
MAKSULLINEN  

METINFO TILASTOPALVELU  

www.metla.fi/metinfo/tilasto/  

• metsätilastot ajantasaisina,  säännöllisesti päivitettä  

vinä tietokantoina 

• I  I tilastoaihealuetta 

• tiedot helposti  haettavissa esimerkiksi  ajan,  alueen 

tai  puutavaralajin  mukaan ja siirrettävissä käyttäjän  

omalle tietokoneelle 

• Metlan tilastojulkaisut  ja  -katsaukset: Metsätilastolli  

nen vuosikirja,  Metsätilastotiedotteet ja Metsäsek  

torin suhdannekatsaus 

• vuotuinen käyttömaksu  käyttäjämäärän  mukaan 
• ilmainen koekäyttö  

TILATTAVAT  ERIKOISTILASTOT  

Metinfo Kunnittaiset metsävarat 

• valtakunnan metsien  9.  inventoinnin (VMI  9) kunnit  

taiset tulokset 

• perustuvat satelliittikuvatulkin  

taan  eli  monilähdeinventointiin 

• hinnoittelu kuntakohtaisesti 

Metinfo Kunnittaiset  hakkuut  

• vuotuiset yksityismetsien  markki-napuun  hakku  

umäärät kunnittain 

• päivitetään kesäkuussa  

• vuotuinen käyttömaksu  

Lisätietoja:  metinfo-tilasto@metla.fi 

REKISTERÖITYNEIDEN  

KÄYTTÄJIEN  MAKSUTON  PALVELU  

Metinfo  Metsänomistajapalvelu  
www.metla.fi/metinfo/mo/ 

• raakapuun  hinnat metsäkeskuksittain 
• puunostajien  ja metsäpalveluyrittäjien  yhteystietoja  

• metsäkiinteistöjen  kauppahinnat  ja verokuutiometrin 

raha-arvot 

• hyödyllisiä  linkkejä  ja tietovihjeitä metsänomistajalle  

tieto metsästä  kasvaa  -  

METLA 

www.metla.fi  

info@metla.fi 
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METINFO 

METSÄTIETOPALVELUT 

Tutkittua  tietoa  metsistä  internetissä  



METINFO METSÄTIETOPALVELUT  

www.metla.fi/metinfo/ 

tarjoavat ajantasaista  tietoa metsistä, metsien tilasta, 

metsätilastoista ja  metsien käytöstä.  Sivustolta löytyy  

tiiviitä tietopakettaja  eri  aihepiireistä.Tiedot  perustuvat 
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimustuloksiin ja asian  

tuntemukseen. 

Palveluihin liittyy  tietolähteistä ja  tietojen  luotettavuudes  

ta kertova laatuseloste tai muu kuvaus  tietolähteistä. 

Metsätietopalvelun  sivusto  tarjoaa  pääsyn  tiedon 

alkulähteille: palvelut  on linkitetty  tutkimushankkeisiin,  

-julkaisuihin  ja tutkijoihin.  

Suurin osa  palveluista  on ilmaisia. 

Kaikkiin palveluihin voit tutustua maksutta. 

Maksulliset  palvelut  
Tilastopalvelu,  Kunnittaiset metsävarat, Kunnittaiset 
hakkuut  

Ilmaiset  palvelut  

Metsänomistajapalvelu,  Metsien terveys, Mela ja met  

sälaskelmat,  Fenologia,  Kasvu,Taimitieto,  Monikäyttö,  

Tietopaketit  

Metinfo  Metsien  terveys  

www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/ 
• tietoa metsien tilasta ja metsätuhojen  aiheuttajista 
• runsaasti kuvitettu  Metsätuho-opas  
• uudistettu metsätuhojen tunnistuspalvelu  auttaa 

sivua omatoimisesti etsimään metsissä havaitsemiesi 

tuhojen  tai oireiden aiheuttajan.  

Metinfo  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 

Metinfo  Fenologia  

www.metla.fi/metinfo/fenologia/ 
• tietoa metsäluonnon vuodenkierrosta ja luonnon  

ilmiöiden vaihtelusta: puiden lehteentulo ja kukinta,  

kuusen ja männyn pituuskasvu,  pihlajan kukinta ja 

marjojen  kypsyminen,  ruskan eteneminen  ym. 
• voit vertailla eri  vuosien ja paikkakuntien  eroja  

Metinfo  Monikäyttö  

www.metla.fi/metinfo/monikaytto/ 
• tietoa metsien virkistyskäytöstä  Luonnonvarojen  

virkistyskäytön  valtakunnallisen inventoinnin (LVVI) 

pohjalta  
• marja- ja  sienisatoennusteet 
• tietoa  luonnontuotealan tutkimuksesta Metlassa 

Metinfo 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 
• LIGNUM  kasvumalli 

-  rakenteellis-toiminnallinen yhden  puun kasvumalli 

-  sivuilla mallin kuvaus  ja  erilaisia  simuloituja puita  

Metinfo  Taimitietopalvelu  
www.metla.fi/metinfo/taimitieto/ 

• palveluita taimituottajille:Taimiuutiset-lehti,  kursseja  

ja tuholaisneuvontaa 
• linkkejä  alan kursseihin,  tapahtumiin  ja tietolähteisiin 

Tietopaketit  eri  aiheista  

www.metla.fi/metinfo/tietopaketit/ 
• Metsäjalostus  kuvina 
• Haapa  ja sen kasvatus  
• Puutavaranmittaus 

•  Idän metsätieto  

Metsätyypit-multimedia  

/www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/  
Multimedia esittelee kivennäismaiden kasvupaikkatyypit  

ja  niihin kuuluvat  lehto- ja  kangasmetsätyypit  Suomen 

eri metsäkasvillisuusvyöhykkeillä.  


	METINFO METSÄTIETOPALVELUT

