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EDITORIAL
Hello there, it’s ya boy Arttu!
You may have been wondering where the hell the first release of Wuorikautiset has been lingering and after a great amount of procrastination it’s
finally here!
Time flies since it’s already April, and the last exams of this spring season
are just a week away, FINALLY :3 !! I believe we can all agree that this
pandemic sucks big time and for many the days have been the same rat
race with distance learning being mostly the only activity, day after day.
So, I hope you all are doing well! Although Corona has been preventing
us from organizing events on site, fortunately some great remote events
have been able to be arranged.
In high hopes I can’t wait what the
coming fall will bring and maybe
even this viral disease has been
defeated by then!
Wishing you a happy and bright
spring!

Arttu Saikkonen
The Editor
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THE BOARD
The Chairman
AARO ”THE MOUNTAIN” LAMPINEN

Famous for: Having impeccable style and
the body of a Greek god
Wanted for: Operating the infamous VK
gang

The Secretary
JUHA ”FORGER” MALINEN

Famous for: Typing faster than his shadow on a typewriter
Wanted for: His counterfeit of legal
document

The Treasurer

MIKAEL ”STICKY FINGERS” KALLINEN

Famous for: His unorthodox debt collecting
methods
Wanted for: Racketeering

THe Host

JOONAS ”THE POISON” KOVALAINEN
Famous for: Unfun sense of humor
Wanted for: Homebrewing Vodka

The Hostess
TESSA ”PAISTINLASTA” FINNHOLM

Famous for: Making the best canned pea
soup in the world
Wanted for: Smuggling nice rocks

The Head of Studies
OLGA ”THE EX-GINGER” PARTANEN

Famous for: Copying birds’ sounds
Wanted for: Using ear plugs while VK
sitzs

The Head of International Affairs
KSENIA ”THE CATLADY” KOKKONEN

Famous for: Being very allergic to cats
Wanted for: Stealing all the wildcats
around the world

The Director of Communcations
ARTTU ”IPA-LOVER” SAIKKONEN

Famous for: Doesn’t know what deadlines mean
and what they are for
Wanted for: He is innocent but still kinda sus

The Excursion Master
LASSI ”SNUSMUMRIKEN” PEKKANEN

Famous for: Getting away with problems by being a
good talker
Wanted for: Financial crimes

4

5

CHAIRMan's greetings
Greetings my fellow guild members. I’m Aaro Lampinen the current Chairman of the board.
It has been quite a stale start to the year thanks to the ongoing pandemic.
The Corona situation will probably continue until summer. So, I really hope
we can go to Suomenlinna during the Summer and do the Luoto-exqu and
enjoy our oh so wonderful sikajuoma (Swine drink?). Wappu (First of May)
is also closing on us again, at least this year the Aalto community will be
more prepared for it.
My motivation to study has really plummeted during these times and my
sleeping pattern has been even more fucked up than it usually is. I hope
you aren´t experiencing similar problems. I can already see a line of zeroes
in my WebOodi. Well, I already knew that I would be getting fewer credits
during my year as a chairman so it doesn´t really matter. I just need the 20
or so credits to keep Kela satisfied. I ain’t no doctor but I recommend focusing on things that keep you energized and positive, be it reading, studying,
communicating with friends, exercising, or anything else (that isn´t illegal).
The days are getting longer and the sun is shining brighter. Better days are
coming and hopefully, we can hang out face to face when the Autumn semester comes.
Have a sunny Spring!
Aaro Lampinen
Chairman of the board
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Greetings from the IFMMS Vice
President!
A year ago, all nations lived together in harmony. Then everything changed when the Corona virus attacked! And this spelled
disaster for us mining students; no more ISW to go to, no more
awesome parties, no more beer. Only the Hydroxychloroqine can
stop the corona virus, but when the world needed it the most it
vanished. The new hope is the vaccine, and I believe the vaccine
can save the world.
After a year of lockdown I have learned a few important lessons.
I miss my international mining brothers and sisters, not having
an ISW to look forward to has been depressing. The late nights
drinking and partying, laughing and talking, visiting beautiful
countries and meeting all of you miners, geologists, material
chemists and petroleum students. All of this is what has made
me engaged in this organisation. I send a ”SKÅL!” from Norway,
I wish I could visit Finnland and shout ”KIPPIS” in a sauna with
you amazing people. Hope we can celebrate together soon!

With sauna, beer and love,
Daniel Stormer Vadseth
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Greetings from Aachen
Glück auf people of the north, masters of sauna.
Almost a year after a beer brand mutated into a virus, this filth still controls our everyday life and prevents us from seeing each other again. But
nevertheless, in spirit we are with you. I vividly remember 2018, when
things were different. I was with you for the first time and lost myself in
beer, longdrinks and your steaming hot saunas. This week left a lasting
damage on me. Neither can I visit a German sauna without thinking how
much worse it is compared to a Finnish one, nor can I drink beer in it!
But what’s a sauna without friends and beer? Boring and pretty German
(although we have plenty of beer). But that will hopefully change next
year when we’ll finally see each other again. Then we can get wasted in
the sauna again, bath in snow and whip each other with birch twigs (just
like we Germans like our SM fetish best). Until then, we from Aachen
wish you a healthy and successful year.
Nähdään, Moro
Marius Gillessen
PS: Can you tell I like sauna?
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Working at Boliden Kevitsa Mine
Sauli Rytkönen
Hi all!
My name is Sauli Rytkönen.
I started my studies in 2016
and right now I’m doing my
first year in two-year European Mining Course master
program. Also, I have done
multiple student activity
chores for example in Vuorimieskilta.
I have background in material science and engineering where I
did my major studies. As minor studies I did Geoengineering.
I have been working between semesters for example in Epiroc
and in Boliden Harjavalta smelter.
Okay that’s enough about background.
I started as a Mining Engineer trainee in Drill and Blast quality
control at Boliden Kevitsa mine in this year January.
My main task is to handle the measurements of the drill holes
between drilling and blasting so we can see what happens to
the holes (for eg. they go short or collapse). With help of this
information, it is easier to us to find certain problem in whole
process and make haul cycle more efficient, because that is usu-
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ally the bottleneck of the whole mine.
So, what I do in normal workday? Most of the days I collect
data from the field and calculate it open in Excel and do some
CAD-modelling.
As part of the QAQC, the main idea is to find problems and with
help of data try to find solutions. We can think the whole mine as a
huge process where there are multiple moving parts. If we do some
things differently it will in most cases also affect to some other
thing. So roughly with help of the data we do not have to guess but
we have some red line we can follow.
The time here in Kevitsa have been great. I have learned a lot and
it have been a pleasure to work here. As engineer it is important to
understand the big picture. If we get the new idea to do something
in different way, it is important to inform clearly and openly why
we think it is important. If the other people also get the same idea
the movement can happen. So, the communication is the key.
Glück auf!
Here is some pictures from Kevitsa and Lapland nature.
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Working in circular economy
Name: Waltteri Leskinen
Age: 26
Freshman: 2014
Graduated: 2019
Major: Sustainable Metals
Processing + EMREC
Working life: R&D Engineer at
Kuusakoski Oy

“A circular economy (also referred to as ”circularity”) is an economic system aimed at eliminating waste and the continual use
of resources. Circular systems employ reuse, sharing, repair,
refurbishment, remanufacturing and recycling to create a closed-loop system, minimising the use of resource inputs and the
creation of waste, pollution and carbon emissions”. (EMF, 2013;
Geissdoerfer, et.al., 2017; Wikipedia, 2021)
Demand for different resources is constantly increasing, because
of the increase of population and wealth in developed countries,
which are increasing consumption globally. When consumption of goods increases in the other hand the production of wastes and side streams are also promoted. Raw materials are lost

11
to these side streams and to the waste when goods reach their
end-of-life. Could we some how turn waste back to valuable raw
material, minimise the loss of resources or even prevent these
two previous scenarios?
Circular economy is trying to find solutions and answers to these
kinds of problems which are our way of life in 21st century is
causing. Circular economy does not only include innovations
and developed of technology - but It also includes political challenges and decisions. Nowadays we need to decide what and who
we want to support with our choices, do we want to be dependent for some other entity’s resources, and what is the future we
want to preserve for our offspring.
Therefore, I will tell you why it is fascinating to work in circular
economy.
After submitting my thesis, I started working in a small startup, which was focused on finding solutions to recycle different
slags from metal industries and bottom ash from energy plants.
We tried to find methods to recover more valuable and critical
metals from the slags and ashes and find possible markets for the
rest of material which is left after separation. Basically, the products were sand like slag or ash and the metals. Metals were basically in a form, that they could be sold as they were. Nowadays
some of the slags recycled and used in road construction and as a
fertilizer in agriculture.
This experience gave the perspective how much waste we are
producing in our everyday lives. So much metal could be found
from the pile of ash. During our industrial revolution, we have
produced millions of tons of slags and gangue, which still contain
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valuables in relatively high amounts. Some of these piles are still
waiting to be processed and recycled. These old stocks or piles
of slags have become poorer during the time when processing
technology has developed, and they may contain anything under
the surface. People have been recorded to hide all kind of waste in these old piles. Thus, there has been a great uncertainty to
start process them.
Recently two Australian companies, Critical Metals and Neometals, have decided to start Vanadium Recycling plant in Finland
in Pori (Hemgård, Kivistö, 2021). This is a good example of how
increasing demand for critical raw materials and political factors
are causing entities to have interest to process something that
used to be waste. More of these kinds of investments are going to
made and factories to be opened in future.
Materials are developing, becoming stronger and better, but also
more complex than they used to and harder to recycle. The easier
the components are to be removed, more efficient it is to recover
and recycle the valuables. As the time goes, we will have more
material and waste to recycle and more advantage technologies
to perform it. Thus, it is fun to work in an environment where I
can see and experience this all happening.
Currently I am working in Kuusakoski Oy as a R&D Engineer,
and my job is to find, develop and test best recycling methods
for different metals and materials. I like this job because I do not
just have to sit in an office, I can spend time in the processes and
be outside in the yard and do hands-on work. One of my projects is to measure the performance of XRF-separator and try to
program new setups to it, for example to increase the recovery
of copper from non-ferrous fractions. Also, we are trying to find
solutions to recover valuables from reagents, which are basically
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waste from chemical industry.
Kuusakoski Oy’s is recycling around 50% of the car population in Finland, but recycling cars is not the only thing what
we do here. Kuusakoski Oy has refurbish solutions for WEEE,
security and demolition services, and services for special kind
of wastes and materials. Kuusakoski receives lots of used electronics which are either recycled or refurbished. Refurbished
products are usually mobile phones, computers and monitors.
Other company which is doing this is Swappie - I recommend
looking at their website. Security services are certified services,
where the collected material such as x-ray pictures or hard
drives are destroyed. Now there is starting a special recycling
project, where Finnair’s Airbus A319 is going to be recycled by
Kuusakoski.
As a quick summary, why it is fascinating to work in circular
economy. In this kind of field, you can take part of developing
technologies, materials and solutions, or even making of new
legislation. I feel like I can make a difference in this job and
experience it. No one day is not like another, there is always
something new in the world of recycling and something to
discover.
Reference:
Ellen MacArthur Foundation (EMF), 2013a. Towards the Circular Economy vol.2. Isle of Wight
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N., & Hultink, E. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143 (1), 757-768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048
Hemgård, H., Kivistö, M., 2021, Suomeen rakennetaan Euroopan ensimmäinen ympäristöystävällinen vanadiini tuotantolaitos, Materia, p. 54-56.

Wuorikautiset testaa:
testaa:
Sustainable Metals Processing
Part I
Tässä artikkelissa tulemme perehtymään maisterivaiheen “Sustainable Metals
Processing”-pääaineeseen ja sen opintoihin. Ohjelman nimensä mukaisesti sisältää kursseja metallurgisista prosesseista sekä niiden kestävyysaspekteista. Alussa
kaikki käyvät liudan yhteisiä perustason kursseja aiheista kuten mineraalien
prosessointi, pyrometallurgiset ja hydrometallurgiset prosessit, metallien kierrätystekniikka, prosessi mallinnus ja termodynamiikan perusteita. Tämän jälkeen
opiskelijat voivat valita n. 20op paketin syventäviä opintoja edellä mainituista
aiheista pl. prosessien mallinnus (pakollinen KeLa -kurssi).
Yleinen fiilis ohjelmasta on ollut osallistujien mielestä vahvasti positiivinen.
Pienen ryhmäkoon, innostavan opetuksen ja hyvien proffien ja lehtorien vuoksi
motivaatio ohjelmassa on pysynyt korkeana koronasta huolimatta ja suurimmilta osin kaikki pysyneet kärryillä mukana sekä opetuksen että osaamisen kannalta. Käsiteltäviä aiheita on sivuttu kevyesti kandivaiheen opintojen aikana, mutta
syvempi sukellus näihin elektrolyysialtaiden vesiin on ollut mitä mielenkiintoisin seikkailu ja syvällistä osaamista käsiteltävistä aiheista ei ennalta odoteta.
Ohjelman ja opetuksen laadusta voi kertoa sekin jotain, että proffat ovat usein
olleet Ylen haastateltavina alansa asiantuntijoina.
Ohjelman opintojen aikana opiskelija pääsee käsittelemään kestävän kehityksen
ja kiertotalouden kannalta kriittisiä kysymyksiä metallien kestävän tuotannon ja
kierrätyksen saralla samaan aikaan, kun läntinen maailma valmistautuu siirtymään liikenteen sähköistymiseen ja uusiutuvien energiamuotojen varastointiin
ja tuotantoon. Kun kulutus kasvaa, herää kysymys miten nämä rajalliset resurssit
saadaan hyödynnettyä ja uusiokäytettyä paremmin? Ohjelma ei tarjoa siihen valmista ratkaisua, vaan antaa tarvittavat työkalut alan tuleville ammattilaisille olla
osana tämän ongelman ratkaisua. Alempana listaus kursseista periodien mukaan
ja vapaamuotoista kommentointia osallistujilta.
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Periodi 1:
CHEM-E0105 Academic Learning Community
-ALC
-ALC
-ALC
Muita huomioita:
Paljon pöhinää, mutta ainoita CHEM:n kursseja missä mahdollisuus opetella MatLab:ia. Monet asiat tuttuja jo täällä kandin suorittaneille, mutta työmäärältään vie vain muutaman
tunnin per kuukausi ja kestää koko vuoden. Yhtä aamuinen
case mitä vuosi intissä. Hyödyllinen ulkkareille, joillekin
maisterifukseille ja etenkin niille, joilla ei ole kokemusta
Aallosta, työelämästä ja/tai sosiaalisesta interaktiosta, mutta
muuten hukkaan heitettyä aikaa. Sisältää asiaa Aallon Code
of Conductista, työnhausta, kommunikaatiosta, StartUp-toiminnasta ja siitä kuinka plagiointi on pahasta, dippatyö pitää
kirjoittaa ja lähteiden lainaaminen pitää tehdä tietyllä kaavalla, jonka oppii myös dippaa tehdessä tai kandia kirjoittaessa.

CHEM-E6140 Fundamentals of Minerals Engineering and
Recycling
aka Mineraali 1

+Pääsee tekee dänkin videon
+EMC:n opiskelijat ovat myös kurssilla
+Tentti oli hyvä: Sekä laskuja, että teoriaa
+Innostava proffa
+Hyvä tuki laskareille ja lisäpisteitä luentotehtävistä.
+Mineraalien lisäksi elektroniikkaromun kierrätyksestä asiaa
-Luentotehtäviin käytettävissä oleva aika oli ehkä
hieman liian lyhyt
Muita huomioita:
Kurssin aiheet käsittelivät mineraalien prosessoinnin
perusteita siitä miten kivestä tulee rikastetta, joka sitten
myöhemmin käsitellään hydro- tai pyrometallurgisesti.
Puhetta vaahdotusrikastuksesta, mineraalien karakterisointia, erilaisia erotus-/käsittelymetodeja, kiertotaloutta ja urban mining:ia.

CHEM-E6180 Fundamentals of Hydrometallurgy

CHEM-E7130 Process Modeling

+Luentojen toteutus oli syksyn parasta kastia
+Luennoilla oli Kahootteja ja Mari kyseli suoraan opiskelijoilta kysymyksiä, eikä heittänyt kysymystä “ilmoille” koko
kurssille
+Saattoi löytää muutaman EMC:n opiskelijan kurssilta
-Labran selkkarin dedis aivan liian myöhään
-Koska se selkkarin tekeminen on kumminkin aina DL:n
lähellä
-Vierailuja yrityksiin ei voitu järjestää pandemian vuoksi

-Teoriassa tosi hyvä idea, käytännössä ei toimi
-Laskarit speedrunattiin any% tyylillä
-Oletettiin, että osaat käyttää matlabia hyvin
-Kurssi on KeLan puolelta
+Ryhmäprojekti, missä on KeLa - alfoja
+Tärkeetä sisältöä

aka Hydro 1

Muita huomioita:
Käsittelee metallien liuotusta, teollisen mittakaavan elektrolyysiä ja SMP:n ensimmäinen kurssi, missä opetetaan
säännöllisesti ja syvällisemmin HSC-ohjelman käyttöä. Joka
viikko yksi luentotehtävä, yksi excel laskari ja yksi HSC harjoitus, joissa sai hyvin tukea tehtäviin. Luennoilla aktivointi
tapahtui satunnaisille opiskelijoille osoitetuilla kyssäreillä
luennolla käsitellyistä aiheista ja luennon lopussa oli hauska,
mutta informatiivinen Kahoot-kilpailu, jossa testattiin kuinka
hyvin porukka pysyi kärryillä tärkeimmistä asioista ja tarvittaessa tehtiin nopea kertaus aiheeseen.

aka KeLa 1

Muita huomioita:
MatLabilaskuja prosessien mallinnuksesta energia ja
massataseiden suhteen. Kurssilla olisi hyvä, jos taskusta
löytyy perusmatikan kurssit ja ymmärtää yhtälöiden
pyörittelyn aiemmilta kemian ja fysiikan kursseilta.
Viikottain yksi luento ja kaksi laskaria, joista jälkimmäisestä sai läsnäolopisteet vastaamalla quiz:iin.
Kotitehtävistä löytyy pari vaihtoehtoa, joista helpompi
tähtää kolmoseen ja vaikeampi vitoseen.
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Periodi 2:
CHEM-E6100 Fundamentals of Chemical
thermodynamics
aka Termis 1
+Chilli ja mukava proffa
-Termodynamiikka itsessään on niin teoreettista
Muita huomioita:
Kandee käydä kandivaiheessa termis hyvin
läpi niin ei oo niin kivuliasta “:D”
Kurssilla on myös Creative Sustainability
-pääaineesta kourallinen opiskelijoita tuskailemassa.

CHEM-E6130 Metal Recycling Technologies
aka Kierrätys 1
Legit yks syksyn parhaimpii kurssei, jos on hyvä ryhmä.
Pientä jatkoa FMER-kurssille
+/- Creative Sustainability tyyppien kanssa kurssiprojekti
(riippuu ryhmästä)
+ Oikeasti haastava ryhmätyö (viime vuonna litium-ioni
akkujen kierrätys akuista metalleiksi)
+ Aikamme suuri ajattelija Cheek sanoisi HSC:n käytöstä
projektista seuraavaa: “ÄÄRIRAJOILLE!”
-Creative Sustainabilityn tyypit eivät ole käyneet hydro 1
tai MiPro 1 joten toivottavasti et ole porukan ainoa SMP
tyyppi “:D”
-Saattaa tarvita kurssin ulkopuolisen Hydrometallurgy and
Digitalization specialistin jeesiä HSC:n kanssa kikkaillessa
Muita huomioita:
Hyvää käytännönläheistä kierrätyssettiä. Viikottaisia
luentoja, yhteinen ryhmäprojekti ja tentti. Työssä ensin
suunniteltiin viikottain käsittely prosessit mineraalien, hydron ja pyron osalta HSC:ssä ja etsittiin artikkeleita liittyen
ryhmäraporttiin, joista lopuksi koostettiin oma esitelmä perusteluineen akkujätteen kierrätyksestä ja prosessoinnista.

CHEM-E6160 Fundamentals of
Pyrometallurgy
aka Pyro 1

+Tentissä laskuja ja kirjallisia kyssäreitä
Muita huomioita:
Totta puhuen hyvä kurssi, mutta vähän mitäänsanomaton. Kertoo miten puskemalla
energiaa ja kontrolloimalla eri muuttujia aina kuonasta kaasufaasiin saadaan
rikasteesta metallia. Kolme oppimispäiväkirjaa, viikottaisilla laskareilla ohjattu
projekti ja tentti. Ensimmäinen kunnon
pyrokurssi Aallossa opintonsa suorittaville, ellei tilannetta ole korjattu kand
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Periodi 3:
Tässä vaiheessa opinnot muuttuvat oman suuntauksen mukaisiksi ja
pääsee valitsemaan kursseja, mihin haluaa erikoistua. Tämän vuoksi
myös kuvailut kursseista voivat olla hieman puutteellisia.
CHEM-E6165 Unit Processes in Pyrometallurgy

aka Pyro 2

+ISO PLUSSA labrasta ja selkkkarista: mielenkiintoinen aihe metallien pelkistymisestä kestävyys aspektilla.
+SSAB:n luento oli tosi hyvä ja mielenkiintoinen
-Selkkari ei vaikuttanut kurssiarvosanaan
Muita huomioita:
Jatko-osa pyro 1:lle missä mennään ilmiöiden
soveltamiseen käytännössä. Käsitellään erilaisia
yksikköprosesseja missä on paljon lämpöenergiaa
ja metalleja/mineraaleja, niiden taloudellisuutta
ja ympäristöystävällisyyttä. Silmiäavaava kurssi
metalliteollisuuden kestävyyskysymyksistä ja
energian tarpeesta.

CHEM-E6185 Applied Electrochemistry and
Corrosion
aka Hydro 2
+Hydro 1:stä tuttu erinomainen ote ja mielenkiintoiset luennot
+Frasselta tulee myös luentoa aiheesta
+Ei tenttiä, suoritus laskareilla ja luentokyssäreillä
-Vierailu mahdollisesti peruttu
Muita huomioita:
Syvempi sukellus sähkökemian ja epäorgaanisen
kemian maailmaan. Enemmän reaktiokinetiikkaa, mittaustekniikkaa, korroosiota, sen estämistä, suunnittelutyötä ja materiaalien valintaa
ympäristön mukaan. Arvokas kurssi teollisuuteen
sisältäen kuusi laskaria, kolme labrakertaa ja
(riippuen vuodesa ja koronatilanteesta) vierailun
alan yritykseen.

CHEM-E6145 Unit Operations in Mineral
Processing and Recycling
aka Mineraali 2
+Tiukkaa asiaa koko mineraalien rikastus
ketjusta
-Kurssin ajoitus 3-4 periodeissa päällekäin,
joten aiheuttaa tekemistä tenttiviikolle
+Semihelpot laskarit
Muita huomioita:
Jatko-osa mineraali 1:lle. Perehdytään syvemmin mineraalien rikastukseen, sen yksikköprosesseihin ja siihen mistä metallit tulevat. Asiaa
mineraalien murskauksesta, jauhatuksesta,
jaottelusta ja vaahdotuksesta syvemmin, ja annetaan opetusta laitteiston mitoituksesta, mikä
on pirun tärkeää alan ammattilaisena. Opetustahti on rauhallinen: kaksi luentoa ja laskari
per viikko, kokonaisuutena pitää palauttaa 1
excel ja 4 HSC harjoitusta, joihin kaikkiin saa
hyvin tukea ja vastauksia kysyttäessä. Tämän
lisäksi tentti ja powerpoint-esitys jonkin metallin vaahdotusrikastuksesta.
CHEM-E6105 Thermodynamics of Solutions D
aka Termis 2

+Sama proffa
-Thermo teoriaa
Muita huomioita:
Käytännössä tasapainoreaktioita energian ja
aineen suhteen. Sisältää luentoja, laskareita,
ryhmätyön ja tentin.
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Periodi 4:
CHEM-E6115 Thermodynamics of Modeling and Simulation D
aka Thermis 3/KeLa 2
Yleinen kommentti/ilme: Kurssista ei vielä kirjoittamishetkellä lisätietoja, mutta rakentaa aikaisempien kurssien tietoihin prosessien mallinnuksesta, niiden simuloinnista ja termodynamiikasta. Tärkeää settiä.
CHEM-E6235 Circular Economy for Materials Processing
aka Kierrätys 2
Yleinen kommentti: kurssilla työskennellään erilaisten projektien kanssa. Viikottaiset luennot, myco-quizzit ja poikkitieteellinen projektityö.
Vuonna 2021 aiheina oli kierrätyskäytännöt ja kiertotalous kehitysmaissa, rakennuspuun kierrätys, metallien 3D printtaus ja kaivoksista syntyvän sivukiven hyödyntäminen. Projektit tehdään sustainability tyyppien
kanssa, paikat ovat rajalliset ja SMP:n opiskelijoilla suosituksena esitietona Metal Recycling Technologies käyminen.
CHEM-E7170 Design Project in Chemical Engineering, Part A
aka TeSu 1
Yleinen kommentti: Kurssista ei vielä kirjoittamishetkellä kokonaiskuvaa. TeSu on kuuleman mukaan haastavaa ryhmätyönä tehtävä kurssi
joka jatkuu seuraavaan vuoteen Part B:llä. Hyvä ja tärkeä kurssi mikäli
joskus uskoo törmäävän tilanteeseen, missä pitää olla mukana suunnittelemassa tuotantolaitosta tai niihin muunnoksia, eli lähes kaikilla korkeakoulumme opiskelijoilla.
Teksti & Kuvat: SMP Weljet
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ISW Valheim
Tarina excursio matkasta Valheimin villiin pohjolaan malmiesiintymien luvattuun maahan, jossa miehet ovat
rautaa ja laivat laivantekoaineesta.
Ajattelija, -21

Niin baljon borgganoita :DDD
Borggana-Odin, -21
Seikkailumme ISW Valheimiin lähti käyntiin perjantai iltana 12.3.2021.
Korona turvalliseen tapaan tämä seikkailu järjestettiin etänä virtuaalisessa Valheimin maailmassa, johon kirjoittamishetkellä kuusi miljoonaa
matkailijaa oli suunnannut. ISW matkaseurueeseen kuului Norden,
Björn, Jermu, Meikämussoliini, Rautio, Maikki, Aaro, Ouzo, Joukahainen, Teemu Teekkari, Jörgen Jönssi ja Sami.

Valheimin kiltahuone 200. päivän aamuna
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Varsinaisen peliarvostelun osalta peliä ehkä parhaiten kuvaisi meditatiiviseksi viikinki minecraftiksi. Kyseessä on pienen studion Skandinaavinen early access sandbox seikkailu, missä pelataan tuonpuoleiseen siirtyneitä viikinkejä, jotka taistelevat hirviöitä vastaan, valmistavat aseita
ja tutkivat pelimaailman erilaisia biomeja samalla tuottaen elintärkeitä
tuotteita kuten työkaluja, laivoja, simapönttöjä ja koksia. Teoksena pelin
graafinen ulkoasu ei kilpaile viimeisimpien Triple-A tuotantojen kanssa
vaan muistuttaa pikemminkin 2000-luvun alun teoksia joka yhdistettynä
eri biomien väri- ja äänimaailmaan luo mukavan rentouttavan ja taiteellisen kokonaisuuden, missä mieli lepää rennon seikkailun ja rakentelun parissa. Parhaiten ehkä pelin ja sen myyntilukujen puolesta puhuu
ensimmäisen illan “rento” pelailu, joka päättyi ensimmäisten huomattua
kellon olevan reippaasti jo lauantai aamun puolella.

Tähän kohtaan päättyy pelin spoiler-vapaakuvailu ja alempana
tarkastellaan peliä yksityiskohtaisemmin.

Silja Symphony on rantautunut Tukholmaan ja suurin osa matkustajista on jo matkalla Sergelin torille juhlistamaan onnistunutta
merimatkaa
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Jokainen excuilija saapui paikalle yksityiskyydillä korpin siivin Odinin
äänen kuiskiessa korvaan tuulen ja sateen piiskaten kuin Extra Dry
denssi sunnuntaiaamuna krapulan jälkeen. Alun huolestuttavasta säästä
huolimatta perillä odotti kaunis ja aurinkoinen keli, muinainen kivikehä
ja kaunis metsäinen niitty täynnä iloisia metsäneläimiä valmiina toivottamaan retkeläiset tervetulleiksi. Moni excuilija sai hieraista esikrapulaisia silmiään huomatessaan suunnattoman mustan korpin puhuvan heille
ja raakkuen ohjeita suoraan isolta pampulta Odinilta itseltään varoittaen
metsän vaaroista sekä asianmukaisen ravinnon ja pukeutumisen tärkeydestä näillä pohjoisilla mailla.
Pelin ensimmäiset päivän lähtivät liikkeelle nopeasti metsästyksen ja
kiltiksen rakentamisen merkeissä sekä valmistautuessa ensimmäiseen
ryhmällä tehtävään pomotaisteluun. Mikäli aioimme edetä seuraavalle
alueelle ja saada kaivostoiminta käyntiin, meidän piti voittaa Meadows:ia
vartioiva ELY-keskuksen loppuvastus nimeltään Eikthyr, jonka jälkeen
kaivoslupamme olisivat kunnossa. Saatuamme excubussin ensimmäiset
iteraatiot valmiiksi ei kestänyt kauan kun lupakirjat olivat kourassa ja
lähdimme suuntaamaan kohti pohjoisen malmikenttiä, jotka sijaitsivat
mustassa metsässä.

Excubussit valmiina kiltiksen takana
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Black Forestiin saapuessa meitä odotti vastaanottokomitea, joka näytti koostuvan Elokapinan mielenosoittajista, jotka olivat saaneet vihiä
vastikää myönnetystä malminetsintäluvasta. Väkijoukosta löytyi niin
puna-vihersilmäisiä metsäkääpiöitä kuin myös langanlaihoja luurankoja
ja sattui paikalle eksymään jopa yksi peikko, jonka pää myöhemmin päätyi allekirjoittaneen seinälle. Löydettyämme rikkaan kupariesiintymän
päätimme nimetä alueen Kevitsaksi, johon rakensimme aidatun turvatalon ja pojat päättivät siellä ottaa vähän lepiä ennen alkavaa uurastusta.
Kylmien pohjoisen öiden vuoksi päätettiin lämmitys hoitaa ruotsalaiseen
tapaan hyödyntäen toisten hahmojen ruumiinlämpöä.

Yön saapuessa lämpötila putoaa ja selviytyminen saattaa vaatia innovatiivisia ratkaisuja

Mielenosoitukset kaivostoimintaa ja
luonnon monimuotoisuutta tukevia
avohakkuita vastaan jatkuivat, jonka
vuoksi päätimme lähteä neuvottelemaan paikallisen peikon luolaan, missä
pelaajamme tajusivat, että suljetussa
tilassa oleminen kymmenen metriä
korkean ja kaksi tonnia elopainoltaan
hipovan peikon kanssa ei välttämättä
ole hyvä idea. Neuvotteluiden lopputuloksena oli yksi kuollut peikko, työrauha kaivokselle ja neljä hautakiveä
Rest in pieces Jermu, Sami, Joukahainen
urheille neuvottelijoille.
ja Maikki
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Kaivostyön jälkeen siirryimme
kivikaudesta pronssikauteen, mikä
mahdollisti uusien työkalujen,
excubussi 2.0:n ja simapönttöjen valmistuksen. Bussimme vei
meidät kohti länttä, josta löytyikin
ystävällisen kauppiaan lisäksi Black
Forestiakin synkempi alue Swamp,
jossa pääsimme tutustumaan paikalliseen majoitukseen ja erinäisiin kulttuurikohteisiin, mutta matka ei sujunut ongelmitta, sillä merimatkan aikana seikkailijoiden kimppuun hyökkäsi
villi Gyarados, joka melkein hajotti bussin. Paikalliset hostellit jättivät paljon
toivomisen varaa, mutta tutkimalla viemäristä löytyneitä mustia kerrostumia pääsimme rautakaudelle.

Paikalliset hostellit jättivät paljon
toivomisen varaa, mutta tutkimalla
viemäristä löytyneitä mustia kerrostumia pääsimme rautakaudelle.
Suo on kirjoittamishetkellä viimeiNyky-yhteiskuntaa puhutteleva post-moderni
taideteos vai jättiläisen pääkallo?
sin ryhmällä saavutettu biomi tosin
urheimmat seikkailijamme ovat jo edenneet sitäkin pidemmälle vuoristoon
etsimään uusia esiintymiä. Näillä näkymin peli-into ei ole laantumassa tämän
pahemmin ja iteroimalla aloitusalueen kivipaasista voidaan päätellä, että ainakin kolme bossia on vielä voittamatta ja sama määrä uusia biomeja tutkittavaksi. Wuorikautiset raportoi tilanteen kehittymisestä.

Excubussi 3.0: Swampaloo.

70-metriä korkea Lenin patsas osoittamassa
etelään kohti kommunistista utopiaa.

