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Puhujat

Per Mickwitz
Suomen ympäristökeskus

Per Mickwitz toimii Suomen 
ympäristökeskuksen (Syke) profes-
sorina ja tutkimusjohtajana. Syke 
tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehi-
tyksen kannalta tarpeellista tietoa, 
osaamista ja palvelua. Mickwitzin 
tehtävänä on luoda edellytykset 
tutkimukselle, jolla tällaista tietoa 

tuotetaan. Hän on viime vuosina tutkinut vihreää 
kasvua sekä erityisesti energia- ja liikennejärjes-
telmien muutosmahdollisuuksia ilmastonmuutoksen 
näkökulmasta.

Sirpa Pietikäinen
Euroopan parlamentti

Sirpa Pietikäinen toimii europar-
lamentaarikkona. Hän on parla-
mentin sisämarkkina-asioiden 
valiokunnan ensimmäinen var-
apuheenjohtaja sekä jäsenenä 
talousasioiden ja tasa-arvoasioiden 
valiokunnissa.  Pietikäinen on 
ollut kansanedustaja vuosina 

1983 - 2003, ja ympäristöministeri vuosina 1991 - 
1995. Järjestötasolla hän toimii parhaillaan mm. 
Globe EU:n puheenjohtajana, eurooppalaisen Al-
zheimer-järjestön johtokunnan jäsenenä sekä Vih-
erympäristöliiton puheenjohtajana.

Xaver Edelmann
World Resources Forum, Sveitsi

Xaver Edelmann on World Resources 
Forumin perustaja ja johtaja. Edel-
man on opiskellut fysiikkaa ja tehnyt 
pitkän uran materiaalitekniikan pa-
rissa tutkijana yliopistoissa ja yrityk-
sissä. Hänellä on useita pitkäaikaisia 
luottamustehtäviä: mm. 1991 - 2006 
hän toimi Sveitsin standardointiyh-

distyksen varapuheenjohtajana, ja vuodesta 1991 
alkaen Sveitsin materiaalitestauksen laboratorioiden 
johtoryhmän puheenjohtajana sekä puhjeenjohta-
jana sveitsiläisessä laadunhallintayhdistyksessä, 
meteorologisessa valtuustossa ja Bodenseen na-
noklusterin hallituksessa. 

Dieter D. Genske
Fachhochschule Nordhausen, Saksa

Dieter D. Genskellä on professuuri 
Nordhausenin ja Liechtensteinin yli-
opistoissa.  Genske on tehnyt merkit-
tävän uran ensin Deutsche Montan 
Technologies DMT:ssä kaupunkien 
eheyttämisprojekteissa Saksassa, 
ja myöhemmin tutkijana ja luen-
noitsijana useissa eurooppalaisissa 

teknillisissä yliopistoissa. Tutkijana Genske on erikois-
tunut uusiutuvaan energiaan liittyviin maankäyt-
tökysymyksiin.
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Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin pormestari 
Anna-Kaisa Ikonen on koulutuksel-
taan yhteiskuntatieteiden tohtori. 
Hän siirtyi pormestarin tehtävään 
vuoden 2013 alussa valtiovarain-
ministeriöstä, jossa hän työskenteli 
hallinto- ja kuntaministerin valti-
osihteerinä. Tampereen kaupungin-

valtuutettuna Ikonen on ollut vuodesta 2009 lähtien. 
Vuosina 2009 - 11 hän toimi apulaispormestarina 
vastaten ikäihmisten palveluista ja terveyttä ja toim-
intakykyä edistävistä palveluista. Pormestarina hän 
johtaa kaupunginhallitusta ja kaupunginhallituksen 
suunnittelukokousta sekä toimii kaupunginjohta-
jana.

Árni Jónsson
Facility Manager, Google, Suomi

Juha Luostarinen
Metener Oy

Juha Luostarinen toimii asian-
tuntijana Metener Oy:ssä ja on 
osallistunut usean biokaasun hyö-
dyntämiseen perustuvan järjest-
elmän toteuttamiseen Suomessa ja 
ulkomailla. Uusimpana hankkeena 
on Joutsaan pian valmistuva yh-
dyskunnan sivuvirroista liikennepolt-

toainetta ja kierrätysravinteita tuottava laitos.

Laura Höijer
Ympäristöministeriö

Laura Höijer toimii ympäristöminis-
teriön tutkimusjohtajana ja vastaa 
muun muassa ministeriön tutki-
muspolitiikan valmistelusta.

Mari Pantsar-Kallio
Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Pantsar-Kallio toimii hallituk-
sen cleantechin strategisen ohjel-
man johtajana työ- ja elinkeinomin-
isteriössä. Vuosina 2007 - 2011 hän 
toimi Suomen cleantech-klusterin 
vetäjänä ja 2000 - 2007 UPM:n 
ympäristöpäällikkönä. Pantsar-
Kallio on toiminut useiden clean-

tech-yritysten hallituksessa ja hänellä on dosentuurit 
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja Helsingin 
yliopistossa.

Markku Andersson
Jyväskylän kaupunki

Markku Andersson on toiminut 
kaupungin- ja kunnanjohtajana  yli 
20 vuotta. Jyväskylän kaupungin-
johtajana hän on ollut vuodesta 
2004. Andersson on ollut Suomen 
Kuntaliiton
valtuuston puheenjohtaja ja tällä 
hetkellä hän on Kuntaliiton hallituk-

sen varapuheenjohtaja.
Andersson on Kuntaliiton edustaja UCLG:n valtuus-
tossa ja CEMRin hallituksessa.
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Mika Mäkeläinen
The Pop-up company

Mika Mäkeläinen on pitkän linjan 
sarjayrittäjä. Hänet valittiin 40 lu-
paavimman eurooppalaisen nuoren 
johtajan joukkoon vuonna 2012, 
ja vuonna 2011 hän sai Suomessa 
Young Entrepreneur of the Year -tun-
nustuksen. Hän on ollut perusta-
massa mm. Siili Solutions Oyj:tä, 
joka listattiin First North -listalle 

vuonna 2012. Mäkeläinen on myös vuonna 2013 
ilmestyneen Taivas + helvetti kirjan toinen kirjoittaja 
ja kustantaja.

Johanna Kirkinen
Sitra

Johanna Kirkinen vetää Sitran 
Resurssiviisas alue -avainalu-
etta, jonka tavoitteena on kehittää 
resurssien viisaampaa käyttöä uus-
ien innovaatioiden ja toimintatapo-
jen kautta yhteistyössä asukkaiden, 
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Avain-
alueen tuloksena syntyy monistet-

tava alueellinen resurssitehokkuuden toimintamalli, 
joka on sovellettavissa ja monistettavissa Suomen 
kaupunkeihin. Sitran kumppanina avainalueessa on 
Jyväskylän kaupunki.

Markku Wilenius
Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Markku Wilenius on tulevaisuu-
dentutkija, jonka hanke keskit-
tyy analysoimaan resurssituot-
tavuuden roolia ja merkitystä 
talouden seuraavassa, nyt liikkeelle 
lähtevässä aallossa, jota hän kutsuu 
kuudenneksi aalloksi. Wilenius on 
pitkäaikainen tulevaisuudentut-
kimuksen professori, joka on tehnyt 

paljon yhteistyötä niin valtiollisten toimijoiden kuin 
yritysten kanssa mm. toimimalla muutaman vuoden 
maailman suurimman yksityisen vakuutusyhtiön Al-
lianzin strategiayksikön johtotehtävissä.

Hanna-Liisa Kangas
WWF

Hanna-Liisa Kangas työskentelee 
ympäristöjärjestö WWF Suomessa 
ilmasto- ja energiakysymysten pa-
rissa. Kangas on väitellyt Helsingin 
yliopistosta ympäristöekonomiasta, 
keskittyen väitöskirjassaan ilmasto- 
ja energiapolitiikan yhteisvaikutuk-
siin.

Jukka Noponen
Sitra

Jukka Noponen on Sitran johtaja 
vastuualueenaan ekologisen kes-
tävyyden teema-alue, resurssivi-
isas- ja hiilineutraali yhteiskunta. 
Aiemmin hän on toiminut Sitran 
ohjelmajohtajana kehittämässä 
cleantech -liiketoimintaa ja rakenne-
tun ympäristön energiatehokkuutta. 
Ennen Sitraa hänellä on pitkä työura 

ympäristökonsultoinnin johtotehtävissä.


