leilI , Mattilankallio, sampie P003.4-PAH-92. Width ofJield 1. 3 111111 , cross-polarized light. Photos a) P. Härmä 
and b) S } lInttila. 



Geolog ian lutkimu skesku s, Tutkimusraportli - Geological Survey of Finland, Repo rr of Ill vesligalion 127, 1994 

Kuitumineraali en es iintymine n Suome n kalkkiki vikai voks issa ja kalliomurske louhoksissa 

a) 

b) 
Ku va 7. a) Mg-sarvivä lkkee n muuttuminen kuitui seks i kummingtoniitiks i, Onkamo. Ohuthie kuva , kuvan leveys 0 ,2 
mm , näy te 104F-ASJ -92, b) krysotiilijuonistoa, Honkika llio . Ohuthie ku va, ku van leveys 0 ,6 mm , näyte 108A-ASJ-92. 
Valoku vat S. lunttila. 
Fig.7. a) Phoromicrog raph (~ffib rous cummillg lonile replacing Mg- hornblende cryslCIl, Onkamo, sal17ple 104f -ASJ-92, 
Widrh of f ield 0.2 111m , cross -polarized lig lu, h) pholOl11icrograph of a chrysorile vein, Honkikallio, sampie 108A -ASJ-
92. Widl" offield 0. 6 I/1m , cross-pola rized /iglu. Phoros S. Junrrila . 
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S. Junllila, T. Harlikainen, P. Härmä, K. Korhonen, V. Suominen, A. Tossavainen & L. Pyy 

a) 

c) 

Limestone mines: fibrous minerals in rock sampies 
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Limestone mines: fibrous minerals in rock sampies 
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e) 

Limestone mines : fibrous minerals in product sampies 
(mass%) 
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Kuva 8. Kalkkiki vikaivokset: a) kuitumaiset mineraalit kivinäytteissä prosentteina koko massasta, b) kivinäytteissä kuitua/flg kiveä , 
c) porasoijanäytteissä % massasta , d) porasoij anäytte issä kuitualfl g kiveä, e) tuotenäytteissä % massasta, f) tuotenäytteissä kuitua/flg kiveä, 
Ku vissa e i oIe näytteitä,joiden pitoisuus o li a ll e määritysrajan, Yksi vaakapalkki vastaa yhtä näytettä. CHRYSOTILE = krysotiili, TREMOLITE 
= tremoliitti , WOLLASTONITE = wollastoniitti , OTHERS = muita mineraaleja. 
Fig 8, LimeSlone mines: a)fibrous minerals in rock sampies (mass %), b) in rock sal71ples (Iibreslpg) , c) drill-culling sampie (mass %), d) drill
curting sampies (Iibreslpg), e) producl sampies (mass %),f) producl sampies (Iibreslpg), Concentraliol1s under Ihe delecl;on Iimil are nOI plolled, 
One bar relers 10 one sampie, 
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a) 

c) 

e) 

Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Ge%gica/ Survey of Finland, Report of InvesTigaTion 127, 1994 

Kuitumineraa lien es iintyminen Suomen kalkkikivikaivoksi ssa ja kalliomurskelouhoksissa 
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Ku va 9, Ka lkkikivikaivokset: a) tremoliittikuitupito isuudetja kuitutyyp it ki vin äy tteissä prosentteina massasta, b) kivinäytteissä kuituaJllg ki veä, 
c) tuotenäytteissä % massasta, d) tuotenäytteissä kuitua/Ilg kiveä , e) porasoijanäyttei ssä % ·massas ta , f) porasoijanäytteissä kuitua/Ilg kiveä. 
Määritysraja on näytteen , mineraalin , kuitutyypinja -koon mukaan 0,00 1-0,0 I % massasta tai I-10 kuituaJllg kiveä. Yksi vaakapalkki vastaa yhtä 
näy tettä. FIBRE = kuitu, FICLFR = kuitumainen lohkokappale , CLFR = lohkokappale. 
Fig 9. LimeSTone mines: a) concel1Tra Ti ol1 of Tremo/iTe fibres andfibre Types il1 rock samp/es (mass %), b) il1 rock samp/es (fib reslJ1g), c) drill 
cUTTing sampies (mass %), d) drill cUTTing samp/es (fibreslJ1g), e) producT sampies (mass %), f) product sampies (fibreslJ1g). Th e deTecTiol1limit 
is 0.001-0.01 mass % or / - 10 fibreslJ1g depending on mineral,jibre type and parricle size. One bar refers TO one samp/e. FIERE = fibre , FlCLFR 
= fibrous cleavage fragment , CLFR = c1eavage fragment . 
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S. JlI llllila , T. Hartikainell , P. Härlllä, K. Korhollell, V. SlIoll1illell , A. Toss{l\ 'aillell & L. Pyy 

a) 

Limestone mines: chrysotile in rock sampies 
(mass%) 
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Ku va 10. Ka lkkikivikaivoksct: krysotiilikuitupitoisuus a) kivinäytteissä prosentteina massasta, b) kivinäytteissä kuitua/J.lg kiveä , 
c) porasoij anäy ttei ssä % massasta, d) porasoijanäytteissä kuitua/J.lg kiveä, e) tuote näyttei ssä % massasta, f) tuotenäytteissä kuitua/J.lg kiveä . 
Wo llastoniittikuitupitoisuudetj a kuitutyypit g) kivinäytteissä % massasta, h) kivinäytteissä kuitua/J.lg kiveä, i) porasoijanäytteissä % massasta, 
j) porasoijanäytteissa kuitua/J.lg kiveä, k) tuotenäy tte issä % massasta, I) tuotenäytteissä kuitua/J.lg ki veä. Mää ritysraja on näytteen, mi neraalin, 
kuitutyypin ja -koon mukaan 0,001-0,01 % massasta tai 1-10 kuitualJ.lg kiveä.Yksi vaakapa lkki vastaa yhtä näytettä. FIBRE = kuitu, 
FICLFR = kuitumainen lohkokappale, CLFR = lohkokappale. 
Fig. 10. Limestone mines: concentration oJ cl1rysotileJibres a) ill rock sampies (mass %), b) in rock sampies (Jibreslf.1g) , c) drill-cllu ing sampies 
(mass %), d) drill-clillillg sampies (Jibreslf.1g), e) prodllCl sampies (//Jass %),J) product sall1ples (Jibreslf.1g) . COllcentration oJwollaslOniteJibres 
andJibre types, g) in rock sampies (lI1ass %), 11) i/1 rock sampies (fibreslf.1g) , i) drill-clilling sampies (111ass %), j) drill -clillillg sampies (Jib reslf.1g), 
k) prodllct sampies (mass %), I) product sall1ples (fibreslf.1g). The detectiolllimit is 0.001 - 0.01 111ass % or I-JOJibreslf.1g depending 0/1 mineral, 
Jibre type and partic/e si~e. Olle bar reJers to one salJJple. F1BRE = Jibre, FBCLFR = Jibrous cleavage Jragment, CLFR = cleavage Jragment. 
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a) 

c) 

e) 

Geologian LUlkimuskeskus , TUlk imusraportli - Ceolo[!,ical Survey of Fin/clI/d, Reporl 011nvestiwttioll 127. 1994 
Kuilumineraalien esiintyminen Suomen kalkkikivikaivoksi ssa ja kalliomurskelouhoksissa 
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sampies (f/1l9) 

n I I 
n I 

• CUMMINGTONITE 

I!!I ACTINOUTE 

CI I o HORNBLENDE 

o OTHERS 

;:::n I 

? 
0 I 

50 100 150 200 250 

Kuva 11. Kalliomurskelouhokset : kuiLUmaiset mineraalit a) kivinäylleissä prosentteina massasta , b) kivinäytteissä kuitua/flg kiveä, 
c) porasoijanäytteissä % massasta, d) porasoijanäytteissa kuitualflg kiveä , e) tuotenäytleissä % massaSla, f) tuotenäytteissä kuitualflg kiveä. 
Kuvissa ei oie näytteitä,joiden pilOisuus oli alle määritysrajan. Yksi vaakapalkki vastaa yhlä näytettä. CUMMI GTONITE = kummingtoniitti, 
ACTTNOLITE = aktinoliitti , HORNBLENDE = sarvivälke, OTHERS = muita mineraaleja, 
Fig. J J. Rock aggregate quarries:fibrous minerals a) in rock sampies (mass %), b) in rock sampies (fibreslJig) , c) drill-curring sampies (mass %), 
d) drill-curring sampies (fibreslJig), e) producr sampies (mass %), f) producr sampies (fibreslJig) . Cancenrrarions under rhe derecrion limit are 
nor plolled. One bar refers ro one sampie. 
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Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Investigat ion 127, 1994 

S. Jun rrila, T. Harrikainen, P. Härmä, K. Korhonen, V. Suominen, A. Tossavainen & L. Pyy 

Taulukko 6. Kalliomurskelo uhokset: elektronimikroskoopilla tutkitut ilma- , kivijauhe- , poraso ija - ja tuotenäytte ide n määrät. 
Table 6. Rock aggregate quarries: Numbe r of air, rock-powder, drill-cutting and producr sampies analysed by elecrron microscopy. 
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4 
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5 

7 
5 
7 

12 

58 

0,11 % massasta ja 24 kuitua/flg . Wollastoniitti 
esiintyi lohkokappaleina, kuitumaisina lohkokap
paleina ja varsinaisina kuituina. 

Kalliomurskelouhokset 

Kalliomurskelouhosten kivijauhe- , porasoija-, 
tuote- ja työilmanäytteissä standardin SFS 3868 
mukaisina silikaattikuituina oli pääasiassa sarvi
välkettä, aktinoliittia sekä kummingtoniittia. Mui
na kuiduiksi laskettuina partikkeleina näytteissä 
oli kvartsia, plagioklaasia, kalimaasälpää, biotiit
tia, pyrokseeniaja kloriittia (kuva 11). Amfibolien 
(sarvivälke, aktinoliitti, kummingtoniitti) osuus 
kaikista kuiduiksi lasketuista partikkeleista oli sel
västi suurin . Elektronimikroskoopilla tutkittujen 
kalliomurskelouhosten kivi-, porasoija- , murske
ja työilmanäytteiden määrät tutkimuskohteittain 
ovat taulukossa 6. 

Kalliomurskelouhosten kivijauhe-, porasoija- ja 
tuotenäytteiden standardin SFS 3868 mukaiset sarvi
välkekuitupitoisuudet vaihtelivat kivilajin mukaan 
paljon (kuva 12). Jauhettujen kivinäytteiden suurin 
sarvivälkekuitupitoisuus oli 2,1 % massasta ja 
224 kuitualflg Näträmälän kivessä. Porasoijanäyt
teiden suurimmat sarvivälkekuitupitoisuudet oliv at 
2,3 % massastaja 175 kuitualf.lgja murskenäytteiden 
suurimmat pitoisuudet olivat 0,8 % massasta ja 
190 kuitualflgNäträmälän näytteissä. Sarvivälkeesiin
tyi pääasiallisesti lohkokappaleina ja kuitumaisina 
lohkokappaleina. Varsinaisten kuitujen osuus 
kuiduiksi lasketuista partikkeleista oli pieni. 

Vastaavat aktinoliittikuitupitoisuudet prosentteina 
massasta ja kuituinalflg oliv at selvästi pienemmät 
kuin sarvivälkkeen (kuva 13). Kivinäytteiden suu
rimmataktinoliittikuitupitoisuudetolivat0, 17 % mas
sasta Näträmälässä ja 36 kuitualflg Takavaarassa. 

38 

kivijauhe-, poraso ija- ja tuotenäyte 
rock-powder, drill -cutring and producr samples 

2 

4 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
6 
2 
2 
4 

35 

Porasoijanäytteiden suurimmat pitoisuudet oliv at 
0,3 % massasta Onkamon ja 48 kuitualflg Ala-Lassi
lan näytteissä. Murskenäytteiden suurimmat aktino
liittipitoisuudet olivat 0,3 % massasta Enonkosken ja 
19 kuitualflg Näträmälän näytteissä. Aktinolii tti esiin
tyi kivinäytteissä pääasiassa lohkokappaleina sekä 
Takavaaran ja Näträmälän kivinäytteissä myös 
kuitumaisina lohkokappaleina. Porasoijanäytteissä 
aktinoliitti oli sekä lohkokappaleina, kuitumaisina 
lohkokappaleina että varsinaisina kuituina. Murs
kenäytteissä aktinoliitti oli lohkokappaleina lukuun
ottamatta Ala-Lassilan mursketta,jossa oli myös var
sinaisia kuituja. 

Kummingtoniittikuitupi toisuudet prosentteina mas
sasta ja kuituinalflg oliv at myös pieniä (kuva 14). 
Kivinäytteiden suurin, standardin SFS 3868 mukai
nen kummingtoniittikuitupitoisuus, 0,08 % massasta 
ja 10 kuitualflg, oli Onkamon kivissä. Porasoija
näytteiden suurimmat pitoisuudet 1,2 % massasta ja 59 
kuitualf.lg olivat puolestaan Näträmälän näytteissä. 
Murskenäytteiden suurimmat, pitoisuudet 0,4 % mas
sasta ja 85 kuitualf.lg, olivat Enonkoskella. Kum
rningtoniitti oli kivinäytteissä pääasiassa lohkokappa
leina, Näträmälän kivinäytteissä myös kuitumaisina 
lohkokappaleina ja varsinaisina kuituina. Pora
soijanäytteissä kummingtoniittia esiintyi lohkokap
paleina, kuitumaisina lohkokappaleina ja varsinaisina 
kuituina Nikkarissa, Onkamossa ja Näträmälässä. 
Kummingtoniittia oli kuitumaisina lohkokappaleina 
ja lohkokappaleina Enonkosken j a Slätmossabergetin 
sekä lohkokappaleina Sallitun porasoijissa. Murske
näytteissä kummingtoniitti esiintyi pääasiassa lohko
kappaleina, Enonkoskenja Teiskolan murskeissa myös 
kuitumaisina lohkokappaleina sekä Näträmälässä loh
kokappaleina, kuitumaisina lohkokappaleina ja varsi
naisina kuituina. 
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Rock aggregate quarries : hornblende fibres in drill
cutting sampies (mass %) 
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Rock aggregate quarries: hornblende fibres in rock 
sampies (f/1l9) 
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Rock aggregate quarries:'hornblende fibres in drill
cutting sampies (f/1l9) 
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e) f) 

Rock aggregate quarry: hornblende fibres in 
product sarnples (mass %) 
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Rock aggregate quarry: hornblende fibres in 
product sampies (f/1l9) 
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Ku va 12, Kalliomurske louhokset: sarvivälkeku itupito isuudet ja kuitutyypit a) ki vinäy tle issä prosentte ina massasta, b) ki vinäy tteissä kuitualf.l g 
ki veä, c) poraso ijanäytte issä % massasta, d) poraso ijanäynei ssä kuitualf.l g ki veä, e) murskenäy tte issä % massasta, f) mu rskenäy tte issä kuitua/f.l g 
ki veä. M ääritys raja on näytteen, mineraalin , kuitutyypinja -koon mukaan 0,001 - 0,01 % massasta tai 1- 10 kuitua/f.l g ki veä. Yksi vaakapalkki 
vastaa yhtä näytettä. FIBRE = kuitu , FICLFR = kuitumainen lohkokappale , CLFR = lohko kappale. 
Fig 12. Rock agg regate quarries: concenrra rion ofhornblende f ibres andfibre rypes a) in rock sampies (mass %), b) in rock sampies (fibresl}Jg), 
c) drill -curring sampies (mass %), d) drill -curring somples (fibresl}Jg), e) producr sampies (moss %),f) producr somples (fib resl}Jg). The derecrion 
limir is 0.00 / - 0.01 mass % or 1- 10 fibresl}Jg depending on mineral, f ibre rype and part icle size. Olle bar refers ro one somple. F1BRE = fi bre, 
FICLFR = fib rous cleovage frag menr, CLFR = cleavage f ragmenr. 

39 



Geologian tlltkimll skeskll s, Tutkimusraportti - Geological SlIITey of Finland, Report of 111I'estigatioll 127, 199+ 

S. Junllila, T. Hartikainen , P. Härmä, K. Korhonen, V. Suol1linen, A. Tossavaillell & L. Pyy 

a) 

Nikkari 

Takavaara 

c) 

e) 

Onkamo 

Naträrmlä 

Naträrmlä 

Nikkari 

Onkamo 

Onkamo 

Särkineva 

Naträmälä 

Ala-Lassila 

Heinola 

Enonkoski 

Särkineva 

Sallittu 

Rippu 

Kahamäki 

Teiskola 

Yllikkälä 

Näträrmlä 

Ala-Lassila 

° 

Rock aggregate quarries: actinolite fibres in rock 
sampies (mass %) 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 

Rock aggregate quarries: actinolite fibres in drill
cutting sampies (mass %) 

L ii':wiE>::i] I I 
~J 

I ~'i!li;::' • FIBRE 

I I I ~ FICLFR 

I D CLFR 

I 

I I I I 
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 

Rock aggregate quarries: actinolite fibres in 
product sampies (mass %) 

0,35 

~ 
• FIBRE 

E? i Cl FICLFR 

o CLFR 

° 0,04 0,08 0,1 2 0,16 0,2 0,24 0,28 

b) 

Nikkari 

Takavaara 

O nkamo 

Naträmälä 

Näträrmlä 

d) 

Nikkari 

Onkamo 

Näträrmlä 

Rock aggregate quarries: actinolite fibres in rock 
sampies (f/1l9) 

10 15 20 25 30 35 

Rock aggregate quarries: actinolite fibres in drill
cutting sampies (f/1l9) 

Pc::::::::r==+~;-rl-r-
}::::::l===r::::::::t:::;r~ 

40 

Ala-Lassila f=~=~=~:r:=~:J~._.~ ••• ~. 
f) 

t-leinola 

Enonkoski 

Särkineva 

Sallrttu 

Rippu 

Kahamäki 

Teiskola 

Yllikkälä 

Näträmälä 

Ala-Lassila 

° 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Rock aggregate quarries: actinolite fibres in 
product sampies (f/1l9) 

~ 1 I. 
• FIBRE 

~ 11::1 FICLFR 

D CLFR 

~ I I 
J - I 1 

° 2 6 8 10 12 14 16 18 20 

Kuva 13. Ka lli omurskelouhokset: aktino liitlikuitupilo isuudel ja kuilUlyypit a) kivinäytteissä prosenlteina massasta, b) kivinäytleissä kuilua/fJg 
kiveä , c) porasoijanäytteissä % massasla , d) porasoijanäytleissä kuilualfJg kiveä, e) murskenäytteissä % massasta, f) murskenäyneissä kuilua/fJg 
kiveä. Määritysraja on näytteen, mineraalin , kuitulyypinja -koon mukaan 0,001-0,01 % massasta tai 1- 10 kuitualfJ g kiveä. Yksi vaakapalkki 
vastaa yhtä näytettä. FIBRE = kuilu , F ICLFR = kuitumainen lohkokappa le, C LFR = lohkokappale. 
Fig / 3. Rock aggregate quarries: concentratian ofactinolitefibres andfibre types a) in rock sampies (mass %), b) in rock sampies (fibreslpg), 
c) dri ll-cutling sampies (mass %), d) dri//,culling sampies (fibreslpg), e) produCI sampies (mass %),f) product sampies (fibreslpg). The derecriol7 
limit is 0.00/ - 0.01 mass % or / - /0 fibreslpg depending on mineral, fibre type and partic/e size. One bar refers to one sampie. FIBRE = fibre , 
FICLFR = fibrous c/eavage fragment, CLFR = cleavage fragment. 
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Rock aggregate quarries: cummingtonlte fibres in 
rock sampies (f/1l9) 
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Kuva 14 . Kalliomurskelouhokset: kummingtoniittikuitupitoisuudet ja kuitutyypit a) kivinäyueissä prosentteina massasta, b) kivinäytteissä 
kuitualflg kiveä , c) porasoijanäytteissä % massas ta , d) porasoijanäytteissä kuitua/fl g kiveä, e) murskenäytteissä % massasta, f) murskenäytteissä 
kuitualflg kiveä . Määritysraja on näytteen, mineraalin , kuitutyypin ja -koon mukaan 0,001-0,0 1 % massasta tai 1-10 kuitua/flg kiveä. Yksi 
vaakapalkki vastaa yhtä näytettä . FIBRE = kuitu, FICLFR = kuitumainen lohkokappale, CLFR = lohkokappale. 
Fig 14. Rock aggregate quarries: concentration ofcummingtonitefibres andfibre types a) in rocksampies (mass %), b)in rocksampies (fib reslpg), 
c) drill-cutting sampies (mass %), d) drill-cuuing samples (fibreslpg), e) product samples (mass %),f) product samples (fibreslpg). The detection 
limit is 0.001- 0.01 mass % or 1- 10 fibreslpg depending on mineral, fib re type and particle size. One bar refers 10 one sample. FlBRE = fibre, 
FlCLFR = fibrous cleavage fragment. CLFR = cleavage fragment. 
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Kuva 15. a) Kalkkikivikaivosten ja b) kalliomurskelouhosten ilmanäytteiden valo-ja elektronimikroskooppiset kuitupitoisuudet. 
Fig. 15. a) Limestone mines and b) rock aggregate quarries /ibre concentration in air sampies by optical and electron microscopy. 

Työilman pölynäytteet 

Yhteenvetotietoja kalkkiki vi kai voksissa ja kallio
murskelaitoksissa mitatuista elektroni- ja valo
mikroskooppisesti lasketuista kuitupitoisuuksista, 
kokonaispölyn, hienopölyn sekä hienojakoisen 
kvartsin pitoisuuksista on esitetty taulukoissa 7-16, 
Taulukoihin on merkitty mittaustulosten keskiarvot, 
mediaanit, vaihteluvälit sekä määrät. Ne mittaustu
lokset, jotka olivat alle toteamisrajapitoisuuden, on 
tulosten käsittelyssä laskettu toteamisrajan puolik
kaina. Näitä tunnuslukuja on käytetty mittaustulos
ten laskennassa. Tutkittujen ilmanäytteiden määrät 
eri tutkimuskohteissa on esitetty taulukoissa 5 ja 6. 

Avolouhoksissa ulkona tapahtuvissa työvaiheis
sa on sääolosuhteista tuulen nopeudellaja suunnal
la sekä sateella ja ilman kosteudella eniten vaiku
tusta pölypitoisuuksiin. Sade ja ilman kosteus vai
kuttaa myös sisällä tapahtuvien työvaiheiden pöly
pitoisuuksiin,jos käsiteltävä kivi tulee ulkoa. Yleen
sä mittaukset pyrittiin tekemään kuivan sään valli
tessa. 

Kalkkikivikaivosten työilman kuitupitoisuudet 

Työilman kuitupitoisuudet määritettiin kalkki
kivikaivoksissa sekä valo- että elektronimikros
kooppisesti. Elektronimikroskooppisessa kuitu
laskennassa kalkkikivikaivosten ilmanäytteissä 
esiin tyneet karbonaattimineraali t j ätettiin laskemat
ta mukaan tulokseen . Tulos ilmoittaa ilman 
silikaattikuitupitoisuuden, joka on standardin SFS 
3868 mukaisten kuitumaisten silikaattimineraalien 
pitoisuus työilmassa. Kalkkikivikaivosten työilman 
valo- ja elektronimikroskooppiset kuitupitoisuudet 
vastasivat heikosti toisiaan (r = 0,46) (kuva 15 a). 

42 

Kalkkikivikaivosten työilman kokonaiskuitupi
toisuuksien keskiarvot olivat yleensä alle työhy
gieenisen vertailuarvon (taulukko 7) . Vertailuarvoa 
suurempia kokonaiskuitupitoisuuksia mitattiin 
kalkkikivikaivoksissa useimmiten porauksessa, esi
murskauksessa, automaattilajittelussa ja väli
murskauksessa. Pienimmät kuitupitoisuudet olivat 
puolestaan valvomoissa, tuotelinjoilla ja lastauk
sessa. 

Kalkkikivikaivosten työilmanäytteissä oli stan
dardin SFS 3868 mukaisina silikaattikuituina pää
asiassa tremoliittia, wollastoniittia, sarvivälkettä, 
plagioklaasia, kalimaasälpää, biotiittia, diopsidia, 
kloriittia ja talkkia. Tremoliitin ja wollastoniitin 
sekä muiden kuiduiksi laskettujen mineraali
partikkeleiden pitoisuuksien keskiarvot tutkimus
kohdittain on esitetty kuvassa 16 a. Kuuden 
kalkkikivikaivoksen työilmanäytteessäoli tremoliit
tikuituja yli 0, 1 kuitua/cm3. Työilmanäytteiden suu
rin standardin SFS 3868 mukainen tremoliittikuitu
pitoisuus, 0,7 kuitua/cm3

, mitattiin Paltamon 
kalkkiki vikai voksessa dolomiittikalkin säkity ksessä 
(kuva 16 b) . Ryytimaalla, Tytyrissä ja Louhissa 
esiintyi tremoliittia lohkokappaleina, Ihalaisissa 
varsinaisina kuituina, Paltamossa ja Sipoossa loh
kokappaleina, kuitumaisina lohkokappaleinaja var
sinaisina kuituina. Wollastoniittia oli Tytyrin, Pa
raisten ja Ihalaisten kalkkikivikaivosten työilmas
sa. Wollastoniittikuitujen suurin pitoisuus työil
massa oli 1,4 kuitua/cm3, joka mitattiin Ihalaisen 
automaattilajittelussa. Suurin osa kuiduiksi las
ketuista partikkeleista oli wollastoniitin lohkokap
paleita, mutta kuitumaisia lohkokappaleitaja varsi
naisia kuituja oli myös jonkun verran (kuva 16 c). 
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Kuitumineraalien esiin tyminen Suomen kalkkikivikaivoksissa ja kalliomurske louhoksissa 
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Ku va 16. Kalkkikivikai vokset: a) kuitumaiset mineraalit, b) tremoliit
tikuitupitoisuudet ja kuitutyypit, c) wo liastoniittikuitupitoisuudet ja 
kuitutyypit ilmanäyttei ssä. TREMOLITE = tremoliitti , WOLLASTO
NITE = wollastoniitti , OTHERS = muita mineraaleja, FIERE = kuitu, 
FICLFR = kuitumainen lohkokappale , CLFR = lohkokappale . 
Fig. 16. Limestone mines: a)fibrous minerals, b) tremolitefibres and 
fibre types, c) wollastonite fibres and fibre types in air sampIes. 
FlBRE = fibre , FlCLFR = fibrous cLeavagefragmen/, CLFR = cLeavage 
fragment. 

Taulukko 7. Kalkkikivikaivokset: va lomikroskooppiset kuitupitoisuudet (kuitua/cm3) työilmanäy tteissä. 
Table 7. Limestone mines: fibre concen/ra/ions in air sampies by op/ical microscopy (fiber/cm3). 

paikka keskiarvo mediaani vaihteluväli 
si/e average median range 

Ihalainen limestone 0,36 0,27 0,05- 1,2 
Ihalainen wo llastonite 0,71 0,25 0,005-3,4 
Kalkkimaa 0,04 0,05 0,01-0,05 
Louhi 0,20 0,20 0,05-0,5 
Paltamo 0,47 0,30 0,20-0,9 
Parainen 0,46 0,30 0,09-1 ,7 
Ryytimaa 0,05 0,01 0,01-0,3 

Taulukko 8. Kalkkikivikaivokset : elektronimikroskooppiset kuitupitoi suudet (kui tua/c m' ) työilmanäyueissä. 
Table 8. Limes/one mines: fibre concen /ra/ions in air sampies by elec/ron microscopy (fiber/cm3) . 

paikka keskiarvo mediaani vaihte luväli 
site average median range 

Ihalainen limestone 0,16 0,08 0,05-0,4 
Ihalainen wollastonite 0,34 0,20 0,05-1 ,4 
Kalkkimaa 0,15 0,05 0,01-0,6 
Louhi 0,09 0,05 0,05-0,3 
Paltamo 0,30 0,25 0,12-0,7 
Parainen 0,20 0,05 0,005-1 ,2 
Ryytimaa 0,06 0,02 0,005-0,3 
Sipoo 0,20 0, 15 0,05-0,8 
Tytyri 0, 17 0,15 0,05-0,5 
Vampula 0, 14 0,05 0,05- 0,6 

määrä 
number 

8 
8 
6 
6 
3 
9 
7 

määrä 
number 

8 
9 
10 
6 
5 
11 
7 
22 
6 
11 
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Taulukko 9. Kalkkikivikaivokset: kokonaispölypitoisuudet (mg/ rn ' ) työilmanäyueissä. 
Table 9. Limeslone mines: 10lal du SI concenlralions in air sampies (mg/mJ). 

paikka keskiarvo mediaani vaihteluvä li määrä 
sire average median range number 

Ihalainen limestone 12 4,2 0,6- 40 9 
Ihala inen wollastonite 9,3 I1 0,5- 16 8 
Kalkkimaa 6,5 2,9 0,2- 26 9 
Louhi 5,6 3,7 0,4- 18 5 
Paltamo 13 15 7,8-16 3 
Parainen 42 14 4 ,0- 180 9 
Ryytimaa 1,4 0,5 0,3-5,5 7 
Sipoo 47 48 2,3-114 8 
Tytyri 82 17 1,9-379 1O 
Vampula I1 9,9 4 ,3-2 1 8 

Taulukko 10. Kalkkikivikaivokset: hi enopölypitoisuudet (mg/mJ) työi lmanäyueissä. 
Table JO. Limeslone milus: fine gra ined dusl concenlrations in air sampies (mg/mJ

). 

paikka keskiarvo mediaani vai hte luväli määrä 
site average median range number 

Ihalai nen limestone 6,4 5,7 1,3- 19 7 
Ihalainen wollastonite 5,3 6,0 2,5-7,6 6 
Kalkkimaa 4,5 I 
Louhi 4,5 4 ,5 1,6-7,4 2 
Paltamo 3,6 3,0 1,6-6,3 3 
Para inen 12 5,0 2,6-43 9 
Ry yt imaa 3,8 I 
Sipoo 23 28 2,3-44 7 
Tytyri 41 8,7 3,5- 197 9 
Vam pul a 0 ,9 3, I 0,9-4,7 6 

Taulukko 11. Kalkkikivikaivokset: hienojakoisen kvartsipölyn pitoisuudet (mg/rn' ) työilmanäytteissä. 
Table 11. Limestone mines: fine quartz dust concentrations in air sampies (mg/mJ). 

paikka keskiarvo 
site average 

Ihal ainen limestone 0, 12 
Ihal a illen wollastonite 0, 16 
Kalkkimaa 0,07 
Louhi 0 ,2 1 
Paltamo 0 ,09 
Paraillen 0 ,96 
Ryytimaa 0, 19 
Sipoo 0,46 
Tytyri 0,94 
Vampula 0, 15 

Kalkkikivikaivosten työilman kokonaispölyn, 
hienopölyn ja kvartsin pitoisuudet 

Kalkkikivikaivosten kokonaispölyn ja hieno
jakoisen kvartsin keskiarvopitoisuudet työilmassa 
olivat yleensä alle työhygieenisten vertailuarvojen. 
Paraisilla, Sipoossa ja Tytyrissä nämä pitoisuudet 
ylittyivät paikoin (taulukot 9-11). Kalkkikivi
kaivoksissa eniten suuria, työhygieeniset vertailu
arvot ylittäviä kokonaispölyn, hienopölyn ja kvart
sin pitoisuuksia mitattiin louheen kaadossa, esi-, 
väli- ja hienomurskauksessa sekä seulonnassa. Pie
nimmät kokonaispölypitoislludet oliv at sen sijaan 
valvomoissa. 
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mediaani vaihteluväli 
median range 

0,07 0 ,02- 0 ,38 
0, 19 0 ,05-0,23 
I 
0,2 1 0,05- 0 ,37 
0, 12 0 ,03-0 , 13 
0,22 0 , I 0-3 ,8 
I 
0,43 0,02-0,86 
0 ,35 0,03-5 ,9 
0 , 18 0,05-0,23 

Kalliomurskelaitosten työilman 
kuitupitoisuudet 

määrä 
number 

7 
6 

2 
3 
9 

7 
9 
6 

Kalliomurskelaitosten työilmasta mitattlljen 
kokonaiskuitupitoisullksien keskiarvot y littivät usein 
työhygieenisen vertailuarvon. Ainoastaan kahdessa 
murskelaitoksessa, Koskenky lässä ja Takavaarassa, 
kokonaiskuitupitoisuuksien keskiarvot jäivät alle 
vertailuarvojen (taulukot 12-13). Kalliomurske
laitoksissa työhygieenisen vertailuarvon ylittäviä 
kuitupitoisuuksia mitattiin useimmiten esi- ja 
välimurskauksessa, seulonnassaja tuotekasoilla. Pie
nimmät kuitupitoisuudet olivat valvomoissa. Työil
man valo- ja elektronimikroskooppisesti määritetyt 
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Taulukko 12. Ka llio murskelouhokset: va lomikroskooppi set kuitupito isuudet (kuitua/cm') työilmanäytteissä . 
Table 12. Rock aggregate quarries: fibre concentrations in air sampies by optical microscopy (jiber/cm.i). 

paikka keskiarvo mediaani vai hte lu väli määrä 
site average median range I1lI111ber 

Ala-Lass ila 0,60 0,60 0,20-1, 1 5 
Enonkoski 1,92 1,20 1, 1-4,6 5 
Koskenkylä 0,27 0, 10 0,07-0,8 7 
Nikkari 0,73 0,60 0,30- 1,3 3 
Näträmälä 1,38 1,32 0,01-2,9 4 
Onkamo 0,73 0,90 0,20-1, 1 3 
Särkineva 0,78 0,80 0,30- 1,1 5 
Takavaara 0,38 0,40 0,05- 1,0 7 

Taulukko 13. Ka lliomurskelouhokset: e lektronimikroskooppiset kuitupitoisuudet (kuitua/cm3) työilmanäy ttei ssä. 
Table 13. Rock aggregate quarries: fibre concel11rations in air sampies by electron microscopy (jiber/cmJ) . 

paikka keskiarvo 
site average 

Ala-Lassi la 0,46 
Enonkoski 2, 18 
He inola 0,91 
Koskenkylä 0,21 
Nikkari 0,91 
Näträmälä 1,58 
Onkamo 0,90 
Särkineva 0,45 
Takavaara 0,32 

kokonaiskuitupitoisuudet vastasivat yleensä hyvin 
toisiaan (r = 0,88) , vaikkakin valomikroskooppisesti 
mitatut pitoisuudet olivat keskimäärin hieman suu
rempia (kuva 15 b). 

Kalliomurskelaitosten työilmanäytteissä standar
din SFS 3868 mukaisina kuituina esiintyivät pää
asiassa sarvivälke, aktinoliitti sekä kummingtoniit
ti . Muina kuiduiksi laskettuina partikkeleina näyt
teissä oli kvartsia, plagioklaasia, kalimaasälpää, 
biotiittia, pyrokseenia ja kloriittia (kuva 17 a). 
Amfibolien (sarvivälke, aktinoliitti, kummingtoniit
ti) osuus kaikista kuiduiksi lasketuista partikkeleista 
oli selvästi suurin. Kalliomurskelaitosten työ
ilmanäytteiden suurin, standardin SFS 3868 mukai
nen sarvivälkekuitupitoisuus, 3,7 kuitua/cm3 mitat
tiin Näträmälän jälkimurskaimella. Sarvivälke oli 
työilmanäytteissä lohkokappaleina, kuitumaisina 
lohkokappaleina ja varsinaisina kuituina (kuva 17 
b) . Suurin aktinoliittikuitupitoisuus työilmassa, 0,4 
kuitua/cm3, mitattiin Onkamon murskauslinjalla. 
Aktinoliitti oli pääasiallisesti lohkokappaleina ja 
kuitumaisina lohkokappaleina, mutta Nikkarissa, 

mediaani vai hteluväli määrä 
median range number 

0,40 0,005- 1, 1 5 
1,90 0,40-4,8 5 
1,00 0,05-2,0 7 
0,15 0,05-0,6 12 
0,95 0,22- 1,5 4 
0,90 0,005-4,0 7 
0,95 0,30-1 ,4 6 
0,40 0,05- 1,0 5 
0,28 0,05-0,8 7 

Onkamossa ja Takavaarassa myös varsinalsma 
kuituina, joskin ni iden osuus kuiduiksi lasketuista 
partikkeleista oli pieni (kuva 17 c). Työilma
näytteiden suurin kummingtoniittikuitupitoisuus , 
2,2 kuitua/cm3

, oli Enonkosken kartiomurskai
mella. Kummingtoniitti oli enimmäkseen lohko
kappaleinaja kuitumaisina lohkokappaleina, mut
ta Onkamossa ja Enonkoskella myös varsinaisina 
kuituina (kuva 17 d) . 

Kalliomurskelaitosten työilman kokonaispölyn, 
hienopölyn ja kvartsin pitoisuudet 

Kokonaispölyn keskiarvopitoisuudet ylittivät sel
västi työhygieenisen vertailuarvon lähes kaikissa 
kalliomurskauslai toksissa (taul ukko 14) . Hieno
jakoisen kvartsin pitoisuudet ylittyivät, Takavaaraa 
lukuun ottamatta, kaikissa kalliomurskaamoissa (tau
lukko 16). Eniten suuria, työhygieeniset vertailuarvot 
ylittäviä kokonaispölyn, hienopölyn ja kvartsin pi
toisuuksia mitattiin esi- ja välimurskauksessa, 
seulonnassa ja tuotekasoilla. 
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a) 

c) 

Rock aggregate quarries: fibrous minerals In air 
samples (f/cm3) 

T akavaara n= 7 

Särkireva n=5 

Onkamo n=6 lr----,_ .... 

Näträmälä n=7 
Nikkari n=4 f;:==::C::;;;;T--T' 

Kaskenkylä n= 12 

• CUMMINGTONITE 

ACllNOLITE 

o HORNBLENDE 

o OTHERS 

Heinola n=7 'f----"-----,n 

Enonkaski n=5 t===~==j. ••••••• 
Ala-Lassila n=5 

~==~---+----~--~---+--~ 

0,5 1,5 2 2,5 

Rock aggregate quarrles : actinolite fibres In air 
sampies (f/cm3) 

Takavaara n=7 ./:-__ -'1' __ 11 

Särkireva n=5 

Onkamo n=6 t===~===:::::==::J •••••• 
Näträmälä n=7 

Nikkari n=4 'f------'-,., _ _ 

Kaskenkylä n=12 no actinolrt 

Heinola n=7 no actinolrt 

Enonkaski n=5 

• FIBRE 

BI FICLFR 

o CLFR 

3 

Ala-Lassila n=5 p=====!:::!!!!!!~-1-___ +-__ --'I-__ ~ 

° 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 

b) 

Rock aggregate quarries: hornblende fibres in air 
sampies (f/cm3) 

Takavaara n=7 

Särkireva n=5 

Onkamo n=6 

Näträmälä n=7 t~~~;;;~!'IiIi~.Ii~.~ 
Nikkari 0=4 ./:-_-,-_--, __ ,.. ... 

Kaskenkylä n= 12 

Heinola n=7 

Enonkaski n=5 'f----'-- _ 

• FIBRE 

FICLFR 

o CLFR 

Ala-Lassila n=5 
~~---+--4---~~---+--4-~ 

° 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 1,6 

d) 

Takavaara n=7 

Särkireva n=5 

Onkama n=6 

Näträmälä n=7 

Nikkari 0=4 

Kaskenkylä 0=12 

Heinola n=7 

Rock aggregate quarries: cummingtonite flbres in 
air sampies (f/cm3) 

Enonkaski 0=5 I===~==~==~==:::::=1ii •• iI. 
Ala-Lassila 0=5 

~--~---+----~--~---+--~ 

° 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 

Kuva 17. Kalliomurskelouhokset: a) kuitumaiset mineraalit, b) sarvivälkekuitupitoisuudet ja kuitutyypit, c) aktinoliittikuitupitoisuudet ja 
kuitutyypit, d) kummingtoniittikuitupitoisuudet ja kuitutyypit ilmanäytteissä. CUMMINGTONITE = kummingtoniitti , ACTINOLITE = aktinoliitti, 
HORNBLENDE = sarvivälke , OTHER = muita mineraaleja , FIERE = kuitu, FICLFR = kuitumainen lohkokappale, CLFR = lohkokappale. 
Fig. 17. Rock agg regate quarries: a)fibrous minerals, b) hornblendefibres andfibre types, c ) actinolitefibres andfibre types, d) cummingtonire 
fibres and fibre types in a ir sampies. FlBRE = fibre, FlCLFR = fibrous cleavage fragment, CLFR = cleavage fragm ent. 

Taulukko 14. Kalliomurskelouhokset : kokonaispölypitoisuudet (mg/mJ
) työilmanäyueissä. 

Table 14. Rock aggregate quarries: total dust concentrations in air sampies (mg/m )). 

paikka keskiarvo mediaani 
site average median 

Ala-Lassila 24 19 
Enonkoski 51 34 
Heinola 14 12 
Koskenkylä 8,7 6,1 
Nikkari 13 12 
Näträmälä 47 33 
Onkamo 48 50 
Särkineva 54 36 
Takavaara 43 17 

Taulukko 15. Kalliomurskelouhokset: hienopölypitoisuudet (mg/mJ) työilmanäytteissä. 
Table /5. Rock aggregate quarries: fine grained dust concentrations in air sampies (mg/m3). 

paikka keskiarvo mediaani 
site average median 

Ala-Lassila 10 7,3 
Enonkoski 11 7,1 
Heinola 5,0 3,6 
Koskenkylä 3,8 3,6 
Näträmälä 24 24 
Onkamo 6,9 7,1 
Särkineva 19 II 
Takavaara 4,3 I.7 
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vaihteluväli määrä 
range number 

2,4-54 5 
12-125 5 
7,3-24 6 
0,2-45 15 
8,7-18 3 
0,5-120 4 
36-59 3 
23-129 5 
6,2-105 7 

vaihteluväli määrä 
range number 

5,0-20 4 
2,8- 28 5 
2,3- 11 6 
1,6-6,3 6 
18-29 2 
4,7-9,0 3 
6,5-53 5 
1,6-9,5 3 



Geologian tutkimuskeskus, Tutkimusraportti - Geological Survey oj Finland, Report oj In ves tiga tion 127, 1994 

Kuitumineraalien es iintyminen Suomen kalkkikivikaivoksissa ja kalliomurskelouhoksi ssa 

Taulukko 16. Kall iomurskelouhokset: hienojakoisen kvartsipö lyn p ito isuudet (mg/ rn ' ) työilmanäytteissä. 
Table 16. Rock aggregate quarries: fine quartz dust concentrations in air sampies (mg/m3

). 

paikka kesk iarvo mediaani va ihte luväl i määrä 
site average median range number 

Ala-Lassila 0,25 0,22 0,15-0,41 4 
Enonkoski 1,04 0,71 0,28-2,8 5 
Heinola 1,56 1, 12 0,59-3,7 6 
Koskenkylä 0,90 0,81 0,4 1-1,6 8 
Näträmälä 0,88 0,88 0,55-1,2 2 
Onkamo 0,38 0,36 0,33-0,45 3 
Särkineva 4,22 2,6 1,6-1 2 5 
Takavaara 0,05 1,7 1,9-9,5 3 

PÄÄTELMÄT 

Kuitumineraalit 

Kotimaisissa kiviraaka-aineissa voi oUa kuitu
maisia mineraalejaja siten myös asbestia. Kun murs
kataan aktinoliittia, antofyUiittiä, tremoliittia ja 
kummingtoniittia sisältäviäkivilajeja, murskattaessa 
voi muodostua mineraalipartikkeleita (lohkokappa
leita, kuitumaisia lohkokappaleita, varsinaisia 
kuituja) ,jotka täyttävät standardin SFS 3868 mukai
sen kuidun määritelmän. Varsinaiset kuidut ovat 
muotosuhteiltaan ja kemialliselta koostumuksel taan 
asbesteihin verrattavia. 

Asbestin esiintyminen on mahdoUistaja todennä
köistä serpentiinisoituneissa ja amfibolisoituneissa 
mafisissaja ultramafisissa kivilajeissa sekä muuttu
neissa kalkkikivissä. Asbestiesiintymät ovat geo
logisesti suhteellisen harvinaisia, epähomogeenisia 
ja yleensä kooltaan rajallisia. Asbesti on yleensä 
erilaisten juonien täytteenä sekä mineraalien 
sekundäärisinä muuttumistuloksina. Juonet liittyvät 
usein kiven muuttumisvyöhykkeisiin, rakoiluihin, 
tektonisiin ruhjeisiin tai plagioklaasi- ja karbo
naattirikkaisiin juoniin. Kartoitetuissa kalkkiki vissä 
asbesti oli pääasiassa aksessorisena mineraalina ja 
erilaisina juonina. Tummien kivilajien yhteydessä 
asbesti esiintyi tremoliitti-aktinoliittijuonina. Pel
kän kivilajin tai sen sisältämien mineraalien perus
teella ei voida suoraan arvioida, kuinka helposti 
kuituuntuvaa kivi on. Huolellisen geologisen kartoi
tuksen ja näytteenoton sekä petrografisen selvityk
sen avuUa voidaan kuituuntumisalueet rajata eril
leen muista kallioalueista. 

Suomalaisissa kalkkikivikaivoksissa yleisin kui
tuina esiintyvä silikaattimineraali oli tremoliitti. 
Tremoliittia oli lähes kaikkien kalkkikivikaivosten 
yksittäisissä kivi- , porasoija- , tuote- tai ilmanäyt
teissä. U seimmiten tremoliitti esiintyi lohkokappa
leina, mutta joissakin paikoissa myös kuitumaisina 
lohkokappaleinaja varsinaisina kuituina. Krysotiilia 
oli neljän kalkkikivikaivoksen muutamissa kivi- , 
porasoija- tai tuotenäytteissä. Asbestiksi luokiteltavaa 
tremoliittia löytyi kallioperäkartoituksessa ja ohut
hietutkimuksissa Paltamon kalkkikivikaivoksesta. 

KaUiomurskelai toksissa y leisirnmät kuituina esiin
tyvät mineraalit olivat sarvivälke, aktinoliitti ja 
kummingtoniitti,jotka olivat useimmiten lohkokap
paleina, mutta joissakin kohteissa myös kuitumaisina 
lohkokappaleina ja varsinaisina kuituina. Kallio
murskelouhoksista löytyi geologisessa kartoituksessa 
ja ohuthietutkimuksissa asbestia MattilankaUion, 
Näträmälänja Kuurmanpohjan kalliomurskelouhok
sista (aktinoliitti ja tremoliitti) sekä HonkikaUion 
suunnitellulta louhosalueelta (tremoliitti j a krysotiili). 

Työilman kokonaiskuitupitoisuus ylitti 0,5 kui
tua/cm3 sekä kalkkikivikaivoksis sa että kallio
murskelaitoksissa useimmiten murskauksessa ja 
seulonnassa . J os j auhetussa ki vinäytteessä on 
amfibolikuitu ja elektronimikroskoopilla määritettynä 
yli 0,5 prosenttia massasta tai 50 kuitualJ..Lg, niin 
amfibolikuitupitoisuus (SFS 3868) ilmassa voi ylit
tää 0,5 kuitualcm3, kun kokonaispölypitoisuus ylit
tää 10 mg/m3. 

Kokonaispöly ja hienojakoinen kvartsi 

Kalkkikiven murskauksessaja seulonnassa koko
naispölyn sekä hienojakoisen kvartsin haitalliseksi 
tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ylittyivät usein ja 
pölypitoisuudet olivat toisinaan erittäin suuria. HTP-

arvot ylittäviä kokonaispöly- ja kvartsipitoisuuksia 
mitattiin myös porauksen ja lastauksen yhteydessä. 
Kaivostiloissa, louhosalueilla, valvomoissaja kiven 
lajittelussa pölyä oli yleensä vähemmän. 
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Ka11iomurskelaitoksissa kivipölyä oli ilmassa 
usein runsaasti, ja usein ylittyivät myös sekä 
kokonaispölyn että hienojakoisen kvartsin HTP-ar
vot. Kalliomurskelaitoksissa mitattiin HTP-arvoi
hin verrattunajopa yli 10-kertaisia kokonaispöly- ja 
kvartsipölypitoisuuksia. Erityisen runsasta pölyä
mistä aiheutti hienorakeisten lajitteiden tuotanto. 
Pölyn määrää vähensi murskelaitosten kotelointi 
sekä kiven kosteus ja kastelu. 

Murskauksessa leviävän pölyn mineraalikoos
tumusta voidaan arvioida ohuthietutkimuksen pe
rustee11a sekä kivijauhe-, porasoija-, tuote- tai 
pölynäytteistä tehtyjen elektronimikroskooppisten 
ja röntgendiffraktometristen tutkimusten perusteel
la. Työilmassa voi olla hienojakoista kvartsia yli 
0,2 mg/m3, jos kivi sisältää yli 4 % kvartsia ja 
kokonaispölypitoisuus on yli 10 mg/m3

. Tällöin ole
tetaan, että kokonaispölystä on hienopölyä 50 %. 

SUOSITUKSET 

Ennen ka11ioalueen käyttöönottamista pitäisi alu
eella tehdä tarkka geologinen kartoitus sekä tarvit
tavat ohuthietutkimukset. Uusien ka11iomurske
louhosten laatuluokituksen pohjaksi on CEN
normeihin tulossa ohuthietutkimus,jonka pitää ol1a 
pätevän ka11ioperägeologin tekemä. Ohuthietut
kimuksen yhteydessä tulisi selvittää myös kuitu
maisten mineraalien esiintyminen kivilajeissa. 

Jos kartoituksenja ohuthietutkimuksen perusteel
la on oletettavissa, että kohteessa on kuitumaisia 
mineraaleja, on ennen varsinaisen tuotannon aloitta
mista tehtävä perusteellinen kuituselvitys. Koemurs
kauksen yhteydessä pitäisi selvittää pölymittauksin 
työilman kokonaispölyn, hienojakoisen kvartsin ja 
kuitujen pitoisuudet. Kiviaineksia, kivituotteita ja 
näistä lähtöisin olevaa pölyä koskevat kuitututki-

mukset olisi tehtävä elektronimikroskoopilla ja 
mikroanalysaattori11a. 

Pölyisissä työvaiheissa on tarpeen käyttää hengi
tyksensuojaimia,jos pölypitoisuuksia ei saada riittä
vän pieniksi teknisillä torjuntatoimenpiteillä (kostu
tus, kotelointi, automatisointi, valvomot, ilman
vaihto). Pölyntorjuntaa pitäisi kehittää erityisesti 
kalliomurskelaitoksis~a mutta myös eräissä kalkki
kivilouhosten työkohteissa. 

Lisäksi pitäisi selvittää kuitumineraalien esiinty
minen muiden kivituotteidenja teollisuusmineraalien 
tuotantokohteissa sekä malmikaivoksissa. Kallio
murskeen pölyävyyttä pitäisi selvittää jatkotutki
muksin myös kuljetuksessa, tienrakennuksessa, tien 
käytössä ja materiaalin uusiokäytössä. 
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SUMMARY: OCCURRENCE OF FIBROUS MINERALS IN LIMES TONE MINES AND 
ROCK AGGREGATE QUARRIES IN FINLAND 

Introduction 

The main operations in the production of indus
trial minerals and rock aggregate are mining, crush
ing, screening, concentrating, the storing of interme
diate and final products, and haulage. The operation 
stages are often dusty and the materials handled 
voluminous. In Finland, the field employs about 
5000 people as either producers or users, of whom 
the majority are from time to time exposed to rock 
dust as weIl as the asbestos and other fibrous miner
als the dust may contain . Our knowledge of the 
fibrous minerals liberated in the production of indus
trial minerals and rock aggregate is far from ade
quate. The need for studies on hazards has been 
stressed by random measurements at rock aggregate 
crushing plants revealing the existence of fibrous 
minerals . 

The objective of the study was to investigate the 
occurrence offibrous minerals and asbestos in Finn
ish limestone mines and geologically diverse rock 
aggregate quarries and to establish whether or not 
dust with fibrous minerals is liberated from rocks 
during mining, crushing, haulage or other treatment. 
The correlation between the composition and grain 
shape of the airborne dust and the mineral composi
tion of the rock sampIes was assessed and an occupa
tional hygienic classification for industrial minerals 
was developed based on the abundances of asbestos 
and other fibrous silicates in rock aggregate and 
products . 

Definition of asbestos and occupational hygienic 
limit values 

The Council of State Decision on asbestos work in 
Finland applies the term asbestos to fibrous silicate 
minerals such as chrysotile, crocidolite, amosite, 
anthophyllite, tremolite and actinolite and to other 
silicate fibres with a similar composition and having 
adetrimental effect on the human body (Vnp 886/87). 
By asbestos the Council of State Decision on the 
prohibition of the manufacture, import, sale and use 
of asbestos and asbestos-bearing products (V np 
852/92) means the fibrous grains of the above ser
pentine and amphibole minerals . According to Finn
ish standard SFS 3868, a particle is considered fi
brous if it is over 5 /llll long and under 3 /llll in 
diameter and has a length to diameter ratio higher 
than 3: 1. The corresponding definitions for asbestos 
and fibres are set out in analytical methods 7400 and 
7402 of the American National Insti tute for Occupa-

tional Safety and Health NIOSH, in the recommen
dation of the International Labor Organization ILO, 
in the criteria document of the World Health Organ
ization WHO and in directives of the European 
Communities. The American occupational safety 
and health directives make a distinction between the 
asbestine tremolite, anthophyllite and actinolite and 
the other forms of these minerals. 

In Finland, fibre concentrations are compared to 
concentrations known to be harmful (HTP) issued in 
safety report 25 , 'HTP values 1993' , of the National 
Board of Labor Protection and given as average 
concentrations during 8 hours. For asbestos, the HTP 
value is 0.5 fibre/cm3 of air, which is the same as the 
occupational hygienic limit value of the Decision 
(Vnp 886/87) counted by phase contrast microscopy 
as stated in standard SFS 3868. The HTP value for a 
fine-grained quartz is 0.2 mg/m3 and that of ineffec
tive inorganic dust 10 mg/m3 , measured as total dust. 

According to the Decision (Vnp 852/92), the 
manufacture and import of an asbestos or asbestos
bearing product has been prohibited as of J anuary 1, 
1993 and their sale and implementation as of J anuary 
1, 1994. The exception to the general prohibition is 
the mining and processing of rocks that contain 
asbestos as impurities and the use of the products 
manufactured from them in earthworks and soil 
improvement. The European Communities Direc
tive (91/659/EEC) prohibits the marketing and use 
of products that contain crocidolite, amosite, 
anthophyllite asbestos, actinolite asbestos ortremolite 
asbestos and into which the asbestos fibres have been 
added intentionally . The use of chrysotile asbestos is 
also restricted, and the application of material with 
more than 2% chrysotile to pavement is forbidden. 

Health implications of fibrous silicate minerals 

In Finland and other countries, much effort has 
gone into investigating occupational exposure to 
asbestos and the health implications ofthe industrial 
use of asbestos. All six types of asbestos may cause 
silicosis, lung cancer and mesothelioma in workers 
and test animals. The occurrence and heath risks of 
other fibrous silicates are, however, less weIl known. 
The carcinogenic properties of some fibrous miner
als have been classified by an international cancer 
research institute. Animal tests have shown that, in 
addition to all asbestos minerals, erionite, sepiolite, 
attapulgite and wollastonite cause tumours through 
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intraperitoneal or intrapleural exposures. Mainly as 
a result of environmental exposure, silicate fibres 
occurring in nature are known to have caused pleural 
changes to persons in several countries, e.g. Turkey, 
Greece, Cyprus, Corsica, Austria and Bulgaria. The 
mesothelioma incidents have been associated with 
exposure of the population to erionite and tremoli te 
in particular. In Finland, the prevalence of pleural 
changes in the population ofthe municipalities around 
the Paakkila asbestos deposit, including those who 
have never worked in the mine, has been known 
since the 1960s. The most probable source of the 
exposure was the soil and the migration of asbestos 
to the environment as a result of mining and concen
trating. Recent studies have also revealed pleural 
changes but no increase in the risk of mesothelioma 
in the region. 

Occurrence of asbestos in Finnish rocks used as 
raw materials 

The occurrence of asbestos in Finland's bedrock 
was systematically studied with explorational meth
ods until the late 1970s. In 1919-1975, Finland 
produced a total of 350000 tonnes of asbestos from 
the Paakkila mine, of which 120000 tonnes went for 
domestic consumption. In general , asbestos occurs 
in veins or massive portions in serpentinized and 
amphibolitized mafic or ultramafic rocks and in 
metasomatically altered carbonaceous rocks . 
Chrysotileis mainly associated with altered ultramafic 

rocks and limestones, whereas amphibole has a more 
diverse mode of occurrence. In Finland, almost all rock 
types are used as rock aggregate, of which some are 
located in the above lithological areas with asbestos 
potential. Mafic rocks such as dolerite, anorthosite 
gabbro, hornblende gabbro, amphibolite and peridotite 
are used for manufacturing rock wool, too. Some of the 
serpentines and amphiboles that occur in carbonaceous 
rock as impurities may also exhibit asbestine forms. 

The occurrence of asbestos in the air at work 
pi aces has been studied in Finnish metallic and tale 
mines and with random investigations at a few quar
ries. At some work places , the concentrations of 
tremolite and chrysotile fibres have occasionally 
exceeded the occupational hygienic limit value for 
asbestos of 0.5 fibre/cm3

, measured as fibres over 5 
Ilill long. The dust laboratory of the Institute of 
Occupational Health has measured under contract 
and on commission from companies the occurrence 
of fibrous silicates and asbestine minerals in lime
stones, rock aggregate and sauna-stove stones, and 
also in mortars , cement and other building materials. 
From the data collected, it is obvious that the use of 
some Finnish rock materials may result in significant 
exposure to the dust offibrous silicate minerals. This 
conclusion is corroborated by the finding that the 
lungs ofFinnish pulmonary cancer and mesothelioma 
patients rather often contain tremolite fibres even if 
the people in question have neither used asbestine 
products at their jobs nor been exposed to asbestos in 
any other way as far as is known. 

Survey and analysis of sampies 

Geologieal survey and petrographie studies 

The solid rock of the study sites was mapped with 
the emphasis on rock types, their contact relations, 
homogeneity and structure. Ifthe rocks had portions 
suspected of containing fibrous minerals, the con
tacts , trend, width and frequency ofthe portions were 
recorded . The mineralogy of the occurrences and 
any fibrous minerals in rocks earmarked for exploi
tation were studied petrographically. The micro
structure, mineral composition, grain size, shape and 
alteration products of minerals were determined on 
thin sections . Special attention was paid to bl ade
shaped and fibrous minerals. 

Determination of fibre concentration and 
mineral composition for rock-powder, drill
cutting and product sampies 

Different minerals and rock types pulverize at 
different rates, making their grinding difficult to 
control. For electron microscopic investigations to 
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be reliable and the results mutually comparable, the 
grain size of the fraction to be investigated must be 
constant, and its mineral composition must corre
spond to that ofthe whole sampie. The sampies were 
studied by electron microscopy in the same manner 
as the dust sampies from the air at work places. The 
fibre concentrations were determined in weight per 
cent and in number of fibres per microgramme of 
rock. 

The main minerals of the rock-powder samples 
were determined by XRD at least within the accura
cy of a mineral group. The aim of the study was to 
establish whether the mineral compositions of the 
airborne dust at work places and those of the rocks 
crushed corresponded to each other. 

Sampies of airborne dust from work places 

The occupational hygienic survey sought to deter
mine, first, the concentration in the air at work places 
of particles considered fibres by standard SFS 3868; 
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second, the mineral composition of the particles; 
third, the degree of fibrosity of the particles; and, 
four, their abundance in the dust and concentration in 
the air. Dust sampies were collected from fixed 
survey points at main work places such as control 
rooms, and drilling, stoping and loading sites and at 
the maintenance levels of crushing plants, screens 
and conveyors. The fibre concentration in the air at 
work places was determined by optical and electron 
microscopy . In standard SFS 3868, a particle was 
considered a fibre if it was at least 5 /-lilliong, no more 
than 3 /-lill wide and had a length-to-width ratio of at 
least 3: 1. The fibres were grouped into perfect fibres , 
fibrous cleavage fragments and cleavage fragments. 
Fibre bundles and single particles with both ends 
tabular and the sides parallel were classified as 
perfect fibres. Particles with rhomboidal ends and a 

side or sides characterized by ill-defined cleavages 
and non-parallel to each other were considered cleav
age fragments. Particles were classified as fibrous 
cleavage fragments if they showed features of both 
fibres and cleavage fragments, e.g. one end was 
rhomboidal and the other was tabular and the sides 
were parallel. 

Total dust sampies were collected on membrane 
filters, and the total dust concentrations were deter
mined gravimetrically as required by standard 
SFS 3860. The mineral compositions of the total 
dust sampies were determined by XRD. Fine-grained 
dust «5/-1m) of the sampIes was sedimented and its 
quartz concentration was measured by XRD. The 
concentrations of total dust and the fine-grained 
quartz are given in milligrams per cubic metre of 
air (mg/m3). 

Results 

Geological survey and petrographical studies 

The project investigated the ni ne most important 
limestone mines in Finland, 29 rock aggregate quar
ries currently in operation and five unopened rock 
areas. The bedrock mapping and thin section studies 
revealed asbestos proper in the Paltamo limestone 
mine (tremolite) , in rock aggregate quarries at 
Mattilankallio , Näträmälä and Kuurmanpohja 
(actinolite and tremolite) and in the unopened rock 
area at Honkikallio (tremolite, chrysotile). Blade
shaped or fibrous hornblende, actinolite-tremol ite or 
cummingtonite occurred in thin sections from four 
limes tone mines and 13 rock aggregate quarries. 
Serpentine was found in thin sections from three 
limestone mines, two rock aggregate quarries and 
one unopened rock area. Serpentine was predomi
nantly platy although small amounts of chrysotile 
were also encountered. 

Rock-powder, drill-cutting and product 
sam pies 

The silicates classified as fibres by standard SFS 
3868 in rock-powder, drill-cutting and product sam
pIes from limestone mines were mainly tremolite. 
Other particles considered fibres were those of min
erals common in limestones such as calcite, dolo
mite, wollastonite, quartz and diopside. Some ofthe 
sampies from four limestone mines contained 
chrysotile. Wollastonite occurred in substantial 
amounts only in sampies from one limestone mine. 
The concentrations of tremoli te and chrysotile fibres 
in accordance with standard SFS 3868 in mass % and 
number of fibres//-lg were low. Tremolite and 
wollastonite occurred as cleavage fragments, fibrous 

cleavage fragments and perfeet fibres. 
Hornblende, aetinolite and eummingtonite were 

the main silicate fibres in accordance with standard 
SFS 3868 in rock-powder, drill-cutting and product 
sampies from rock aggregate quarries. Other parti
cles classified as fibres were quartz, plagioclase, 
potassium feldspar, biotite, pyroxene and chlorite. 
Amphiboles were clearly the dominant minerals 
among the particles counted as fibres. The concen
trations ofhornblende, actinolite and cummingtonite 
fibres in accordanee with standard SFS 3868 in roek
powder, drill-cutting and product sampies from rock 
aggregate quarries varied a great deal, depending on 
the rock type. The minerals mainly occurred as 
cleavage fragments and fibrous cleavage fragments; 
the proportion of perfect fibres was usually low. 

Sam pies of airborne dust from work places 

The average total fibre concentrations in the air at 
work pi aces in limestone mines were usually below 
the occupational hygienic reference value of 0.5 
fibre/em3. Concentrations exceeding the reference 
values were most frequently measured at drilling, 
preliminary crushing, automatic sorting and inter
mediate crushing sites. The fibre concentrations were 
lowest in control rooms, at produetion lines and at 
loading sites. The sampies of airborne dust from 
work places in limestone mines mainly contained 
tremolite, wollastonite, hornblende, plagioclase, 
potassium felds par, biotite, diopside, chlorite and 
talc as fibres in aceordance with standard SFS 3868. 
The airborne dust at work plaees in six limestone 
mines had a tremoli te content of over 0.1 fibre/em3. 

The average total dust and fine-grained quartz 
concentrations in the air at limestone mine work 
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places were usually below the occupational hygienic 
reference values. In the limestone mines most of the 
high concentrations of total dust, fine-grained dust 
and quartz exceeding the occupational hygienic ref
erence values were measured at sites where blasted 
rock was damped, at preliminary, intermediate and 
fine crushing sites and at screening sites. Total dust 
concentrations were lowest in control rooms. 

The average total fibre concentrations in the air of 
work places in rock aggregate crushing plants often 
exceeded the occupational hygienic reference value. 
Only in two crushing plants were the average total 
fibre concentrations below the reference values. Most 
of the fibre concentrations exceeding the occupa
tional hygienic reference values in rock aggregate 
crushing plants were measured at preliminary and 
intermediate crushing and screening sites and at 
product stock piles . The lowest fibre concentrations 

were in control rooms. The air sampies from the 
crushing plants mainly contained hornblende, 
actinolite and cummingtonite as fibres in accordance 
with standard SFS 3868. Other particles considered 
fibres were quartz, plagioclase, potassium feldspar, 
biotite, pyroxene and chlorite. The proportion of 
amphiboles was cIearly the highest of the particles 
counted as fibres. 

The average concentrations oftotal dust distinctly 
exceeded the occupational hygienic reference value 
in almost all rock aggregate crushing plants. The 
reference concentrations offine-grained quartz were 
exceeded in almost all crushing plants. Most of the 
high concentrations of total dust, fine-grained dust 
and quartz exceeding the occupational hygienic ref
erence values were measured at primary, intermedi
ate crushing and screening sites and at product stock 
piles. 

Condusions 

Fibrous minerals 

Finnish rock materials may contain fibrous miner
als, asbestos included . When rocks with actinolite, 
anthophyllite, tremolite and cummingtonite are 
crushed, mineral particles may form (cleavage frag
ments , fibrous cleavage fragments, perfect fibres) 
that meet the definition of a fibre in accordance with 
standard SFS 3868. The occurrence of asbestos is 
possible and probable in serpentinized and 
amphibolitized mafic and ultramafic rocks and also 
in altered limestones. In the limestones studied, the 
asbestos mainly occurred as accessory minerals and 
in veins. In dark rocks, the asbestos occurred as 
tremolite-actinolite veins. However, the potential 
existence of fibres in a rock cannot be deduced 
directly from the rock type or its mineral composi
tion . The fibre-risk portions can be distinguished 
from the rest of the rock areas only with scrupulous 
geological mapping, sampling and petrographical 
studies. 

The most common fibrous silicate in limestone 
mines was tremolite, which occurred in random 
rock-powder, drill-cutting, product and air sampies 
in almost all limestone mines . Cleavage fragments 
were most common but occasionally fibrous cleav
age fragments and perfect fibres also occurred. 
Chrysotile was present in a few rock-powder, drill
cutting or product sampIes from four limes tone mines. 
Bedrock mapping and petrographic studies revealed 
tremolite classified as asbestos in the Paltamo lime
stone mine. 

The most common fibrous minerals in rock aggre
gate crushing plants were hornblende, actinolite and 
cummingtonite, which usually occurred as cleavage 
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fragments but at some sites as fibrous cleavage 
fragments and perfect fibres , too. Geological survey 
and thin section investigations established the pres
ence of asbestos in rock aggregate quarries at 
Mattilankallio , Näträmäl ä and Kuurmanpohja 
(actinolite and tremolite) and in the proposed quar
rying area at Honkikallio (tremolite and chrysotile). 

The airborne total fibre concentration at work 
pi aces exceeded 0 .5 fibre/cm3 in limestone mines 
and rock aggregate quarries usually at crushing and 
screening sites. If a powdered rock contains over 
0.5 mass % amphibole fibres or 50 fibres//-lg as de
termined by electron microscopy , the concentration 
of amphibole fibres in air (SFS 3868) may exceed 
0.5 fibre/cm 3

, if the total du st concentrations is over 
10 mg/m3. 

Total dust and fine-grained quartz 

The HTP values for total dust and fine-grained 
quartz were often exceeded when limestone was 
crushed and screened, occasionally resulting in very 
high dust concentrations. Concentrations of total 
dust and quartz exceeding the HTP values were also 
often measured at drilling and loading sites. As a 
rule , there was less dust in stopes and control rooms 
and at sorting sites. 

The air in rock aggregate crushing plants often 
contained rock dust, and the HTP values for total 
dust and fine-grained quartz were frequently exceed
ed by a factor of up to ten . The manufacture of fine
grained products caused abundant dusting. 

The mineral composition of the dust produced by 
crushing can be assessed with petrographic studies 
and by electron microscopic and XRD determinations 
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on rock-powder, drill-cutting, product and dust sam
pies. The air at work pi aces may contain over 
0.2 mg/m3 fine-grained quartz if the rock contains 

over 4% quartz, the concentration of total dust ex
ceeds 10 mg/m3 and the fine-grained dust accounts 
for SO% of total dust. 

Recommendations 

Accurate geological survey and appropriate pet
rographie investigations should be conducted before 
a rock area is submitted to exploitation. As a basis for 
the quality classification of new rock aggregate 
quarries, the CEN standards are going to include a 
petrographie investigation carried out by a compe
tent solid rock geologist. The petrographie investi
gation should also establish the occurrence of fi
brous minerals in rocks. 

In the event that the mapping and petrographie 
studies suggest the presence of fibrous minerals, a 
comprehensive investigation must be conducted on 
the fibres before production begins. Dust should be 

measured at test crushing to assess the concentra
tions of airborne total dust, fine-grained quartz and 
fibres at work places. Fibre studies on rock material 
and rock products and the dust emitted by them 
should be made with an electron microscope and 
microanalyser. 

Dusty operation stages call for the use of respira
tor masks if the dust concentrations cannot be low
ered adequately by preventive measures (damping, 
encapsulation, automatization, control rooms, venti
lation) . Dust prevention should be improved, espe
cially in rock aggregate crushing plants but also at 
some work pi aces in limestone mines. 
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