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L.K. Kauranne
In Memoriam

P rofessori, ylijohtaja Leevi Ka-
levi Kauranne kuoli 12.7.2011

kesämökillään Nastolan Arrajär-
ven Karjusaaressa 83-vuotiaana. Voisi sa-
noa, että hän kuoli työnsä ääreen, olihan
kesämökki hänen eläkepäiviensä rakkaim-
pia paikkoja ja harrastus. Hän oli synty-
nyt Hollolassa 24.7.1927.

Kauranne pääsi ylioppilaaksi Lahden
Lyseosta 1946. Koulunkäynnin keskeytti
kuitenkin sota, johon hän yhtenä nuorim-

mista joutui osallistumaan keväästä 1944
lähtien. Filosofian kandidaatin tutkinnon
hän suoritti geologia ja mineralogia pääai-
neenaan Helsingin yliopistossa 1957. Toh-
torin arvon hän sai vuonna 1971.

Työelämässä Kauranne oli monessa
suhteessa pioneeri ja uranuurtaja, jonka
laaja-alainen ammatillinen osaaminen koi-
tui suomalaisen geologisen tutkimuksen
hyväksi. Jo hänen pro gradu työnsä ”Ou-
tokummun lohkarevastan moreenin mine-
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raalikoostumuksesta” oli ensimmäisiä mo-
reenigeokemiallisia tutkimuksia koko maa-
ilmankin mittakaavassa. Outokummussa
alkanut työura jatkui luontevasti Geologi-
sen tutkimuslaitoksen (GTL) malmiosas-
tolla geokemiallisten malmietsintämenetel-
mien kehittämisessä. Lyhyet ja epävarmat
työsuhteet GTL:ssa eivät kuitenkaan Kau-
rannetta tyydyttäneet ja 1960 tapahtui
käytännössä ammatinvaihdos hänen siir-
tyessään Tie- ja vesirakennushallituksen
maantutkimustoimiston geologiksi ja myö-
hemmin laboratorion esimieheksi. Samal-
la hän toimi rakennusgeologian opettaja-
na Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsin-
gin yliopistossa. Kun sitten rakennusgeolo-
gian opetus Suomessa alkoi varsinaisena
oppiaineena, nimitettiin Kauranne ensim-
mäiseksi rakennusgeologian apulaisprofes-
soriksi Tampereen teknilliseen korkeakou-
luun 1968.

Uudet haasteet ja paluu GTL:een kui-
tenkin odottivat. 1970 aloitettiin valtakun-
nallinen geokemiallinen kartoitusohjelma,
jonka vetäjäksi ja myöhemmin perustetun
geokemian osaston johtajaksi Kauranne
tuli. Työ oli haasteellista, rahoitus oli epä-
varmalla pohjalla, tutkimusmenetelmät
niin kentällä, laboratoriossa kuin tulosten
käsittelyssäkin piti kehittää nopealla aika-
taululla. Ilman Kauranteen energisyyttä ja
valtavaa työskentelykapasiteettia tämä tus-
kin olisi onnistunut.

Intensiivisen osastonjohtajakauden jäl-
keen Kauranne valittiin tutkimusjohtajaksi
ja 1980 GTL:n ylijohtajaksi, josta virasta
hän jäi eläkkeelle 1991. Hänen kansain-
välisyytensä ja sosiaalisuutensa auttoivat
merkittävästi GTK:n kehittymistä eturivin
tutkimuslaitokseksi Euroopassa.

Tiedemiehenä Kauranne oli innosta-
va esimies, joka ennakkoluulottomasti roh-
kaisi nuorempia tutkijoita tarttumaan uu-
siin haasteisiin ja toteuttamaan uusia ide-
oita. Hän generoi paljon uutta tutkimus-
ta, mutta myös hänen omien julkaistujen
kirjoitustensa lukumäärä on useita satoja,
joukossa useita oppikirjoja. Samalla hän
osallistui tieteellisten julkaisujen toimitus-
työhön. Hänen viimeiseksi julkaisukseen
jäi Geologian tutkimuskeskuksen 125-
vuotishistoriikki, joka ilmestyi 2010 lop-
puvuodesta. Hänen hyväksytty esitelmän-
sä International Applied Geochemistry
Symposiumissa Rovaniemellä elokuussa
2011 jäi pitämättä.

Kauranteen laaja-alaista osaamista käy-
tettiin hyväksi monissa asiantuntijatehtä-
vissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin, ja
tämä työ jatkui vielä hänen eläkkeellä ol-
lessaan. Aktiivinen osallistuminen jatkui
muutenkin eläkkeelle jäännin jälkeen
vauhdin paljoakaan hiljentymättä. Työvä-
enopiston maalauskurssin käytyään hän
paneutui maalaamaan tauluja sellaisella
intensiteetillä, että tila valmiilta töiltä oli
loppua. Hän teki mittavan työn sotavete-
raanien hyväksi Espoon sotaveteraanikuo-
ron puheenjohtajana ja vetämällä veteraa-
nien kuntoutusmatkoja niin ulkomailla
kuin kotimaassakin.

Arrajärven kesämökki kaikkine työvel-
vollisuuksineen oli aina mieluinen rentou-
tumispaikka. “Autuaallisin nautinto on
lojua lepolassessa rannalla aikaisin aamul-
la, kuunnella lintuja ja antautua sielua
myöten luonnolle.” (Lainaus Kauranteen
omaelämäkerrasta.)

REIJO SALMINEN
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