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Luontosuhteita
Suomalaisista enemmän kuin kaksi kolmesta liikkuu viikoittain luonnossa, 
ja puolet suomalaisista asuu enintään 200 metrin päässä metsästä. Metsä-
suhde on merkittävä osa luontosuhdettamme. Onhan Suomen maa-alasta 
yli 80 % metsää ja joka viides aikuinen suomalainen on metsänomistaja. 
Suhteemme luontoon ja metsään perustuu paljolti omaan elämäntarinaan, 
sukutaustaan, elinympäristöön, työhön tai vapaa-aikaan. Se voi rakentua 
useista samanaikaisista näkökulmista ja olla osa ammattia, arkipäivää, elä-
mäntapaa, asumista ja harrastuksia. Metsäsuhde on monesti osa ihmisen 
identiteettiä. Suhde ei edellytä jatkuvaa konkreettista kosketusta metsään. 
Se voi ilmetä myös mielipiteinä, asenteina, arvoina ja käsityksinä. Suoma-
lainen metsäsuhde on niin ainutlaatuinen ja vahva, että sitä esitetään Elä-
vän perinnön kansalliseen luetteloon. Unescon kansainväliseen luetteloon 
valitaan ilmiöt tästä joukosta.
 Metsäkustannus on mukana rakentamassa monipuolista suomalaista 
metsä- ja luontosuhdetta. Kevään 2018 kirjoissamme luonto on hyvin 
lähellä myös kaupunkilaista: Elli Keisteri-Sipilä vie Metrolla metsään. 
Luonnonmukainen kaupunkipuutarha tuo luontoa pienillekin pihoille. Joskus 
luonto tulee liiankin lähelle: Puut, laki ja käytännöt pohtii taajamapuiden 
erityisiä arvoja, mutta antaa eväitä myös tilanteisiin, joissa naapurin puu 
tai pensasaita tuntuu kasvavan jo häiritsevän suureksi. Liian lähelle luonto 
pyrkii myös, kun omalle tai lapsen iholle tarrautuu punkki ja uhkana on 
saada Tauteja luonnosta. Professori Heikki  Henttosen asianmukainen tieto 
auttaa tunnistamaan luonnon riskejä ja suhtautumaan niihin oikein.
 Metsäperinnettä ja nykyelämää kielessämme kuvaavat Suomalaiset 
metsäsanonnat. Sanni Orasmaa auttaa jokaista jännityksestä 
kärsivää arjen esiintyjää stressinhallinnassa ja tarjoaa 
rentouttavia hetkiä metsässä. Polkujuoksukirja 
johdattaa kuntoilijan tehokkaasti metsäpoluille. 
Luonnontuntemus syvenee laadukkaiden 
kasvioiden avulla sekä tutustumalla 
vaikkapa Teerenelämään. Metsäsuhdetta luodaan 
ja syvennetään tekemällä työtä metsässä. Sahaamaan 
opastaa turvalliseen ja tehokkaaseen työhön, kun 
moottorisahaa tarvitaan metsätyöhön tai pihapuiden 
kaatamiseen, polttopuiden katkontaan tai vaikkapa 
Osmo Perälän ohjeiden mukaisen laiturin rakentamiseen.

Rikasta luontosuhdettasi. 
Kevään kirjat tarjoavat tietoa, taitoa 
ja elämyksiä jokaiselle! 

Satu Rantala
Kustannuspäällikkö



Luonto on merkittävä tekijä ihmisen koko-
naisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Luonnonym-
päristössä liikkuminen ja oleskelu vähentävät 
tutkitusti stressiä ja jännitystä. Ja vaikutus 
tehostuu, kun luonnossa tehdään yksinker-
taisia harjoituksia mielen hallintaa, äänen-
käyttöä ja vaikkapa esiintymistä ajatellen.
 Sanni Orasmaa on jazzlaulaja sekä 
musiikki- ja esiintymiskouluttaja, joka on 
ottanut opetustyössään askeleen ulos: Hän 
on siirtänyt äänenkäytön ja esiintymisen 

Ilmestyy 
huhtikuussa

 koulutusta luontoon. Vaikutus on ollut voi-
makas – luonnonympäristö tekee harjoituk-
sista entistä rentouttavampia. Niiden avulla 
saa uutta rauhallisuutta ja energiaa niin 
esiintymiseen kuin muuhunkin nykyelämään. 
Työssä ja monissa arjen tilanteissa on hyvä 
pystyä esiintymään rauhallisesti, mutta ener-
gisesti. Ja kuka tahansa urbaanin nykyelämän 
rasittama ihminen hyötyy, kun antaa stressin 
laskea luonnon tasolle.

ISBN 978-952-338-043-1
17.3
sid., noin 180 sivua
svh. 32,00 euroa

Luonnon aika
Rentouttavia hetkiä luonnossa
Sanni Orasmaa
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Metro on nopein ja helpoin reitti metsään yhä 
useammalle. Tuskin missään muualla maail-
massa on yhtä vihreiden maisemien metroa, 
joka veisi yhtä monipuolisiin retkeilykohtiei-
siin. Pääkaupunkiseudun metroverkosto kul-
jettaa matkustajansa erilaisille kaupunkiluon-
non retkille ja ainutlaatuisiin luontokohteisiin. 
Luonto on meitä hyvin lähellä.
 Elli Keisteri-Sipilä on espoolainen yrit-
täjä, joka on erikoistunut lähiluonnon tar-
joamiin elämyksiin. Hänen aiempi kirjansa 
Liikuttava luonto kertoi, kuinka lapsia voi 
innostaa luontoliikunnan pariin. Nyt hän 
opastaa lukijat hienoihin retkielämyksiin ja 
vaihteleviin luontokohteisiin – joista kaikki 

Metrolla metsään
Elli Keisteri-Sipilä

ovat saavutettavissa pääkaupunkiseudun 
metrolla! Kaikki asemat saavat oman luonto-
kohteensa ja retkiehdotuksensa. Tämä kirja 
todistaa, kuinka helppoa Suomessa on lähteä 
retkelle ja luontoon.

ISBN 978-952-338-042-4
79.4
sid., noin 150 sivua
svh. 32,00 euroa

Ilmestyy 
huhtikuussa
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Ilmestyy 
huhtikuussa

Kuntoilun vahvimpiin trendeihin kuuluu nyt 
polkujuoksu. Se yhdistää tehokkaimman ja 
yksinkertaisimman kestävyyskunnon harjoit-
telutavan ainutlaatuisiin luontoelämyksiin. 
Ja lajiin sopivia reittejä Suomessa riittää! 
Maamme suurten kaupunkien lähimetsiä 
raidoittavat polut, jotka saavat harrastajan 
ihastumaan. Laajoilta metsäalueiltamme sekä 
kansallispuistoista löytyy pitkiä, huikeiden 
maisemien kehystämiä erämaareittejä.
 Polkujuoksussa tarvitaan erilaista tek-
niikkaa ja varusteita kuin sileällä tienpinnalla 
juoksemisessa. Suomalainen metsämaasto 
asettaa sekin omat vaatimuksensa verrattuna 
monien muiden maiden vuoristoreitteihin. 

Polkujuoksukirja
Heikki Hamunen ja Hannu Airila

Tässä neuvoo Polkujuoksukirja. Se kattaa lajin 
suomalaiset ulottuvuudet maaston erikoispiir-
teistä sääoloihin ja kaupunkien lähipoluista 
erämaisiin reitteihin ja juoksutapahtumiin.
 Heikki Hamunen kuuluu suomalaisen 
polkujuoksun pioneereihin. Hän ollut järjes-
tämässä alan tienraivaajiin kuuluvaa Vaarojen 
maraton -tapahtumaa vuodesta 2007. Hannu 
Airila on huipputason suunnistaja.

ISBN 978-952-338-041-7
79.11
sid., noin 160 sivua
svh. 38,00 euroa



6

Kirja opastaa havainnollisesti sanoin ja ku-
vin, kuinka suunnitellaan ja rakennetaan toi-
miva, vankkarakenteinen ja helppohoitoinen 
laituri. Ohjeet löytyvät Laiturikirjasta olipa 
tavoitteena rakentaa kevyt ja yksinkertainen 
uimalaituri, veneen kiinnityspaikka tai tilava 
oleskeluterassi rannassa. Laiturin rakenne ja 
kiinnittäminen riippuvat laiturin käyttötar-
koituksesta ja sijainnista.
 Tuhansien järvien maassa on yli puoli 
miljoonaa loma-asuntoa. Rantaviivaa on satoja 
tuhansia kilometrejä. Rannoilla lomaileva ja 
liikkuva kansa tarvitsee laitureita, jotka suju-
voittavat sekä askareita että oleskelua rannassa. 
Ne helpottavat ratkaisevasti veneilyä ja uintia. 

Ilmestyy 
toukokuussa

Laiturikirja
Osmo Perälä

Puurakentamisen ja -käsityön taitaja Osmo 
Perälä neuvoo kirjassaan, kuinka kesämökille 
ja venerantaan tehdään sopiva laituri rannan 
olosuhteiden ja käyttötarkoituksen mukaan.

ISBN 978-952-338-046-2
66.7
sid., noin 160 sivua
svh. 38,00 euroa
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Ilmestyy 
toukokuussa

Lohen jokipyynti on suomalaisen kalastuk-
sen kiistaton kuninkuuslaji. Juuri lohenpyyn-
nistä moderni vapaa-ajan kalastus on pitkälti 
lähtöisin. Nousulohen kalastus joessa onkin 
mitä erilaisimpien myyttien ja uskomusten 
pelikenttä. Tiede osaa kertoa vain sen, ettei 
lohi biologisesti katsoen syö joessa ollessaan 
– se ei ota kutunousunsa aikana ravintoa.
 Lohta tavoitteleva soutaja on siis erilai-
sessa tilanteessa kuin tavallisempia petokala-
lajeja pyytävä kalastaja. Hän ei voi yksinker-
taisesti jäljitellä vieheellä petokalan ravintoa 
ja odottaa, että nälkäinen kala nappaa. Tar-
vitaan vieheen liikkeen, värien ja uittotavan 
osumista oikeaan – ja nimenomaan nousulo-
hen kannalta oikeaan. Luonto ratkaisee ar-

Lohivieheen 
valinta- ja viritysopas
Juha Jormanainen

vonnan tuloksen, kalastajan on maksimoitava 
onnistumisen mahdollisuudet.
 Kymmenistä eräalan kirjoistaan tunnettu 
Juha Jormanainen on tehnyt opaskirjan, joka 
neuvoo paitsi lohivieheen mallin, koon ja 
värin valinnassa, myös uintiliikkeen virittä-
misessä. Kaikki tehdään joen tarkkuudella 
paikallisten olosuhteiden mukaan. Tämä 
kirja on pakollinen varuste lohenkalastajan 
varusterepussa, niin kämpän tulilla kuin ve-
neen tuhdolla.

ISBN 978-952-338-045-5
67.62
sid., noin 160 sivua
svh. 32,00 euroa
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Kaupunkiasuntojen pihoja ovat muovanneet 
jos jonkinlaiset muotivirtaukset. Milloin on 
tehty avoimia nurmikenttiä, milloin  erilaisia  
terassi- ja kiveysrakenteita. Mutta miten 
kaupunkiasunnon pienestä puutarhasta saisi 
tasapainoisen näköisen, helppohoitoisen ja 
luonnon kannalta kestävän? 
 Maisemasuunnittelija Mona Kalpala on 
suunnitellut useita piha-alueita sekä taloyh-
tiöiden että omakotirakentajien iloksi maam-
me taajamiin. Kirjassaan hän opastaa puu-
tarhojen luonnonmukaiseen suunnitteluun: 
Luomaan pihoja, jotka toimivat luonnon 
ehdoilla kaupungin oloissa. Pienenkin puu-
tarhan suunnittelussa kannattaa ottaa huo-
mioon pihan valuma- eli hulevedet, samoin 

Luonnonmukainen kaupunkipuutarha
Mona Kalpala

Ilmestyy 
huhtikuussa

kasvilajien ja pihan muotojen valinta: Niillä 
voidaan tukea kaupunkiluonnon monimuo-
toisuutta, houkutella pölyttäviä hyönteisiä ja 
luoda elinoloja monille eläinlajeille. Tulok-
sena on viihtyisä, kaunis ja – luonnonmukai-
nen kaupunkipuutarha.

ISBN 978-952-338-044-8
67.3
sid., noin 160 sivua
svh. 38,00 euroa
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Borrelioosi, puutiaisaivokuume, myyräkuu-
me, jänisrutto, rabies, yersinioosi ja pogos-
tantauti ovat tutuimpia eläimistä ihmiseen 
tarttuvia tauteja Suomessa. Kirja havainnol-
listaa, miten eri taudinaiheuttajien isännät 
ja välittäjät elävät ja miten niiden elintavat 
vaikuttavat tartuntojen alttiuteen ja määrään. 
Luonnosta saatavat taudit tarttuvat ihmiseen 
suoraan sitä kantavasta isäntäeläimestä tai 
välillisesti esimerkiksi hyönteisen pistosta tai 
punkin puremasta. Monet maailman merkit-
tävimmistä ihmisten tartuntataudeista ovat 
eläinten välittämiä.
 Teos on jokaisen luonnossa liikkuvan 
helppolukuinen käsikirja. Tautiekologian ym-
märrys auttaa tunnistamaan riskit, suhteutta-

Tauteja luonnosta
Heikki Henttonen

maan ne oikein ja toimimaan luonnossa ris-
kit tiedostaen. Teos hälventää turhaa pelkoa 
ja tarjoaa asianmukaista tietoa, josta hyötyvät 
mökkiläiset, metsästäjät, marjastajat ja kaikki 
luonnossa liikkuvat tai sinne mielivät. Joka 
mökin kesälukemista!
 Metsäeläintieteen professori Heikki 
Henttonen on kokenut jyrsijöiden ja pikku-
nisäkkäiden sekä niiden tautien tutkija. Kan-
sainvälinen huippututkija on myös kysytty 
kirjoittaja ja selkeä luennoitsija kotimaassa.

ISBN 978-952-338-037-0
58.9
sid., noin 150 sivua
svh. 34,00 euroa 

Ilmestyy 
huhtikuussa
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Lapin tunturipaljakat ovat pohjoisen maam-
me arktisin elinympäristö. Nuo karut, kylmät 
ja häikäisevän kauniit paikat puhkeavat ly-
hyen kesänsä aikana kukkaloistoon, jota on 
vaikea kuvitella talvisilla lumilakeuksilla hiih-
täessään. Joka kesä maamme tunturialueet 
houkuttelevat tuhansittain retkeilijöitä, jotka 
kaipaavat maastokelpoista opasta ympärillään 
kukkivaan luontoon.
 Henry Väre ja Rauni Partanen ovat 
kirjoittaneet maamme tunturikasveista 
maineikkaan ja kattavan oppaan, Suomen 
tunturikasvion. Yleisimmät ja hienoimmat 

Tunturikasvien helmet
Henry Väre ja Rauni Partanen 

Ilmestyy 
maaliskuussa

tunturikasvit on nyt paketoitu myös uuteen, 
kätevään ja täysin säänkestävään muotoon eli 
haitaritaitekirjaksi. Kartan tavoin repun tai 
retkeilyvaatteiden taskuun taittuva, tukevasti 
laminoitu kirja kestää vähintään samoja olo-
suhteita kuin kuvaamansa kasvit.

ISBN 978-952-338-027-1
57.1
taitelaminoitu, 48 sivua
svh. 17,00 euroa
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Opas esittelee havainnollisesti Suomen ylei-
simmät puuvartiset kasvit. Oppaan selkeiden 
valokuvien ja tuntomerkkien avulla alkupe-
räislajistoomme kuuluvat puut ja pensaat 
on helppo oppia tunnistamaan. Lajeista on 
oppaassa esittely, nimi suomeksi, ruotsiksi ja 
englanniksi sekä tieteellinen nimi.
 Kirja innoittaa kaikenikäisiä luontoret-
kille. Omien luontoelämysten ja tunnistus-
taidon avulla luontoa voi oppia arvostamaan 
sen omilla ehdoilla. Tukevasti laminoitu ja 
helposti reppuun tai taskuun taittuva opas 

Ilmestyy 
maaliskuussa

Puut ja pensaat
Henry Väre ja Heikki Kiuru

kestää toistuvaa käyttöä ja mitä tahansa sää-
oloja, joten sen voi pakata yhtä kätevästi niin 
viikon vaellukselle kuin päiväretkelle puistoon.

ISBN 978-952-338-028-8
57.11
taitelaminoitu, 48 sivua
svh. 17,00 euroa
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Teeri kuuluu suomalaisen metsäluonnon 
tunnusomaisimpiin lintulajeihin. Se on 
suosituimpia riistalintujamme, ja niin 
kansanperinne kuin kuvataidekin ovat tal-
lentaneet sen olemusta ja elintapoja. Viime 
vuosikymmenten aikana metsäkanalintujen 
kannat ovat supistuneet, mutta paikoin on 
nähty elpymisenkin merkkejä. Mitä teerelle 
ja muille metsäkanalinnuille kuuluu nykyään, 
ja millaiset elämän edellytykset niillä on 
tulevaisuudessa?
 Ylivieskalainen biologi Arto Marjakan-
gas on laatinut yleistajuisen, tutkimustietoon 
perustuvan katsauksen teeren ja muiden 

metsäkanalintujen elämästä, elintavoista ja 
-oloista nykysuomessa. Hän pohtii myös 
metsäkanalintujen mahdollisuuksia sopeu-
tua ilmastonmuutokseen. Teerenelämää on 
kiintoisaa, hyödyllistä ja valaisevaa luettavaa 
kaikille suomalaisesta metsäluonnosta kiin-
nostuneille. Metsästäjille ja lintuharrastajille 
se on suorastaan avainteos.

ISBN 978-952-338-039-4
58.12
sid., noin140 sivua
svh. 38,00 euroa

Ilmestyy 
maaliskuussa

Teerenelämää
Metsäkanalinnut vuodenkierrossa
Arto Marjakangas
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Kirja esittelee havainnollisesti suomalaisen 
suotyyppijärjestelmän. Opas on toimiva apu-
väline luonnontilaisten soiden sekä ojitettu-
jen turvekankaiden tunnistamiseen. Mukana 
on harvinaisten ja uhanalaisten suoluonto-
tyyppien kuvauksia sekä on runsaasti tietoa 
kasvilajistosta. Eri kasvupaikkatyyppien opas-
kasvit esitellään. Suon ojitusta edeltävä luon-
ne huomioidaan arvioitaessa turvekankaiden 
metsänkasvatuskelpoisuutta.
 Runsas kuvitus ja alansa parhaat asian-
tuntijat kirjoittajina varmistavat, että tämä 

Ilmestyy 
helmikuussa

Suotyypit ja turvekankaat
– kasvupaikkaopas
Jukka Laine, Harri Vasander, Juha-Pekka Hotanen, 
Hannu Nousiainen, Markku Saarinen ja Timo Penttilä

teos on metsä- ja ympäristöasiantuntijan 
ja opiskelijan ohittamaton käsikirja. Myös 
suoluonnossa retkeilevä hyötyy kirjan asia-
sisällöstä nauttiessaan samalla esteettisestä 
luontokokemuksesta.

ISBN 978-952-338-036-3
67.51
nid., noin 160 sivua
svh. 34,00 euroa 
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Teos kokoaa käytännönläheisesti taajamapuus-
ton käsittelyä koskevan lakitiedon ja hyvät 
käytännöt. Kirja selvittää, miten velvollisuudet 
ja vastuut jakautuvat katujen varsilla, pihoissa 
ja naapurustossa. Se käsittelee tilanteet, joissa 
puita suojellaan tai toisaalta vaarallisina tai häi-
ritsevinä poistetaan pihoilta, ulkoilualueilta tai 
liikenneväyliltä. Tekijät pohtivat laajemminkin 
puiden arvoa ja asemaa lähiympäristössämme.
 Suomessa taajama- ja tonttipuihin liittyvä 
lainsäädäntö on hajanaista. Olemassa olevan 
tiedon ja kokemuksen kirjaaminen yksien 
kansien väliin helpottaa puuston hoitoa niin 
kunnissa kuin yksityispihoissakin. Kirja an-
taa arvokasta tietoa kuntien vihertoimeen, 
arboristeille, lakimiehille sekä jokaiselle, joka 
omistaa yhden tai useamman puun, tai jonka 

Ilmestyy 
helmikuussa

Puut, laki ja käytännöt
Juha Raisio, Matti Kiviniemi ja Janne Penttinen

 lähiympäristössä puut tuottavat iloa tai har-
mia. Kirja antaa kaikille mahdollisuudet ar-
vioida suunnitelmien ja toimenpiteiden lailli-
suutta, ja verrata niitä vallitsevaan käytäntöön.
 Kirjan ovat kirjoittaneet Helsingin kau-
pungin puuasiantuntija, MML Juha Raisio ja 
kaupunkiympäristön toimialan lakimies Janne 
Penttinen sekä varatuomari Matti Kiviniemi, 
joka on perehtynyt ympäristöoikeuteen ja 
julkaissut useita selitysteoksia ja käsikirjoja 
metsäoikeudesta.

ISBN 978-952-338-007-3
33+
sid., noin 150 sivua
svh. 38,00 euroa
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Kirja opastaa moottori- ja raivaussahan tur-
valliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Se auttaa 
niin kokenutta kuin satunnaista sahuria valit-
semaan omaan käyttöön sopivimmat välineet. 
Käytännölliset neuvot opastavat oikeaan työ-
tekniikkaan ja kertovat, miten saha saadaan 
toimimaan häiriöttä. Selkeästi kuvitetussa 
teoksessa havainnollistetaan moottorisahan 
teräketjun viilaus ja raivaussahan erityyppis-
ten terien käyttö ja huolto. Kirja huomioi 
uusien sahamallien sekä akkusahojen tuomat 
mahdollisuudet sahaus- ja raivaustyöhön. 
Kirja neuvoo sahuria metsässä, pihapiirissä ja 
polttopuusavotoilla.

Ilmestyy 
huhtikuussa

 Metsälehden toimittaja Mikko Riikilällä, 
toimittaja Sami Karppisella ja metsätyön-
opettaja Risto Mykkäsellä on monipuolinen 
kokemus käytännön metsänhoitotöistä, sa-
hoista ja sahauksesta.

ISBN 978-952-338-038-7
67.51
nid., noin 150 sivua
svh. 34,00 euroa

Sahaamaan
– metsään, taimikkoon ja pihapiiriin
Mikko Riikilä, Sami Karppinen ja Risto Mykkänen
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Suomalaiset metsäsanonnat
Matti Kärkkäinen (toim.)

”Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan.” 
Monissa suomalaisissa sanonnoissa metsää 
käytetään kielikuvana. Juuri metsä on ollut 
vertauskuva, jonka välityksellä kansanperin-
ne on kertonut uusille sukupolville, kuinka 
ihminen voi odottaa muilta samanlaista käy-
töstä, jollaista itse kohdistaa muihin. Samalla 
tavoin metsänhoidon oppeja on kuvattu pe-
rinteeseen juurtunein sanontatavoin.
 Tämän rikkaan perinteen kartoittami-
seksi Metsälehti on haastanut koko kansan 
 mukaan keräämään kuulemiaan tai luke-
miaan metsäaiheisia sanontoja. Metsäkus-
tannus kokoaa vanhoista klassikoista ja aivan 
uusista fraaseista ja loruista kirjan. Metsäalan 

Ilmestyy 
huhtikuussa

 vaikuttaja, professori Matti Kärkkäinen toi-
mittaa Suomalaiset metsäsanonnat, ja kansamme 
metsäinen viisaus sekä upeat luontokuvat 
takaavat ajattoman elämyksen.

ISBN 978-952-338-040-0
81.3
sid., noin 130 sivua
svh. 32,00 euroa
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Metsäverokirja 2018
Hannu Jauhiainen

Metsälehden Metsäverokirja 2018 on jokai-
sen metsänomistajan ja metsäammattilaisen 
käsikirja. Laajasti arvostettu ja tunnettu 
vuotuisteos paneutuu ajankohtaisiin veroky-
symyksiin perusasioita unohtamatta.
 Kirja käsittelee yleisiä vero-ohjeita tar-
kemmin metsään liittyvät verotuskysymykset. 
Vuosittain vaihtuvat taksat sekä korvausten 
ja vähennysten enimmäismäärät ovat kirjassa 
ajantasaisina. Teos kokoaa omistajanvaihdok-
siin liittyvän perustiedon ja avaa mm. met-
sälahjavähennyksen laskentaa. Vuosikatsaus 
kokoaa edellisen vuoden metsätaloudelliset 
tapahtumat ja päälinjat. Kirjan käytettävyyttä 
lisäävät valmiit pohjat kirjanpitoa varten. 

Ilmestyy 
tammikuussa

Vuoden 2018 verokirja pureutuu metsätalout-
ta varten hankittavien koneiden ja laitteiden 
verokohteluun.
 Hannu Jauhiainen on Rovaniemellä asuva 
Metsälehden pitkäaikainen aluetoimittaja. 
Nykyisin hän on Lapin yhteismetsän hoito-
kunnan puheenjohtaja sekä Metsälehden vero-
asiantuntija. Aktiivisena metsänomistajana ja 
metsätöiden tekijänä hänellä on monipuolinen 
käytännön kokemus yksityismetsätaloudesta.

ISBN 978-952-338-035-6
36.52
nid., 96 sivua
svh. 29,00 euroa
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Uuden ajan puutyöt
ISBN 978-952-338-024-0

Puistotreeni
ISBN 978-952-338-030-1

Veneenomistajan 
korjaus- ja huoltokirja
ISBN 978-952-338-031-8

100 vuotta suomalaisia uistimia
ISBN 978-952-338-026-4

Metsäsijoittajan kirja
ISBN 978-952-338-008-0

Metsän jatkuvasta kasvatuksesta
ISBN 978-952-338-003-5

Muista myös nämä

Metsäkasvio
ISBN 978-952-6612-78-2

Halkojen Suomi
ISBN 978-952-338-034-9

Luontopäiväkirja
ISBN 978-952-6612-94-2

Puoli tuntia bileisiin!
ISBN 978-952-338-029-5

Metsämieli 
ISBN 978-952-338-022-6

Erämyytit
ISBN 978-952-338-023-3

Riistaherkkuja Suomesta
ISBN 978-952-338-025-7

Tukkijätkiä ja mottimiehiä
ISBN 978-952-338-018-9

Yhteismetsä
ISBN 978-952-338-032-5
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Piharakennuskirja
ISBN 978-952-338-016-5

Liikuttava luonto
ISBN 978-952-338-014-1

Idut ja versot
ISBN 978-952-338-010-3

Iskelmäkasvio
ISBN 978-952-338-011-0

Helsingin muuttuva luonto
ISBN 978-952-338-009-7

Lantakirja
ISBN 978-952-338-013-4

Tulevaisuuden kuusi
ISBN 978-952-6612-96-6
Framtidens gran 
ISBN 978-952-6612-97-3

Metsästä yhteiskuntaan
ISBN 978-952-338-005-9

Jigikalastajan opas
ISBN 978-952-338-012-7

Marjakansaa
ISBN 978-952-338-006-6

Metsien kätköissä
ISBN 978-952-338-004-2

Sujuvasti seuraavalle
ISBN 978-952-338-002-8

Metsänomistajan kevyet työ-
koneet
ISBN 978-952-338-015-8

Tarkka-ammunta harrasteena
ISBN 978-952-338-017-2

Metsäkoulu
ISBN 978-952-338-001-1

Tukkijätkiä ja mottimiehiä
ISBN 978-952-338-018-9
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www.metsakustannus.fi 
etunimi.sukunimi@metsakustannus.fi

Toimitusjohtaja 
Outi Karemaa
puh. 040 709 3168

Markkinointijohtaja 
Pasi Somari
puh. 050 389 0590

Kustannuspäällikkö 
Satu Rantala 
puh. 040 829 0260

Kustannuspäällikkö, käytännön tietokirjat 
Tuomas Kares 
puh. 050 595 8111

Henkilöasiakkaiden asiakaspalvelu 
puh. 09 315 49 840
tilaukset@metsakustannus.fi

Olemme Facebookissa: 
www.facebook.com/metsakustannus

Verkkokauppa www.metsakirjakauppa.fi


