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Juttusarjassa kysytään tunnetuilta 

suomalaisilta heidän suhteestaan 

luonnonvarojen säästämiseen ja 

kierrätykseen. Vastausvuorossa 

kirjailija Katja Kettu.

n TEKSTI ELINA SAARINEN, KUVA OFER AMIR/ BONNIER BOOKS

Kirjoissasi luonto on aina voimakkaasti läsnä. Miten kuvailisit 
omaa luontosuhdettasi?
Luonto on minulle tosi tärkeä. Tykkään käydä vaeltamassa aina kun 
kerkeän. Se on tavallaan maadoittumista. Romaanin valmistuttua 
lähdin Minnesotaan, jossa juoksin metsissä polkuja pitkin. Tykkään 
myös harrastaa sukeltamista yhdessä siskojeni kanssa. Jos ympä-
rillä ei ole merta tai metsää, on hankala olla.

Mikä on suosikkipaikkasi luonnossa?
Se on pitkään ollut Jäämeri. Sen karuus ja kauneus. Siellä puut-

Mikä on jätteen lajittelun kannalta haastavin materiaali?
Kissanhiekka! Sydäntä särkee, että se pitää heittää sekajättee-
seen. Kissanruoka on muuten pakattu tosi pieniin määräyk-
sikköihin. Siitä tulee paljon muovijätettä. Yritän ostaa isompia 
paketteja, jottei syntyisi niin paljon pakkausjätteitä.

Roska ja jäte ovat kiinnostavia termejä. 
Mitä ne sinulle tarkoittavat?
Minua pyydettiin kerran tekemään tekstit ihmisten roskista otet-
tuihin valokuviin. Ajattelin, että siinä näkyvät ihmisen elämän 
jäljet. Roskat paljastavat pitkälti, millainen ihminen tietämättään 
on. Lika ei ole paha sana, se on positiivinen elämän merkki. Jäte 
on se, mistä halutaan eroon ja mikä halutaan piilottaa. Kerran 
Turussa asuessani oli puhtaanapitäjien lakko, eikä katuja siivot-
tu. Ne olivat nopeasti hurjassa kuosissa. Tekisi hyvää ihmisille 
nähdä useammin omat jälkensä sillä tavalla, vaikka en roskaa-
mista kannatakaan.

Millaista jätettä syntyy työssäsi kirjailijana?
Häpeän alue on se, että minulla on kirjoja hirvittävä määrä. Am-
matin puolesta ne ovat tietysti tärkeitä. Kun kirjoitan eri versioi-
ta, syntyy paperijätettä, mutta muuta jätettä ei niinkään. Tässä 
työssä tarvitsee vain tietokoneen. Toisaalta se saastuttaa, että 
pitää matkustaa niin paljon eri maissa ja lentää lentokoneella.

Miten Suomen kierrätysaste saataisiin nousuun?
Kirjoitin romaaniani Yöperhosta loppuun Skotlannissa. Olin heli-
semässä, kun siellä ei ollut keräyspisteitä tarjolla. Ei ollut mitään 
logiikkaa, milloin haetaan pullot tai mihin pitää raahata pahvit. 
Suomessa kierrätys on siihen verrattuna helppoa, koska kerä-
yspönttöjä on melkein joka paikassa ja ne ovat koko ajan saa-

p”Ihmisen roskakori paljastaa, millainen hän tietämättään on”, sanoo kirjailija Katja Kettu.

tavilla. Kierrätykseen voisi tarjota keppiä ja porkkanaa. Sakkoa niille, jotka 
eivät kierrätä, ja palkkio, jos tuo lehdet oikeaan paikkaan. Jonkinlainen 
pantti innostaisi kovasti kierrättämään. n

•  Katja Ketun romaani Yöperhonen ilmestyi elokuussa WSOY:n 
kustantamana.

•  Hänen Kätilö-romaaninsa pohjautuva, samanniminen elokuva tuli 
ensi-iltaan 4. syyskuuta.

•  Tänä syksynä ilmestyi myös Katja Ketun yhdessä Jan Anderssonin 
kanssa kirjoittama sarjakuva-albumi Peräkammarin poika.

tomassa maisemassa saa perspektiiviä. Siellä tajuaa, että omat 
ongelmat ovat aika pieniä.

Ihmisten kulutustottumukset ja suhtautuminen luonnonvarojen 
käyttöön ovat muuttuneet paljon esimerkiksi kuvaamaltasi 
1930-luvulta. Mitä nykyihminen voisi ottaa opiksi siltä ajalta?
Silloin kierrätys oli pakon sanelemaa, koska materiaalia ei ollut 
hukattavaksi. Kaikki täytyi hyötykäyttää eikä mitään heitetty mene-
mään. Sieltä opiksi voisi ottaa aineettoman yltäkylläisyyden huo-
maamisen, sen, että rikkaus ei määrity tavaran kautta. Minulle tulee 
nykyajassa tavaraähky. Luontoa on nyt totuttu pitämään itseisarvo-
na, eikä tajuta, että kaivosteollisuuden kautta meidänkin puhtaat 
vesistömme ovat vaarassa.

Mikä on luonnonvarojen säästämisen kannalta viisain tekosi?
Varmaankin se, että olen ollut kasvissyöjä 13-vuotiaasta asti. Kas-
vissyönti pienentää hiilijalanjälkeä. En ole tässä täydellinen ja välillä 
syön itse kalastettua kalaa. Suosin lähiruokaa ja pientiloja. Sähkö-
sopimuksissa olen suosinut tuuli- ja vesivoimaa.

Miten kotonasi lajitellaan jätteet?
Perusjaon mukaan: lehdet, pahvit ja biojäte sekä sitten roskat tai 
”yleisjäte”. Pullot tietysti lajitellaan myös ja lasi.

Veisitkö roskat, Katja Kettu?


