
-blogissa vuosina 2013—2014 esiteltiin suomen 
uhanalaisten lajien kirjoa ja ihmisiä, jotka tekevät 
suurella sydämellä töitä lajien puolesta

Naali
Rakkaudesta naaliin!

pieni koiruushan se tässä, rinta rottingilla! tunturissa röyhistelee 
suomen uhanalaisin nisäkäs, jonka turkki on maailman lämpimin. lajito-
vereita naalilla on suomessa nykyään surkean vähän.

Naalin jäljillä

naaliseuranta vie minut ylös tuntureille, kaikkein arktisimmille 
alueille suomessa. työpäiväni voi olla aurinkoinen tai sateinen, 
mutta aina seuranani on tuuli, joka vielä usein on kylmä. talvella ei 
sitten muuta seuraa ei juuri olekaan lukuun ottamatta kiirunoita, 
poroja sekä jonnekin kulkevaa ahmanjälkeä. keskikesällä paljakan 
linnut tuovat hieman eloa maisemaan.

lisäoppia ja vihjeitä me naalien perässä kulkijat saamme kol-
legoilta ruotsista ja norjasta, jossa naalit vielä pesivät toisin kuin 
suomessa.

yhteistyön myötä käsitys sen merkityksestä on kasvanut kaiken 
aikaa. tuntureilla jatkuvasti liikkuvien poromiesten, riekonpyytä-
jien ja muiden paikallisten havainnot ja kokemukset ovat korvaa-
maton apu naalin suojelussa ja pienen, surkean uhanalaisen naali-
kannan seurannassa.

en ole päätynyt samoamaan naalien perässä tuntureita pitkin 
pienet saappaat jalassani. kun lapin tuntija ja suojelubiologi matti 
mela jäi eläkkeelle, jatkoin hänen ansiokkaasti viitoittamallaan 
tiellä suomen naaliseurannasta vastaavana henkilönä. hyvin viitoi-
tettua tietä on ollut helppo seurata. oikeaa tietä ovat myös osoit-
taneet heikki henttonen ja jukka niemimaa sekä pitkään maasto-
töitä naalin parissa tehneet maastomiehet metsähallituksen luon-
topalveluissa. kaikkia meitä työssämme ohjaavat edesmenneen 
asko kaikusalon jalanjäljet.

Naali näköpiirissä vai sinikettu 
karkuteillä?

luonnonvarainen naali on käynyt suomessa erittäin harvinaiseksi 
ja vuosittain siitä tulee tietoon alle kymmenen havaintoa enon-
tekiön ja utsjoen tunturialueilta. etelämpää metsäalueelta tulee 
myös vuosittain ”naalihavaintoja”. tapauksissa, joissa havainto 
on voitu varmistaa joko valokuvasta tai dna-näytteestä, nämä 
havainnot ovat kuitenkin osoittautuneet aina turkistarhoista tai 
muissa tarhoista karanneiksi siniketuiksi!

tarhatut siniketut ovat pohjoisamerikkalaisesta naalista jalos-
tettuja ja näin dna:n avulla erottavissa meidän kotoisasta naalis-
tamme. naalin ja siniketun ruumiinrakenteessa on joitakin pieniä 
eroja, mutta niiden havaitseminen on myös asiantuntijalle erittäin 
vaikeaa. siksi yksilöiden tunnistaminen valokuvasta vaatiikin aina 
useamman asiantuntijan lausunnon.

tunturialueella tai metsä-lapissa havaitusta naalilta näyttävästä 
eläimestä tuleekin pyrkiä ottamaan mahdollisuuksien mukaan 
valokuva tai napata talteen karvaa tai ulostetta, jos niitä löytyy. 
kuvat ja näytteet voi sitten toimittaa allekirjoittaneelle, josta ne 
jatkavat matkaansa asiantuntijoille suomessa ja muissa pohjois-
maissa.

jos luulet kohtaavasi naalin metsä-lapin eteläpuolella, kysymyk-
sessä on aina omille teilleen päässyt sinikettu.
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Ylitarkastaja Tuomo Ollila on paitsi naalimies myös komeiden lintujen 
suojelun veteraani: hän on tehnyt töitä maa- ja merikotkan, tunturi- ja 
muuttohaukan ja kiljuhanhen pelastamiseksi kaksi vuosikymmentä.
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