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Veisitkö roskat, 
Mikko Harju?
Palstalla kysytään tunnetuilta 
suomalaisilta heidän suhteestaan 
luontoon ja kierrätykseen. 
Vastausvuorossa muusikko 
Mikko Harju.

n ELINA SAARINEN

M ikko Harju alkoi tehdä musiikkia jo 15-vuoti-
aana, mutta muusikon ura urkeni vuosi sitten 
omakustanteena julkaistusta singlestä ”Mä 

olen tässä”, joka singahti Spotifyn kuunnelluimpien 
biisien joukkoon.

Akustista ”luomu-musiikkia” tekevälle Harjulle myös 
luonnonmukainen ruoka on tärkeää. Hän on työsken-
nellyt veljiensä hyvinvointialan yrityksessä. Hänellä it-
selläänkin oli kehonhuoltoon ja hyvinvointiin keskit-
tynyt firma.

Seuraavaksi Harju alkaa tehdä levyä WarnerMusicin 
kanssa. Hän säveltää ja sanoittaa laulunsa itse.

Miten levytyssopimus syntyi?
Kun ”Mä olen tässä” menestyi, sain yhteydenottoja 
levy-yhtiöiltä. Valitsin sydämellä Warnerin, josta tuli 
paras energia. Jo ekassa palaverissa tuotiin luomu-
smoothiet ja signaustilaisuudessa vappuna oli kuu-
senkerkkäskumppaa. Tuli tunne, että valitsin oikein.

Mikä merkitys luonnolla ja ympäristöllä on 
ihmisen hyvinvoinnille?
Luonnolla on tosi iso rooli kokonaisvaltaisessa hyvin-
voinnissa. Lapsena Siikaisissa olimme joka välitunti 
metsässä leikkimässä ja tekemässä majoja. Viimeksi 
kun kävin Siikaisissa, kävimme isän kanssa kävelemäs-
sä paljain varpain metsäpolkuja. Nyt kun asun Helsin-
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p Muusikko Mikko Harju kävelee metsäpolkuja paljain varpain. Hän haluaa muistuttaa maailman ja luonnon arvokkuudesta. 
”Kulutuksen räjähtäminen on tapahtunut 50 vuodessa. Uskon, että on vielä mahdollista palata 1960-luvun kulutusmalleihin.”
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Kirja on ilmes-
tynyt Muovifaktan 
kustantamana kesä-
kuun puolivälissä.

Pääkirjoittaja Pa-
si Järvinen on jul-
kaissut useita tieto-
kirjoja muovialalta. 
Kirjaa on toimitta-
nut myös Uusiouu-
tisten päätoimitta-
ja Elina Saarinen. 
Teoksen toteutuk-
sessa on lisäksi mu-
kana suomalaisia 
asiantuntijoita muo-
viteollisuudesta, jäte-
huollosta ja energia-

sektorilta. Kirjan on taittanut palkittu graafikko Emmi Kyytsö-
nen. n

Lue lisää ja katso kirjan tilausohjeet:
http://www.uusiouutiset.fi/muovien-kierratys-ja-hyo-
tykaytto-suomessa-kirja-ilmestyy/

sessa on periaate, joka sopii tähänkin: Tärkeintä on itse 
ymmärtää, miksi näin kannattaa tehdä.

Mitä mieltä olet kiertotaloudesta?
En ole koskaan kuullut termiä, mutta fiilistelen peri-
aatetta, että ihminen ei ole yhtä kuin ostoksensa. Ku-
lutuksen räjähtäminen on tapahtunut 50 vuodessa. 
Olisi tosi siistiä, jos menisimme takaisin 1960-luvun 
kulutusmalleihin. Uskon, että se on mahdollista. Ehkä 
se alkaa tapahtua, kun luonnonkatastrofeja tulee tar-
peeksi paljon.

Musiikki on yksi kanava viedä sanomaa. Haloo Hel-
singin Elli kirjoittaa tästä ja moni muu. Varmaan itsekin 
tulee jossain vaiheessa kirjoitettua biisejä maailman 
arvostamisesta. Se teema on minulle tärkeä. n

Mikko Harjun singleä ”Mä olen tässä” on striimat-

tu Spotifystä 1,5 miljoonaa kertaa. Harju solmi va-

pun tienoilla levytyssopimuksen WarnerMusicin 

kanssa. Toinen single julkaistaan loppukesästä. 

Levy ilmestynee ensi vuonna.

gissä, käyn aina hakemassa lähteeltä vettä.

Mikä on lempipaikkasi luonnossa?
Meren tai järven ranta. Itse asun Pohjoisrannassa ja 
istun tosi usein meren äärellä.

Mikä on luonnovarojen säästämisen kannalta 
viisain tekosi?
Kierrättäminen. Pidän keittiön kaapeissa kangaspus-
seja, joihin lajittelen pahvit, lasit, metallit ja energia-
jätteen. Olen onnekas, koska meillä on taloyhtiössä 
hyvät lajittelupisteet. Läheisen huoltoaseman vieres-
sä on myös hyvät pisteet ja UFFin vaatekeräyskin on 
lähellä.

Miten kierrätysaste saataisiin nousuun 
Suomessa?
Esimerkiksi Saksassa luomuruoka on isosti esillä ja 
koko kulttuuri on rakentunut ympäristöasioille. Kult-
tuuri on Suomessakin muuttumassa, olen huomannut 
sen omassa lähipiirissäni. Se lähtee pienistä asioista 
ja siitä, että ihmiset saavat enemmän tietoa ympäris-
töasioista jo pienestä lähtien. Hyvinvointivalmennuk-

uutuuskirja

Kattava teos 
muovijätteiden hyötykäytöstä
Kirjan tekemisessä mukana laaja joukko 
ympäristö-, jätehuolto- ja energia-alan 
asiantuntijoita.

M uovien kierrätys ja hyötykäyttö Suomessa -kirja ker-
too, kuinka muovijäte kierrätetään ja hyödynnetään 
materiaalina ja energiana.

Kirja käsittelee EU-sääntelyn vaikutuksia, kuvaa miten muo-
veja uusioidaan ja hyödynnetään energiana sekä esittelee Suo-
messa valmistettavia uusiomuoveja ja -tuotteita.

Kirja helpottaa muovien lajittelua sekä kotitalouksissa että 
yrityksissä. Esimerkiksi Tuote ja sen muovi -taulukko kertoo, 
mistä muovista 500 muovituotetta on valmistettu. Samalla kirja 
esittelee yleisimmin käytetyt muovit ominaisuuksineen.

Teos on tarkoitettu kierrättäjille ja jätehuoltoalan asiantun-
tijoille, ympäristötietoisille kuluttajille, muovialan yrityksille ja 
muovia käyttävälle teollisuudelle. Kirja soveltuu myös muovi- ja 
ympäristöalan oppikirjaksi.


