
Maksulliset  palvelut  

Tilastopalvelu  

www.metla.fi/metinfo/tilasto/  

• metsätilastot ajantasaisina,  säännöllisesti 

päivitettävinä  tietokantoina 

• 11 tilastoaihealuetta 

• tiedot helposti  haettavissa esimerkiksi ajan,  alueen 

tai puutavaralajin  mukaan ja siirrettävissä käyttä  

jän  omalle tietokoneelle 

• Metlan tilastojulkaisut  ja -katsaukset:  Metsätilas  

tollinen vuosikirja.  Metsätilastotiedotteet ja 

Metsäsektorin suhdannekatsaus 

• vuotuinen käyttömaksu  käyttäjämäärän  mukaan 
• ilmainen koekäyttö  

Erikseen tilattavat erikoistilastot  Tilastopalvelussa 

VMI 9  - Kunnittaiset  metsävarat 

• valtakunnan metsien 9. inventoin 

nin  ( VMI  9) kunnittaiset tulokset 

• perustuvat satelliittikuvatulkin  

taan eli monilähdeinventointiin 

• hinnoittelu  kuntakohtaisesti  

Hakkuut kunnittain 

• vuotuiset yksityismetsien  markki  

napuun  hakkuumäärät kunnittain 

• päivitetään  kesäkuussa  

• vuotuinen käyttömaksu  

Lisätietoja:  metinfo-tilasto@metla.fi 

Metsänomistajapalvelu,  Mela ja metsä  

laskelmat,  Fenologia,  Kasvu,  Metsien 

terveys,  Taimitieto, Monikäyttö,  Puulajit,  

Tietopaketit 

Tutustu ja anna palautetta! 

Uusia Metinfo-palveluita  rakennetaan ja 

nykyisiä  kehitetään jatkuvasti  käyttäjäpalaut  

teen pohjalta.  

Yhteydenotot  

• sähköposti:  metinfo@metla.fi 
• palvelut:  ks.  palveluiden  kuvaukset  
• Internet-sivujen  palautelinkit 

Toimitus ja  taitto: Metla/THA/2506/HMik/7.2001 

Päivitys: Metla/Viestintä/SKiv/8.2003 

Valokuvat: Metlan kuva-arkisto/Erkki Oksanen 

Metinfo Metsätietopalvelut  

-  tutkittua tietoa metsistä  Internetissä -  

• ajantasaista  tietoa metsistä,  metsien 

tilasta,  metsävaroista ja metsien käytöstä  
• tiiviitä tietopakettaja  eri  aihepiireistä  

• perustuvat  Metsäntutkimuslaitoksen 

tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen 
• tarjoavat  pääsyn  tiedon alkulähteille: 

palvelut  on linkitetty tutkimushankkeisiin,  

-julkaisuihin  ja tutkijoihin  

Suurin  osa palveluista  on  ilmaisia.  
Kaikkiin palveluihin  voit tutustua maksutta 

Maksulliset palvelut  

Tilastopalvelu,  VMI  9  - Kunnittaiset 

metsävarat,  Hakkuut  kunnittain 

Maksuttomat palvelut  
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Metinfo Metsätietopalvelut www.metla.fi/metinfo/ -  Avoimet  palvelut  

Metsien  terveys  

www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/  

• tietoa metsien tilasta ja metsätuhojen  aiheuttajista  
• runsaasti kuvitettu Metsätuho-opas  
• metsätuhojen  tunnistuspalvelu  
• tuhoilmoituslomake metsätuhotietojen  ilmoittamistaja  

tallentamista varten  

• tietoa raskasmetallilaskeumasta 

Lisätietoja:  metinfo-terveys@metla.fi  

Fenologia  

www.metla.fi/metinfo/fenologia/  

• tietoa metsäluonnon vuodenkierrosta ja luonnon  

ilmiöiden vaihtelusta vuosittain ja paikkakunnittain  

Lisätietoja:  Eero.Kubin@metla.fi  ja 
Jarmo. Poikolainen @  metla.fi  

Metsien monikäyttö  

www.metla.fi/metinfo/monikaytto/  

• tietoa metsien virkistyskäytöstä  Luonnonvarojen  

virkistyskäytön  valtakunnallisen inventoinnin (LVVI) 

pohjalta  

• marja-ja sienisatoennusteet 

Lisätietoja:  metinfo-monikaytto@metla.fi,  

marja-  ja sienisatoennusteet Kauko.Salo@metla.fi  

Mela ja metsälaskelmat 

www.metla.fi/metinfo/mela/ 

• Suomen metsien hakkuumahdollisuuksia ja puuston 

kehitysvaihtoehtoja  havainnollistavia MELA-tuloksia 
• tietoa MELA- ja JLP-ohjelmistotuotteista  
• tietoa MELA-ryhmästä  ja sen  tutkimustoiminnasta 

Lisätietoja:  mela@metla.fi 

Tietopaketit  eri  aiheista 

www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/  

• Metsäjalostus  kuvina 
•  Haapa  ja sen  kasvatus  
•  Puutavaranmittaukseen liittyvää  tietoa 

Lisätietoja:  met  info  @  metla.fi  

Puulajit  

www.metla.fi/metinfo/puulajit/  

• tietoa puulajeista  

• tietoa ulkomaisten puulajien  menestymisestä  
Suomessa 

Lisätietoja: metinfo-puulajit@metla.fi 

Puiden ja metsien kasvu  

www.metla.fi/metinfo/kasvu/ 

• Puiden päivittäinen  kasvu:  havaintopuiden  kasvu 
tosiaikaisesti kevään  ja kesän edetessä. Mukana 

tietoa puun kasvuun  vaikuttavista asioista ja 

tutkijoiden analyysi  kasvun  vaihtelusta 

Lisätietoja:  Pekka.  Nojd@  metla.fi 
• LIGNUM kasvumalli: rakenteellis-toiminnallinen 

yhden puun kasvumalli. Sivuilla  mallin kuvaus  ja 

erilaisia simuloituja  puita.  

Lisätietoja: Risto.Sievanen@metla.fi  

Taimitietopalvelu  

www.metla.fi/metinfo/taimitieto/ 

• palveluita  taimituottajille: Taimiuutiset-lehti,  kursseja  
sekä  tuholaisiin ja torjuntaan liittyvää  neuvontaa  

• linkkejä  alan  kursseihin,  tapahtumiin  ja tietolähteisiin 

Lisätietoja: metinfo-taimitieto @  metla.fi  

Rekisteröityneiden  käyttäjien  palvelut  

Metsänomistajapalvelu  

www.metla.fi/metinfo/mo/ 

• raakapuun  hinnat metsäkeskuksittain 
• puunostajien  ja metsäpalveluyrittäjien  yhteystietoja  
• metsäkiinteistöjen  kauppahinnat  ja verokuutiometrin 

raha-arvot 

• hyödyllisiä  linkkejä  ja  tietovihjeitä  metsänomistajalle  

Lisätietoja: metinfo-metsanomistaja  @  metla.fi  
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