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Ympäristöpolitiikka  

Vuonna 2020 Ingsvan strategiaa päivitettiin muotoon ”turvallista ja vastuullista 

matkustamista”. Ellemme pyri ympäristöön kohdistuvan kuormituksemme minimoimiseen, 

toimintamme ei voi olla kestävää. Tästä syystä aihe on meille erittäin tärkeä ja 

arvopohjamme perustuu siihen.  

Ingsva selvittää parhaillaan, miten voisimme toimia mahdollisimman monella alalla 

paremman ympäristön puolesta. Tämän teemme käytännön toimenpiteillä, jotka 

kohdistuvat kiinteistöihin, ajoneuvoihin, ohjeisiin ja riskienarviointeihin. Haluamme 

jatkuvasti parantaa ja kehittää toimintaamme siten, että se vaikuttaa mahdollisimman vähän 

ympäristöön ja ihmisten terveyteen, ettemme vaaranna tulevien sukupolvien 

mahdollisuuksia huolehtia tarpeistaan.  

Ingsvan pääasiallisella toiminnalla, linja-autolla tehtävillä henkilökuljetuksilla, on myönteinen 

ympäristövaikutus. Voimme vahvistaa tätä entisestään optimoimalla virtauksia sekä 

harjoittamalla aktiivista ympäristötoimintaa. Haluamme vähentää voimavarojemme 

käyttämistä, jotta päästöt ilmaan, maahan ja veteen vähenevät.  

Ingsva noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja täyttää viranomaisten ja 

toimeksiantajien asettamat vaatimukset.  

Ajoneuvokantamme koostuu tällä hetkellä valtaosin korkeimpien euroluokkien ajoneuvoista. 

Ingsvalla on yksi sähköauto, mutta muutoin ajoneuvomme kulkevat dieselillä. Tulevaisuuden 

Ingsva ei ole tämän näköinen. Dieselajoneuvomme poistuvat vähitellen käytöstä. Ingsvan 

missiossa ja strategiassa on todettu, että siirrymme asteittain kohti fossiilivapaata toimintaa. 

Osatavoitteenamme on, että liikenne vuonna 2025 ajetaan ainoastaan Euro 6 -ajoneuvoilla 

ja vain uudistuvalla tai fossiilivapaalla polttoaineella. Vuonna 2030 suurin osa ajoneuvoista 

kulkee fossiilivapaalla polttoaineella. Onnistuaksemme tässä olemme perustaneet 

tytäryhtiön Ingsva E-bus, jonka ainoana tavoitteena on tehdä liikenteestä fossiilivapaa.       

Ingsvan työmatkoja koskevien linjausten mukaan ensimmäisenä vaihtoehtona ovat aina 

yleiset kulkuneuvot, jotta voimme aktiivisesti vähentää ympäristövaikutustamme. 

Työmatkan ollessa ajankohtainen Ingsvan työntekijöiden tulee aina pitää puhelin- tai 

videokokouksen mahdollisuutta vaihtoehtona. 

Päästäksemme lupauksiimme 

- osallistamme työntekijämme ympäristötyöhön huolehtimalla siitä, että he saavat riittävää 

koulutusta ja tietoa asiasta 

- pidämme itsemme päivitettyinä ja arvioimme uutta tekniikkaa  
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- käymme vuositasolla läpi ympäristövaikutuksemme, tavoitteidemme täyttymisen ja 

asetamme uusia tavoitteita  

Ingves & Svanbäck  

Kennet Svanbäck 

toimitusjohtaja 

 


