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Motti-ohjelmiston käytön vaiheet
Motti-ohjelmistoa käytetään etenemällä vaiheittain seuraavasti:
1.

Alustus. Tässä osassa määritellään puutavaralajien laskennassa käytettävät tiedot. Mottiin on
valmiiksi ohjelmoitu puutavaralajien yleisimmät laskentamäärittelyt oletusarvoiksi. Seuraavaksi
annetaan kasvatettavan puuston tiedot. Puustotiedot voidaan antaa
–
–
–

syöttämällä ohjelmiston tarvitsemat kuviotiedot itse tai
lukemalla metsikön tiedot metsäsuunnitelman kuviotiedot sisältävästä pmt -muotoisesta tiedostosta tai
avaamalla yksi ohjelmisto sisältyvistä esimerkkitiedostoista lähtötiedoksi

2.

Kasvatus. Tässä annetaan puustolle kasvatusohjeet. Puustoa voidaan kasvattaa joko
automaattisesti metsänhoitosuositusten mukaisesti, tai määritellä jokainen toimenpide itse.

3.

Tulokset. Tässä osassa voidaan tarkastella kasvatusohjelmien tuottamia tuloksia ja tulostaa
raportti kirjoittimella.

4.

Hallinta. Tässä voidaan aloittaa samalle metsikölle uusi kasvatus, aloittaa uuden
metsikkökuvion kasvatus tai sulkea ohjelmisto.

Näin tulkitset ohjetta

Tässä ohjeessa MOTTIohjelmiston käyttöä
havainnollistetaan
ohjelmiston näkymien
avulla

Valkoisella taustalla
olevat tekstilaatikot
opastavat, miten
käytät MOTTIa

Tämä viiva kertoo sen
kohdan näytöllä, jota ohje
koskee

Sinisellä pohjalla olevat tekstit
kertovat ohjelmiston
ominaisuuksista tai toiminnasta

HUOM! Punaisella pohjalla
olevat ilmoitukset koskevat
ohjelmiston käyttöön liittyviä
rajoituksia ja suosituksia.

Käynnissä olevan MOTTI-ohjelmiston käyttöohjeen voit avata kohdasta:
OPASTUS => Käyttöohje tai painamalla pääikkunan oikeassa
yläreunassa olevaa kysymysmerkkiä

Ohjelmiston käyttöönotto ja käyttäjäksi rekisteröityminen
Ohjelmistoon voi tutustua 180 päivän kokeilujakson ajan. MOTTI -metsänkasvatusohjelmiston jatkokehittämisen ja
käyttäjätuen kannalta on tärkeää, että käyttäjät rekisteröityvät eli toimittavat yhteystietonsa Metlan METINFO -palveluun.
Yhteystietoja käytetään vain MOTTI-ohjelmistoon liittyvään tiedottamiseen eikä niitä luovuteta muualle. Ohjelmiston käyttö
kokeilujakson jälkeen on sallittu vain rekisteröityneille käyttäjille. Heille toimitetaan avainkoodi, jolla MOTTI metsänkasvatusohjelmiston voi aktivoida uudelleen. Avaimet ovat voimassa yleensä kalenterivuoden kerrallaan.
Ohjelmisto muistuttaa käyttäjää avainkoodin uusimisesta, kun käyttöoikeutta on jäljellä 30 vuorokautta.
Kokeilujakson aikana MOTTI käynnistyy muistutusikkunalla, josta voit siirtyä Mottiin tai rekisteröityä. MOTTI-käyttäjäksi
kannattaa rekisteröityä jo kokeilujakson aikana, sillä avainkoodilla aktivoitu ohjelmisto käynnistyy suoraan ilman
muistutusikkunaa.

Tästä voit siirtyä Mottiin ilman
rekisteröitymistä.
Tästä voit siirtyä rekisteröintiin.

Avainkoodin tilaaminen ja ohjelmiston aktivointi

Ohjelmiston sarjanumero, jota
tarvitaan rekisteröinnissä.
Avaa tulostettavan
rekisteröintilomakkeen
Käynnistää sähköpostiohjelmiston
(käyttöjärjestelmän oletuksiin
kirjatun)
Avainkoodi voidaan kirjoittaa tai
kopioida tähän laatikkoon,
tai
se voidaan lukea avaamalla
rekisteröintivahvistuksen liitteenä
tullut tiedosto
Kun avain näkyy laatikossa,
ohjelmiston voi aktivoida.
Motti käynnistyy tästä.

Lisätietoja Motti-ohjelmiston käytöstä
1.

2.

3.

Tuotteen käyttöoikeus
MOTTI ohjelmiston kokeilujakson pituus on 180 vuorokautta asentamisesta. Sen jälkeen käyttö on sallittua vain
rekisteröityneille käyttäjille. He saavat uuden avainkoodin, jolla MOTTI -metsänkasvatusohjelmiston voi aktivoida
niin, että sen käyttöoikeus jatkuu määräajan, yleensä kalenterivuoden kerrallaan.
Ohjelmistoa tai sen osaa ei saa jakaa edelleen eikä sillä tuotettuja tuloksia saa myydä, julkaista tai muuten levittää
ilman Metsäntutkimuslaitoksen lupaa.
Tuotetuki
Vastaanotamme MOTTI -ohjelmistoa koskevia tiedusteluja ja palautetta sähköpostitse osoitteessa
motti.metinfo@metla.fi. Viestin aiheeseen kannattaa laittaa MOTTI -sana, jotta postin jatkokäsittely on sujuvaa.
Puhelintukea ei ole järjestetty.
Laitteistovaatimukset
MOTTI -metsänkasvatusohjelmisto on suunniteltu Windows 2000 ja Windows XP -käyttöjärjestelmällä
varustettuihin kokoonpanoihin. Lisäksi näytön tarkkuus on oltava vähintään 1024 x 768 kuvapistettä. Ohjelmisto
vaatii noin 20 megatavua vapaata kiintolevytilaa. HUOM! Käyttäjällä on oltava kirjoitusoikeudet siihen
hakemistoon, mihin MOTTI asennetaan.

1. ALUSTUS
Asetukset:
• puutavaralajien määrittely
Metsikön luonti:
• syöttö (annetaan kuviotiedot itse) tai
• avaa esimerkkitiedosto (valmis esimerkkipuusto tai itse tallennettu alkupuusto) tai
• avaa Solmu-tiedosto (Metsäsuunnitelman kuviotiedot)

1.1. Puutavaralajien määrittely
Valitse: Asetukset Æ Puutavaralajit
Anna tukin
vähimmäislatvaläpimitat
puulajeittain

Pikkutukki:
Tukki- ja kuitupuun lisäksi
voidaan laskea myös pikkutukin
saanto. Tukkipuun mitat
täyttäville rungoille pikkutukki
apteerataan tukin ja kuidun väliin.
Pienillä rungoilla pikkutukki
otetaan rungon tyviosasta
kuitupuun lisäksi. Voit itse
määrittää pikkutukin vähimmäispituuden ja läpimitan.

Kun olet tehnyt muutokset,
paina OK

Anna kuidun
vähimmäislatvaläpimitat
puulajeittain

Tukin laatuvähennys:
Rungoissa esiintyvien erilaisten
vikaisuuksien vuoksi todellinen
tukkisaanto on yleensä pienempi
kuin rungon koon perusteella
laskettu tukkitilavuus.
Laatuvähennyksen laskeva malli
siirtää osan laskennallisesta
tukkitilavuudesta kuitupuuksi.
Malli perustuu valtakunnan
metsien inventoinnissa tehtyihin
laatuarvioihin.

Anna kuitupuupöllin
vähimmäispituus

1.2. Kuviotietojen syöttö

(1/8)

Valitse: Metsikön luonti Æ Syötä
Sijaintitiedot

Valitse valikosta kunta,
jossa metsikkökuvio
sijaitsee.
Ohjelmisto laskee
kuntatiedon perusteella
- lämpösumman
- koordinaatit
- korkeuden, mpy

Kun olet valinnut kunnan,
siirry seuraavaan valikkoon

1.2. Kuviotietojen syöttö (2/8)
Kasvupaikka- ja käsittelytiedot

Valitse ensin, onko kuvio
kivennäis- vai turvemaalla

Valitse sitten
kasvupaikkatyyppi

Valitse kasvupaikan lisämääreet
(jos tarpeen)

Ilmoita aikaisemmat
metsänkäsittelyt, ja niistä kulunut
aika vuosina

Kun olet valmis, siirry
seuraavaan valikkoon

1.2. Kuviotietojen syöttö (3/8)

Seuraavaksi valitaan, kasvatetaanko jo
olemassa olevaa puustoa, jonka
puustotiedot syötetään itse (ks. ohjeen
kohta 1.2.1. "Vakiintuneen metsikön
kasvatus"),
vai aloitetaanko kasvatus metsän
uudistamisvaiheesta
(ks. ohjeen kohta 1.2.2. "Uudistaminen")
Kun metsikkö luodaan uudistamalla, Motti ennustaa kuviolle luontaisesti
syntyvän puuston. Luontaisesti syntyvien taimien lukumäärä ja
puulajisuhteet riippuvat mm. kasvupaikasta ja siementävän puuston
määrästä. Myös istutuksen ja kylvön yhteydessä Motti tuottaa
uudistusalalle viljeltyjen taimien lisäksi luontaisesti syntyviä taimia.

HUOM!
Toistaiseksi metsikön kasvattaminen uudistamisesta alkaen toimii vain
kangasmailla. Turvemailla kasvattaminen on aloitettava syöttämällä
puustotiedot. Syötettävien puusto-ositteiden keskipituuden tulee olla yli
neljä metriä.

1.2.1 Kuviotietojen syöttö (4/8)
Vakiintuneen metsikön tietojen syöttäminen

Valitse ensin vakiintuneen
metsikön kasvatus.

Valitse kuvion pääpuulaji.
(= tärkein kasvatettava puulaji)

Lisää puustotiedot ositteittain.
Aloita painamalla tästä.

1.2.1 Kuviotietojen syöttö (5/8)
Puustotiedot
Anna tiedot ositteen pääpuulajista, jaksosta ja
syntytavasta.

Anna puustotiedot. Ikätieto on pakollinen. Anna lisäksi
muut tunnetut kuviotiedot. Jätä tyhjäksi kentät, joiden
tunnuksia ei tunneta.
HUOM! Ojitetuilla turvemailla puuston ikänä tulee
käyttää uudisojituksesta kulunutta aikaa.
Kun ositteen tiedot on annettu paina
"OK".

HUOM! Jos annat pohjapinta-alan, anna keskiläpimitta
ja keskipituus ppa:lla painotettuina. Jos annat vain
runkoluvun, etkä lainkaan pohjapinta-alaa, niin anna
pituuden ja läpimitan keskiarvot aritmeettisina.
Nuorissa taimikoissa suositellaan annettavaksi ainakin
puuston runkoluku ja keskipituus.

1.2.1 Kuviotietojen syöttö (6/8)
Puustotiedot

Jos haluat lisää puusto-ositteita,
paina "Lisää osite"-painiketta.

Kun kaikki puustotiedot on
annettu, paina lopuksi "Luo"painiketta.

1.2.2 Kuviotietojen syöttö (7/8)
Uudistaminen
Anna ensin metsikön syntytapa:
• istutus
• kylvö tai
• luontainen uudistaminen

1.2.2 Kuviotietojen syöttö (8/8)
Uudistaminen
Uudistamistapa istutus tai kylvö:

Anna uudistettava pääpuulaji, istutettavien/kylvettävien puiden
runkoluku ja puiden eloonjäämisprosentti.
Valitse, tehdäänkö maanmuokkaus ja/tai uudistusalan raivaus.
Anna mahdollisten säästöpuiden puulajit, runkoluvut ja muokkaa
halutessasi ohjelman niille ehdottamaa keskipituutta ja -läpimittaa.
Motti ennustaa myös säästöpuiden kehityksen. Ne vaikuttavat myös
muun puuston kasvuennusteisiin, mutta säästöpuille ei voi tehdä
toimenpiteitä, eikä niitä lasketa mukaan hakkuupoistumiin.
Uudistamistapa luontainen uudistaminen:

Anna siemen- /tai suojuspuuston tiedot: pääpuulaji, ikä,
runkoluku/ha ja keskiläpimitta.

Valitse, tehdäänkö maanmuokkaus ja/tai uudistusalan
raivaus.

Kun kaikki puustotiedot on
annettu, paina lopuksi "Luo"painiketta.

1.3. Esimerkkitiedostojen avaus
Valitse: Metsikön luonti Æ Avaa esimerkkitiedosto
Voit valita valmiin esimerkkimetsikön.
Valittavana on lähtöpuustot, joita on käytetty
"Tuottava metsänkasvatus"-kirjassa (luku 10, s.
174 - 214) kuvatuissa esimerkkilaskelmissa.

Vaihtoehtoisesti voit valita
tallettamasi lähtöpuuston
(ohjeet itse syötetyn puuston
tallentamisesta tämän ohjeen
kohdassa "Kasvatus (2/5)").

Voit myös poistaa tallentamiasi
lähtöpuustoja valitsemalla ensin
halutun alkutilan ja painamalla
seuraavaksi "Poista"-painiketta.

Kun olet valinnut metsikön, paina
"OK"-painiketta.

1.4. Metsäsuunnitelman kuviotietojen lukeminen lähtötiedoksi

(1/3)

Valitse: Metsikön luonti Æ Avaa solmu-tiedosto

Voit valita tietokoneellesi tallennetun
pmt-muotoisen metsäsuunnitelman
kuviotiedoston.

Kun olet löytänyt oikean tiedoston,
paina "Open"-painiketta.

1.4. Metsäsuunnitelman kuviotietojen lukeminen lähtötiedoksi (2/3)
Kuvion valitseminen Solmu-tiedostosta

Avattuasi tiedoston, näyttöön aukeaa
näkymä, jossa on lista kaikista tiedoston
metsikkökuvioista.

Valitse listasta haluamasi metsikkökuvio ja
paina lopuksi "OK"-painiketta.

HUOM! Jos metsikkökuvio on aukea,
uudistettavan puuston tiedot pitää syöttää
itse.

HUOM! Turvemailla MOTTI-ohjelmistolla voi
toistaiseksi tuottaa kehitysennusteita vain
sellaisille kuvioille, joissa puuston keskipituus
on yli neljä metriä.
Jos turvemaan jonkin puusto-ositteen
keskipituus on alle neljä metriä, sen kehitystä ei
ennusteta.

1.4. Metsäsuunnitelman kuviotietojen lukeminen lähtötiedoksi (3/3)
Solmu-kuviotietojen täydennys ja korjailu

Valittuasi kuvion näyttöön aukeaa näkymä,
jossa on lista kaikista kuvion puusto-ositteista.
Tarkista ensin kuvion uudistamistapa.
Seuraavaksi voit muokata ositteiden tietoja.
Kun painat hiirtä halutun ositteen kohdalla,
ilmestyvät kyseisen ositteen tiedot
muokattaviksi.
Painamalla hiirellä tiettyä kenttää pääset
muokkaamaan sen arvoja. "Poista"painike poistaa valitun rivin. "Korvaa"painike korvaa vanhan rivin. "Lisää uutena
rivinä"-painike säilyttää alkuperäisen rivin
ja lisää muokatun rivin uutena ositteena.
Lisämääreinä voit syöttää ajan edellisestä
harvennuksesta, sekä turvemailla ajan
ojituksesta.
Kun olet valmis, paina "OK"-painiketta.
"Peruuta"-painike vie sinut takaisin kuvion
valitsemiseen.

2. KASVATUS
1. Kasvatus metsänhoitosuositusten mukaisesti
•
•
•

"Hyvän metsänhoidon suositusten" mukaiset taimikonkäsittelyt ja
harvennusmallit kangasmaille (Tapio 2006)
uudistamiskriteerinä suositusten mukainen keskiläpimitta tai ikä
tämä on oletuskasvatusohjelma annetulle lähtöpuustolle kangasmailla

2. Kasvatetaan puustoa aika-askel kerrallaan käyttäjän antamien ohjeiden
mukaisesti
Toimenpiteet:
•
yhden aika-askeleen kasvatus (1-5 v.)
•
varhaisperkaus
•
taimikonharvennus
•
hakkuut
•
siemenpuiden poisto
•
harvennus
•
päätehakkuu
•
metsänhoitotoimet
•
lannoitus (kangasmailla)
•
kunnostusojitus (turvemailla)
•
pystykarsinta
3. Kasvatus omalla kasvatusohjelmalla:
•
määritellään oma harvennusohjelma koko kiertoajalle
•
oman harvennusmallin määrittely
•
päätehakkuuajankohdan määrittely

2.1. Kasvatusohjelman valinta

Kun olet antanut lähtöpuuston tiedot, näyttöön ilmestyy alla oleva valikko

Hyvän metsänhoidon mukainen
kasvatusohjelma (oletus)
Motti kasvattaa metsikkökuviota "Hyvän
metsänhoidon suositusten" (Tapio 2006)
mukaisesti toteuttaen lähtötilanteesta
riippuen seuraavat toimenpiteet
• varhaisperkaus
• taimikonharvennus
• harvennusmallien mukaiset harvennukset
• päätehakkuu
Tämä kasvatus on oletuksena.
Itse määritelty kasvatus
Voit antaa nimen omalle kasvatusohjelmalle
ja määritellä itse kaikki kasvatustoimet
"KASVATUS: Toimenpide"-valikosta.
Mikäli olet syöttänyt lähtöpuuston itse
("Metsikön luonti" -> "Syötä") voit nimetä ja
tallettaa sen rastittamalla ”Tallenna
lähtöpuusto tiedostoon” ja nimeämällä
puustotiedot "Tiedoston nimi"-kenttään.

HUOM!
Suositusten mukainen kasvatus on mahdollista vain
tapauksissa, joille on olemassa harvennussuositukset
• toimii kangasmaiden yksijaksoisissa metsissä
• ei toimi kaksijaksoisissa metsissä, eikä turvemailla!

Hyvän metsänhoidon mukaisen kasvatusohjelman
harvennusmallit ja uudistamiskriteerit perustuvat
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (2006) julkaisuun:
"Hyvän metsänhoidon suositukset".
Uudistuskriteerinä käytetään puuston keskiläpimittaa.

2.2. Näkymä kasvatettavan puuston kehityksestä

(1/3)

Kasvatuksessa sovellettavan
harvennusmallin tiedot näet tästä.

Vaihtoehtoiset kasvatukset. Painamalla
hiirtä kasvatusohjelman nimen kohdalla
kyseinen kasvatus aktivoituu näytölle
(puuston kehitys näkyy punaisella
paksulla viivalla).
Kasvatettavan metsikkökuvion
kasvupaikkatiedot näet tästä

Kasvatuksen aikana voit vaihtaa
taulukoksi puusto- tai poistumatiedot
painamalla ">>"-painiketta.

Käynnissä olevan (tai valitun)
kasvatuksen puusto- tai
hakkuupoistumatiedot tulostuvat tähän

Näkymä kasvatettavan puuston kehityksestä

(2/3)

Kun viet hiiren osoittimen tähän, tulevat
esiin alla näkyvät kyseisen ajanhetken
puustotiedot

Ohjelma näyttää puuston pohjapinta-alan
kehityksen (PPA, m²/ha) simulointiajan
suhteen (punainen viiva)
HUOM! Kuvan vaaka-akselilla näkyy aika kasvatusjakson
alusta lähtien (Aika vuosia), ei metsikön ikä!

Kuvassa näkyy myös kyseisen puulajin ja
kasvupaikan metsänhoitosuositusten
mukainen harvennusmalli
- mustat katkoviivat: leimausvyöhyke
- vihreät viivat: puuston ylä- ja alaraja
harvennuksen jälkeen

Näkymä kasvatettavan puuston kehityksestä

(3/3)

Vaaka-akselin alapuolella olevat symbolit ilmaisevat puusto- ja
käsittelytiedot
T

- metsikön puustotiedot

V

- varhaisperkaus

TH

- taimikonharvennus

EH

- ensiharvennus

SP

- siemenpuiden poisto

H

- harvennus

P

- päätehakkuu

L

- lannoitus (vain kangasmailla)

PK

- pystykarsinta

O

- kunnostusojitus (vain turvemailla)

Viemällä hiiren osoittimen symbolin päälle, saat näkyviin tietoja
puustosta (T) tai tehdystä toimenpiteestä (V, TH, EH, SP, H, P,
L)

2.2. Puuston kasvatus
Valitse: Toimenpide Æ Kasvu - 5 vuotta

Hiiren vasenta painiketta painamalla
ohjelmisto kasvattaa puustoa 5 vuotta.
Hiiren oikeanpuoleisella painikkeella voit
valita kasvujakson vapaasti 1 - 5 vuoden
väliltä

HUOM!
Puuston kasvuennuste on luotettavimmillaan käytettäessä viiden vuoden aikaaskelta. Käytä lyhempää aika-askelta vain silloin, kun se on metsänhoitotoimien,
harvennusten tai päätehakkuun ajoittamisen kannalta välttämätöntä.

2.3. Taimikonhoito: Varhaisperkaus
Valitse: Toimenpide Æ Varhaisperkaus
Kun valitaan varhaisperkaus, niin ohjelma
harventaa taimikkoa jättäen kasvamaan
pääpuulajin kehityskelpoiset taimet.
Viljelytaimikossa kasvamaan jätetään
kaikki viljellyt taimet. Luontaisesti
uudistetussa taimikossa jätetään
kasvupaikasta ja pääpuulajista riippuen
1500 - 3000 pääpuulajin taimea.
Varhaisperkaus voidaan tehdä alle 2
metrin pituisessa taimikossa.
Varhaisperkaus on "automaattinen"
toimenpide, jossa kasvamaan jätetään
pääpuulajin kehityskelpoiset taimet ja
tarvittaessa täydentävää sekapuustoa.
Varhaisperkauksen jälkeen taimikkoon
syntyy vielä luontaisia taimia. Sen vuoksi
nuoressa taimikossa puuston runkoluku
voi vielä kasvaa varhaisperkauksen
jälkeenkin.

2.4. Taimikonhoito: Taimikonharvennus
Valitse: Toimenpide Æ Taimikonharvennus
Ohjelma ilmoittaa taimikon nykyiset
runkoluvut puulajeittain syntytavan
mukaan jaoteltuna.

Kirjoita tähän kenttään
taimikonharvennuksen jälkeiset
tavoiterunkoluvut puulajeittain.
Taimikonhoito on mahdollista tehdä kun puuston
valtapituus on 2 - 8 metrin välillä.
MOTTI tekee taimikonharvennuksen siten, että ensin
poistetaan kehityskelvottomat ja luontaisesti
syntyneet taimet. Kehityskelpoisia ja viljeltyjä taimia
poistetaan vain tarvittaessa, jotta päästään
tavoiterunkolukuun.

Paina lopuksi "Harvenna"-painiketta.

2.5. Harvennus

(1/9)

Valitse: Toimenpide Æ Harvennus

MOTTI päättelee puustotunnusten ja puuston aikaisemman
käsittelyhistorian perusteella, onko kyseessä ensiharvennus.

Jos kyseessä on ensiharvennus, voit
valita avataanko harvennuksen
yhteydessä ajourat. Tällöin ohjelmisto
poistaa systemaattisena
tasaharvennuksena 18 % puuston
pohjapinta-alasta. Vaihtoehtoisesti
voit määritellä koko harvennuksen itse
ilman ajourien avausta.

2.5. Harvennus (2/9)
Valitse ensin puujakso, johon harvennus
kohdistuu
- yksijaksoisissa vain metsikkö,
- useampijaksoisissa metsiköissä
mahdollisia puujaksoja ovat
- ylempi jakso
- alempi jakso
- metsikkö (siemenpuut + ylempi jakso
+ alempi jakso)
Näihin kenttiin tulostuvat puustotiedot
puulajeittain ennen harvennusta. Jos olet
avannut ajourat, kentässä näkyy tilanne
ajourien avaamisen jälkeen.
Määrittele jäävän puuston määrä
1) Valitse puustotunnus, jonka mukaan
harvennat: runkoluku, pohjapinta-ala tai
tilavuus
2) Anna jäävän puuston määrä
Motti ilmaisee poistuman suhteellisen
osuuden prosentteina.

Kun olet tehnyt valinnat, pääset
seuraavaan (tai edelliseen) kenttään
painamalla punaista nuolinappia.

2.5. Harvennus (3/9)

Sekametsässä voit valita,
sääteletkö
harvennuksessa
puulajisuhteita.

2.5. Harvennus (4/9)

MOTTI näyttää
puulajisuhteet
ennen harvennusta

Valitse puulaji, jonka
osuutta haluat
harvennuksessa muuttaa
(paina hiiren vasenta
nappia puulajin nimen
kohdalla)

2.5. Harvennus (5/9)

Määrittele valitun puulajin osuus (%)
jäävän puuston määrästä.

Toista sen jälkeen määrittely
muillekin puulajeille, joiden osuutta
haluat säädellä.

2.5. Harvennus (6/9)

Kun kaikkien puulajien jäävän
puuston osuudet on määritelty,
ikkunan oikealle puolelle tulostuvat
puulajisuhteet harvennuksen
jälkeen.

2.5. Harvennus (7/9)

Valitse harvennustapa. Motissa on
valmiit harvennusprofiilit seuraaville
harvennustavoille
- alaharvennus
- yläharvennus (=metsänhoidollinen
yläharvennus)
- laatuharvennus
- tasaharvennus
Kaavion vihreä osa kuvaa harvennuksessa
kasvamaan jäävien puiden osuutta kyseisen
kokoluokan puista.

Voit myös itse määritellä haluamasi
harvennusprofiilin liukusäätimien
avulla.

Pienin
kokoluokka

Suurin
kokoluokka

HUOM!
Kasvumallit ovat luotettavimmillaan
alaharvennuksissa ja varovaisissa
yläharvennuksissa, kun harvennusvoimakkuus on korkeintaan n. 40%.

2.5. Harvennus (8/9)

Hyväksy lopuksi tehdyt
valinnat painamalla "Ok"painiketta.

2.5. Harvennus (9/9)

Harvennuksen jälkeen
näyttöön tulee puustotiedot
harvennuksen jälkeen.

Voit jatkaa harventamista
(paina: "Harvenna lisää") tai
lopettaa harvennuksen ("Ok).

2.6. Lannoitus
Valitse: Toimenpide Æ Lannoitus

HUOM!
Metsänlannoituksen vaikutus voidaan MOTTI-ohjelmistolla ennustaa
ainoastaan kangasmailla! Tämä ominaisuus ei toimi turvemailla!

Valitse ensin lannoitemäärä
ilmaistuna puhtaan typen
määränä (kg N/ha).

Valitse lannoitelaji.

Valitse annetaanko lannoitteen
mukana myös fosforia (NPlannoite).

Paina lopuksi "Ok".

2.7. Pystykarsinta
Valitse: Toimenpide Æ Pystykarsinta

Valitse hiirellä "Pystykarsinta"-toimenpide.

Ohjelma "merkitsee" pystykarsinnan
tehdyksi.

Pystykarsinta ei vaikuta kasvuennusteeseen. Sen
taloudellisia vaikutuksia (kustannukset ja karsitun puun
mahdollisesti korkeampi hinta) voidaan muuttaa
kasvatuksen jälkeen kohdassa TULOKSET Æ Talous.

2.8. Kunnostusojitus
Valitse: Toimenpide Æ Kunnostusojitus

Valitse hiirellä "Kunnostusojitus"toimenpide.

Ohjelma "merkitsee" ojituksen tehdyksi.

HUOM!: Toimii vain turvemailla!
Kunnostusojitus vaikuttaa puuston kasvuun. Sen
taloudellisia vaikutuksia (kustannukset) voidaan
muuttaa kasvatuksen jälkeen kohdassa
TULOKSET Æ Talous.

2.9. Päätehakkuu
Valitse: Toimenpide Æ Päätehakkuu

Voit pyytää ohjelmaa jättämään
ilmoittamasi määrän säästöpuita
(kpl/ha).

Paina lopuksi "Ok"painiketta.

Ohjelma valitsee säästöpuut automaattisesti. Säästöpuulaji valitaan niin, että ensimmäisenä valitaan
haapoja, sitten muita lehtipuut, seuraavaksi männyt ja lopuksi kuuset.
Jokaisesta puulajista poimitaan säästöpuut niin, että kaiken kokoiset puut ovat edustettuina.Tällä pyritään
kuvaamaan säästöpuiden jättämistä säästöpuuryhmiksi.

2.10. Oma kasvatusohjelma

(1/4)

Valitse: Oma kasvatusohjelma Æ Määrittele ja kasvata

Voit määritellä oman kasvatusohjelman, joka
sisältää
- oman harvennusmallin
- puuston ikään tai läpimittaan
perustuvan päätehakkuurajan

Itse tehdyn kasvatusohjelman perustana on "Hyvän metsänhoidon suositusten"
(Tapio 2006) mukaiset kasvupaikka- ja puulajikohtaiset harvennusmallit.
Niitä voidaan räätälöidä muuttamalla mm.
- puuston leimausrajaa
- harvennusvoimakkuutta
- harvennustapaa

2.10. Oma kasvatusohjelma (2/4)
Määritellään miten kauan
puustoa kasvatetaan.
Valitse raja, johon asti
puustoa kasvatetaan (ikä
tai läpimitta).

Valitse tehdäänkö
kasvatuksen lopuksi
päätehakkuu ja jätetäänkö
säästöpuita?

2.10. Oma kasvatusohjelma (3/4)
Määritellään harvennusten ajoitus ja
voimakkuus.
Ota oma harvennusmalli
käyttöön.

Aseta puuston vähimmäispituus, josta alkaen
harvennusmallia
sovelletaan.

Aseta puuston määrän taso
leimausvyöhykkeessä, jolloin
harvennus aktivoituu.

Aseta suurin sallittu
suhteellinen poistuma (%).
Aseta jäävän puuston
pohjapinta-alataso
harvennusmallissa.

2.10. Oma kasvatusohjelma (4/4)
Määritellään harvennustapa.

Määrittele harvennustapa
valmiiden harvennusprofiilien joukosta.

Voit myös tehdä oman
harvennusprofiilin
liukupainikkeita
säätämällä.

Kun olet valmis, paina
"Ok"-painiketta, niin
kasvatus alkaa.
Kuvassa vihreän alueen
korkeus ilmaisee kasvamaan
jätettävän puuston osuuden
kyseisessä kokoluokassa.

HUOM!
Kasvumallit ovat luotettavimmillaan alaharvennuksissa ja varovaisissa
yläharvennuksissa, kun harvennusvoimakkuus on alle 40%.

3. TULOKSET
Kasvatusohjelmien tarkastelu
Tuotos:
• tietoja puuntuotoksesta puutavaralajeittain, hakkuukerroittain ja puulajeittain
Talous:
• kasvatusohjelman taloustulokset annetuilla kantohinnoilla, metsänhoitotoimenpiteiden
kustannuksilla ja laskentakorkokannalla
Kuvaajat:
• kuvaajia metsikkötunnusten kehityksestä
Raportointi:
• paperitulosteet puustotiedoista, tuotoksesta ja taloustuloksesta

3.1. Tuotos
Valitse: Tuotos

MOTTI tulostaa tehtyjen kasvatusohjelmien tuotokset
puutavaralajeittain ja puulajeittain taulukkona ja pylväskuvana

Valitse tästä puulaji,
jonka tuotoksia haluat
tarkastella.

Valitse tästä
hakkuukerta, jonka
poistumia haluat
tarkastella.

Kun lopetat
tarkastelun, paina
"Sulje ikkuna"painiketta.

3.2. Talous

(1/5)

Valitse: Talous

Tässä taulukossa kasvatusohjelmien
- nettotulojen nykyarvo
- kantorahatulot
- metsänhoitokustannukset
valitulla korkokannalla 0%-6%

Painamalla "+"-painiketta saat
näkyviin hakkuutulot harvennuskerroittain ja metsänhoidon
kustannukset kustannuslajeittain.
Valitse laskentakorkokanta tästä.
Tukkivähennys-prosentin voit itse
määrittää tästä. Tukkivähennys
tarkoittaa prosenttiosuutta, jolla
pienennetään tukkipuukertymää.
Vähennetty tukkipuun osuus voidaan
siirtää kuitupuuksi (kantohinta) ja/tai
hukkapuuksi (ei kantohintaa).

HUOM!
MOTTI ei laske talouslukuarvoja ennenkuin metsikössä on suoritettu
päätehakkuu (KASVATUS-->Toimenpide-->Päätehakkuu).

nettotulojen
nykyarvopylväs
valitulla korkokannalla,
€/ha

3.2. Talous (2/5)
Valitse: Talous Æ Yksikköhinnat Æ Kantohinnat

Muuttamalla "Kantohinnat"-taulukon
lukuarvoja, taloustulokset päivittyvät
automaattisesti käyttäjän hyväksyttyä
muutokset 'OK'-painiketta painamalla.

Käyttäjä voi syöttää puulajeittain ja
harvennuskerroittain kantohinnat
sahatukille, pikkutukille ja
kuitupuulle, €/m3.

Kirjoitetut kantohinnat voidaan
tallentaa istunnon aikana siten,
että ne seuraavan kerran ovat
automaattisesti oletusarvoina.

HUOM! MOTTI laskee nettotulot käyttäen kantohintoja. Käyttäjä ei voi syöttää
korjuukustannuksia.

3.2. Talous (3/5)
Valitse: Talous Æ Yksikköhinnat Æ Kustannukset
Voit määrittää omat kustannukset eri
tapahtumille ja toimenpiteille.
Kustannukset, jotka esiintyvät
tehdyissä kasvatusohjelmissa, ja
joiden lukuarvoja voit muuttaa on
esitetty valkoisella pohjalla.
Kasvatusohjelmassa toteutuneet
kustannukset voit tarkistaa tästä
(lukuarvot esitetään nykyarvoissa, eli
diskontattuina).
TÄRKEÄÄ: MOTTI ajoittaa
metsänhoitotoimenpiteen ajankohtaan,
jolloin käyttäjä on valinnut toimenpiteen
tehtäväksi KASVATUS-osiossa. Jos
toimenpidettä ei ole toteutettu
KASVATUS-osiossa, ei kustannuskaan
aktivoidu (tällöin lukuarvo näkyy
välilehdellä harmaalla pohjalla).

3.2. Talous (4/5)
Taloustuloksissa näkyvät
kaikki saman istunnon
aikana ajetut
kasvatusohjelmat.
Kantohintojen,
kustannusten tai
laskentakorkokannan
muuttaminen vaikuttaa
kaikkien ohjelmien
taloustulokseen.

Kun lopetat tarkastelun,
paina "Sulje"-painiketta.

3.2. Talous (5/5)

Jos metsikön kasvatus on aloitettu
uudistamisvaiheesta ja
uudistamistapa on luontainen
uudistaminen, niin tähän tulostuvat
• siementävän puuston arvo
uudistamishetkellä
• siementävän puuston poistosta
saatavat hakkuutulot diskontattuina
uudistamishetkeen.
Siementävien puiden hakkuutuloja ei
ole huomioitu uudistetun metsikön
kasvatuksesta saatavien nettotulojen
nykyarvon laskennassa.

3.3. Kuvaajat
Valitse: Kuvaajat
MOTTI tulostaa puustotunnusten
kehityksen ajan suhteen eri
kasvatusohjelmissa.
Valitse tästä
kasvatusohjelma/ohjelmat,
joiden kehitystä haluat
tarkastella.

Valitse tästä tunnus, jonka
kehitystä haluat tarkastella.

Valitse tästä puulaji, jonka
kehitystä haluat tarkastella.

Kun lopetat tarkastelun, paina
"Sulje ikkuna"-painiketta.

3.4. Raportointi
Valitse: Raportointi
Valitse tästä valikosta
raportin/raportit, jotka haluat
tulostaa.
Voit antaa raportille oman otsikon
kirjoittamalla sen tähän tilaan.

Painamalla "Tulosta"-painiketta
pääset valikkoon, jossa voit valita
kirjoittimen (Printer) ja aloittaa
tulostuksen. Voit myös valita
tulostuksen esikatselun (Preview).

4. HALLINTA

Ohjelmiston hallinta
Uusi kasvatus:
• uusi kasvatus samalle metsikkökuviolle
Vaihda metsikkö:
• otetaan tarkasteluun uusi metsikkökuvio
Sulje:
•lopetetaan istunto ja suljetaan ohjelmisto

Opastus ja lisätietoja
Käyttöohje:
• pdf-muotoisen yksityiskohtaisen käyttöohjeen saat näkyviin painamalla "Käyttöohje"painiketta.
WWW-sivut:
• WWW-painikkeella voit siirtyä Motti-ohjemiston www-sivulle (www.metla.fi/metinfo/motti/).

4.1. Uusi kasvatus
Valitse: Uusi kasvatus

Kun olet saanut kasvatuksen
valmiiksi, voit aloittaa samalle
metsikkökuviolle uuden
kasvatuksen.

Jos haluat aloittaa saman kuvion
kasvatuksen uudelleen alusta jo ennen
päätehakkuuta, kysytään sinulta
varmistus tälle toimenpiteelle.

4.2. Vaihda metsikkö
Valitse: Vaihda metsikkö

Voit valita uuden metsikkökuvion,
jolloin edellisen metsikkökuvion
kasvatukset pyyhkiytyvät pois.

HUOM! Jos haluat säilyttää edellisen kuvion
kasvatustuloksen, tulosta kasvatuksesta
raportit ennen uuden kuvion kasvatuksen
aloittamista

4.3. Sulje
Valitse: Sulje

MOTTI istunto lopetetaan
painamalla "Sulje"-painiketta

5. MOTTI-laskelmiin liittyviä näkökohtia

(1/4)

Mallilaskelmien oletukset ja rajoitteet 1
MOTTI on Metsäntutkimuslaitoksen kehittämä metsiköiden kasvatuksen tarkasteluun kehitetty laskentaohjelmisto
ja päätöksenteon sekä neuvontatyön apuväline.
Laskelmat perustuvat kasvumalleilla tuotettuihin ennusteisiin. Malli on aina yksinkertaistettu ja yleistetty kuvaus
todellisuudesta. Mallien käytössä ja tulosten tulkinnassa on otettava huomioon eräitä rajoitteita ja oletuksia.
Parhaimmillaan kasvumalli pystyy kuvaamaan puuston kehitykseen liittyvät yleiset säännönmukaisuudet ja
riippuvuudet, sekä puuston reaktiot metsänkäsittelyihin varsin realistisesti. Tulokset ovat luotettavimmillaan silloin,
kun laskettavien vaihtoehtojen mukaisia tilanteita esiintyy niissä metsiköissä, joita on käytetty aineistona mallien
laadinnassa. Malleilla tuotetut ennusteet ovat kuitenkin aina keskiarvoistavia. Todellisissa metsiköissä
olosuhteiden ja puuston kehityksen vaihtelu on aina suurempaa kuin mallien ennusteissa. Sen vuoksi hyväkin malli
antaa yksittäisessä metsikössä useimmiten joko yli- tai aliarvion, vaikka se antaisikin keskimäärin harhattoman
ennusteen useista metsiköistä koostuvalle metsäalueelle.
Laskelmissa käytetyn Motti-ohjelmiston kasvumallit perustuvat laajoihin maastoaineistoihin; inventointiaineistoihin
ja pitkään seurattuihin metsien käsittelykokeisiin. Mallit on pyritty laatimaan mahdollisimman kattaviksi
maantieteellisen alueen, kasvupaikan sekä puulajien suhteen. Tavoitteena on ollut myös
metsänhoitotoimenpiteiden vaikutusten mahdollisimman totuudenmukainen kuvaaminen. Mallit ovat
luotettavimmillaan Etelä- ja Väli-Suomen oloissa metsikön valtapituuden ollessa yli 8 m. Mitä enemmän
kasvatusketjun toimenpiteet poikkeavat nykyisin vallalla olevasta metsänhoidosta, sitä epävarmempia mallien
antamat tulokset ovat. Esimerkiksi erittäin voimakkaiden harvennusten (yli 40 % tilavuudesta) ja voimakkaasti
suurimpia puita poistavien yläharvennusten tuotosvaikutuksista ei ole mitattua kokeellista tietoa, jota voitaisiin
käyttää mallien laadintaan ja mallien luotettavuuden testaamiseen.
METLA ei vastaa MOTTI-ohjelmistolla laadittujen metsikön kehityksen kuvausten ja taloudellisten laskelmien
oikeellisuudesta eikä tarkkuudesta, koska ohjelmisto ei "valvo" käyttäjän valintojen järkevyyttä. Ohjelmiston avulla
voi jäljitellä käytännössä toteuttamiskelvottomia ja metsälain vastaisia toimenpiteitä.

MOTTI-laskelmiin liittyviä näkökohtia (2/4)
Mallilaskelmien oletukset ja rajoitteet 2
Kaikkia metsän kehitykseen ja käsittelyvaihtoehtoihin liittyviä käytännön näkökohtia ei voi mallilaskelmissa ottaa
huomioon. Merkittävimpiä epävarmuuden lähteitä ovat erilaiset kasvatukseen liittyvät riskit. Ne voivat olla luontaisia
tai ihmisen toiminnasta johtuvia biologisia riskejä, tai taloudelliseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä.
Puuston kehitykseen liittyvistä epävarmuustekijöistä tärkeimpiä ovat puustotuhot. MOTTI-ohjelmistolla tehtävissä
laskelmissa on oletuksena se, että yllättäviä ja voimakkaita tuhoja ei kasvatuksen aikana esiinny. Todellisuudessa
riski tuhojen esiintymiselle on aina olemassa. Tauteja ja lieviä tuhoja esiintyy jokaisessa metsikössä jonkun verran.
Osa riskeistä on sen luonteisia, että metsänkäsittely ei niihin juurikaan vaikuta. Tällaisia ovat mm. äärevistä
sääoloista johtuvat riskit; kuten pitkät kylmät jaksot tai laaja-alaiset kovat myrskyt.
Osaan tuhoriskeistä metsänkäsittely puolestaan vaikuttaa, mutta niitä ei voida luotettavien ennustemallien
puuttumisen vuoksi ottaa huomioon laskelmissa.

MOTTI-laskelmiin liittyviä näkökohtia (3/4)
Toimenpiteiden kuvaukseen liittyviä oletuksia

Harvennuksessa puusto luokitellaan poistettaviin ja kasvatettaviin, eli harvennuksen jälkeen kasvamaan
jätettäviin puihin. Käytännön harvennuksissa on useimmiten tarkoitus jättää kasvamaan elinvoimaisimmat puut,
joista odotetaan tulevaisuudessa saatavan paras taloudellinen tulos. Puun koko on tärkein, mutta ei ainoa
kriteeri. Muita tärkeitä valintaperusteita ovat mm. oksikkuus, rungon suoruus ja runkomuoto, jotka käytännön
harvennuksissa otetaan huomioon silmävaraisesti arvioiden. Harvennuksen jälkeen kasvamaan jätetyn puuston
laatu on keskimäärin parempi kuin harvennusta edeltäneen puuston. Motti-ohjelmistolla tehdyissä
mallilaskelmissa tätä valintahyötyä ei voi ottaa huomioon, koska puun laadusta ei sen koon ja aseman lisäksi ole
yleensä muuta tietoa käytettävissä. Harvennuksen ennustettu hyöty jää sen vuoksi hieman pienemmäksi kuin
todellisuudessa huolellisesti tehdyn harvennuksen jälkeen.

MOTTI-laskelmiin liittyviä näkökohtia (4/4)
Talouslaskelmien oletuksia
Metsänkasvatuksen kannattavuus riippuu ratkaisevasti puun hinnoista, metsänkasvatuksen kustannuksista sekä
laskentakorkokannasta. Näihinkin liittyy epävarmuutta, jonka vaikutukset voivat olla biologisia riskejä suurempia.
Esimerkiksi eri puutavaralajien hintojen ja metsänhoidon kustannusten muutoksia on hyvin vaikea ennustaa
luotettavasti. Kun nyt taimikkovaiheessa oleva männyntaimikko tuottaa järeää tukkia vasta yli 70 vuoden
kuluttua, on selvää, että puun kysynnän ja hinnan ennustaminen on kovin epävarmalla pohjalla. Hinnat ja
kustannukset voivat vaihdella myös alueellisesti, mikä voi vaikuttaa paljonkin eri kasvatusvaihtoehtojen
keskinäiseen kannattavuuteen.
Kannattavuustarkastelussa käyttäjä voi valita korkokannan vapaasti 0 - 6 %:n väliltä. Melko yleisesti laskelmissa
on käytetty 3 %:n reaalikorkoa, joka heijastaa keskimääräisesti pitkän aikavälin reaalitalouden kasvuvauhtia
Suomessa. Perinteisesti, pitkän kiertoajan puulajien metsänkasvatusta on verrattu riskitasoltaan valtion
obligaatioihin – tällöin laskentakorkokanta olisi lähempänä 2 prosenttia. Toisaalta, uusimmat tutkimustulokset
esimerkiksi männyn vaihtoehtoisista kasvatusketjuista viittaavat siihen, että metsänkasvatus voisi ainakin
teoriassa olla kannattavaa jopa 5 %:n reaalikorolla.
Myös tarkastelujakson pituus vaikuttaa vaihtoehtoisten metsänkäsittelyketjujen kannattavuuteen. Vertailtavien
vaihtoehtojen tarkastelujaksojen tulisi olla yhtä pitkiä, jotta ne olisivat täysin vertailukelpoisia. Käytännössä
erilaiset käsittelyketjut saattavat kuitenkin johtaa eri pituisiin kiertoaikoihin. Poikkeaman vaikutus voidaan ottaa
huomioon olettamalla, että myös tulevat uudet puusukupolvet kasvatetaan valitun vaihtoehdon mukaisesti.
Tällöin sovelletaan ns. Faustmann´in kiertoaikamallin mukaista laskentakaavaa nettotulojen laskennassa, jota
käyttäen saadaan vaihtoehdot vertailukelpoisiksi. Motti-ohjelmistossa tätä laskentamahdollisuutta ei vielä ole.
Hakkuutulot lasketaan kantohinnoin, joten laskelmiin ei sisälly harvennus- tai päätehakkuukustannuksia. Muut
metsänkasvatuskustannukset voidaan ohjelmistolle antaa. Todellisuudessa erityisen korkeat korjuukustannukset
heijastuvat myös kantohintoihin. Esimerkiksi ensiharvennuspuusta maksettava kantohinta on usein
keskimääräisiä kuitupuun kantohintoja alempi. Motti-ohjelmistossa käyttäjä voi antaa omat kantohinnat eri
hakkuille ja puulajeille.

