
GEOLOGI 60 (2008)128

Pasi Rantala in memoriam

Geologi Pasi Rantala poistui keskuudestamme ku-
luvan vuoden huhtikuun 23. päivä vaikean sairau-
den murtamana Turussa. Pasi oli syntynyt Turussa 
lokakuun 20. päivänä vuonna 1953. Kaipaamaan 
jäivät viisi lasta, vaimo sekä muut sukulaiset, ys-
tävät ja kollegat. 

Pasi asui koko nuoruutensa Turun seudulla ja 
kävi siellä myös koulunsa. Ylioppilaaksi hän val-
mistui Turun Lyseosta vuonna 1972 ja filosofian 
maisteriksi Turun yliopiston maaperägeologian 
osastolta vuonna 1993. Gradussaan Pasi käsitteli 
monipuolisesti Näsijärven kehityshistoriaa. Näsi-
järven seutu ja ”Tampereen takamaat” olivatkin 
aina olleet Pasille mieluisia alueita. 

Opiskeluvuosinaan Pasi eli ”tutkija P.Rantala” 
oli paljon sekä geologian alan että myös muissa 
töissä. Opiskeluaikana ja osin myös sen jälkeen 
työajasta veivät suurimman osan Geologian tut-
kimuskeskuksen turvetutkimukset. Pasi oli turve-
tutkimuksissa pitkiä kenttäkausia ja toisinaan ko-
konaisia vuosiakin Espoon ja Kuopion toimistojen 
leivissä. Hänelle kertyi sananmukaisesti hyvä näp-
pituntuma Etelä- ja Keski-Suomen turpeisiin. Pasi 
todella viihtyi suolla, tuossa suomalaisen luonnon 
kehdossa. Ainoastaan kaikkein tiheimpiä ojitettuja 
hirvikärpästen ja hyttysten kansoittamia rääseik-
köjä hän saattoi joskus manailla. 

GTK:n lisäksi Pasi toimi sittemmin viisi vuotta 
tutkijana Maatalouden tutkimuskeskuksessa Jokioi-
sissa, lähes vuoden Tammelan kunnan ympäris-
tösihteerinä ja lopuksi useita vuosia ylitarkastaja-
na Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa Turus-
sa. Pasille kertyi monissa tehtävissään hyvin moni-
puolinen kokemus geologian ja ympäristöalan teh-
tävistä. Kaikki työnsä hän hoiti erittäin tunnollises-
ti. Pasi oli ansiokkaasti mukana lukuisissa järvien 
ja soiden kehityshistoriaan, turpeisiin sekä maan-
kohoamiseen liittyvissä tutkimuksissa ja raportoin-
neissa. Hän oli tekijänä myös muutamissa kansain-
välisissä julkaisuissa. Myös jatko-opintoja varten 
oli kerättynä aineisto, mutta sen työstämiseen opin-
näytteeksi ei siunaantunut aikaa eikä tilaisuutta.

Pasi oli erittäin hyvä opettaja. Hänen pitämän-
sä siitepölykurssit ovat pysyvästi jääneet monien 
opiskelijapolvien mieleen. Tavattomalla kärsiväl-
lisyydellä hän jaksoi opastaa ja kerrata, ja usein 
opetustuokiot venyivät paljon aiottua pidemmik-
si. Pasilla ei koskaan ollut kiire, vaan aikaa kysy-
myksille ja ennen kaikkea vastauksille löytyi aina 
kun tarvetta oli.

Vaikka Pasi oli hyvin tunnettu geologien piiris-
sä ja hän mielellään osallistui tilaisuuksiin, joissa 
kollegoja kokoontui, ei hänen yksityiselämästään 

paljonkaan tiedetty. Pasi piti yleiset ja työasiat eril-
lään yksityisasioista. Pasilla oli kuitenkin rikas yk-
sityiselämä. Harva kollega tuli tietämään, että hä-
nellä on viisi lasta, joista nuorin on nykyään 13 ja 
vanhin 28 vuotias. Lapset olivat Pasille tärkeitä, 
vaikka hän ei perheestään yleisesti jutellutkaan. 

Ympäristöasiat kiinnostivat Pasia muutenkin 
kuin työn kautta. Hän piti luonnossa liikkumises-
ta myös vapaa-aikoinaan. Pasi oli myös erittäin in-
nostunut urheilusta. Hän oli mukana nuorempien 
lastensa kanssa heidän kori- ja pesäpallo- sekä jää-
kiekkoharrastuksissaan. Hän myös toimi jonkin 
aikaa FoKoPossa pelanneen nuorimman poikan-
sa joukkueen joukkueenjohtajana. Monipuolinen 
penkkiurheilu oli Pasille tuttua.

Pasin kanssa oli helppo keskustella. Moni on to-
dennut, että keskustelutuokiot hänen kanssa olivat 
suorastaan terapeuttisia. Hän osasi myös kuunnel-
la ja antaa vihjeitä arkipäivän elämään. Hän seu-
rasi tiiviisti aikaansa ja tiesi missä mennään. Pa-
sin huumorintaju oli nokkelaa, oivaltavaa ja eri-
tyisen verbaalista. Hän muisti hyvin laulujen sa-
noja ja saattoi pari säettä välillä tapaillakin, muut-
taen usein tekstejä tilanteeseen sopiviksi. Myös ih-
misten nimiä hän oli mestari hauskasti ja kuvaavas-
ti muuntelemaan. 

Pasi kulki omia polkujaan eikä ollut muiden vie-
tävissä. Sana korrekti kuvaa häntä erittäin hyvin. 
Pasia on ikävä! Hän jätti ison aukon perheen, su-
kulaisten sekä lukuisten ystävien ja työtovereiden 
sydämeen.

Reijo Pitkäranta Pasin kollega ja kaveri, 
Samu Valpola Pasin oppilas ja työkaveri


