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Alla oleva diagrammi esittää arviota eräiden melko yleisten vapaa-ajanviettotapojen vuoden aikana synnyttämästä 
ilmastokuormasta. Oletuksena on, että ulkomaanmatka tehdään kerran vuodessa, vapaa-ajan asunnolla käydään 
18 kertaa vuodessa ja muita vapaa-ajanviettotapoja harrastetaan kerran viikossa (poikkeuksena sanomalehti  ja 
kotieläimen pito). 

Laskelman taustaoletukset:

Oletuksena on, että ravitsemusliikkeitä, uimahalleja ja teattereita lämmitetään kaukolämmöllä, jonka keskimääräisik-
si ominaispäästöksi on arvioitu 225 g/kWh. Laskelmassa ei ole huomioitu mahdollisia matkustuksen aikaansaamia 
päästöjä. Ulkona syömisen päästöt eivät sisällä elintarvikkeiden tuotannossa syntyneitä päästöjä, vaan tarkoitukse-
na on kuvata päästölisäystä, joka syntyy siitä, että elintarvikkeet nautitaan ravitsemusliikkeessä eikä kotona. 

Television virrankulutukseksi on arvioitu 0,24 kWh/tunti.  Televisionkatselun kuluttaman sähkön päästön ominais-
kertoimena  on  käytetty  112  g/kWh.  Helsingin  Sanomien  vuositilauksen  päästöt  sisältävät  lehden  paperin, 
painatuksen ja jakelun lisäksi karkean arvion toimituksen energiankulutuksen päästöistä (noin 4 kg/vuosikerta).

Koiran ylöspidon päästöt on laskettu 15 ja 25 kiloa painaville koirille, joiden päivittäinen ravinto sisältää tuorepainol-
taan 225 ja 375 grammaa ihmisravinnoksi kelpaavaa broilerinlihaa.

Tukhoman-risteilyn ja lentomatkojen lähtöpisteenä on Helsinki. Puolet kesämökkimatkasta on laskettu moottoritie-
ajon, puolet maantieajon mukaan. Euroopan kaupunkikohteiden lukuarvona on käytetty seuraavien kohteiden keski-
arvoa:  Barcelona,  Praha,  Budapest,  Pariisi,  Lontoo,  Rooma.  Lentokoneiden  typenoksidi-  ja  vesihöyrypäästöjen 
aiheuttama ilmastokuorma on pyritty huomioimaan kertomalla lentämisen suorat hiilidioksidipäästöt luvulla 3.1 

Vapaa-ajan asunnolle  tehtävien automatkojen yhteispituus  on keskimääräinen  3600 km vuodessa/talous eli  18 
edestakaista 100 kilometrin matkaa vuodessa.   

Kiukaan lämmityksen oletetaan kuluttavan 12 kiloa kuivia koivuhalkoja. Laskelma huomioi poltossa syntyvät metaa-
ni- ja typpioksiduulipäästöt sekä polttopuun hankinnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt.  Ekvivalenttikertoimina on 
käytetty lukuja 25 (metaani) ja 298 (typpioksiduuli).

Vapaa-ajan  asunnon  eli  ”kesämökin”  kooksi  on  oletettu  keskimääräinen  47  neliötä.  Vapaa-ajan  asunnon 
toteutuksessa on käytetty  omakotitalojen vuonna 2001 voimassa olleita  rakentamismääräyksiä  ja  rakentamisen 
aiheuttamat päästöt (100 000 kg) on jaettu sadalle vuodelle. Laskelma ei sisällä  irtaimiston valmistuksen ja jakelun 
aiheuttamia päästöjä. 

Termillä peruslämpö viitataan tässä siihen, että noin kolmannes vapaa-ajan asunnoista pidetään lämmityskauden 
aikana  jatkuvassa  noin  16  asteen  lämpötilassa.  Peruslämmön  on  oletettu  kuluttavan  8000  kWh  vuodessa. 
Päästökertoimena on käytetty sähkölämmityksen arvioituja keskipäästöjä 400 grammaa/kWh. 

1 Lentämisen  kokonaisilmastovaikutus on tutkijoiden todennäköisimpänä pitämän arvion mukaan noin 3 kertaa lentokoneiden 
hiilidioksidipäästöjä suurempi (Lee et. al. 2009, s. 3528).
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Vapaa-ajan harrastusten ilmastokuorma. Kiloa hiilidioksidiekvivalenttia. Puunpolton hiilidioksidipäästöt eivät sisälly laskelmaan.
Lentämisen suorat CO2-päästöt kerrottu luvulla 3.
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