
Metsähanhi on haasteellinen pyydettävä. 
Arat linnut viihtyvät parhaiten laajoilla aavoilla 
ja vaikeasti lähestyttävillä rimpisoilla kilometrien 
päässä lähimmistä teistä.

Myös puskaradion välittämät tie-
dot hanhien liikkeistä kannattaa 
huomioida.

Joka syksy joistakin alueista muo-
dostuu ”hot spotteja”, joilla hanhia 
on tavallista runsaammin. Tosin nä-
mä alueet vetävät puoleensa myös 
metsästäjiä. Mitä enemmän pyytäjiä 
alueella on, sitä varmemmin joukos-
sa on myös niitä, joilla liipaisinsormi 
on liian herkässä.

◼ Metsähanhijahtiin mielivän 
urakka alkaa kartan äärestä, sillä 
kyseessä on taitolaji, jossa onnis-
tuminen edellyttää ennakkosuun-
nittelua. Huolellinen tutustuminen 
tulevaan jahtialueeseen auttaa 
löytämään arat hanhet erämaan 
kätköistä.

Useamman metsästäjän yhteis-
jahdissa ennakkosuunnittelun 
merkitys korostuu entisestään. 

HARRI PAANANEN Metsähanhia 
erämaasta

M E T S Ä S T Y S  E R Ä  1 1 – 2 0 0 8 65

Ylipitkille matkoille ammuttuja 
saattolaukauksia peräänsä saavat 
hanhet vaihtavat lopulta aluetta. 
Tämä on yksi syy siihen, että ”hot 
spotit” vaihtelevat vuosittain. Han-
hijahtiin ei siis kannata lähteä aina 
samoille seuduille.

Varmimmin metsähanhia löytää 
laajoilta rimmikoiden ja lampien 
kirjomilta suoalueilta, mutta jah-
din kannalta parhaita ovat hive-
nen pienemmät suot. Suppeam-
malla alueella on helpompi osua 
hanhien lentoreiteille ja laskeutu-
mispaikoille. Hyviä jahtimaita on 
mm. Sallan, Sodankylän ja Pudas-
järven alueella.
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Suolle harkiten

Lähtöpaikka valitaan yleensä ly-
himmän suolle vievän reitin mu-
kaan. Tärkeämpää olisi kuitenkin 
miettiä, mistä suunnasta suota ha-
luaa lähestyä ja miten suoalue käy-
dään läpi.

Oletettavimmat hanhien olin-
paikat ovat avorimmet ja niiden 
ympäristö. Paikkoja pitää aina lä-
hestyä harkiten tuulen alapuolel-
ta metsäsaarekkeiden tarjoamaa 
suojaa hyödyntäen. Mikäli hanhi 
havaitsee liikettä tai haistaa epä-
määräisen hajun, on peli pelattu. 
Varuillaan olevan hanhen lähesty-
minen ampumamatkalle on lähes 
mahdotonta.

Hyvillä hanhisoilla saa harvoin 
olla yksin varsinkaan jahtikauden 
alussa ja viikonloppuisin. Metsäau-
totien vartta kannattaa ajaa ensin 
kohteena olevan suoalueen ohi. Py-
säköidyistä autoista voi mahdolli-
sesti päätellä muiden metsästäjien 
sijainnin. Mikäli alueella on muita, 
voi kiväärin jättää turvallisuussyistä 
pois päivän varustuksesta.

Suolla liikutaan hiljaa ja harkiten. 
Suurin virhe on kulkea isolla poru-
kalla jutustellen.

Perinteinen tapa tutkailla suota 
on kiivetä sopivaan puuhun kii-
karoimaan hanhia. Jo muutaman 
metrin katselukorkeus auttaa ha-

vaitsemaan paremmin suolle kät-
keytyneet linnut.

Usein rimmet ovat tyhjiä ja jah-
tia on jatkettava ympäristöä tark-
kaillen. Metsänreunoja kierrellen 
on mahdollista löytää myös ruo-
kailevia lintuja kauempana vedes-
tä. Suolla voi kiinnittää huomiota 
myös hanhien liikkeistä kertoviin 
merkkeihin, kuten mustikoita sisäl-
täviin tuoreisiin ulosteisiin, sulkiin 
ja mutapaikkoihin jääneisiin räpy-

länjälkiin. Havainnoista on apua il-
lan passipaikkaa valittaessa.

Vahti valvoo ruokailua

Kun hanhet löytyvät, lähestymis-
suunta valitaan suojaavien met-
säsaarekkeiden ja mätäskaistojen 
mukaan. Turhia sivuttaissiirtymisiä 
vältetään.

Hanhia pääsee harvoin ampu-
maan maahan haulikolla, joten 
turvalliset ampumasektorit on mie-

tittävä etukäteen luodikon käyttöä 
varten. Ampumapaikaksi valitaan 
esimerkiksi tukea tarjoava mätäs.

Lähestymisen aikana on muistet-
tava tarkkailla lintuja, sillä hanhet 
liikkuvat nopeasti jalkaisin. Mikäli 
metsästäjä ei ole ajan tasalla niiden 
liikkeistä, voi käydä niin, että han-
het ovat kadonneet alkuperäisel-
tä havaintopaikalta ja vaivalloinen 
ryömiminen märässä sammalikos-
sa on mennyt täysin hukkaan.

Himoittu metsähanhi  
◼ Metsähanhi on linnustomme 
neljänneksi suurin sorsalintu ja mo-
nelle metsästäjälle unelmasaalis. Se 
painaa yleensä 2,5–3,5 kiloa.

Suomessa pesiväksi kannaksi ar-
vioidaan vuodesta riippuen 1 500–
2 000 paria ja saaliiksi saadaan vuo-
sittain noin 6 000 metsähanhea. 
Pääosa saalista on saman vuoden 
poikasia ja naaraita.

Metsähanhista suurin osa saalis-
tetaan pesimäalueilta, mutta muut-
toreittien levähdyspaikoilta saadun 
saaliin osuus on kasvanut viime 
vuosina. Osa suurten muuttopar-
vien linnusta on läpikulkumatkalla 
Venäjän arktisilta alueilta.

Metsähanhet ovat pariuskollisia 
lintuja. Ne muodostavat uuden pa-
risuhteen vasta puolison meneh-
dyttyä. Nuoret hanhet ovat valmii-
ta jatkamaan sukuaan kolmantena 
kesänään.

Pesintä alkaa touko–kesäkuus-

sa. Aikuiset metsähanhet uusivat sul-
kapeitteensä eli sulkivat heinä–elokuun 
vaihteessa. Silloin ne ovat lentokyvyt-
tömiä.

Metsähanhen jahtikausi alkaa 20.8. 
klo 12.00 ja jatkuu vuoden loppuun as-
ti. Jahtikauden alkaessa metsähanhet 
parveutuvat ja valmistautuvat tulevaan 
muuttoon. Pääasiallinen muutto ajoit-
tuu syys–lokakuuhun.

Metsähanhet talvehtivat Itämeren 
rannikolla Etelä-Ruotsissa, Tanskassa 
sekä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Talveh-
timisparvet ovat suuria. Niissä voi olla 
jopa tuhat lintua. Muutto pesimäalueil-
le käynnistyy vaistonvaraisesti päivän 
pidentyessä.

Suomessa merkittävimmät pesimä-
alueet sijoittuvat Keski- ja Itä-Lappiin, 
Koillismaalle ja Pohjanmaan pohjois-
osiin. Myös Venäjän arktinen alue on 
erittäin merkittävä pesimäalue. Täs-
tä syystä suuri määrä metsähanhia ja 
muita hanhilajeja muuttaa Suomen yli 

vuosittain.
Metsähanhi palaa samoille seuduil-

le pesimään vuodesta toiseen. Myös 
edellisen vuoden poikaset suuntaavat 
synnyinseuduilleen viettämään kesää 
nuorten pesimättömien lintujen par-
vissa.

Pesäpaikakseen metsähanhi valitsee 
yleensä rauhallisen metsäsaarekkeen, 
lammenrannan tai suon reunan. Emo 
hautoo pesässä kuukauden. Ensim-
mäiset elinviikkonsa poikueet viettä-
vät suojaisissa kortteikoissa ja puron-
varsissa lymyillen. Sen jälkeen poikaset 
alkavat liikkua laajemmin ja kehittävät 
lentotaitoaan.

Poikueet ruokailevat päivisin met-
sissä ja kortteikoissa. Yöksi ne palaavat 
tutuille ja turvallisille rimmikoille yöpy-
mään.

Arkana lintuna metsähanhi ei sie-
dä runsasta häirintää. Elinympäristön 
muuttuessa rauhattomaksi ne vaihta-
vat tutun reviirinsä toiseen ja häviävät 

alueelta.
Metsähanhien tulevaisuus on ris-

kien viitoittama. Talvehtimisalueilla 
tehdyt arvioinnit osoittavat kannan 
taantuvan. Tulevaisuudessa tilanne 
voi tarkoittaa pyyntirajoituksia, mi-
käli kannan lasku ei lopu.

Lisääntyneen metsästyspaineen 
lisäksi hanhet ovat uhattuina myös 
talvehtimisalueillaan. Siellä niitä 
vaanivat erilaiset taudit, jotka le-
viävät nopeasti suurissa parvissa.

Metsästäjien vastuu hanhikannan 
tulevaisuudesta on suuri. Vaikka lin-
tuja ei ampumalla tapeta sukupuut-
toon, on jokainen ammuttu lintu 
poissa kannasta. Puhumattakaan 
haavakoista, jotka päätyvät petojen 
ruoaksi tai maatuvat metsiin.

Jahti tulisikin suunnata poikas-
tuottoon ja muistaa kohtuus am-
pumamatkoissa ja saaliin mää-
rässä. Laatu korvaa määrän myös 
hanhijahdissa.

▶ Hyvä väri hanhenmetsästäjän 
asulle on ympäristöön sulautuva 
ja kontrasteja häivyttävä. 
Tärkeintä on kuitenkin 
liikkumattomuus hanhien 
ilmestyttyä näköpiiriin. Tässä 
passipaikaksi on valittu soiden 
välinen lentosola.
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Usein ainakin yksi hanhi vahtii 
ympäristöä muiden ruokaillessa tai 
levätessä. Hanhet käyttävät vahtei-
na myös joutsenia ja kurkia.

Helpoin saalis on yleensä juuri 
vartijahanhi, mutta mahdollisuuk-
sien mukaan saaliiksi pyritään va-
litsemaan mieluummin nuorempi 
lintu. Vahti on yleensä poikueen 
emo tai muuten kokeneempi lintu 
ja ne ovat tärkeitä yksilöitä parven 
tulevaisuuden kannalta.

Laukauksen jälkeen ensisijainen 
tehtävä on tarkkailla ammuttua 
hanhea, sillä mahdollinen haavak-
ko pakenee paikalta juosten yllättä-

vän vauhdikkaasti. Hanhi on piilou-
tumisen mestari ja haavoittuneen 
linnun löytäminen on vaikeaa.

Osaava koira on hanhijahdissa-
kin kullan arvoinen kaveri. Se löy-
tää linnut, ajaa ne esiin ja auttaa 
löytämään mahdolliset haavakot.

Pakenevan parven liikkeitä seu-
rataan vasta, kun ammutun linnun 
kohtalo on selvillä varmasti. Usein 
hanhet kiertävät suolla kierroksen 
tai pari korkeutta keräten. Silloin 
saattaa tarjoutua tilaisuus hauli-
kolla ampumiseen. On tosin syy-
tä harkita, onko järkevää ampua 
samasta poikueesta tai parvesta 
enempää hanhia, vaikka tilaisuus 
tarjoutuisikin.

Realistinen ampumamatka

Päivällä hanhet ruokailevat met-
sissä mustikoita tankaten tai rau-
hallisella erämaalammella korttei-
ta napsien. Toisinaan ne nousevat 
suolle syömään heinää.

Yöpymispaikaksi metsähanhet 

▲ Outo näky keskellä vetistä 
rimmikkoa. Punainen mosse 
lienee viety paikalle vahvoilla 
keväthangilla. Sitä on käytet-
ty tukikohtana hanhenmetsäs-
tyksessä.

▶ Toisen levätessä toinen pitää 
vartiota. Erämaan metsähanhi 
on erittäin arka lintu.
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valitsevat turvalliseksi mieltämän-
sä avonaisen lammen tai rimmikon. 
Mieluisimpia ovat ehdottomasti ve-
tisen mättäikön ympäröimät rimmet. 
Siellä ne ovat turvassa saalistajilta.

Hanhet liikkuvat auringon nous-
tessa ja laskiessa. Toistuvasti häiri-
tyt hanhet muuttuvat aroiksi ja 
saattavat olla liikkeellä vasta pi-
meän tullen. Iltapassiin mennään 
jo kuudelta ja sieltä poistutaan vas-
ta hämärän tullen. Aamulla passiin 
on ehdittävä ennen hämärän tait-
tumista valoisaksi ja siellä pysytel-
lään kymmeneen saakka.

Hanhien lentoreitit kulkevat usein 
avointa maastoa pitkin. Esimerkiksi 
hakkuualueet ja suojuotit ovat niil-
le mieluisia vaihtoehtoja. Lentoreitit 
pysyvät usein samoina pitkään.

Passipaikkaa valittaessa paras 
vaihtoehto on sijoittua mahdol-
lisen ruokailu- tai yöpymispaikan 
lähelle. Varteen otettavia paikkoja 
ovat myös yöpymispaikalle johta-
vat lentoreitit. Silloin passi valitaan 
rimmen ja oletetun lentoreitin väli-
seltä linjalta.

Hyvä passipaikka tarjoaa met-
sästäjälle näkösuojaa. Varvikon ja 
pienten mäntyjen ympäröimä mät-
täikön syvennys on ihanteellinen. 
Paikkaa valitessa tarkistetaan myös 
mahdollisuus luodikolla ampumi-
seen ja laitetaan ase ja ampuma-
alusta valmiiksi. Hanhien saapuessa 
valmisteluihin ei ole enää aikaa.

Valitulta passipaikalta on hyvä 
määritellä etukäteen realistinen 
ampumamatka vähintään silmä-
määräisesti, sillä suolla etäisyydet 
on helppo arvioida väärin kiireen 

Maltti on valttia hanhijahdissa. Ylipitkille matkoille ammutuilla 
saattolaukauksilla saadaan aikaan haavakoita ja hanhet vaihtamaan 
aluetta.

▼ Leiriä purkamassa hyvin 
levätyn yön jälkeen. Riittävä lepo 
auttaa jaksamaan seuraavana 
päivänä. Leiri puretaan vasta 
aamupassin jälkeen.

▶ Vanha hanhenpyytäjien 
käyttämä keino etsiä hanhia 
suolta on nousta puuhun 
kiikaroimaan. Jo parin metrin 
korkeudenlisä parantaa 
näkyvyyttä huomattavasti.



Mitä mukaan hanhijahtiin?
◼ Hanhijahdissa pärjää mainiosti perushaulikolla, kunhan ase on teräshau-
likelpoinen. Lyijyhaulit ovat kiellettyjä. Usein käytetään pumppuhaulikkoa 
tai puoliautomaattia, mutta välttämätöntä se ei ole. Kaliiperiksi soveltuvat 
12/76, 12/89 ja 10/89. Sopiva haulikoko on 3,5–4,5mm.

Luodikoksi soveltuvat kaikki linnustuskaliiperit. Parhaita ovat hieman ras-
kaammalla kokovaippaluodilla varustetut .308 tai 6x55. Raskas luoti ei ole 
herkkä heinien ja varpujen vaikutukselle. Molempia suolla riittää.

Kiikaritähtäimen on syytä olla valovoimainen ja mielellään ainakin 12-ker-
taisella suurennoksella varustettu. Valopisteestä voi olla hyötyä hämärässä.

Asusteiden aatelia ovat kevyet, hengittävät ja vettä pitävät eräasut. Suolla 
liikkuminen on hikistä ja märkää. Vuorilliset ovat toivottoman kuumia han-
hijahtiin. Viilenevän illan varalle passiin varataan mukaan lämpimiä vaate-
kerroksia puvun alle.

Asun väritys ei saa olla kovin tumma. Parhaita ovat keltavihreät sävyt, sillä 
ne sulautuvat suon väreihin. Myös kasvot ja kädet on muistettava naami-
oida.

Kengiksi valitaan hyvin istuvat saappaat tai vettä pitävät vaelluskengät. 
Huonosti istuva kenkä hiertää jalkaan nopeasti rakon.

Muuta mukaan otettavaa
▷ Reilusti juotavaa. Nestettä kuluu jahtipäivän aikana paljon.
▷ Makuualusta tai sen puolikas parantaa mukavuutta oleellisesti passissa 

makoiltaessa.  Solumuovinen alusta on kevyt ja kestää kosteutta.
▷ Alueen kartta ja kompassi. Myös paikantimesta on apua suunnistaessa.
▷ Hyvä katselukiikari.
▷ Kevyt otsalamppu tai taskulamppu. Pimeän yllättäessä lisävalo on usein 

tarpeen.
▷ Naamioverkko. Aina tarvittavaa näkösuojaa ei ole tarjolla puustosta tai 

mättäistä.
▷ Retkikeittimellä voi passissa keittää tuoreet pannukahvit iltaa piristä-

mään.
▷ Lumikengät ovat hyvä apu upottavalla suolla. Ne kantavat yllättävän 

hyvin. On kuitenkin muistettava, että lumikenkäkään ei kanna kaikkialla. 
Kantokyvyn ylittyessä on tiedossa todellisia vaikeuksia.

▷ Teleskooppivapa, virvelinkela ja iso kelluva vaappu saattavat korvata 
puuttuvan koiran. Veteen pudonneen saaliin saa hilattua rantaan näillä 
varusteilla ilman mutaista uimareissua.
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Hanhenmetsästäjän perusvarustusta ovat haulikko, kivääri 
ja sopiva reppu. Hyvä lisävaruste on suolla liikkumista 
helpottavat lumikengät.

yllättäessä. Etäisyyksien lisäksi kar-
toitetaan ampumapaikat saaliin tal-
teen saamisen varmistamiseksi. Jos 
mukana ei ole noutavaa koiraa, tar-
vitaan usein malttia. Lintua ei pitäisi 
ampua liian vaikeaan paikkaan.

Suojaan katseilta

Naamioverkko on hyvä apuväline 
hanhipassissa. Sen avulla on help-
po sulauttaa myös leiripaikka ym-
päröivään maastoon. Tärkeintä on, 
etteivät hanhet näe liikettä. Tarkka-
silmäisinä ne havaitsevat helposti 
varsinkin sivuttaisliikkeen.

Kasvot on hyvä suojata naamio-
hupulla tai maalata naamiointi-
väreillä. Vaaleat kasvot erottuvat 
maastosta helposti. Liikettä tai 
muuta epäilyttävää havaittuaan 
hanhet valpastuvat ja usein peli 
on siltä kertaa pelattu.

Hanhi laskeutuu ja nousee il-
maan mieluiten vastatuuleen. Pas-
sipaikkaa valitessa tämäkin asia on 
otettava huomioon. Samaten au-
ringon suunta. Jos ampumissuunta 
on vasten auringonlaskua, mahdol-
listaa se pidemmän ampumisvalon 
taivaan kajoa vasten.

Aina pitää kuitenkin miettiä, 
kuinka hämärässä on enää järkevä 
ampua. Pudotusta on vaikea var-
mistaa hämärässä varsinkin ilman 
koiraa.

Hanhikaaveista ja -pillistä on 
apua houkuttelussa. Parhaan hyö-
dyn niistä saa yhdessä käytettynä. 
Tosin pilliä kannattaa kokeilla, vaik-
ka kuvia ei mukana olisikaan. Pas-
sipaikan kauempaa ohittava parvi 
saattaa kiinnostua äänestä ja pala-
ta kierroksen jälkeen katsomaan ti-
lannetta lähempää.

Pillityksen tulee olla maltillista. Lii-
ka innokkuus saa hanhet epäluuloi-
siksi ja poistumaan. Parhaiten han-
het reagoivat pilliin muuttoparviin 
kerääntyessään ja muuton aikana.

Passissa makuulla

Hanhipassissa paras asento löytyy 
makuulta. Kaikkia ilmansuuntia on 
silti seurattava aktiivisesti, etteivät 
hanhet pääse yllättämään.

Usein saapuvat linnut ilmoitta-
vat tulostaan kaakattaen, mutta 
kun parvea on ammuttu tai häirit-
ty muutoin, saattavat ne tulla pai-
kalle ääntäkään päästämättä. Aina 
linnut eivät edes lennä. Ne saatta-
vat jopa kävellä metsän kätköistä 
rimmikkoon yöpymään.

Kun hanhet on havaittu, alkaa 
varovainen valmistautuminen 
toimintaan. Makuuasennosta hi-
vuttaudutaan polvilleen ja siitä 
kyykkyyn. Hanhien lähestyessä 
on oltava ehdottomasti liikkumat-
ta, sillä liikkeen havaitessaan ne 
muuttavat lentosuuntaansa nope-

asti. Ase nostetaan pystyyn vasta, 
kun aiotaan ampua.

Kun valmistelut osuvat kohdal-
leen ja onni suosii, pääsee passit-
taja ampumaan hanhia haulikolla. 
Mahdollisuuksien mukaan koh-
teeksi valitaan parven uloin lintu. 
Näin vältytään hajahaulien osumi-
nen muihin lintuihin.

Laukauksen jälkeen on järkevää 
varmistaa osuma. Jos hanhi putoaa 
kaula pitkänä, tarvitaan varmistava 
laukaus. Muutoin hanhi ottaa jalat 
alleen ja katoaa paikalta nopeas-
ti. Kaula velttona putoava lintu on 
saanut kunnon osuman, eikä lisä-
laukauksia tarvita.

Toisinaan on mahdollista saada 
useampikin lintu alas. Aina on syy-
tä kuitenkin muistaa kohtuus. Paik-
kauskollisen linnun esiintymisen 
alueella voi tuhota ampumalla ko-
ko poikueen. Poikueessa on usein 
vain 3–4 poikasta ja on todennä-
köistä, että joku muukin tulee sitä 
verottamaan.

Isoa ja paksunahkaista hanhea 
on aina ammuttava järkeville mat-
koille. Toki kaukolaukauskin saat-
taa linnun pudottaa, mutta usein 
seurauksena on vain haavakko. Yli-
pitkille matkoille räiskiminen kar-
kottaa hanhet tehokkaasti alueelta 
ja pilaa omat ja muiden mahdolli-
suudet onnistuneeseen jahtiin.

Lentävän linnun ampuminen 
kiväärillä ei ole järkevää samasta 
syystä.

Onnistunut pudotus

Hanhi on arvosaalis, jota kaikki sitä 
metsästävät eivät tule koskaan saa-
maan. Onnistuneen laukauksen jäl-
keen syntyvästä tunteesta kannat-
taa siis nauttia kaikessa rauhassa.

Mielen tasaannuttua saalis va-
lokuvataan muistoksi ja suolis-
tetaan. Linnun sisälle laitetaan 
havuja varmistamaan ilman liik-
kuminen tasaisesti. Saaliin on an-
nettava jäähtyä kunnolla ennen 
kuin se pakataan reppuun. Tiiviin 
muovipussin käyttö ei ole suositel-
tavaa. Linnun voi sen sijaan kääriä 
sanomalehteen.

Jos jahtireissu kestää useamman 
päivän, on järkevää nauttia saalis 
ruokana leirissä, sillä lämpimällä 
säällä se ei säily pitkään.

Hyviä valmistustapoja on mon-
ta. Yksi toimivaksi osoittautunut on 
hanhen keittäminen paloina. Keitet-
ty kypsä liha paistetaan suikaleina 
sipulin kanssa reilussa voissa pan-
nulla. Lisukkeeksi sopivat esimerkik-
si folionyyttiin käärityt suikaloidut 
perunat mausteiden ja voin kera. 
Yksinkertaisen yhdistelmän voi val-
mistaa nuotiolla tai retkikeittimellä 
ja nauttia maastossa, eli siellä missä 
se maistuu parhaimmalta.
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