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Ötökkätieto-sivusto 
Kaipaatko tietoa puutarhan ja lähiluonnon ötököistä? Ötökkätieto-sivustosta löydät apua eliöiden tun-
nistamiseen ja saat tietoa niiden elintavoista sekä merkityksestä luonnon monimuotoisuuden kannalta. 

Pihapiirissä elelee uskomattoman monta lajia hyönteisiä, hämähäkkieläimiä, nilviäisiä ja muita selkärangat-
tomia. Kutsumme niitä yleisnimellä ötökät.  

Puutarhoissa on runsain määrin hyödyllisiä eliöitä, mutta myös sellaisia, joiden aiheuttamat vauriot voivat 
koitua kasveille kohtalokkaiksi. 

ÖTÖKKÄTIETO- sivustolle on koottu tietoa pihapiirin yleisimmistä ötököistä ja niiden elintavoista. Jokaisen 
ötökän kohdalla on myös liikennevalo, joka kertoo sen hyödyllisyydestä, harmittomuudesta tai haitallisuu-
desta.   

Kun otukset on tunnistettu ja niiden mahdollinen haitallisuus todettu, on helpompi kohdentaa torjuntatoi-
menpiteet oikein. Näin ei tule tuhottua mitään sellaista otusta, joka onkin puutarhan kannalta hyödyllinen 
tai ei aiheuta mitään harmia, vaan on oleellinen osa luonnon monimuotoisuutta. 

Jos kasvi on vaarassa tuhoutua jonkin ötökän aiheuttamiin vaurioihin, on oleellista, että tunnistat mistä 
otuksesta on kyse.   

Haitalliset otukset voivat aiheuttaa melko nopeasti tuhoja, joten torjuntatoimenpiteet ovat monesti tar-
peen.  Ennen kuin otat käyttöön jonkin kemiallisen aineen, varmista aina, että sen käyttö on luonnon kan-
nalta turvallista ja aine on hyväksytty käytettäväksi tuholaisten torjunnassa. 

Monet otukset voivat vikuuttaa kasveja, mutta eivät aiheuta merkittävää tuhoa. Kasvit osaavat puolustau-
tua ja toipuvat yllättävän hyvin kasvattamalla uusia lehtiä ja versoja. Tällöin ihmisen ei tarvitse puuttua 
luonnon omaan säätelyyn.  Luonnon omat torjuntajoukot ottavat tilanteen hallintaan eikä tuholaisten tor-
junta ei aina ole tarpeen.  Näin vältytään siltä, että luontoon joutuisi torjunta-ainetta varmuuden vuoksi 
käytettynä. 

Tietoa tekijöistä:  

Tämän sivuston tekijät ovat FM Leena Luoto, joka on kirjoittanut tekstit ja FM Heikki Luoto, joka on kuvan-
nut ötökät, ellei kuvassa ole toisin mainittu.  Leena ja Heikki Luoto ovat biologeja, jotka ovat julkaisseet 
useita puutarha-alan kirjoja. Kesäisin he opastavat luontoretkillä.  

Tietojen keräämistä ja sivuston valmistumista on tukenut Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta. 

Sivuston rakenteen on toteuttanut Green Spot / Jussi Hirvi. 

Toivomme, että Ötökkätieto-sivuston avulla puutarhan ja pihapiirin monimuotoinen luonto tulisi tutuksi ja 
ötököiden tunnistaminen olisi helpompaa. ÖTÖKKÄTIETO-sivusto toimii myös mobiililaitteissa, joten voit 
määrittää otukset maastossa kulkiessasi. 

ÖTÖKKÄTIETO-sivusto esitellään ja aukeaa  Turun PIHA & PUUTARHA- messuilla 2.4.2016 

Osoite sivustolle: www.ötökkätieto.fi 
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