Motti-ohjelmisto

- työkalu metsänkasvatuksen tueksi

Mihin Mottia käytetään?

Mistä Motti on tehty?

Ketä Motti palvelee?

Motti-ohjelmisto tuottaa tuloksia
metsänkasvatuksen vaihtoehtojen
vertailuun.

Motti-ohjelmistoon on tiivistetty
merkittävä määrä
metsäntutkimuksen tieteellistä
pääomaa.

Motti on kehitetty palvelemaan
käytäntöä, opetusta ja
tutkimusta.

Motilla voidaan tarkastella metsänhoidon tai hoitamattomuuden,
puulajivalinnan, kasvatusketjujen tai
yksittäisten metsänhoitotoimenpiteiden vaikutuksia puuston
kehitykseen, hakkuukertymiin,
metsänkasvatuksen kannattavuuteen
ja puustoon sitoutuneen hiilen
määrään.

Motin perustana ovat vuosikymmenien aikana kerätyt laajat
maastomittausaineistot. Niitä
käyttäen on laadittu puuston
kehityksen ennustemallit koko
Suomen olosuhteisiin.

Motti-ohjelmisto palvelee
käytännön päätöksenteon,
neuvonnan ja opetuksen tukena
havainnollistaen metsikön
kasvatusvaihtoehtojen
puuntuotannollisia ja taloudellisia
seurauksia. Motilla saadaan
vertailujen tulokset nopeasti
käyttökelpoisessa muodossa.

Motilla voidaan tarkastella esimerkiksi
sitä, miten puusto kehittyy ajan
kuluessa luontaisesti, kannattaako
turvemailla kunnostusojitus, tai mitä
seurauksia on harvennusten
viivästymisestä.

Yhteystiedot:

Jari Hynynen,
Luonnonvarakeskus (Luke),
Vantaa

Malleilla kuvataan puiden syntyä,
kasvua ja kuolemista sekä
toimenpiteiden, kuten
taimikonhoidon, harvennusten,
kunnostusojituksen tai lannoituksen vaikutusta puuston
kehitykseen.

Saija Huuskonen,
Luke, Vantaa

Anssi Ahtikoski,
Luke, Oulu

Hannu Salminen,
Luke, Rovaniemi

Mottia käytetään myös tutkimuksessa analyyseissä sekä
uusien mallien kehittämisessä ja
testaamisessa.

Sähköposti: etunimi.sukunimi@luke.fi

Motti taipuu moneksi

Mitä Motilla on tehty?

Motti

Toimeksiannot

• Kaikkien käyttöön metsiköiden
kasvatusvaihtoehtojen vertailuun.

Olemme Lukessa tehneet hyvin erityyppisiä
analyysejä Motti-ohjelmistolla.

• Uusin versio 3.3 julkaistiin helmikuussa 2015
suomeksi ja englanniksi.

Motilla on laadittu valtakunnan metsien 10.
inventoinnin pohjalta koko maan puuston
kehitysennusteet vaihtoehtoisilla skenaarioilla.
Skenaariot perustuivat eri metsäalan toimijoiden
kanssa yhteisesti laadittuun analyysiin Suomen
metsäsektorin näkymistä.

• Yli tuhat rekisteröitynyttä käyttäjää.
• Motti on ladattavissa:
www.metla.fi/metinfo/motti/

OpeMotti
• Opetuskäyttöön havainnollistamaan metsikön
kehitystä ja eri toimenpiteiden vaikutusta
puustoon.

Keskeinen osa Tapion Metsänhoidon suositusten
taustamateriaalista on tuotettu
Motti-simuloinneilla.

• Yli 20 rekisteröitynyttä oppilaitosta.

Useimmat merkittävät suomalaiset metsäalan
toimijat ovat hyödyntäneet Motti-ohjelmiston tuella
tuotettuja asiantuntijapalveluita.

SuojeluMotti

Tutkimus

• Metsäkohteen määräaikaisen suojelun
puuntuotannollisten ja taloudellisten vaikutusten
tarkasteluun.

Mottia on käytetty analyysityökaluna yli 30
tieteellisessä artikkelissa.

• Metsäalan oppilaitoksille räätälöity versio.

• Työkalu suojelun korvausperusteiden laskentaan.
• Käytössä mm. ELY-keskuksissa ja
Metsäkeskuksessa.

Motti on ollut merkittävässä roolissa laaja-alaisessa
tutkimusyhteistyössä.

Räätälöidyt ratkaisut
• Metsäalan eri toimijoille tuotetaan heidän
tarpeidensa mukaisia ohjelmistoratkaisuja.
• Toteutetut asiakasratkaisut ovat palvelleet
esimerkiksi puuntuotannon tehostamista,
metsätilojen arvonmääritystä sekä tuottaneet
pitkänajan puuston kasvuennusteita.

Mitä jatkossa?
Seuraavaksi Mottia kehitetään mm.
• laajentamalla tarkastelumahdollisuuksia eriikäisrakenteisiin metsiin,
• uudistamalla ojitettujen turvemaiden
kasvumalleja.
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