MOTTI-OHJELMISTON KÄYTTÖOHJE
versio 3.2

Metsäntutkimuslaitos

MOTTI-OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO
Avainkoodin generointi ja ohjelmiston aktivointi
Ohjelmistoon voi tutustua 30 päivän kokeilujakson ajan. MOTTI -metsänkasvatusohjelmiston jatkokehittämisen ja
käyttäjätuen kannalta on tärkeää, että käyttäjät rekisteröityvät eli luovuttavat yhteystietonsa Metlan METINFO -palveluun.
Yhteystietoja käytetään vain MOTTI-ohjelmistoon liittyvään tiedottamiseen eikä niitä luovuteta muualle. Ohjelmiston käyttö
kokeilujakson jälkeen on sallittu vain rekisteröityneille käyttäjille. Käyttöoikeus on voimassa kaksi vuotta kerrallaan.
Ohjelmisto muistuttaa käyttäjää avainkoodin uusimisesta, kun käyttöoikeutta on jäljellä 30 vuorokautta.

1. Aloita
rekisteröityminen
”Rekisteröidy”painikkeella

2. Klikkaa
”verkkosivuilta”- linkkiä

3. Täytä rekisteröintilomake ja paina
”Lähetä” –painiketta.
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MOTTI-OHJELMISTON KÄYTTÖÖNOTTO
Avainkoodin generointi ja ohjelmiston aktivointi
4. Saat vastauksesi koodin, jolla
rekisteröinti onnistuu (maalaa
hiirellä ja valitse hiiren oikealla
painikkeella: kopioi/copy
5. Siirry takaisin Motinrekisteröitymisikkunaan ja
valitse valkoisen laatikon
päällä hiiren oikealla
painikkeella liitä/paste.
Voit myös syöttää avaimen
käsin.
6. Paina Aktivoi-painiketta
aktivoidaksesi rekisteröinnin.
Saat ruudulle vahvistuksen
onnistuneesta
rekisteröinnistä.
Paina OK ja Motti käynnistyy.
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Motti-ohjelmiston käytön vaiheet
Motti-ohjelmistoa käytetään etenemällä vaiheittain seuraavasti:
1.

ALUSTUS. Aluksi valitaan metsikkö, jota lähdetään simuloimaan. Motti tarjoaa kolme
mahdollisuutta alkutilan luomiseksi:
–
–
–

syöttämällä ohjelmiston tarvitsemat kuviotiedot itse
lukemalla metsikön tiedot metsäsuunnitelman kuviotiedot sisältävästä pmt -muotoisesta tiedostosta
avaamalla aikaisemmin syötetty ja talletettu kuviotieto

2.

KASVATUS. Tässä annetaan puustolle kasvatusohjeet. Puustoa voidaan kasvattaa joko
automaattisesti metsänhoitosuositusten mukaisesti, tai määritellä jokainen toimenpide itse.
Oma kasvatusohjelma. Tässä voit yhdellä kertaa valita koko kasvatusketjun
metsänhoitotoimenpiteet ja hakkuiden toteuttamistavat ja ajoitukset.
Harv. asetukset. Tässä osassa määritellään puutavaralajien laskennassa käytettävät tiedot,
sekä se miten energiapuuta kerätään harvennuksissa.

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
Valkoisella taustalla
olevat tekstilaatikot
opastavat, miten
käytät MOTTIa
Tässä Käyttöohjeessa
MOTTI-ohjelmiston
käyttöä havainnollistetaan
ohjelmiston näkymien
avulla

Tämä viiva kertoo 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

Lisätietoja Motti-ohjelmiston käytöstä
1.

Tuotteen käyttöoikeus
MOTTI ohjelmiston kokeilujakson pituus on 30 vuorokautta asentamisesta. Sen jälkeen käyttö on
sallittua vain rekisteröityneille käyttäjille. He saavat uuden avainkoodin, jolla MOTTI metsänkasvatusohjelmiston voi aktivoida niin, että sen käyttöoikeus jatkuu kaksi vuotta kerrallaan.
Ohjelmistoa tai sen osaa ei saa jakaa edelleen eikä sillä tuotettuja tuloksia saa myydä, julkaista tai
muuten levittää ilman Metsäntutkimuslaitoksen lupaa.

2.

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. Verkkosivut: http://www.metla.fi/metinfo/motti/

3.

Laitteistovaatimukset
MOTTI -metsänkasvatusohjelmisto on suunniteltu XP-, Vista ja Windows 7käyttöjärjestelmiinöjärjestelmillä 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
Metsikön luonti:
• Syötä (annetaan kuviotiedot itse) tai
• Avaa tiedosto (valmis esimerkkipuusto tai itse tallennettu alkupuusto) tai
• Avaa solmu-tiedosto (Metsäsuunnitelman kuviotiedot)

1.1. Kuviotietojen syöttö (1/9)
Valitse: Metsikön luonti  Syötä

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

Kun olet valinnut kunnan, siirry
seuraavaan valikkoon

1.1. Kuviotietojen syöttö (2/9)
Kasvupaikka- ja käsittelytiedot kivennäismaalla

Valitse ensin, onko kuvio kivennäisvai turvemaalla
Valitse sitten
kasvupaikkatyyppi

Valitse kasvupaikan lisämääreet
(jos tarpeen). Valittavat
lisämääreet ovat alaryhmäriippuvaisia.

Ilmoita aikaisemmat
metsänkäsittelyt, ja niistä kulunut
aika vuosina

Kun olet valmis, siirry seuraavaan
valikkoon

1.1. Kuviotietojen syöttö (3/9)
Kasvupaikka- ja käsittelytiedot turvemailla

Valittuasi turvemaan
alaryhmäksi
kasvupaikkaluetteloon vaihtuu
turvemaan
kasvupaikkaryhmät

Merkitse, onko suo ojitettu ja arvio
ojien kunnosta.
Kun metsikkö merkitään ojitetuksi
aktivoituu Aika uudistusojituksesta
valikko. Merkitse aika ojituksesta, jos se
on tiedossa. (Oletusarvo määräytyy
ojien kunnon (hyvä, huono) mukaan).

HUOM!
Turvemaan kunnostusojitus-toiminto on
mahdollinen toteuttaa vain ojitetuksi
merkityillä turvemailla
Kun olet valmis, siirry seuraavaan
valikkoon.

1.1. Kuviotietojen syöttö (4/9)

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.

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")

1.1. Kuviotietojen syöttö (5/9)
Vakiintuneen metsikön tietojen syöttäminen

Valitse ensin vakiintuneen metsikön
kasvatus.

Valitse kuvion pääpuulaji.
(= tärkein kasvatettava puulaji)

Lisää puustotiedot ositteittain
(esimerkiksi, sekametsässä
puulajeittain). Aloita painamalla
tästä.

1.1. Kuviotietojen syöttö (6/9)
Puustotiedot
Vakiintuneen metsikön tietojen syöttäminen  Lisää osite

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.

1.1. Kuviotietojen syöttö (7/9)
Vakiintuneen metsikön tietojen syöttäminen

Puustotiedot

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

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

1.1. Kuviotietojen syöttö (8/9)

Anna ensin metsikön syntytapa:
• istutus
• kylvö tai
• luontainen uudistaminen
Voit myös valita ”Suositusten mukaan”,
jolloin Motti tekee valinnat puolestasi.

1.1. Kuviotietojen syöttö (9/9)
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 (H) ja –läpimittaa (D).
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.

1.2. Esimerkkitiedostojen avaus
Valitse: Metsikön luonti  Avaa tiedosto

Voit valita valmiiksi luodun esimerkkimetsikön.

Voit myös avata muokataksesi
tallennettua alkutilaa (kohta 1.2.1).

Voit myös poistaa tallentamiasi
lähtöpuustoja valitsemalla ensin
halutun alkutilan ja painamalla
seuraavaksi "Poista"-painiketta.
Kun olet valinnut metsikön, paina
"OK"-painiketta.

1.2.1 Tiedostojen muokkaus
Valitse: Metsikön luonti  Avaa tiedosto  valitse tiedosto  Muokkaa 
muokkaa tietoja  Luo

Valitse tiedosto ja paina Muokkaa

Tallenna halutessasi tiedot uudeksi alkutilaksi
(kohta 2.1).

Aloita simulointi!

Tee syötettyihin tietoihin haluamasi muutokset ja
paina lopuksi "Luo"-painiketta.

1.3. Metsäsuunnitelman kuviotietojen lukeminen lähtötiedoksi (1/3)

Valitse: Metsikön luonti  Avaa solmu-tiedosto

Voit valita tietokoneellesi tallennetun pmtmuotoisen metsäsuunnitelman
kuviotiedoston.

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

1.3. 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.

1.3. 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
Motissa voidaan valita kaksi perustapaa kasvattaa metsikköä:
1. Kasvatus Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti
•
"Hyvän metsänhoidon suositusten" mukaiset taimikonkäsittelyt ja
harvennusmallit kangasmaille (Tapio 2006) ja turvemaille (Tapio 2007)
•
uudistamiskriteerinä suositusten mukainen keskiläpimitta tai ikä
•
tämä on oletuskasvatusohjelma annetulle lähtöpuustolle
2. Määritellään kasvatus itse
jolloin käyttäjä voi:
•
kasvattaa metsikköä yhden aika-askeleen kerrallaan (1-5 v.)
•
tehdä varhaisperkauksen
•
tehdä taimikonharvennuksen
•
Toteuttaa hakkuut:
•
siemenpuiden poisto
•
harvennus (voidaan korjata myös energiapuuta)
•
päätehakkuu
•
suorittaa metsänhoitotoimenpiteitä:
•
kasvatuslannoitus
•
kunnostusojitus (turvemailla)
•
pystykarsinta
Lisäksi käyttäjä voi valita oman kasvatusohjelman (Oma kasvatusohjelma
 Määrittele ja kasvata), jossa voidaan
automatisoida metsänhoidon toimenpiteitä ja hakkuiden säätelyä koko kiertoaikana.
Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa puutavaralajittaisia minimiläpimittoja sekä aktivoida erikseen energiapuun
korjuu/talteenotto.

2.1 Kasvatuksen valinta
Kun käyttäjä on jo luonut metsikön, riippumatta luontitavasta: Syötä, Avaa tiedosto tai Avaa solmu-tiedosto
Kun olet antanut lähtöpuuston tiedot, näyttöön ilmestyy alla oleva valikko

Hyvän metsänhoidon mukainen
kasvatusohjelma (oletus)
Motti kasvattaa metsikkökuviota kivennäismailla
"Hyvän metsänhoidon suositusten" (Tapio 2006)
ja turvemailla "Hyvän metsänhoidon suositukset
turvemaille" (Tapio 2007) 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 tai ”Oma
kasvatusohjelma”-vaihtoehdon kautta
Mikäli olet syöttänyt lähtöpuuston itse ("Metsikön luonti" ->
"Syötä") voit nimetä ja tallettaa sen rastittamalla ”Tallenna
lähtöpuusto tiedostoon” ja antamalla kuvauksen luodusta
metsiköstä "Kuvaus"-kenttään.
HUOM!
Suositusten mukainen kasvatusohjelma määräytyy kasvupaikan
alueen ja pääpuuulajin mukaan. Suositusten mukainen
"automaattikasvatus" ei välttämättä sellaisenaan sovellu
käytettäväksi esimerkiksi sekametsien ja/tai kaksijaksoisten
metsien kasvatuslaskelmiin.

Voit tulostaa metsikön yleistiedoista raportin
Hyvän metsänhoidon mukaisen kasvatusohjelman
harvennusmallit ja uudistamiskriteerit perustuvat
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuihin: "Hyvän
metsänhoidon suositukset" (2006) ja "Hyvän metsänhoidon
suositukset turvemaille (2007)".
Uudistuskriteerinä käytetään puuston ensisijaisesti
keskiläpimittaa. Silloin kun metsikkö ei saavuta
uudistusläpimittaa suosituksissa mainittuun uudistusikään
mennessä, uudistuskriteerinä on ikä.

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 kertymätiedot painamalla ">>"painiketta.

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

2.2. 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

2.2. 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)

E

- energiapuuharvennus

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

2.3. Puuston kasvatus
Valitse: Toimenpide  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 aika-askelta. Käytä lyhempää
aika-askelta vain silloin, kun se on metsänhoitotoimien,
harvennusten tai päätehakkuun ajoittamisen kannalta
välttämätöntä.
Jo tehtyä kasvuennustetta EI voi peruuttaa. Valitse sen
sijaan Hallinta-valikosta Uusi kasvatus ja tee kasvatus
uudelleen.

2.4. Varhaisperkaus
Valitse: Toimenpide  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.

2.5. Taimikonharvennus
Valitse: Toimenpide  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.

2.6. Harvennus (1/9)

Valitse: Toimenpide  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 pohjapintaalasta. Vaihtoehtoisesti
voit määritellä koko harvennuksen itse ilman
ajourien avausta.

Voit valita tehdäänkö ennakkoraivaus ennen
harvennushakkuuta. Ennakkoraivaus vaikuttaa
vain kustannuksiin, ei puuston kehitykseen.

2.6. 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.

Mikäli haluat korjata energiapuuta, niin paina
Asetukset-painiketta (kohta 2.13)

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

2.6. Harvennus (3/9)

Sekametsässä voit valita,
sääteletkö harvennuksessa
puulajisuhteita.

2.6. Harvennus (4/9)

MOTTI näyttää
puulajisuhteet
ennen harvennusta.
Yksikkö on sama kuin
valittu harvennuksen
jäävän puuston
määrän yksikkö (ks.
kohta 2.6 (2/9)).

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

2.6. Harvennus (5/9)

Määrittele valitun puulajin osuus (%)
jäävän puuston määrästä.

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

Vinkki: Valitse ensin ne puulajit joita jää
suhteessa vähiten ja viimeksi vallitsevaa
puulajia (näin saat 100% täyteen)

2.6. Harvennus (6/9)

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

2.6. Harvennus (7/9)

Kaavion vihreä osa kuvaa harvennuksessa kasvamaan
jäävien puiden osuutta kyseisen kokoluokan puista.

Voit myös itse määritellä haluamasi
harvennusprofiilin liukusäätimien
avulla.
Valitse harvennustapa. Motissa on
valmiit harvennusprofiilit seuraaville
harvennustavoille
- alaharvennus
- yläharvennus (=metsänhoidollinen
yläharvennus)
- laatuharvennus
- tasaharvennus

Pienin
kokoluokka

Suurin
kokoluokka

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

2.6. Harvennus (8/9)

Hyväksy lopuksi tehdyt valinnat
painamalla "Ok"-painiketta.

2.6. Harvennus (9/9)

Harvennuksen jälkeen
näyttöön tulee puustotiedot
harvennuksen jälkeen.
Voit jatkaa harventamista
(paina: "Harvenna lisää") tai
lopettaa harvennuksen
(”OK”).

2.7. Lannoitus
Valitse: Toimenpide  Lannoitus

Valitse lannoitelaji.

Kivennäismaat

Valitse annetaanko lannoitteen
mukana myös fosforia (NPlannoite).
Valitse ensin lannoitemäärä
ilmaistuna puhtaan typen
määränä (kg N/ha).

Valitse tuhkan määrä (kg/ha)
Turvemaat
Valitse fosforipitoisuus

HUOM!
Metsänlannoitus on toteutettavissa kasvatuslannoituksena.
Terveyslannoituksen vaikutusta eli tilannetta, jolloin metsikössä on
jostakin tietystä ravinteesta puutetta, EI voida toteuttaa.
Paina lopuksi "OK".

2.8. Kunnostusojitus
Valitse: Toimenpide  Kunnostusojitus
Valitse hiirellä "Kunnostusojitus"-toimenpide.

Ohjelma "merkitsee" ojituksen tehdyksi.

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

2.9. Pystykarsinta
Valitse: Toimenpide  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  Talous.

2.10. Päätehakkuu
Valitse: Toimenpide  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.

2.11. Oma kasvatusohjelma (1/2)
Valitse: Oma kasvatusohjelma  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, 2007) mukaiset kasvupaikka- ja puulajikohtaiset harvennusmallit ja
uudistamisrajat.
Niitä voidaan räätälöidä muuttamalla mm.
- puuston leimausrajaa
- harvennusvoimakkuutta
-harvennustapaa
-päätehakkuun ajoitusta

2.11. Oma kasvatusohjelma (2/2)

Määritellään miten puustoa
kasvatetaan.
Mikäli haluat kerätä
energiapuuta, määrittele
valintasi tästä.
Valitse toimenpiteet, jotka
toteutetaan Tapion suositusten
mukaan.
Valitse harvennustapa
harvennukseen.
Valitse leimausraja
leimausalueelta.
Valitse maksimipoistuma.
Valitse jäävän puuston määrä.
Mikäli valitset päätehakkuun
tehtäväksi, niin voit syöttää
jätettävien säästöpuiden määrän.
Valitse käytetäänkö kasvatusjakson
pituuden kriteerinä ikä- ja/tai
läpimittarajaa. Rajat voi asettaa itse
tai käyttää Tapion
päätehakkuusuosituksia.

2.12 Puutavaralajien määrittely
Valitse: Harv. asetukset  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 vähimmäis-pituuden ja
läpimitan.

Kun olet tehnyt muutokset, paina OK

Anna kuidun
vähimmäis-latvaläpimitat
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.
Tallentamalla tehdyt muutokset ne
jäävät oletusarvoiksi kun Motti
seuraavan kerran käynnistetään.

2.13 Energiapuu korjuu/talteenotto

Aktivoi energiapuukorjuu
tästä
Aseta läpimittaraja, mitä
pienemmät puut jätetään
energiapuu käsittelyn ulkopuolelle.
Valitse ne ositteet, joita kerätään
energiapuuksi eri harvennuksissa.
Määrittele myös talteenottoasteet.

Mikäli energiapuukorjuu
on aktivoituna, niin
pohjapinta-alan kehitystä
kuvaavan kuvaajan pallo
muuttuu punaisesta
vihreäksi.
HUOM!
Asetukset ovat voimassa heti seuraavassa toimenpiteessä, mutta jo tehtyihin
harvennuksiin muutoksilla ei ole vaikutusta.

3. TULOKSET
Kasvatusohjelmien tarkastelu on mahdollista vasta päätehakkuun jälkeen
Tuotos:
• tietoja puuntuotoksesta ja kertymistä puutavaralajeittain, hakkuukerroittain ja puulajeittain
Talous:
• kasvatusohjelman taloustulokset annetuilla kantohinnoilla, metsänhoitotoimenpiteiden
kustannuksilla ja laskentakorkokannalla kasvatettavalle puusukupolvelle. Lisäksi voidaan laskea
paljaan maan arvo (tulevat puusukupolvet)
Kuvaajat:
• kuvaajia metsikkötunnusten kehityksestä
Raportointi:
• paperitulosteet puustotiedoista, tuotoksesta ja taloustuloksesta
•tallennus excel-muodossa puustotiedoista ja hakkuukertymistä

3.1. Tuotos
Valitse: TULOKSET Tuotos

Valitse valikosta:
Tarkastelutaso :
• koko kiertoaika
• per vuosi
Yksikkö:
• m3/ha
•kg/ha
Voit tarkastella
kokonaistuotosta
biomassojen tai
runkopuun tilavuuksien
mukaan, tai sitten
ainespuun ja
energiapuun kertymiä.
Valitse tästä puulaji,
jonka tuotoksia haluat
tarkastella.
Valitse tästä
hakkuukerta, jonka
kertymiä haluat
tarkastella.

Kun lopetat tarkastelun,
paina "Sulje ikkuna"painiketta. Voit myös
tulostaa tuotosraportin
MOTTI tulostaa tehtyjen kasvatusohjelmien tuotokset
puutavaralajeittain ja puulajeittain taulukkona ja pylväskuvana.
Kertymiä on mahdollisuus tarkastella myös käsittelyittäin.

3.2. Talous (1/6)
Valitse: TULOKSET Talous

Tässä taulukossa on kasvatusohjelmien
- nettotulojen nykyarvo (NNA)
- kantorahatulot, energiapuu tulot
- metsänhoitokustannukset
valitulla korkokannalla 0%-6% (tark. 0.1%
- 6.0%)
Painamalla "+"-painiketta saat näkyviin
hakkuutulot harvennuskerroittain ja
metsänhoidon kustannukset
kustannuslajeittain.
Valitse laskentakorkokanta tästä.
Paljaan maan arvon voit lisätä mukaan
nettotulojen nykyarvon laskentaan tästä.
Arvo tulee uudelle riville "NNA tulevat"nimikkeen alle. (NNA yhteensä = NNA
nykypuusto + NNA tulevat)

nettotulojen nykyarvopylväs valitulla
korkokannalla, €/ha
HUOM!
MOTTI ei laske talouslukuarvoja ennen kuin metsikössä on tehty päätehakkuu
(KASVATUS-->Toimenpide-->Päätehakkuu).

Tässä voit itse määrittää tukkivähennysprosentin. Tukkivähennys tarkoittaa
prosenttiosuutta, jolla pienennetään
tukkipuukertymää. Vähennetty tukkipuun
osuus voidaan siirtää kuitupuuksi
(kantohinta) ja/tai hukkapuuksi (ei
kantohintaa).
Talouslaskennan perusteista lisää
kappaleessa ” 5. MOTTI-laskelmiin liittyviä
näkökohtia” (sivut 64-67).

3.2. Talous (2/6)
Valitse: Talous  Yksikköhinnat  Puun hinnat
Muuttamalla "Kantohinnat"-ikkunan
lukuarvoja, taloustulokset päivittyvät
automaattisesti käyttäjän hyväksyttyä
muutokset 'OK'-painiketta painamalla.
Puulajin valinta
Käyttäjä voi syöttää puulajeittain ja
harvennuskerroittain kantohinnat tukille,
pikkutukille ja kuitupuulle, €/m3.

Energiapuun hinnat annetaan tässä. Lisäksi
on mahdollista määrittää kuutiometri- tai
(energiapuu)harvennuskohtainen tuki.

Hyväksy muutokset painamalla ”OK”, tai
palauta vanhat hinnat painamalla
”Peruuta”.

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

3.2. Talous (3/6)
Valitse: Talous  Yksikköhinnat  Puun hinnat  Hintaryhmät
Hintaryhmät otsikosta aukeaa kuusi
hintaryhmää, joista voit aktivoida
yhden kerrallaan käyttääksesi ja
muokataksesi kyseisen ryhmän
hintoja. Voit myös nimetä
hintaryhmän uudelleen.
Kirjoitetut hintaryhmien kantohinnat
ja ryhmille annetut nimet voidaan
tallentaa istunnon aikana siten, että
ne seuraavan kerran ovat
automaattisesti oletusarvoina.

HUOM! MOTISSA on valmiina
hintaryhmät Etelä-Suomelle, KeskiSuomelle ja Savo-Karjalalle. Hinnat
perustuvat Metlan MetInfopalvelusta saatuihin keskiarvoihin
(vuosi 2011).

Muokattuasi kantohintoja tai Mh-kustannuksia voit
tallettaa muutokset pysyviksi painamalla ”Tallenna
hinnat”. ”Tallenna hinnat” painike aktivoituu kun on
tehty muutoksia, joita ei ole vielä tallennettu.

3.2. Talous (4/6)
Valitse: Talous  Yksikköhinnat  Mh-kustannukset

Voit määrittää omat metsänhoidon
kustannukset (mh-kustannukset) ja tuet eri
tapahtumille ja toimenpiteille. Harmaalla
pohjalla olevat kustannukset eivät esiinny
tehdyissä kasvatusohjelmissa, eikä niillä
ole vaikutusta taloustarkasteluun.

Muokattuasi hintoja (kantohintoja tai
Mh-kustannuksia) voit tallentaa
muutokset pysyviksi painamalla
aktivoitunutta ”Tallenna”-painiketta.

Mikäli haluat huomioida
mahdollisen tuen, niin syötä tuki
sille varattuun paikkaan.

HUOM! MOTISSA valmiina olevat kustannukset
perustuvat MetInfon tilastoihin vuodelta 2011.

3.2. Talous (5/6)
Taloustuloksissa näkyvät
kaikki saman istunnon
aikana ajetut
kasvatusohjelmat.
Metsänhoitokustannusten
tai laskentakorkokannan
muuttaminen vaikuttaa
kaikkien kasvatusohjelmien
taloustulokseen.

Kun lopetat tarkastelun,
paina "Sulje"-painiketta.

3.2. Talous (6/6)

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

Nettotulojen nykyarvoa laskettaessa
käytetty korkokanta määrittää
ajanvaikutuksen: suurempi korkokanta
antaa suuremman painoarvon lähellä
nykyhetkeä oleville tuloille ja
kustannuksille.

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 – tulosta tai tallenna
Valitse: Raportointi
Voit antaa raportille oman otsikon
kirjoittamalla sen tähän tilaan.
Valitse tästä valikosta
raportti/raportit, jotka haluat
tulostaa.
Painamalla "Tulosta"-painiketta
pääset valikkoon, jossa voit valita
kirjoittimen (Printer) ja aloittaa
tulostuksen. Voit myös valita
tulostuksen esikatselun (Preview).

Voit tallentaa metsikön kasvu- ja
kertymätiedot xls(excel)-tiedostoon.

3.4. Raportointi
Valitse: Raportointi  Tallenna excel (.xls)-formaattiin

Puustotunnukset
Yleiset metsikkötunnukset
Kasvatus: Kasvatusketjujen numerointi
Vuosi: Simulointivuodet
Ikä: Metsikön ikä
N: Metsikön runkoluku kpl/ha
PPA: Metsikön pohjapinta-ala, m2/ha
Hg: Metsikön pohjapinta-alalla painotettu keskipituus, m
Dg: Metsikön pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta, cm
Hdom: Metsikön valtapituus (100 paksuimman puun
keskipituus hehtaarilla), m
Tilavuus: Elävän puuston kokonaistilavuus, m3/ha
Tukki: Elävän puuston tukkitilavuus m3/ha
Kuitu: Elävän puuston kuitutilavuus m3/ha
Hukka: Elävän puuston hukkatilavuus, m3/ha
Tuotos: Kokonaistuotos, m3/ha
Kuolleisuus: Luonnonpoistuma, m3/ha

Puustotunnukset
Biomassatunnukset, 1000 kg/ha
Runko (aines)
Runko (hukka)
Elävät oksat
Kuolleet oksat
Lehdet
Kannot
Juuret > 2 mm
Hienojuuret

3.4. Raportointi
Valitse: Raportointi  Tallenna excel (.xls)-formaattiin

Kertymät
Simulointi
Vuosi
id Harvennus: harvennus numeroituna (2
ensiharvennus, 3 harvennus ja 4 päätehakkuu).
Harvennus
id puulaji: puulaji numeroituna
Puulaji
Tukki, m³/ha
Pikkutukki, m³/ha
Kuitu, m³/ha

Kertymät
Energiapuu, m³/ha
- Runko, aines
- Runko, hukka
- Oksat, elävät
- Oksat, kuolleet
- Kannot ja juuret

4. HALLINTA ja OPASTUS

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 kuusen vaihtoehtoisista kasvatusketjuista viittaavat siihen, että metsänkasvatus
voisi ainakin teoriassa olla kannattavaa jopa 6 %:n reaalikorolla.
Myös tarkastelujakson pituus vaikuttaa vaihtoehtoisten metsänkäsittelyketjujen kannattavuuteen. Vertailtavien vaihtoehtojen
tarkastelujaksojen tulisi olla yhtä pitkiä, jotta ne olisivat aidosti 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. Faustmannin kiertoaikamallilla määritettyä paljaan
maan arvoa, jossa toistetaan ”yli ajan” (matemat. päättymättömän sarjan summa) valittua metsänkäsittelyketjua. Mottimetsikkösimulaattorissa tällainen laskenta voidaan toteuttaa valitsemalla ”Tulevat sukupolvet”-vaihtoehto. Paljaan maan arvosta lisää
esim. Metsäekonomian perusteet-kirjassa, ss. 84-85 (Jari Kuuluvainen & Lauri Valsta 2009: Metsäekonomia perusteet. Gaudeamus)
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.

