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EU:n 1,5 asteen elämäntavat (1,5° Lifestyles) 
-tiimi koostuu kymmenestä yhteistyökump-
panista (yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja 
kansalaisjärjestöjä) Suomesta, Saksasta, 
Unkarista, Latviasta, Alankomaista, 
Espanjasta ja Ruotsista.

Lähes jokainen teko, jonka teemme 
jokapäiväisessä elämässämme, jättää 
hiilijalanjäljen ja kiihdyttää ilmaston 
lämpenemistä. Kotimme lämmittäminen, 
ruoka, jota syömme, ja matkat, joita 
teemme. Jotta saavuttaisimme 1,5 
asteen tavoitteen, elämäntapojen 
täytyy muuttua. Mutta samaan aikaan 
kaikkia elämäntapaamme liittyviä 
valintoja määrittävät rakenteelliset 
tekijät, kuten tarjontapuolen logiikka ja 
markkinoiden rakenne, tuotannon 
säätely, mainonta tai sosiaaliset normit, 
joita noudatamme. Jotta  
saavuttaisimme 1,5 asteen tavoitteen,  
meidän täytyy muuttaa paitsi 
elämäntapojamme, myös niitä 
määrittäviä rakenteita.

Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin 
Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta 
rahoitussopimuksen nro 101003880 mukaisesti.
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Haluamme edistää 1,5 asteen 
elämäntapojen valtavirtaistamista ja 
edesauttaa muutoksia 1,5 asteen 
tavoitteen saavuttamiseksi.

TAVOITTEET  

1  Laskea elämäntapamuutosten  
ilmasto- ja terveysvaikutuksia

2  Tutkia kotitalouksien 
muutosstrategioita vähähiilisyyteen

3  Analysoida rakenteellisia esteitä 
kestäville elämäntapamuutoksille

4  Arvioida elämäntapamuutosten 
mahdollisia riskejä kotitalouksien 
tasolla

5  Arvioida elämäntapamuutosten 
vaikutuksia talous- ja 
hyvinvointijärjestelmiin

6  Viestiä ja innostaa eri toimijoita 
omaksumaan 1,5 asteen muutosten 
mahdollisuuksista

4 Rebound-vaikutukset 
ja muut riskit kotitalouksien 

tasolla

6 Viestintä ja yleisön tavoittaminen

Tavoite: Valtavirtaistaa 1,5 asteen elämäntavat

1 Elämäntapojen 
hiilijalanjälkien 

laskenta ja analyysi

5 Riskit talous- ja 
hyvinvointijärjestelmille

2 Muutosstrategiat 
kotitalouksille

3 Rakenteelliset 
esteet ja mahdollisuudet 

1,5 asteen 
elämäntavoille

Päättäjät ja sidosryhmät:  
° toimintasuositukset 
° viestintästrategiat 
° käytännön työkalut

Kansalaiset / 
kotitaloudet:
° kouluttaminen ja 
   sitouttaminen 
° käytännön työkalut

Tiede: 
° yhteistyö ja 
   tiedonjako
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Vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksessa 
maailman johtajat sitoutuivat rajoittamaan 
globaalin keskilämpötilan kasvun alle 
kahteen, mieluiten puoleentoista asteeseen. 
Tätä päätöstä edelsi ilmastotutkijoiden 
varoitus siitä, että suurempi kasvu johtaa 
ilmastohätätilaan, jolla on ennakoimattomia 
seurauksia maapallon ekosysteemeille. 
Lämpenemisen jokaisella murto-osalla on 
merkittäviä vaikutuksia kaikille 
elämänmuodoille – pienikin lämpötilan  
nousu aiheuttaa yhä useammin ja yhä 
vakavampia sääilmiöitä, kuten 
lämpöaaltoja, maastopaloja, tulvia ja 
kuivuutta, ja olennaisesti vaarantaa 
tulevaisuutemme. Taataksemme turvallisen 
elämän maapallolla, meidän täytyy tehdä 
puolentoista asteen tavoitteen 
saavuttamisesta ensimmäinen 
prioriteettimme.

MIKSI 1,5 ASTETTA

Globaali keskilämpötilan 
nousu vuoteen 2100 
mennessä
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Ero tavoitteeseen

Esiteollisen
ajan lähtö-
tilanne

Pariisin sopimuksen 
tavoitealue

Hallitusten 
lupaukset

Nykyiset 
toimintapolitiikat

Tavoitteemme Nyky-
tilanne

Muokattu lähteestä MSCI 2021
www.msci.com/documents/1296102/24052645/paris-agreement-global-progress.pdf
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