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Veisitkö roskat,
Ria Kataja?
Juttusarjassa kysytään tunnetuilta 

suomalaisilta heidän suhteestaan 

luonnonvarojen säästämiseen ja 

kierrätykseen. Vastausvuorossa 

näyttelijä Ria Kataja.

n ELINA SAARINEN

Miten kotonasi lajitellaan jätteet?

Meillä on aika pienet neliöt ja viiden ihmisen 

talous, joten lajitteluun on erilaista pussia ja nys-

säkkää. Lajittelemme pahvin, pullot ja biojätteet. Taloyhtiös-

sämme ei ole energiajätevaihtoehtoa vaan sekajäteastia.

Parinsadan metrin päässä kotiovelta on keräyspiste. 

Sinne on vaivatonta heittää metalli, lasi, paperi ja pahvi. 

Välillä poltamme munakennoja ja sellaista takassa sytykkeinä.

Mikä on jätteen lajittelun kannalta haastavin materiaali?

Meillä menee paljon maitoa ja vauvanruokaa. Tuntuu, että 

huuhdellut pahvitölkit ovat aina tiellä astioiden seassa kui-

vumassa.

Hankalimpia ovat ongelmajätteet. Pitäisi löytää kätevä 

paikka, minne vie pattereita ja lamppuja, ja milloin. Meillä 

vanhat patterit lojuvat edelleen muovipussissa siivous-

kaapissa odottamassa.

Millaista jätettä syntyy työssäsi näyttelijänä?

Omapohja-näyttämön lämpiössä on hieno espressokeitin, 

josta syntyy kahvikapselijätettä. Kansallisteatterissa on kyllä 

hyvä kierrätysjärjestelmä. Näyttelijän työssä syntyy melu-

saastetta, ajatuksia ja energiaa, suusta pääsee hiilidioksidia. 

Jos taas ajattelee elokuvateollisuutta, siellä kuluu filmiä, 

joka ei maadu missään. Toisaalta, jos tekee hyviä leffoja, 

ei haittaakaan vaikka filmi säilyisi pitkään.

Mikä on luonnonvarojen säästämisen kannalta 

viisain tekosi?

Se on varmasti viisasta, että vaikka minulla on ollut ajokortti 

jo pitkään, käytän pääasiassa julkista liikennettä, kun menen 

Porvoosta töihin Helsinkiin. Suosin myös kimppakyytejä.

Kaikkien ympäristöuhkien keskellä järjissään pysyäkseen 

on pakko tehdä jotain hyvää. Saimme aikoinamme äidiltä 

veljen kanssa pienen metsäpalstan Pohjois-Karjalassa. Siellä 

olen tehnyt harvennusta. On huojentavaa tehdä jotain, jos-

ta on ympäristölle konkreettista hyötyä. Myös kaikenlainen 

vanhan kunnostaminen kiinnostaa. Olen mukana mieheni, 

tanssija-koreografi Panu Varstalan käynnistämässä hyvän-

tekeväisyyshankkeessa vanhan Kokonniemen maauimalan 

pukukoppien kunnostamiseksi.

Miten Suomen kierrätysaste saataisiin nousuun?

Kierrätys ei parane niin, että se sysätään jonkun tietyn teh-

täväksi jossain, vaan se lähtee kaikista ihmisistä itsestään. 

Jos haluat luoda muutosta, täytyy nähdä vaivaa. Jokaisella 

telluksen tallaajalla on peiliin katsomisen paikka.

Kansallisteatterin Keukot-näytelmässä pariskunta pohtii 

maapallon kantokyvyn rajoja hyvin henkilökohtaisista lähtö-

kohdista: he miettivät, voivatko he hankkia lasta, kun jokai-

nen uusi ihminen tarkoittaa lisää kasvihuonekaasupäästöjä. 

Enää ei ole kyse vain valinnoista, ostanko luomua tai olenko 
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t Näyttelijä Ria Kataja tekee nimiosan Teatteri Jurkassa 

18. marraskuuta kantaesityksensä saavassa monologissa 

Das Ria – diivan kuolema. Kataja näyttelee parhaillaan myös 
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Keuhkot, jota kutsutaan ekologiseksi rakkaustarinaksi.
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kasvissyöjä, vaan jatkanko ihmissukua. 

Tunnistatko näitä ajatuksia omasta lähipiiristäsi?

Kyllä tunnistan. Ihmisillä, minullakin, on jatkuva huoli, että 

miten tässä käy. Uhkakuvia tulee koko ajan ja tuntuu, että 

olemme menossa kohti kauhuskenaariota. Se huolestuttaa. 

Näytelmän kirjoittaja Duncan MacMillan sanoi, että hänelle 

suurin järkytys oli tiedostaa, että hän on taakka tälle planee-

talle. En itse ollut aiemmin ajatellut niin.

Mitä se sinusta kertoo tästä ajasta, että koko maailman tu-

houtuminen voi painaa yksilöä näin konkreettisella tavalla?

Näytelmässä meillä ei ole lavastusta, ei pukuvaihtoja, vain 

kaksi näyttelijää. Tarina kerrotaan tavalla, joka ei ole teat-

terille luonteenomaista. Oivalsin, että se on metafora tästä 

ajasta: Ihmiset ovat pahimmillaan vieraantuneet luonnosta 

ja yrittävät pärjätä luonnottomissa olosuhteissa.

Mitä yksittäiseltä ihmiseltä on kohtuullista vaatia?

On kohtuullista vaatia sivistyneisyyttä, sitä että kohtelee 

muita – luontoa, kaikkea elävää - samalla tavalla kuin ha-

luaisi itseään kohdeltavan. Minulla on kolme lasta ja haluan, 

että maailma säilyisi hyvänä. Vaikka uhkakuvat ovat todel-

lisia, samanaikaisesti tapahtuu myös hirmu hyviä asioita. 

Vaikkapa se, että ihmiset kierrättävät. Tai rakastuvat.

Yhden ihmisen vastuulla on oma itse, lähipiiri ja lähi-

luonto, ja kaikki ne paikat, joissa kuluttaa. Monesti sitä sor-

tuu ajattelemaan, että minä en voi maailman tuskaa ratkais-

ta. Mutta sillä on väliä, mitä ajattelen ja mitä teen.

Sait juuri tammikuussa kolmannen lapsesi. 

Vaikuttivatko näytelmän teemat omiin pohdintoihisi 

äitiydestä ja perheestä?

Kyllä ne vaikuttivat, mutta eivät välttämättä kuitenkaan 

muuttaneet omaa olemistani. Näytelmässä käsitellään elä-

mänvaiheita, jotka olen jo käynyt läpi ja ohittanut. Muistan 

hyvin, miltä tuntui odottaa vauvaa ensimmäistä kertaa, ja 

ennen sitä suunnitella ja miettiä, tekeekö lasta.

Ekologisuutta pohtivan näytelmän vastapainona sinulta 

tulee marraskuussa Teatteri Jurkassa ensi-iltaan monologi 

Das Ria – diivan kuolema. Minkälaisia yhtymäkohtia näillä 

kahdella näytelmällä mielestäsi on?

Molemmat ovat aikalaistarinoita nykypäivästä, ja teemal-

lisesti niissä voisi olla joku yhtymäkohta. Keuhkoissa on 

kahden ihmisen intiimejä kohtauksia, toista yritän kannatella 

itsekseni. Keuhkoissa on kaksi ihmistä, jotka pohtivat, mitä 

on olla hyvä ihminen. Diivan kuolemassa on kysymys ystä-

vyydestä, itsensä löytämisestä ja siitä, mitä asioita kannattaa 

tavoitella. Kun tomumaja tästä rupistuu, itsekkyydestä on 

pakko luopua. n
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