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arraskuun lopulla tuli
viesti filosofian tohtori

Pentti Rouhunkosken kuo-
lemasta. Vaikka Pentin pitkällinen ja vai-
kea sairaus oli tiedossa, pysäytti viesti
kuitenkin monet varttuneet geologit, sil-
lä Pentin myötä poistui joukostamme
suomalaisen malminetsinnän ja kaivos-
teollisuuden keskeinen vaikuttaja.

Pentti Rouhunkoski syntyi helsinki-
läiseen lääkäriperheeseen 1.10.1932.
Hän oli perheen esikoinen, mutta myös
viimeinen sisarussarjasta, jonka muut
kolme jäsentä menehtyivät jo ennen hän-
tä. Geologian opiskelu Helsingin yliopis-

tossa tuotti maisterin perustutkinnon
1957 ja intensiivinen jatko-opiskelu li-
sensiaatin tutkinnon 1959. Opiskeluai-
kanaan Pentti työskenteli muun muassa
Malmikaivos Oy:ssä Someron Tupalan
malmitutkimuksissa ja myös Luikonlah-
den kaivoksella sen avaamisvaiheessa. Li-
sensiaattitutkinnon jälkeen Outokumpu
Oy pestasi hänet Vihannin kaivoksen
geologiksi vuonna 1959, ja kun hänen
sikäläinen esimiehensä Pauli Isokangas
siirtyi Outokummun Rovaniemen toi-
miston päälliköksi, tuli Pentistä Vihan-
nin geologisen osaston päällikkö 1962.
Vihannin malmiesiintymän tutkimus- ja
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kehitystyöstä syntyi väitöskirja vuonna
1968, pari vuotta sen jälkeen, kun Pentti
oli jo siirtynyt Isokankaan jälkiä seuraten
Outokummun malminetsinnän Rovanie-
men toimiston päälliköksi. 1960–70-lu-
vuilla Lapin malminetsintä tapahtui pää-
osin alueella, josta oli vain geologisen
yleiskartan antamat perustiedot, ja työ oli
todellista ruohonjuuritason malminetsin-
tää. Uusia menetelmiä sovellettiin ennak-
koluulottomasti sekä geofysiikassa että
myös geokemiassa Niiden avulla löytyi
monta jatkotutkimuksiin johtanutta ai-
hetta sekä muun muassa Pahtavuoman
malmialue. Outokummun malminetsin-
nän johtohenkilöiden vaihtuminen toi
Pentin vuonna 1972 Lapista Espooseen
malminetsinnän geologisen osaston pääl-
liköksi. Kolme vuotta myöhemmin hä-
net nimitettiin malminetsinnän johtajak-
si. Pentti jatkoi tehtävässään aina vuoteen
1985, jolloin hän jäi eläkkeelle.  Johtaja-
kausi sattui ajankohtaan, jolloin toimivi-
en kaivosten, erityisesti Outokummun
Keretin ja Vuonoksen sekä Vihannin
malmivarojen loppuminen alkoi selvästi
näkyä. Malmivarojen hupeneminen aihe-
utti merkittäviä paineita malminetsinnän
tuloksellisuutta kohtaan. Yleismaailmal-
linen metallien hintojen laskukausi ei suo-
sinut uusien esiintymien käyttöönottoa,
mutta malminetsintä toimi Pentin joh-
dolla tehokkaasti. Hänen aikanaan löy-
tyi muun muassa Laukunkankaan nikke-
li-kupariesiintymä, jonka hyödyntäminen
käynnistyi nopealla aikataululla. Hyvin
toiminut organisatio löysi myös muita
aiheita, jotka ovat myöhempinä vuosi-

kymmeninä metallien hintojen noustua
olleet jatkotutkimusten ja kaivostoimin-
nan kohteina.

Pentillä oli vastuullisia luottamusteh-
täviä muun muassa Vuorimiesyhdistyk-
sessä tutkimusvaltuuskunnan geologisen
toimikunnan jäsenenä ja puheenjohtaja-
na 1968–80 ja sen jälkeen yhdistyksen
hallituksen jäsenenä 1980–82. GTK:n
valtuuskunnassa hän oli varajäsenenä
1979–84 ja Suomen Malmi Oy:n halli-
tuksen jäsenenä 1980–85. Väitöskirjan-
sa jälkeen hän julkaisi artikkeleita mal-
minetsinnästä ja tutustui matkoillaan alan
kehitykseen sekä lännessä että idässä.

Pentti suoritti asepalveluksensa ilma-
voimissa. Sen tuloksena saatu yksityislen-
täjän lupakirja mahdollisti pitkään jatku-
neen lentoharrastuksen. Sotilasarvoltaan
Pentti oli kapteeni. Geologimatrikkeliin
hän on merkinnyt harrastukseksi ”mök-
kihöperyyden”, mihin suvun kesäasu-
mukset ja Pentin rakennuttama huvila
Jyväskylän maalaiskunnassa Vesangalla
antoivat hyvät mahdollisuudet.

Pentti jatkoi Outokummun malmin-
etsinnän johtajien Veikko Vähätalon ja
Pauli Isokankaan humaania ja ihmislä-
heistä johtamistyyliä, mutta tarpeen mu-
kaan hän oli kuitenkin tiukka ja periksi
antamaton. Työtoverit ja ystävät muista-
vat häntä lämmöllä ja ottavat osaa puoli-
so Tuulin ja poikien Tuomaksen ja Timon
perheiden suruun.
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