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Antti Syrjänen
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► Syntynyt Limingassa 1983 
► Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto 2007
► Prosessitekniikan koulutusohjelma

− Suuntautuminen prosessimetallurgiaan
− Valinnaismoduuli materiaalitekniikan 

opinnoista
− DI-työ: Senkkauunin rikinpoiston 

tehostaminen
► Harrastukset:

− Retkeily ja vaeltaminen
− Metsästys
− Hirvenhaukkukokeen palkintotuomari
− Kuntosaliharjoittelu

Kuva!



Valitsin teknillisen koulutusohjelman, koska
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► Lukion jälkeen en vielä tarkalleen tiennyt mitä 
teknistä alaa haluaisin opiskella. 

► Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa 
ensimmäisen vuoden opinnot ovat osittain 
yhteiset. Vaikka tiedekunnan sisällä olisin 
myöhemmin  vaihtanut osastoa, silti opintoni 
olisi hyväksi luettu suurelta osin.

► Prosessiteollisuus tuntui syklisyydestä 
huolimatta vakaalta alalta.

► Prosessitekniikka eri 
suuntautumisvaihtoehtoineen vaikutti 
monipuoliselta opiskeluvaihtoehdolta.



Töissä olen ollut
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► 5-8/2004 V.E. Lipponen Oy: Eristyslasilinja, 
työntekijä
− Ensimmäisenä opiskelukesänä halusin olla 

kesätöissä opiskelupaikkakunnalla.
► 5-8/2005: Ruukki Metals, Raahen 

terästehdas: Masuuni, uunimies
− Raudanvalmistuksen parissa hyvää 

työkokemusta metallurgisesta teollisuudesta
► 5-8/2006: Ruukki Metals, Raahen 

terästehdas: Masuuni, uunimies
− Samassa kesätyöpaikassa viihtyi toisenkin 

kesän
► 4-9/2007: Ruukki Metals, Raahen 

terästehdas: Terässulatto, lopputyöntekijä:
− Ensimmäinen tehtävä prosessinkehityksen 

parissa



Töissä olen ollut
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► 1/2008: Ruukki Metals, Raahen 
terästehdas: Terästuotannon 
prosessikehitys, kehitysinsinööri
− Yliopistolta valmistumisen jälkeen sain 

työpaikan Terässulatolta.
► 5-8/2010: Ruukki Metals, Raahen 

terästehdas: Teräksen valmistus, 
vuorotyönjohtaja
− Hakeuduin työnkiertoon vuorotyönjohtajaksi 

lomakauden ajaksi.
► 5/2012 : Ruukki Metals, Raahen 

terästehdas / SSAB, Teräksen valmistus, 
kehitysinsinööri
− Siirryin työskentelemään tuotanto-

organisaatioon Teräksen valmistukseen 
kehitysinsinööriksi.



SSAB:llä Raahen terästehtaan 
terässulatolla kehitysinsinöörinä
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► Työ on monipuolista ja vaihtelevaa
► Työskennellään yhdessä mm. seuraavien 

tahojen kanssa:
− työkavereiden
− työntekijöiden
− työnjohtajien
− laitetoimittajien
− tuotekehittäjien
− sisäisten toimittajien
− sisäisten asiakkaiden
− materiaalien toimittajien
− korkeakoulujen
− konsulttiyritysten
− urakoitsijoiden



SSAB:llä Raahen terästehtaan 
terässulatolla kehitysinsinöörinä
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► Projektimuotoista työtä ovat esim:
− Prosessinkehitysprojektit 
− Kustannussäästöprojektit
− Tuotekehitysprojektit
− Investointiprojektit

► Projektoimatonta työtä esim:
− Työturvallisuustyö
− Prosessin jatkuva parantaminen
− Pieninvestoinnit
− Raaka-aineiden tuotantotestaukset
− Käyttömateriaalien tuotantotestaukset



Kiitokset 
mielenkiinnostasi!
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