
62 GEOLOGI 65 (2013)

un jo pienenä poikana keräilee
kiviä, kiinnostuu malmeista ja
saa kansannäytepalkintojakin,
voivat vanhemmat huolestua:

geologiaan voi jäädä koukkuun, eikä siihen ole
hoitoa. Siitä tulee kohtalo. Näin tapahtui
geoteknikko Asser Siitoselle, joka toimi koko
ikänsä malminetsinnässä eri valtionyhtiöiden
palkkaamana pitkin ja poikin Lappia.

Eläkkeellä oleva geologi ja Outokummun
Rovaniemen toimiston pitkäaikainen päällik-
kö Jarmo Lahtinen kirjoitti tämän legendaari-
sen malmimiehen elämäkerran. Hän teki suu-
ren palveluksen. Kyse on tiedon siirrosta tule-
ville sukupolville. Kirjassa on tarinaa kerrak-
seen Lapista, luonnosta, geologiasta, kivistä ja
malmeista kiinnostuneille. Samalla kun seu-
rataan tämän mainion malmimiehen elämän-
vaiheita ja persoonaa, kerrataan myös Lapin
geologiaa ja pala Suomen kaivosteollisuuden
historiaa.

Monien työtovereiden mielestä Asser Sii-
tonen olikin varsinainen persoona. Hän johti
ja teki maastotöitä väsymättä, sekoittaen elä-
mäntapaa, ammattia ja harrastusta. Perhe jäi
sivuosaan. Aamuisin ei ollut kovaa kirettä
maastoon, mutta eipä ollut sieltä poiskaan.
Viikonlopullekin lähtö saattoi viivästyä, mikä
harmitti alaisia. Erään työtoverin mukaan Sii-

tonen oli juuri sitä, mitä geologi eniten pelkää
alan harrastajissa: erinomainen mineraalitun-
tija. Hänen kiinnostuksensa geologiaa kohtaan
oli niin suurta, että jos hänellä olisi ollut mah-
dollisuus opiskella alaa, hänestä olisi tullut
professori. Hän oli kuitenkin kiinnostunut
laajalti muistakin asioista. Ilmastonmuutos
kirvoitti mieltä ja omatoimisesti päätellen hän
katsoi, että hiilidioksidia kannattaisi sitoa kalk-
kikiviin. Tämän lisäksi hän harrasti luontoa,
valokuvausta, musiikkia ja kuvataidetta. Lo-
mat vietettiin perheen kanssa kultaa kaivamal-
la, kalastellen ja hilloja poimien, mikä pienille
lapsille oli joskus raskasta.

Siitosen into työhonsä johti moniin mer-
kittäviin löydöksiin, kuten Luoston ametistei-
hin, Saattoporan ja Isomaan kultaesiintymiin,
Porkosen–Pahtavaaran mangaaniviitteisiin
yms. Kaikkea hän ei kuitenkaan ehtinyt elä-
mänsä aikana selvittää. Luoston ametistikin
päätyi muiden hyödyksi. Tämä jäi kalvamaan
loppuiäksi.

Kuten niin monet muutkin, Siitonenkin
jäi Suomea koetelleen laman ja kaivosalan ra-
kennemuutoksen jalkoihin. Outokummun
lakkauttaessa malminetsintänsä hänet irtisa-
nottiin Outokumpu Finnminesilta vuonna
1992 palveltuaan suomalaista kaivosteollisuut-
ta neljä vuosikymmentä. Hän jäi työttömäksi

”Tästä ei ole vielä
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mutta ei toimettomaksi. Hän perusti yhtiö-
kumppaninsa kanssa Gold-Werk Oy:n. Näin
hän jatkoi keskeneräiseksi jäänyttä malminet-
sintää monilla tuntemillaan kohteilla löytäen
Isomaan kultaesiintymän Kittilässä.

Kiinnostus kultaan ja malmeihin näyttää
kulkevan Siitosilla suvussakin. Suomen kaivos-
yrittäjät ry:n puheenjohtaja ja monitoimimies
Harri Siitonen on Asserin serkku. Asserin ide-
oimana ja Harri työn jatkajana Isomaan kul-
taesiintymän hyödyntäminen sai alkunsa. As-
ser ja Harri kehittivät köyhän rapakalliokul-
lan rikastusmenetelmän. Outokummun piti
alun perin olla mukana alueen varsinaisen kal-
liokullan etsinnässä, mutta se kaatui erinäisis-
tä syistä. Nykyään Gold Mine Siitonen ja Sai-
hio jatkaa työtä hyödyntämällä esiintymää
kaivinkoneella. Kultaa si-
sältävä maa-aines kulje-
tetaan Asserin rakenta-
malle ”kultatehtaalle”,
jossa rikastaminen tapah-
tuu. Kullasta valmitetaan
erilaisia koru- ja pienesi-
neitä.

Vaikka kullantuo-
tanto lähti käyntiin löy-
tämällään kultaesiinty-
mällään, monet asiat jäi-
vät ”riivamaan” jo iän ja
sairauden lopulta hei-
kentämän miehen miel-
tä. Paljon olisi ollut ha-

lua vielä tehdä ja touhuta. Tätä varten hän kes-
kusteli professoreiden ja geologien kanssa eri-
laisista tutkimus- ja malminetsintähankkeis-
ta. Voi olla, että Siitosen intuition ja päähän-
pinttymien jäljiltä kuullaan vielä tulevaisuu-
dessa. Tästä varmuudesta kumpusikin Siito-
sen monesti toistama lause, joka on tämän kir-
jaesittelyn otsikko.

Kuten nykyinen kaivosbuumi on meille
osoittanut, Suomessa ja varsinkin Lapissa riit-
tää vielä löydettävää. Vaikka täällä nyt jyllää-
vät ulkomaiset kaivosjätit, tarvitsemme edel-
len Siitosen kaltaisia työn kansallissankareita.
Ja siitä on toivoa. Kansannäytetoiminta ku-
koistaa ja alalle tulee jatkuvasti uusia harrasta-
jia. Kansannäytepalkintoja jaetaan 8–12 vuo-
tiaille. Toivottavasti näistä jotkut päätyvät kai-
vosalalle ammatillisestikin, koska työntekijöis-
tä on pulaa. On kuitenkin jännittävää seura-
ta, miten median harjoittama kaivoskauhun
ja geofobian lietsonta tähän vaikuttaa? Mitä-
hän Asser olisi moiseen sanonut?
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