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KIRSTI LOUKOLA-RUSKEENIEMI
(paneelin pj.) (toimialajohta-
ja, työ- ja elinkeinoministeriö)
FT, dos. Kirsti Loukola-Rus-
keeniemen tutkimusaiheita
ovat mustaliuskeet, malmi-
esiintymien luontaiset tausta-
pitoisuudet, arseeni ja eloho-
pea, kaivosympäristöt sekä

ympäristögeokemian matalan lämpötilan proses-
sit. Loukola-Ruskeeniemi on toiminut teknillisen
geologian professorina TKK:lla (nyk. Aalto-yliopis-
to) vuosina 2003–2008 sekä GTK:n toimialapääl-
likkönä 2008–2012. Loukola-Ruskeeniemi on
vuodesta 2012 alkaen ollut kutsuttuna työ- ja elin-
keinoministeriön toimialajohtajana, jonka vastuu-
alueena on kaivannais- ja metallinjalostusteollisuus.
Loukola-Ruskeeniemi on hoitanut monia kansain-
välisiä tehtäviä vuodesta 1988 alkaen, esim. Unes-
con IGCP-projektien johtotehtäviä 15 vuoden
ajan. Kotimaisista luottamustehtävistä merkittä-
vimpiä on Suomen Akatemian L&T-toimikunnan
jäsenyys ja geotieteiden rakenteellisen kehittämi-
sen hankkeen vetovastuu opetusministeriön alai-
suudessa. OECDn korkean tason teräskokouksessa
Loukola-Ruskeeniemi veti Suomen delegaatiota
ministerin sijaisena vuonna 2016.

PIETARI SKYTTÄ (yliopistot)
FT, dos., apulaisprofessori Pie-
tari Skyttä on rakennegeolo-
gi, jonka kiinnostuksen koh-
teina ovat kallioperän raken-
teet eri mittakaavoissa ja ra-
kennegeologisen osaamisen
soveltaminen mm. kallioperän
kehityshistorian ymmärtämi-

seksi, sekä kalliorakentamisen, pohjavesigeologian
ja malminetsinnän tukena. Skytällä on laajaa ko-
kemusta kallioperätutkimuksista eteläisestä Suo-
mesta ja Skelleften alueelta Ruotsista, joissa hän
on toiminut jatko-opiskelijana ja post-doc-tutki-
jana. Tähänastiset tutkimukset ovat painottuneet
rakennegeologiseen analyysiin ja 3D-mallinnuk-
seen. Nykyiset kehityskohteet liittyvät 3D-mallin-
nusmenetelmien kehittämiseen käyttäen hyväksi
uusimpia aineistoja, esim. laser-keilausdataa. Skyttä
on aktiivisesti mukana kehittämässä Turun alueen
geologian koulutusta ja tutkimusta sekä yhteispoh-
joismaisia verkostoja (esim. Nordic 3D geological
modelling). Opetustyöstä Skytällä on kokemusta
Helsingin ja Turun yliopistoista, TKK:sta (nyk.
Aalto-yliopisto) ja Luleån teknillisestä yliopistosta
Ruotsista.
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JUHO TAPIO (opiskelijaedustus)
FyO Juho Tapio on 22-vuo-
tias geologian opiskelija Ou-
lun yliopistosta, jossa hän
aloitti opinnot syksyllä 2013.
Hän opiskelee neljättä vuotta
pääaineenaan geologia ja mi-
neralogia, ja kirjoittaa parhail-
laan kandidaatin tutkielmaa

Otanmäen REE-esiintymästä. Juho on opiskele-
misen lisäksi toiminut luottamustehtävissä Oulun
geologian opiskelijoiden ainejärjestössä Nikoli
ry:ssä. Hän oli vuonna 2015 järjestön puheenjoh-
taja ja toimii nyt vuonna 2016 järjestön rahaston-
hoitajana. Opiskelijajärjestötoiminnan lisäksi Juho
on opiskelijajäsenenä Oulun Kaivannaisalan tie-
dekunnan johtoryhmässä ja koulutustoimikunnas-
sa.

HELI LALLUKKA (Työterveyslaitos)
FM Heli Lallukka on Työter-
veyslaitoksella pölyanalytiikan
erityisasiantuntijana työsken-
televä geologi. Monipuolinen
työnkuva sisältää pölyanaly-
tiikkaan liittyvää asiakaspalve-
lua ja hallinnollista työtä, laa-
tu- ja kehittämistyötä sekä

viestintää ja koulutusta. Geologitaustaansa Heli
pääsee hyödyntämään erityisesti kaivosten asbesti-
kysymysten parissa, minkä vuoksi hän on suorit-
tanut Oulu yliopiston järjestämän kaivosalan täy-
dennyskoulutuksen, GeoProsPD:n.

PERTTU MIKKOLA (GTK)
FT Perttu Mikkola ajautui en-
simmäisen kerran GTK:lle ke-
sätöihin toisen opiskeluvuo-
den jälkeen kesäksi 1996.
Tuolloin alkanut taival kallio-
peräkartoituksen parissa on
jatkunut Kuopiosta käsin näi-
hin päiviin asti, joskin matkan

varrella kallioperäkartoituksesta on tullut GTK:n
strategiamuutosten yhteydessä malmipotentiaalin
arviointia ja alueet ovat vaihtuneet Kainuun ja Poh-
jois-Karjalan kautta Keski-Suomeen. Mikkola on
osallistunut GTK:n laatujärjestelmän luomiseen
kallioperäkartoituksen osalta, uusien tietojärjestel-
mien määrittelytyöryhmiin sekä toiminut kallio-
peräpuolen havaintoaineistovastaavana ja geologi-
sen osaamisen edustajana erilaissa sovellus- ja pal-
velukehitystöissä.

HANNA JUNTTILA (Terracore)
FM Hanna Junttila aloitti työ-
uransa assistenttina Oulun yli-
opistossa, jossa hän teki myös
jatko-opintoja sekä toimi pro-
jekteissa, jotka liittyivät kai-
vosvesien puhdistukseen sekä
rikastustekniikkaan. Yliopis-
touran jälkeen Junttila siirtyi

oululaiseen Specimiin geologian puolen myynti-
päälliköksi. Tällä hetkellä hän työskentelee liike-
toiminnan kehittämispäällikkönä TerraCore Inter-
nationalissa, joka on kairasydänten hyperspektri-
kuvantamis- ja analyysipalveluita tarjoava yritys.
Junttilan vastuualueella on liiketoiminnan kehit-
täminen sekä mittausprojektien hallinta.
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