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Metallinjalostajan palkinnon saajat 2017: 
 

 
 
 
Jauhatusteknologian myyntipäällikkö Harri Hokka, Outotec 
 
Palkintoperusteet:  
 
Outotec esittää Metallinjalostajan palkinnon 2017 saajaksi Outotecin jauhatusteknologian 
myyntipäällikköä (Sales Manager - Grinding Mills), diplomi-insinööri Harri Hokkaa. 
 
Myyntipäällikkö Harri Hokka (s. 1953) on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisen 
korkeakoulun Vuoriteollisuusosastolta vuonna 1979. Hänellä on yli 38 vuoden työura 
mineraalitekniikan tutkimuksessa, rikastamoiden käyttötehtävissä ja mineraalitekniikan 
teknologian myynnissä. Valmistuttuaan Harri Hokka aloitti tutkijana VTT:n Metalli- ja 
mineraalitekniikan laboratoriossa vuonna 1979. Hän siirtyi prosessi-insinööriksi Boliden Mineral 
AB:lle Ruotsiin vuonna 1984. Vuosina 1989-1994 hän toimi käyttöinsinöörinä Outokumpu Mining 
Oy:n Pyhäsalmen kaivoksella ja vuonna 1994 hänet nimitettiin rikastamon päälliköksi Outokumpu 
AS:lle Norjaan. Palattuaan Norjasta vuonna 1997 hänet nimitettiin Outokumpu Mining Oy:n 
vanhemmaksi rikastusinsinööriksi. Vuonna 2001 Harri Hokka siirtyi Outokumpu Mining Oy:n 
rikastamon päälliköksi Australiaan ja vuosina 2002- 2011 hän toimi Outotec Minerals Oy:n 
rikastamolaitteiden myyntipäällikkönä. Tämän jälkeen hän on toiminut rikastamoiden teknologia-
asiantuntijana, rautamalmien rikastamoteknologioiden sekä jauhinmyllyjen myyntitehtävissä.  
Jauhatusteknologian myyntipäällikkönä Harri Hokka on toiminut vuodesta 2016. 
 
Harri Hokan monipuolinen ja kansainvälinen työura rikastamoilla on antanut hänelle erinomaisen 
pohjan toimia laaja-alaisena mineraalialan teknologioiden asiantuntijana laitemitoituksessa, 
rikastamolaitteiden toimituksissa ja rikastamojen operaatioissa, joissa kaikissa tarvitaan niin 
prosessi- kuin teknistä osaamista. Työkokemuksensa kautta hän on luonut laajan 
asiakasverkoston ja hän onkin suosittu yhteistyökumppani asiakkaiden ja kollegoiden parissa. 
Asiantuntijuuttaan hän on myös halunnut viedä eteenpäin toimimalla mentorina nuoremmille 
insinööreille. Harri Hokka on luonteeltaan avoin, ennakkoluuloton ja yhteistyöhaluinen ja hänen 
kanssaan on miellyttävä tehdä yhteistyötä. 
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Kehitysinsinööri Riku Kanniala, SSAB Europe Oy 
 
Palkintoperusteet: 
 
SSAB Europe Oy esittää Metallinjalostajan palkinnon 2017 saajaksi Kehitysinsinööri Riku 
Kannialaa Raahen terästehtaalta. 
 
Riku Kannialan 40-vuotinen ura alkoi Rautaruukki Oy:ssä 1977 yleisvuorottajan tehtävässä 
masuuniosastolla. Masuunin valvomonhoitajana Kanniala toimi 20 vuotta aina vuoteen 1997 asti. 
Kuitenkin hän oli mukana jo 80-luvun puolivälissä kehittämässä Raaheen maailman ensimmäistä 
digitaalista masuunin automaatiojärjestelmää. 1990-luvun alussa Kanniala oli tuomassa vahvaa 
käyttäjäkokemusta masuunin asiantuntijajärjestelmän sekä uuden raudanvalmistuksen 
ohjausjärjestelmän Mastin kehittämiseen. Tällöin luotiin pohja maailman energiatehokkaimpien 
masuunien kehittämiselle. 
 
Masuunien peruskorjausprojektien jälkeen vuonna 1997 Kanniala valmistui teknikoksi Oulun 
teknillisestä oppilaitoksesta, taustalla valtava kiinnostus automaatioon ja prosessinohjaukseen. 
Samana vuonna hän siirtyi järjestelmäasiantuntijan tehtävään, jossa hän pystyi hyödyntämään 
vuosien mittaan kertynyttä osaamista masuuniprosessista. Vuonna 1998 hän siirtyi 
rautatuotannon kehitysteknikon tehtävään, ja kehitti edelleen osaamistaan kouluttautumalla 
insinööriksi Oulun seudun AMK:sta vuonna 2001. Tämän jälkeen Riku Kanniala on toiminut 
rautatuotannon kehitysinsinöörin tehtävässä. Diplomi-insinöörin tutkintoon tähtäävät opinnot 
ovat loppusuoralla. 
 
Riku Kannialalla on ollut merkittävä rooli 1990-luvulta lähtien rautatuotannon alueen investointien 
suunnittelussa, toteutuksessa ja käyttöönotossa. Näistä mainittakoon masuunin raaka-aineisiin ja 
panostukseen liittyvät asiat pellettiajoon siirryttäessä, kuonan suoragranulointi ja hiili-injektio.  
Tänäkin päivänä käytössä olevat masuunin ohjausjärjestelmän operointinäytöt ovat pitkälti Riku 
Kannialan käsialaa 80-luvulta ja pohjautuvat vahvaan operaattorikokemukseen masuuniprosessin 
tarpeista. Hän on myös ollut osallisena kansainvälisissä tutkimushankkeissa ja osakirjoittajana 
lukuisissa julkaisuissa erityisesti liittyen koksin käyttäytymiseen ja masuunin pesän ilmiöihin. 
Tiedon jakamisessa uusille käyttäjä- ja tutkijapolville on Kannialalla ollut erityinen merkitys. 
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Johtaja Mauri Kauppi, Outokumpu 
 
Palkintoperusteet: 
 
Outokumpu Oyj, Outokumpu Stainless Oy ja Outokumpu Chrome Oy esittävät vuoden 2017 
Metallinjalostajan palkinnon saajaksi johtaja Mauri Kauppia. 
 
Mauri Kauppi tuli ensimmäisen kerran Outokummulle Tornioon kesätöihin vuonna 1974.Silloin 
tehtaalla oli vain yksi ferrokromiuuni, ja Kauppi aloitti työt sintraamolla. Hänen opintojensa 
aikana syntyi paatos terästehtaan rakentamisesta Tornioon, ja Kauppi pääsi tehtaalle 
diplomityöntekijäksi. 
 
Oulun yliopistosta diplomi-insinööriksi valmistuttuaan Mauri Kauppi on työskennellyt koko 
työuransa Outokummun Tornion tehtailla, erityisesti ferrokromitehtaalla. Kauppi aloitti 
insinööriharjoittelijana ja on edennyt käyttöinsinööri- ja erilaisten päällikkötehtävien kautta koko 
ferrokromitehtaan johtajaksi. Lisäksi hän on työskennellyt yli viiden vuoden vastuullisen jakson 
terässulaton ja kuumavalssaamon johtajana. 2000-luvulla hän on vastannut muun muassa 
kromituotannon myynnistä, ja tänä kesänä hän siirtyi johtamaan ferrokromitehtaan sulatusuuni 
3:n operatiivista toimintaa. 
 
Ferrokromin valmistuksesta ja teknologiasta Kauppi tietää käytännössä kaiken. Ei ole asiaa, mihin 
hän ei olisi pitkän ferrokromiuransa aikana törmännyt. Kun Outokumpu suunnitteli uuden 
ferrokromiuunin rakentamista, Mauri Kauppi nimettiin suunnittelemaan tuotannon myyntiä. 
Hänen taustatyönsä ansiosta yhtiö pääsi hyvin markkinoille ja suunnitellun myyntistrategian 
ansiosta ferrokromitehdasta voidaan ajaa koko ajan täysillä ja tuotantokustannukset on voitu 
minimoida. 
 
Alallaan Mauri Kauppi on yksi arvostetuimmista asiantuntijoista maailmassa. Usein 
konferensseissa tai tapahtumissa asiakkaan, tuottajan tai alan järjestön edustajat kyselevät 
hänen mielipidettään teknisestä tai kaupallisesta, yksityiskohtaisestakin asiasta. Kaupin antamiin 
ohjeisiin ovat kaikki tyytyväisiä. Tästä ominaisuudesta hyvä osoitus on se, että häntä pyydetään 
jokaiseen merkittävään konferenssiin puhumaan teknisistä tai kaupallisista teemoista. Kauppi on 
International Chromium Development Associationin eli ICDA:n hallituksen jäsen, ja lisäksi hän on 
ICDA:n johtoryhmän jäsen. 
 
Strategisen ajattelun lisäksi Mauri Kauppi on erittäin hyvä verkostoutumaan myynnin kannalta 
tärkeiden ja oikeiden sidosryhmien kanssa. Hän myös osaa jakaa osaamistaan: esimerkiksi 
verkostoitumisen taito ja hyvien kauppojen tekotavat ovat auttaneet kollegoita Outokummulla 
ymmärtämään koko liiketoimintaympäristöä paremmin. Sekä ympäri maailmaa että omalla 
tehtaalla. 
 
Kaupin hienoimpia ominaisuuksia on selvitä yllättävistä tilanteista rauhallisesti, mutta 
päättäväisesti. Hänen avulias luonteensa yhdistettynä valtavaan tekniseen tietämykseen on 
mainio keino tuottaa todellista lisäarvoa, sekä Outokummulle että Outokummun asiakkaille. 
Hänessä on sitkeyttä ja oivaltavaa kykyä toimia alati muuttuvassa ympäristössä. 
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Projektiosaston asiantuntija Pauli Kuisma 
 
Palkintoperusteet: 
 
Pauli Kuisma on toiminut Boliden Harjavalta Oy:n palveluksessa yli 40 vuotta. Hän on toiminut 
useiden vuosien ajan yhtiön rikkihappotehtaiden käyttötehtävissä ja myöhemmin 
projektiosastolla rikkihappotehtaiden projektinhoitotehtävissä sekä edustanut yhtiön 
asiantuntemusta myös ulkomaan komennuksella. Pauli Kuisma on opiskellut työn ohella AMK-
insinööriksi.  
 
Pauli Kuisma on kokemuksellaan ja osaamisellaan ansainnut erittäin arvostetun aseman 
rikkohappotehdas-osaajana. Hänen osaamistaan on käytetty ennen-kaikkea Boliden Harjavallan 
toimintojen kehittämisessä, mutta myös Boliden-konsernin muiden laitosten happotehtaiden 
hyödyksi. 
 
Reilun kolmenkymmenen vuoden kokemuksen jälkeen erilaisissa käyttötehtävissä Pauli Kuisma 
siirtyi vuonna 2007 työskentelemään investointiprojektien parissa. Viime vuodet hän on ollut 
avainasemassa uuden, nyt rakenteilla olevan, rikkihappotehtaan investointiesityksen taustatyön 
tekemisessä, vastaten mm. tehtaan esisuunnitteluprojektista. Uuden happotehdasprojektin 
organisaatiossa hän toimii vanhempana projekti-insinöörinä. 
 
Pauli Kuisma on organisaatiossa sekä arvostettu rikkihappotehtaiden prosessi-asiantuntija, että 
pidetty työtoveri. 
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Teknologiajohtaja TkL Ilkka Lahti, Ovako Imatra Oy Ab 
 
Palkintoperusteet: 
 
Esitämme, että teknologiajohtaja, TkL Ilkka Lahti palkitaan Metallinjalostajan palkinnolla 2017. 
 
Ilkka Lahti on syntynyt 16.6.1953 Kurikassa. Hän on koulutukseltaan tekniikan lisensiaatti ja tuli 
yhtiön palvelukseen Imatran terästehtaalle 3.1.1977. 
 
Ilkka Lahti aloitti tehtaalla diplomityöntekijänä. Syyskuussa 1978 hän siirtyi tutkijaksi tehtaan 
kehityskeskukseen ja on sen jälkeen toiminut eri tehtävissä mm. tutkimusinsinöörinä, 
erikoistutkijana, karkeavalssaamon päällikkönä ja tuotekehityspäällikkönä. Vuosina 1987-1989 
Lahti työskenteli Hollannissa SKF-ERC:llä nimikkeellä Senior Research Engineer. Sen jälkeen hän 
palasi Imatran terästehtaalle. Hänen nykyinen tehtävänsä on teknologiajohtaja. 
 
Ilkka Lahti on osoittanut työssään monipuolista osaamista, kokonaisnäkemystä ja tarkkuutta. Hän 
on sitoutunut ja vastuuntuntoinen kaikessa tekemisessään. Osaamisen ja kokemuksen tuoma 
rauhallisuus ja itsevarmuus huokuvat. Hänen asiantuntemuksensa laaja-alaisuuden takia hän on 
saavuttanut niin asiakkaiden kuin henkilöstön luottamuksen ja arvostuksen. 
 
Ilkka Lahti on osallistunut uransa aikana erittäin moniin erilaisiin tuote- ja 
prosessikehitysprojekteihin. Hän on ollut pitkäjänteisesti mukana kehittämässä kiistatta 
maailman parasta lastuttavaa koneenrakennusterästä, jonka asiakkaat tuntevat nimellä Ovakon 
M-teräs.  
 
Ilkka Lahden vapaa-ajan on aina täyttänyt perhe, lemmikkieläimet ja luonto. Hänelle ominaisella 
perinpohjaisuudella Lahti on perehtynyt luonnon antimiin ja niiden monipuoliseen käyttöön ja on 
välittänyt tätä tietoa myös työyhteisössään. Pakurikäävän positiivisista terveysvaikutuksista 
Ilkalla on vankkumaton näkemys. 
 
Ilkka Lahti on ammattitaidollaan ja asiantuntemuksellaan vaikuttanut merkittävästi Imatran 
terästehtaan pysymiseen kilpailukykyisenä. Hänen kädenjälkensä on näkynyt ja näkyy vielä 
pitkään tehtaan tuotteissa ja tuotestrategiassa. 
 
 
 
 
Technical Manager Rauno Peltonen, Aurubis 
 
Palkintoperusteet: 
 
Rauno on vuosikymmenien ajan kokemus johtotehtävistä valssattujen kuparituotteiden tekniseltä 
sekä kaupalliselta puolelta. Uransa aikana hän on tehnyt läheistä yhteistyötä konsernin kaikkien 
toimipaikkojen kanssa. Työtoverina Rauno on luottohenkilö. Hänen puoleensa on aina ollut helppo 
kääntyä. Vuosien aikana vaihtelevat työnkuvat ja asemat ovat vieneet häntä paikasta toiseen. 
Raunon sitoutuminen ja vastuunkanto on ollut järkkymätön.  


