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Suomalaisten kotitalouksien kulutuksen ilmastoa lämmittävä vaikutus vuonna 2005 vastasi asukasta kohti laskettuna 
arviolta noin 8900 ekvivalenttihiilidioksidikiloa.  Liikkumisen keskimääräinen ilmastokuorma 2270 kg/henki on samaa 
suuruusluokkaa kuin aktiiviautoilun1 vuotuinen päästömäärä.2

Lentokoneiden typenoksidi- ja vesihöyrypäästöjen aiheuttama ilmastokuorma on pyritty huomioimaan kertomalla lentä-
misen hiilidioksidipäästöt luvulla 2,8.3 

Kohta ”lämmitys” käsittää asuinkiinteistön lämmityksen. Kohta ”lämmin käyttövesi” sisältää peseytymiseen, käsin tis-
kaamiseen, käsipyykkiin, pesutuvan käyttöön ja lattioiden luuttuamiseen yms. kuluvan lämpimän veden ilmastokuor-
man. Sähkölaitteilla tarkoitetaan tässä lähinnä asuntojen irtaimistoon kuuluvien sähkölaitteiden käytön aiheuttamaa il-
mastokuormaa. Kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen on käytetty samaa ominaispäästökerrointa, minkä vuoksi las-
kelma aliarvioi jonkin verran kiinteistön lämmityksen päästöjä ja yliarvioi vastaavasti lämpimän veden kulutuksen pääs-
töjä.

Kohta ”elintarvikkeet” sisältää myös elintarvikepakkausten ilmastokuorman. Elintarvikkeiden osuus on laskettu sillä 
oletuksella, että kodin ulkopuolella nautittujen elintarvikkeiden suhteellinen osuus oli vuonna 2005 sama kuin vuonna 
1999.

Kohta ”muut” sisältää irtaimiston, harrastukset ja palvelut. Arvio ei sisällä rakentamista eikä yhteiskunnan tarjoamia tai 
ulkomailla hankittuja palveluja.
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1Aktiiviautoilulla viitataan tässä sellaisten henkilöiden keskimääräiseen autoiluun, joilla on auto aina käytettävissään.
2 Oletuksena on, että ajokilometrejä kertyy vuodessa 15 500 km ja että bensiiniä kuluu keskimäärin 8 l/100 km. Auton valmistuksen 
päästöjen on oletettu olevan 530 ekvivalenttikiloa vuodessa.
3 Lentämisen tämänhetkinen kokonaisilmastovaikutus on tutkijoiden todennäköisimpänä pitämän arvion mukaan 2,8 kertaa lento-
koneiden hiilidioksidipäästöjä suurempi.
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Arvio keskivertokuluttajan ilmastokuorman jakaumasta vuonna 2005. 
(Mäenpää 2004; Ryömä 2007; Seppälä ym. 2009; Lee et al. 2009.)
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