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1. Puuston tilavuuden kehitys Suomessa ja Ruotsissa

• 100 vuotta sitten molemmissa maissa puuston määrä noin 1,5 mrd. kuutiometriä

• Lisäys Suomessa noin 70%, Ruotsissa yli 100%



2. Puuston tilavuuskasvun kehitys Suomessa ja Ruotsissa

• Merkittävä kasvun suureneminen alkanut molemmissa maissa 1970-luvulla, 

Suomessa kasvun lisäys on ollut selvästi suurempi

• Molemmissa maissa kasvun hidastuminen alkoi noin 2010-luvulla



3. Kasvun arvio on usean vuoden keskiarvo

• VMI12:n kasvuarviossa mukana kasvuvuodet 2009 - 2017, keskivuosi 2013

• VMI13:n kasvuarviossa mukana kasvuvuodet 2014 – 2020, keskivuosi 2017

• Ruotsi raportoi kasvut yhden vuoden aineistosta laskien, sekin on siis n. 5 vuoden keskiarvo
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4. Kasvun alenemisen syyt Suomi

• Luken selvitys 21.12.2022 kasvun aleneman ja LULUCF-sektorin hiilinielun pienenemisen syistä:

• Kasvu

• Puuston ikärakenteen muutos selittää noin 20 % kasvun alenemasta

• Lustonleveysindeksit kertovat poikkeuksellisen hyvistä kasvuvuosista VMI12:n mittausjaksolla, ja 

heikentyneistä kasvuvuosista VMI13:n mittausjaksolla eli ympäristötekijät selittävät kasvun alenemasta

loput

• Ympäristötekijöistä kuivuus ja siemen/käpytuotanto tunnistettiin perimmäisiksi syiksi

• Metsien hiilinielu

• Lisääntyneet hakkuut

• Maaperähiilen arviointitavan muutos turvemailla

• Hiilinielun pienemisen ja kasvun aleneman syyt on usein sotkettu keskustelussa: Luken

analyysin mukaan hakkuutapojen muutos ei selitä kasvun muutosta viime vuosina (mutta on 

pidempään jatkuessaan kielteinen kehitys metsien kasvun kannalta) 



5. Kasvun alenemisen syyt Ruotsi

• Kasvunalenema selittyy

kokonaisuudessaan

ympäristötekijöillä, metsäpinta-

alalla pieni kasvua alentava

vaikutus, ikärakenteen ja puuston

määrän muutoksella pienehköt

kasvua lisäävät vaikutukset

• Kuivuus on ollut Ruotsissa

huomattavasti voimakkaampaa

kuin Suomessa

• Kasvun alenemaa Ruotsissa

kuusella, Suomessa männyllä ja 

lehtipuilla

Lähde: Fridman et al. 2022. SLU Arbetsrapport 540.



6. Entä tulevaisuus?

• Ruotsissa havaittu puiden
läpimitan kasvun lisäystä
2019-2020, mutta pituuskasvu
jatkanut hidastumista

• Etelä-Suomessa männyn
läpimitan kasvu elpynyt 2020, 
Pohjois-Suomessa ei

• Luken selvityksen mukaan
kasvu säilynee nykyisellä
tasolla seuraavat 20 vuotta, 
ympäristötekijät ja hakkuiden
muutos voivat aiheuttaa
vaihtelua

Puuston vuotuinen kasvu 5-vuotiskausittain MOTTI-ohjelmistolla ennustettuna, kun hakkuiden 

tasoksi oletetaan 72,3 ± 5 miljoonaa kuutiometriä. Mallit eivät huomioi vuotuista vaihtelua.



6. Päätelmät

• Viime aikoina on usein ja virheellisesti esitetty

hakkuut yhdeksi viimeaikaisen kasvun aleneman

syyksi

• Metsien ikärakenteen ja ehkä myöskään

ilmastonmuutoksen positiiviset vaikutukset kasvuun

eivät enää jatku

• Kasvun kestävän ylläpidon kannalta on tärkeää

hakkuiden pitäminen sellaisella tasolla, että

puustopääoma ei laske

• Tarvitaan lisätutkimusta ilmastoviisaasta metsien

käytöstä ja hoidosta – pohjoismaista yhteistyötä



Kiitos!


