
SUOMEN KAIVANNAISET/ 9 Maantieto 2017 / Timo Peuraniemi 
1) Mikä on a)  malmi b) teollisuusmineraali  
2) Millaisten kivilajien alueelta löytyy Suomessa eniten malmeja? 
3) Miten voit tunnistaa löytämäsi kiven malmiksi? 
4) Nimeä kartalle 1 Suomen kaivokset (2009) 

           Kittilä  ja Suurikuusikko, (kultakaivokset) 
           Sodankylä , Kevitsa (kulta) ja Pahtavaara (nikkeli, kupari, kulta, 
            platinametallit)               
           Kemin kromimalmi (kromi) 
           Sotkamo, Talvivaara (nikkeli, kupari, sinkki, uraani?) 
           Orivesi (kulta)) 
           Ilomantsi (kulta) 
           Huittinen, Jokisivu (kulta) 
           Pyhäsalmi (sinkki, kupari) 
           Nivala, Hitura (nikkeli)  ja  Raahe (kulta) 

 
5) Tutki karttaa 2 
a) Minkä metallin uusia 
     malmioita on löydetty eniten? 
b) Missä päin Suomea on 
kultaesiintymiä?  
c) Missä on uraani 

esiintymiä? 

   Kartta 1     

  

6) Mihin käytetään alla olevia 
mineraaleja:  

 a) ametisti 
      b) spektroliitti (Ylämaa) 

 c)  kalkkikivi   
      d) apatiitti (Siilinjärvi, Sokli) 
      e) mitkä kaksi edellisistä ovat 

   korukiviä? 
 
8) Mitä tunnettuja kaivoksia on muissa 
Pohjoismaissa? 
 

Kartta 2 

 1) kulta 2) rauta 3) nikkeli 4) 
uraani         5) litium 6) timantti7) 
talkki 8) hopea  
9) koboltti  10) fosfori    11) platina  
12) harvinaiset metallit (tantaali, 
beryllium, tina) 

 
7) Selvitä kotona: 

a) Mikä on 
      lohkareviuhka? 
 
b) Mitä tarkoitetaan 
      kansannäytteellä? 
 

       c) Missä Suomen 
           kallioperässä on 
           timantteja? 
 

d) Mitä metallia 
”vaskoolataan” ja 
 missä? 

 
       e) Mitä on Sotkamon Talvi-    
           vaaran bioliuotus?                          

 

9 ***) Viereiseen kuvaan on piirretty eri metallien 
käytön kasvu maan varallisuuden kehittymisen 
myötä. (bruttokansantuote BKT vaaka-akselilla ja 
Mt (megatonnia) metallia pystyakselilla) 
 
Miksi Suomen malmilöydösten 
käyttökelpoisuus vaikuttaa lupaavalta 
tulevaisuudessa? 
 

 



 
Metallien rikastumista malmeiksi saarikaarivaiheen kallioperässä 
 

                                                                       

 
 
Tehtävä:  Metallin bioliuotus on biotekniikkaa. Malmin rikastamiseksi käytetään eläviä bakteereja. 
Bioliuotuksessa bakteerit saavat energiansa käyttämällä hyväkseen malmin sisältämien metalliyhdisteiden 
välisiä (hapetus-pelkistys) reaktioita. Samalla arvometalli liukenee malmikivestä.  Bioliuotus säästää 
energiaa ja menetelmä soveltuu hyvin vain vähän metallia sisältävien, köyhien malmien rikastamiseen. 
Bakteerit elävät maakentällä, usein taivasalla. Huolehditaan vain siitä, että kasvuolosuhteet (happamuus, 
kosteus, happipitoisuus ja lämpötila) ovat bakteereille suotuisat ja ”bakteeriruokaa”, hyötymetallia sisältävää 
malmia on saatavilla. 
 
Numeroi bioliuotuksen kaavakuvaan eri vaiheiden kuvaukset (alla) oikeille paikoilleen: 
 

 

      Bioliuotuksen periaate: 
 
   ) Bakteerit kasvavat malmikivijauheella ja  
liuottavat malmikivestä metallia 
 
   ) Metalli  otetaan saostamalla talteen 
kasvatusalustan huuhteluvedestä 
 
   )  Happamuus säädetään oikeaksi 
 
 1   ) Hyödyllisiä bakteereja kasvatetaan  
      metallin   rikastamiseksi 
 
    ) Bakteereja sisältävä neste suihkutetaan 
hienonnetusta malmikivestä tehtyyn kasaan 
 
    ) Arvometalli joutuu bakteerien  
kasvatusalustassa kiertävään veteen 
 

 


