Jiri Halttunen

p Miljoonasade kävi promokuvauksissa uutta levyä varten Jyväskylässä tammikuussa. Laulaja ja lauluntekijä Heikki Salo kuvassa toisena vasemmalla.

Veisitkö roskat,
Heikki Salo?
Juttusarjassa kysytään tunnetuilta suomalaisilta heidän suhteestaan kierrätykseen ja luontoon.
Vastausvuorossa Miljoonasateen
Heikki Salo.
n ELINA SAARINEN

M

Mistä uuden levyn nimi tulee?
Onko levyllä viitteitä ympäristöasioihin?
Levyn nimi on tarkoitettu humoristiseksi viittaukseksi Jimi
Hendrixin Electric Ladylandiin. Nimikkokappaleessa isä
antaa kitaralleen nimeksi Sähköinen Rouva Maa. Ympäristöasiat eivät ole tietoisesti uudella levyllä esillä, mutta
niihin viitataan tarinoiden kautta, ei luennoiden. Esimerkiksi Maa pohjoinen -biisissä puhutaan veden käytöstä.
Ja onhan levyn kannessa tuulimyllyjä.
Jonkin sortin yhteiskunnallisuus on aina liittynyt Miljoonasateeseen. Nuoli ja väri -albumilla oli ympäristöpoliittisia juttuja. Jo aiemmalta Veitsen valossa -albumilta
löytyy laulu Keltainen metsä.
Kun viime vuonna lähdimme uudestaan keikkailemaan, valitsimme esitettäviä biisejä ja huomasimme, että

iljoonasade julkaisee helmikuussa uuden

ympäristöteema on ollut jo varhaistuotannossa. Ne laulut

albumin Sähköinen Rouva Maa. Edellises-

ovat nyt ehkä vieläkin ajankohtaisempia.

tä Miljoonasateen levystä tulee kuluneeksi
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16 vuotta. Miltä paluu tuntuu?

Olet sanoitusmestari.

Mehän emme olisi tässä, jos se ei tuntuisi tosi kivalta.

Voiko sanoituksilla muuttaa maailmaa?

Jouduimme uudestaan yhdessä studioon vähän vahin-

Mietin joskus, että eipä meikäläisenkään muutosyrityksil-

gossa. Olin ensin sitä vastaan, ajattelin että vanhoja höm-

lä ole ollut mitään seurauksia. Miljoonasateella on paljon

pötyksiä. Mutta innostuin ja niin muutkin jätkät. Tämä on

pitkäaikaisia faneja 1980-luvulta asti. Säännöllisesti tulee

vähän kuin olisi saanut uuden tilaisuuden.

palautetta, että hienoa, kun on saanut paljon ajateltavaa.
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Joten luulen, että sittenkin voi. Viime syksyltä on loistava

viihtyviä yrttejä kuten nukulaa ja iisoppia.

esimerkki: Raikun kyläkoulu Kangasalta meinattiin lak-

Mehiläistarhaus on uusin juttu. Se on hieno kaleido-

kauttaa. Teimme erään oppilaan kanssa koulusta biisin.

skooppi tai kaukoputki luontoon. Sitten meillä on sellai-

Siihen tehtiin aseistariisuva video, joka levisi YouTubessa.

nen Made in Pispala -juttu, jossa Linkolan Pentti tulee

Marraskuussa valtuusto perui lakkauttamisen.

meidän pihaan aina tammikuussa myymään vastakalastettua madetta ja kuhaa.

Euroopan komissio julkaisi ennen joulua kiertotalouspaketin. Mitä sana kiertotalous sinusta tarkoittaa?

Millaista jätettä syntyy työssäsi muusikkona ja

Siinä on tärkeää se, että kierrätys ja talous ovat samassa.

kulttuurintekijänä?

Olen jo pitkään ajatellut, että muutos lähtee siitä, että

Minulla on yritys, mutta sen infra on kevyt: toimisto eli

bisnes ja ympäristö nivotaan yhteen. Olemme vaimoni

läppäri kulkee mukanani. Autolla ajamisesta tulee enim-

kanssa esimerkiksi mukana Taaleritehtaassa sijoittajana

mät päästöt.

rakentamassa tuulimyllyjä ja biokaasulaitoksia Suomeen.
Summat ovat pieniä, mutta on tosi tärkeää, että sijoitta-

Onko sinulla joitakin kierrätysniksejä,

malla voi tehdä samalla eettisiä asioita.

joita haluaisit vinkata muille?
Kateviljely on loistava kiireisen miehen ratkaisu: valko-

Mikä on oma luontosuhteesi?

sipulit syksyllä maahan ja lehtiä päälle. Ei tarvitse kit-

Olen kesämökkimiehiä. Viime vuosina olen ruvennut vil-

keäkään. Kaupunkiviljelyä varten olen tehnyt itse alta-

jelemään ja hoitamaan mehiläisiä. Minulla on Tampe-

kasteluruukkuja. Minulla on 25 ruukkua ympäri tonttia

reella kaupunkiviljelyksiä ja mökillä hyötykasveja. Viljelen

Pispalassa. Ne pärjäävät viikonkin, vaikka en ehtisi kas-

tomaattia, lehtikaalia, fenkolia, valkosipulia ja Suomessa

telemaan. n
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