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Neuvontapalvelut  

Neuvontapalvelut-osasta  löydät  metsien terveyteen 

liittyvien  Metlan neuvontapalveluiden  yhteystiedot.  
Metlan Metsätuhotietopalvelusta  ja Taimitarhojen  

tietopalvelusta  voit tiedustella puhelimitse  metsätuhoi  

hin liittyviä  asioita. Jos  et  löydä  vastausta  kysymyksiisi  
Internetistä,  ota  yhteyttä  -  puhelinneuvonta  on maksu  

tonta. 

Tuhotutkimus  

Täältä löydät  kaikki  metsätuhoihin ja niiden aiheuttajiin  
sekä  metsien terveydentilaan  ja metsätuhojen  seuran  

taan  liittyvät  Metlan tutkimukset. Tutkimushankkeiden 
sivuilta löydät  linkit tiedotteisiin,  julkaisuihin  ja  muihin 
tietolähteisiin. 

Mäntymittarin 

koteloiden  las  

kentaa  ennus  

teiden  laadin  

taa  varten. 

Kuva:  Antti Pouttu  

Taustatietoa 

Metinfo Metsien terveys  -palvelun  taustatietoa -osan  
avulla voit 

• perehtyä  alan  sanastoon  kolmella kielellä (suomi,  

ruotsi  ja englanti),  
• tarkastella metsätuhoja  ja  tuhonaiheuttajia  koskevaa  

lainsäädäntöä, 

• etsiä  metsien terveyteen liittyvää  lähdekirjallisuutta  ja 
• seurata  linkkejä  muihin metsien terveyttä  käsitteleviin 

palveluihin.  

• Tietoa metsien tilasta, metsätuhoista 

ja tuhonaiheuttajista  Internetissä 

• Palvelun käyttö  on  maksutonta eikä 

edellytä  rekisteröitymistä  

• Palvelua kehitetään jatkuvasti  yhteis  
työssä  tiedon käyttäjien  kanssa.  

Tutustu ja anna palautetta!  
Yhteydenotot ia lisätietoja 

•  Internet-sivujen  palautelinkit  
•  sähköposti:  metinfo-terveys@metla.fi  
•  puhelin:  09-857051/ Katriina Lipponen,  

Antti Pouttu ja Heli  Mikkelä 

Metinfo 

Metsien  terveys  
www. metla  .fi/metinfo/metsienterveys/  

tietoa metsien tilasta Internetissä Savion
 kirjapaino 

Oy

 
2001

 
Toimitus ja taitto: METLA/THA/7078/APou, KLip, HMik/8.2001 

Valokuvat: Metlan kuva-arkisto/Erkki  Oksanen 



Metinfo Metsien  terveys  -  tutkittua tietoa metsien  terveydestä  ja metsätuhoista Internetissä -  www.metla.fi/metinfo/metsienterveys/ 

Haluatko tietää 

• metsän  sienistä ja hyönteisistä?  

• mikä metsääsi vaivaa? 

• ovatko metsät  terveitä? 

Tutustu 

Metinfo  Metsien  terveys  -palveluun  
www.metla.fi/metinfo/metsientervevs/  

Metinfo Metsien terveys  on  Internetissä toimiva 
maksuton tietopalvelukokonaisuus.  Palveluun 
kuuluu kuusi  toisiinsa linkitettyä osaa 

• metsätuho-opas  

• tuhojen  tunnistus 

• Suomen metsien tila 

• neuvontapalvelut  

• tuhotutkimus 

• taustatietoa. 

Lisäksi  palvelussa  on ajan  
kohtaisia uutisia,  Metlan 
metsätuhotiedotteita sekä 

tuhoihin liittyviä ennusteita. 

hirvi 

Metsätuho-opas  

Metsätuho-oppaassa  on  kuvattu  yli 150 yleisen 

metsätuhonaiheuttajan  tuntomerkit,  lisääntyminen  ja 
oireet.  Mukana ovat  yleisinä  esiintyvät taudit,  hyön  

teiset,  selkärankaiset sekä  ei-eloperäiset  tuhonaiheut  

tajat  kuten halla ja kevätahava. 

Tuhonaiheuttajien  tunnistamisen helpottamiseksi  

oppaassa on  yli  800 valokuvaa. Kuvat  saat  tarkastelua 

varten  suurennettua  napsauttamalla  niitä. 

Oppaasta  löydät  tietoja  myös  tuhonaiheuttajan  

metsätaloudellisesta merkityksestä  sekä  torjunta  

menetelmistä. Oppaaseen  päivitetään  uusimmat 

tutkimustulokset. 

Tuhojen  tunnistus 

Tuhojen  tunnistuspalvelu auttaa  sinua  omatoimisesti  

selvittämään,  mikä mahdollisesti aiheuttaa havaitsema  

si  oireet puussasi  tai metsässäsi.  Mukana on tuhon  

aiheuttajia  19 eri  puulajilla.  

Tuhojen  tunnistus ete  

nee vaiheittain. Palvelu ky  

selee sinulta puulajia,  puun 

kehitysastetta  ja puun osaa 

sekä havaitsemiasi oireita. 

Valintojesi  perusteella  saat  

listan kyseisiä  oireita aiheut  

tavista tuhonaiheuttajista.  

Tuhonaiheuttajan  nimeä 

napsauttamalla  saat  näkyvil  

le tuho-oppaassa  olevan 

kuvauksen  ja löydät  lisää 

tietoa tunnistuksen tueksi. 

Suomen metsien tila 

Suomen metsien  tila -osasta  löydät  tietoa metsiemme 

tilasta,  siihen vaikuttavista  tekijöistä  sekä  metsien 
tilassa havaituista muutoksista.  Metsien tilan seuranta  

järjestelmät  ja seurantatulokset on koottu omiksi  koko  
naisuuksikseen. Täältä löydät myös  Metlan julkaisemat  
metsien terveyteen  liittyvät  katsaukset,  tiedotteet sekä  

ennusteet. 


