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VAIKUTTAJA

Koko kansan 
säänörtti
Tv-meteorologi Kerttu Kotakorpea kiinnosti luonto 
jo nuorena. Ilmastoahdistumisen sijaan hän haluaa 
toimia, ja välittää tietoa. 
Teksti Tiina Suomalainen Kuvat Tommi Tuomi

K
ertun nimipäivää viete-
tään maaliskuun puoli-
välin tienoilla. Vuosi vuo-
delta päivä on kulunut 
entistä keväisemmissä 
merkeissä. Enää harvoin 

Etelä-Suomessa on siihen aikaan 
lunta, vaan luonto puskee jo vahvaa 
kevään tuntua.

Kulunut talvi on ollut poikkeus, ja 
iloinen sellainen.

”Ajoittaiset vanhat kunnon talvet 
eivät kuitenkaan merkitse sitä, ettei-
kö ilmaston lämpeneminen olisi tot-

ta”, huomauttaa meteorologi Kerttu 
Kotakorpi.

”Vuoden keskilämpötila saattaa 
nousta tällä vuosisadalla Suomessa 
jopa kuusi astetta, koska ilmaston 
lämpenemisen vaikutus on näillä 
leveysasteilla suurempi kuin maapal-
lolla keskimäärin. Samalla sateisuus 
ja sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Tämä 
kaikki vaikuttaa luontoon, kasveihin 
ja eläimiin.”

Kotakorpi ei halua paasata eikä pe-
lotella. Mutta totuuden hän haluaa 
kertoa.

Mikä on maapal-
lon tulevaisuus? 
Sitä ei kristalli-
pallo kerro, mutta 
erilaiset mal-
linnukset kyllä. 
”Ilmastonmuutos 
on jo täällä”, ko-
rostaa meteorolo-
gi Kerttu Kotakor-
pi. 
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Sää kiehtoi jo lapsena
Kotakorpi kuvailee itseään säänör-
tiksi. Häntä kiinnostivat jo pikku-
tyttönä erityisesti kaikenlaiset voi-
makkaat sääilmiöt, kuten ukkoset 
ja rankkasateet. Oli kiehtovaa, kun 
luonto osoitti voimansa.

Hän muistaa vielä, miten kotika-
tu Vaasassa tulvi aina kovien satei-
den yhteydessä. Silloin oli pantava 
saappaat jalkaan ja juostava veteen 
hyppimään.

Tie koko kansan tuntemaksi tv-
kasvoksi ei ole Kotakorven mukaan 
ollut mitenkään suunniteltu. Ei hän 
koskaan ajatellut, että hän päätyisi 
televisioon.

Kun lukion viimeisellä luokalla 
tuli aika päättää jatko-opinnoista, 
Kotakorpi keksi, että hänestä voisi 
tulla meteorologi.

”Olin kiinnostunut sekä ilmasto-
asioista, luonnosta että säästä. Kun 
ymmärsin, että voisin meteorologian 
opinnoissa yhdistää nämä, päätös oli 
helppo.”

Opinnot Helsingin yliopistossa 
eivät ihan vastanneet hänen odo-
tuksiaan. 

”Opiskelu oli matematiikkaa, iso-
jen kokonaisuuksien ja ilmakehän 
toiminnan ymmärtämistä. Opinnot 
antoivat hyvän tieteellisen ja teoreet-
tisen pohjan, mutta sääasiat ja sään 
ennustaminen ovat tulleet enem-
mänkin työn kautta.”

Niin, se työ tupsahti Kotakorven 
elämään aika äkkiä. Kun Kotakorpi 
oli toisen vuoden opiskelija, tele-
visiokanava Nelonen haki töihin 
meteorologia. Kotakorpi laittoi 
hakemuksen ajatellen, että ei olisi 
vaaraa, että hänet valittaisin. Jossa-
kin vaiheessa pitkää hakuprosessia 
Kotakorpi havahtui siihen, että hän 
oli edelleenkin mukana. 

Kotakorpi aloitti työt Nelosella 
vuonna 2008. Hän oli silloin vasta 
21-vuotias – tiettävästi maan nuorin 
tv-meteorologi ikinä.

”Olihan se alussa aika jännittävää. 
Ensimmäinen suora lähetys jännitti 
niin paljon, että sen jälkeen mikään 
ei olekaan tuntunut enää miltään. 
Onneksi oli kyseessä alkuiltapäivän 
lähetys, jolloin katsojia oli vähem-
män.”

Nelosella vierähti neljä vuotta, 
minkä jälkeen Kotakorpi siirtyi 
Ylelle. Ylellä moni ihmetteli, miten 
suvereenisti Kotakorpi hoiti televi-
sioesiintymiset vaikka vasta aloitti 
työt. Nelosen sää kun ei kuulunut 
kaikkien tv-iltaan.

”Totesin, että onhan tätä jo har-
joiteltu.”

Talvet tummuvat
Vuosi sitten kustantaja otti yhteyttä 
Kerttu Kotakorpeen ja kysyi, kirjoit-
taisiko tämä kirjan ilmastonmuutok-
sesta. Aihe on kiinnostanut Kotakor-
pea jo pitkään.

”Kun tällainen tilaisuus tarjotaan 
kultatarjottimella, niin totta kai vas-
tasin myöntävästi. Voi kuulostaa has-
sulta, mutta asiat olivat jo valmiiksi 
minun päässäni. Ne piti vain saada 
ulos ja paperille.”

Kotakorpi kirjoitti kirjan alle vuo-
dessa. 

Suomen luonto 2100 – tutkimus-
retki tulevaisuuteen julkaistiin maa-
liskuun alussa. Kyseessä on tuhti, 
mutta kansantajuinen, tietopaketti 
siitä, mitä ilmastonmuutos käytän-
nössä merkitsee Suomen ilmastolle, 
luonnolle ja ihmisille seuraavien 80 
vuoden aikana.

Erityisen huolissaan Kotakorpi on 
vuodenaikojen katoamisesta. 

llmastonmuutos horjuttaa Suo-
messa eniten talvia. Kaikki muista-
vat varmasti vielä talven 2020: se 
oli yhtä harmaata ja sateista marras-
kuuta. Tällaiset talvet tulevat lisään-
tymään.

”Talvien lämpeneminen on ihmis-
ten, ilmaston ja luonnon kannalta 
kaikista dramaattisin muutos. La-

pissa lunta vielä riittää vuonna 2100, 
mutta sinnekin pysyvä lumipeite tu-
lee aina vain myöhemmin.”

Samaan hengenvetoon Kotakor-
pi huomauttaa, että eivät lumi ja 
pakkanen mihinkään katoa. Sää voi 
vaihdella paljon vuodesta toiseen.

Kotakorven huolilistan kärkeen 
kuuluu myös luonnon monimuo-
toisuuden väheneminen. Kasvi- ja 
eläinlajistot köyhtyvät. Innokkaana 
lintubongarina hän nostaa 
esiin linnut. Jotkut lajit hyö-
tyvät lämpenevästä ilmastosta 
ja talvehtimisen muuttuneesta 
tahdista, mutta kaiken kaikki-
aan linnut ovat vähentyneet 
hälyttävästi.

”Taivaan hiljeneminen su-
rettaa minua. Lajeja on siir-
tynyt pohjoisemmaksi ja nii-
tä on uhan alla. Esimerkiksi 
kuukkeleita on ollut joskus 
lähes koko maassa, nyt laji 
pesii vain Lapissa. Jotkut lin-
tulajit, kuten peltosirkku, ovat 
katoamassa kokonaan.” 

Lintujen katoon vaikuttavat 
ilmastonmuutoksen lisäksi 
myös muut ihmisten tekoset, 
kuten  metsänhakkuut ja ym-
päristömyrkkyjen käyttö.

Tiedon voimalla
Kotakorpi toivoo, että hänen 
kirjansa havahduttaisi erityi-
sesti ne, jotka eivät ole aiemmin ol-
leet kovin kiinnostuneita ilmaston-
muutoksesta.

Hän korostaa taas, että ei ha-
lua maalata uhkakuvia. Ja onhan 
olemassa pieni mahdollisuus, että 
maailmasta ei tulekaan ennusteiden 
kaltainen.

”On teoriassa mahdollista, että 
ihmiskunta keksii tehokkaan tavan 
kerätä hiilidioksidia ilmakehästä, 
jolloin pitoisuus voisi kasvavista 
päästöistä huolimatta jopa pienen-
tyä. Tai voitaisiin keksiä tehokas ja 

päästötön energianlähde ja korvata 
sillä pikavauhtia fossiiliset polttoai-
neet. Tällaiset vaihtoehdot eivät ole 
kuitenkaan todennäköisiä.”

Silti on uskottavat, että jotain on 
tehtävissä, ja että ihmiset pystyvät 
vaikuttamaan omilla valinnoillaan.

”On pakko ajatella, että valinnoil-
lamme on merkitystä.”

Kotakorpi itse pyrkii elämään niin, 
että hän kuormittaa luontoa ja ilmas-
toa mahdollisimman vähän. Hän ei 
omista autoa vaan pyöräilee joka 

Kerttu Kotakorpi

• Syntynyt: 3. 
syyskuuta 1987

• Asuu: Helsingissä.

• Ammatti: 
Meteorologi Ylellä 
vuodesta 2012, sitä 
ennen Nelosella. 
Koulutukseltaan 
filosofian 
maisteri, pääaine 
meteorologia. 
Valmistunut 
Helsingin 
yliopistosta 2013.

• Harrastukset: Ulkoilu, 
pyöräily, luonto, 
lintubongaus.

• Ajankohtaista: Kirja 
Suomen luonto 
2100 – tutkimusretki 
tulevaisuuteen 
(Bazar Kustannus) 
ilmestyi maaliskuun 
alussa.

” Taivaan hiljeneminen surettaa minua. Jotkut lintulajit,  
kuten peltosirkku, ovat katoamassa kokonaan.” 

Kerttu Kotakorven 
lempivuoden-
aika on kesä. Se 
odottaa jo nurkan 
takana.

paikkaan. Hän kuluttaa harkitsevasti 
eikä syö lihaa.

Päättäjien Kotakorpi toivoo vievän 
Suomea hiilineutraalimpaan suun-
taan. Hän kuitenkin painottaa, että 
ei halua olla lobbaaja vaan tiedon 
jakaja.

”Koen surua ja ahdistusta ilmaston 
lämpenemisestä, mutta pyrin pur-
kamaan sitä toimintaan. Näen, että 
minun tehtäväni on nimenomaan 
levittää tietoa. Minulla on siihen 
hyvät mahdollisuudet, koska minut 

mielletään taustani takia puolueet-
tomaksi ja luotettavaksi. Sellaisena 
haluan myös pysyä.”

Valkovuokkoja odotellessa
Haastattelupäivänä Kotakorpi on 
tullut Ylelle aamuvuoroon aamu-
yöstä, tehnyt itse meikin, tutustunut 
säätilanteeseen, valmistellut aamun 
lähetykset ja pyrkinyt varioimaan 
niitä niin, että ei toista ihan samoja 
asioita puolen tunnin välein lähetet-
tävissä lähetyksissä. 

”Kun on ihan oikea säätilanne, on 
se sitten tuiskua tai myrskyä, niin 
töissä riittää puuhaa. Ne ovat meille 
parhaita päiviä.”

Hän työhönsä kuuluu myös netin 
ja sosiaalisen median päivittämistä, 
blogien kirjoittamista ja radiohaas-
tatteluja.

”Työni on minusta todella muka-
vaa. Uutistyössä ollaan hetkessä kiin-
ni. Jotkut päivät ovat hurjan hektisiä, 
mikä on tosi siistiä. Mutta vastapai-
nona on myös rauhallisempia päiviä. 
Sisältöjen tekeminen nettiin ja so-
meen on kasvanut valtavasti. Se on 
monipuolistanut työtä entisestään, 
mutta tehnyt siitä myös pirstaloitu-
neempaa.”

Sää kiinnostaa ihmisiä aina, ko-
rona-aikaan erityisesti. Siihen on 
parikin syytä.

”Ihmiset ulkoilevat korona-aikaan 
enemmän. Moni kokee mukavana 
myös sen, että uutisissa on edes yksi 
osio, jossa ei puhuta koronasta.”

Entä kevään sää, voiko Kotakorpi 
sanoa siitä jo jotakin?

”On vielä liian aikaista antaa tark-
koja ennusteita kevään etenemisestä. 
Mutta ainakin keväästä tulee normaa-
limpi kuin viime vuonna, koska meillä 
on koko maassa lunta. Sulamisvedet 
tuovat maaperään enemmän kosteut-
ta, joten jos sattuisi tulemaan kuivem-
pi kevät tai kesä, on meillä puskuria. 
Asiat tapahtuvat muutenkin oikeassa 
järjestyksessä: ensin lumet sulavat ja 
sitten kevät puhkeaa.”

Kotakorven yksi ehdottomista 
luontosuosikeista ovat kevään val-
kovuokkoniityt. Ei kauaakaan, kun 
hän pääsee niitä jo ihailemaan.

”Ne ovat taianomaisia.” n


