
Lintumetsän koulu/ Mineraalit ja kivilajit/ Tunnistus 2018 (Timo Peuraniemi)  

OHJEITA valmistautuvalle: Näytteet ovat koululla itseopiskelua varten biologian luokassa. Opettajalla 
on kerätty näytepussiin näytteitä 10 kpl (numeroimattomia näytteitä). Apuvälineenä on magneetti, 
lasittamaton posliinipala, paperia ja metallinaula (teräspiikki). Kokeessa kysytään ainoastaan näytteen 
nimeä.  

   )  Kalimaasälpä , väri vaaleanpunainen tai valkea. Keraamisen teollisuuden raaka-aine. Lohkopinta usein tasainen. 
Yleisimpiä mineraaleja. Graniitin yksi päämineraali. 

 ) Kvartsi (SiO2)  ,lasiteollisuuden raaka-aine  

 ) Vaalea kiille (muskoviitti) , lohkeaa levyiksi, sähköeristeissä, lasinteollisuudessa  

 ) Tumma kiille (biotiitti) , hapettunut kiille pronssinvärinen, ”katinkulta”  

 ) Plagioklaasi (maasälpä), mineraalin muunnos spektroliitti, Ylämaalta louhittu on korukivi, mineraali koostuu 
ohuista lamelleita, joista valo taittuu ja hajoaa spektrin väreihin. Plagoklaasissa näkyy omana tuntomerkkinään 
kaksoisviiru. 

 ) Kalsiitti (kalsiittikalkkikivi, louhitaan Lohjalla, Paraisilla, oikeastaan sama kuin marmori) Kalsiumkarbonaattia 
CaCO3.  Käytetään lasin, sementin , teräksen valmistuksessa . Suolahappokoe: Liukenee voimakkaasti kuohuen 
laimeaan suolahappoon 

) Kalkkikivi (dolomiittikalkkikivi). CaMg(CO3)2 Kalsiummagnesiumkarbonaattia. Kerrostunut kivilaji. Syntynyt 
merieliöiden kalkkikuorista meren pohjaan. Väriltään kellertävä, vihertävä, harvoin puhtaan valkea. Erottaa 
kalsiitista suolahappokokeessa, jossa kaasukuplien syntyminen on rauhallista. 

  ) Grafiitti ( C ), alkuaine, pehmeä, voidaan kirjoittaa paperille, lyijykynän lyijy, sähkölaitteet, voiteluaine, (ollut 

myös ydinreaktorin hidastinaine). 

 ) Kuparikiisu, CuFeS2,  mesinginkeltainen, yleisin kuparimalmi maankuoressa, viiru ruskeanmusta, kuparimalmi  

  ) Magnetiitti (Fe3O4), magneettinen, jopa 70 % rautaa, raudan raaka-aine  

  ) Hematiitti ( Fe2O3),  verikivi, hapettunut hematiitti voimakkaan ruskean punainen. Käytetään väriaineena, 
tunnetaan nimellä punamulta. Viiru voimakkaan punaruskea. Raudan raaka-aine.  

  ) Limoniitti (vesipitoinen rautaoksidi). Viiru ruskea. Hauras. Järvimalmi. (suomalmi) Käytetty ennen raudan raaka-
aineena Suomessa.  

   ) Sinkkivälke (ZnFeS). Voimakkaan välkehtivä murtopinta. viiru punaruskea, jopa keltainen. Sinkin raaka-aine 

  ) Kromimalmi, (kromiitti). Kemin Elijärvellä  Euroopan suurin kromikaivos, jossa malmia riittää vuosikymmeniksi 
eteenpäin. Viiru ruskea  

  ) Lyijyhohde (PbS). Voimakkasti välkehtivä, hopeanharmaa mineraali. Viiru lyijynharmaa. Painavaa ainesta. 
Lyijyn raaka-aine. 

   ) Molybdeenihoide (MoS2 ). Metallinkiiiltoinen.  Ei erotu kiteitä niin selvästi kuin lyijyhohteesta, rasvankiiltoinen, 
suomumainen. Molybdeenin raaka-aine, molybdeenia käytetään teräksen seosmetallina. 

   ) rikkikiisu, pyriitti (FeS2 ). Messinginkeltainen. ”Rikkimalmi”, käytetty rikkihapon valmistukseen. Varsin yleinen 
muissa sulfidimalmeissa ja eri  kivilajeissa. Viiru vihertävänmusta tai ruskeanmusta. 



   ) Talkki, väri vaaleanvihreä, kellertävä. Viiru valkoinen. Rasvakiiltoinen. Tuntuu sormissa ”saippuaiselta”. 
Pehmeimpiä mineraaleja, kynsi naarmuttaa.   Käyttö paperin ja maalien täyteaineena.  Puutereissa.  Louhitaan 
Sotkamossa.  

KIVILAJEJA: ) Vuolukivi, karbonaattimineraaleista ja talkista muodostuva kivilaji. Väri harmaa tai vihertävä. 
Pehmeä. puukko (jopa kynsi) naarmuttaa helposti. Käytetään rakennuskivenä, tulisijojen valmistamiseen, 
seinälaattoina ja kuvanveistoon.  

) Graniitti.  Magmakivilaji. Jähmettynyt syväkivilaji. (punainen ja harmaa graniitti, myös rapakivigraniitti, engl. 
rapakivigranite). Rakennuskivi. Hautakivi. Graniitin rakoilu vaakatasoiksi helpottaa louhimista. Ahvenanmaa on 
rapakivialuetta, mutta rapakiveä löytyy myös Kaakkois-Suomesta ja Lounais-Suomesta (Laitila-Vehmaa). Kun 
rapakivi lohkeilee palasiksi syntyy rapakivisoraa, moroa. Rapakivet ovat Suomen nuorimpia graniittimuodostumia. 

  ) Hiekkakivi, sedimentti- eli kerrostunut kivilaji. Päämineraalit kvartsi (kvartsihiekkakivi, vaalea, harmaa) tai 
kvartsi ja maasälpä , muodostuu punertavaa arkoosihiekkakiveä). Rakennuskivenä käytetty Euroopassa. Suomen 
esiintymät pienet. Satakunnan hiekkakivi.  

  )  Kvartsiitti, muuttunut eli metamorfinen kivilaji. Syntynyt kvartsihiekkakivestä. Yleinen Suomessa. lapin 
tuntureilla, Itä- Suomen vaaroilla. Harmaa, ruskehtava, punertava tai vihertävä. Lohkeaa myös  laatoiksi. Käytetty 
rakennusten ja katujen pinnoittamiseen. 

  ) Gneissi, muuttunut kivilaji. graniitista syntyy graniittigneissiä, muita tavallisia esim (pegmatiitista, seoskivi) 
suonignneissi. Käyttö rakennuskivenä ja katurakennuksessa.  

  ) Kiilleliuske, muuttunut kivilaji. Synty kerrostuneesta savikivestä. Laattoina käytetty rakennusten ja katujen 
pintoihin.  

   ) Mustaliuske. Mustahko kivi, lohkeaa laattamaisesti. Syntynyt merenpohjan savi- ja liejukerrostumista. 
Talvivaaran kaivos on monimetallikaivos, jossa  louhittava kivi on mustaliusketta . Se sisältää nikkeliä, kuparia, 
sinkkiä ja kobolttia. Malmia rikastetaan bioliuotuksella käyttäen hyödyksi jauhetussa malmikivessä kasvavia ja siitä 
metalleja irti liuottavia bakteereja. 

   ) Gabro, tumma jähmettynyt  syväkivilaji. Rakennus- ja hautakivenä käytetty. 

   ) Marmori. Muuttunut kivilaji, kalsiittia. Rakennuskivi, talojen seinät, lattialaatat ,  kuvanveistossa patsaiden 
raaka-aine. 

KORUKIVIÄ:    ametisti: kvartsin violetti värimuunnos 

ruusukvartsi: vaaleanpunainen värimuunnos 

savukvartsi: ruskeanharmaa kvartsin värimuunnos 

jaspis: tavallisesti raudan punaiseksi, vihreäksi tai  keltaiseksi värjäämää hyvin hienorakeista  materiaalia. Kittilästä 
saadaan punaista jaspista. Käytetään koruihin. 

rodoniitti:  korukivi, mangaanisilikaattia (MnSiO3 ). Ylistarossa tunnettu suurempi esiintymä. Kivessä on usein 
tummia, mangaanidioksidin(MnO2)  aiheuttamia  juovia. Suosittu korukivi. 

spektroliitti: on plagioklaasin ”muunnos”. Pinnasta valo taittuu spektrin värein. 

granaatti: punaisia  (muitakin värejä on)  kiteitä tavallisesti gneississä. Isoja, ehjiä ja läpikuultavia kiteitä käytetään 
koruissa. Koulun näytteen granaatit ovat Lapin granuliitissa ja gneississä Nuuksiosta. 

kromidiopsidi:  vihreä korukivi. Euroopan suurin esiintymä on Outokummussa. ( Mökkivaaran kaivoksen 
jätekivikasat) 


