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COORIN ILMASTOTAVOITTEET EDELLYTTÄVÄT 
TOIMENPITEITÄ MYÖS TOIMITTAJILTAMME 

 

Hyvä toimittajamme, 

Coor on sitoutunut Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 1,5 asteen 
päästövähennystavoitteeseen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen puolittamista vuoteen 2030 
mennessä ja nettonollapäästöjen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä. 
Samanaikaisesti tulee suojella luontoa. Jotta voimme saavuttaa tavoitteemme ja 
tukea kansainvälistä aloitetta, tarvitsemme teidän apuanne. 

Toimittajien sitoutuminen SBTi-aloitteeseen on olennaisen tärkeää, ja se on 
Coorille tärkeä kriteeri toimittajien valinnassa. Tämän vuoksi pyydämme teitä 
Coorin ja asiakkaidemme toimittajana: 

1. asettamaan julkisen tavoitteen absoluuttisten päästöjen 
puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä ja ryhtymään toimenpiteisiin; 

2. tutustumaan 1,5 asteen tavoitteeseen ja siihen sitoutumiseen 
sivustossa www.sciencebasedtargets.org; 

3. tekemään suunnitelman siitä, miten voitte toimittajana sitoutua SBTi-
aloitteen 1,5 asteen tavoitteeseen, ja käynnistämään prosessin 
tavoitteiden validoimiseksi ja hyväksymiseksi vuoteen 2026 mennessä. 
 
Suurten yritysten tulee asettaa SBTi-aloitteen hyväksymät 
ilmastotavoitteet. Pk-yritysten tulee asettaa SBTi:n tai vastaavan 
toimijan validoimat ilmastotavoitteet. SBTi:n tai vastaavan toimijan 
validoimien tavoitteiden tulee vähintään johtaa päästöjen 
puolittumiseen vuoteen 2030 mennessä ja nettonollapäästöjen 
saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä. Toimittajan edistymisestä on 
raportoitava vuosittain. 

 
Välitön, yhteinen ja yhdenmukainen lähestymistapa on välttämätön, jotta 
voisimme antaa globaaleille ilmastotoimille riittävästi nostetta ja vähentää 
planeettamme kasvihuonekaasupäästöjä. Toivottavasti olette mukana 
kanssamme tässä välttämättömässä siirtymässä, jolla ilmaston lämpeneminen 
rajoitetaan alle 1,5 asteeseen. Kiitämme toimittajiamme, joiden toiminta on jo 
nykyisin linjassa tavoitteen kanssa, ja odotamme tulevia yhteisiä onnistumisia 
tällä saralla.  

 

 

VASTAANOTTAJAN TIEDOT:  
Coorin toimittaja 

 

PVM: 26.9.2022 
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Ilmoitattehan kantanne SBTi-aloitteeseen ja sitoutumiseen yhteiseen 1,5 asteen 
tavoitteeseen viimeistään 1.11.2022.  

Kiitos sitoutumisesta ja arvokkaasta tuesta. 

Ystävällisin terveisin, 

 

 
 
 
Marcus Karsten 
Coor Suomen toimitusjohtaja 

 
 
 
Anni Toikka 
Coor Suomen kehitys- ja 
hankintajohtaja 

 

 Lisätietoja 1,5 asteen tavoitteeseen liittymisestä saa oppaasta 1.5°C 
Business Playbook, jossa kerrotaan yrityksen strategian ja toimien 
yhteensovittamisesta tavoitteen mukaisiksi. Opasta voi käyttää ja jakaa 
maksutta.  

 SME Climate Hub tarjoaa pk-yrityksille kattavaa tietoa ilmastotoimiin 
sitoutumisesta ja niistä raportoinnista. Mukana on maksuttomia 
työkaluja ja oppaita työn eri vaiheisiin.  

 1.5°C Supplier Engagement Guide tarjoaa tukea siihen, miten omaa 
toimitusketjua voi kehittää 1,5 asteen tavoitteen mukaiseksi.   

 


