
BUSSI-MANNINEN OY:N KESTÄVÄN MATKAILUN JA VASTUULLISUUDEN STRATEGIA 

 

Matkustaminen avartaa maailmaa ja yhdistää ihmisiä. Se tekee maailman yhtä aikaa sekä 

suuremmaksi että pienemmäksi. Matkustaminen on loistava tapa tutustua ihmisiin, 

kulttuureihin ja luontoon. Se on myös monelle ensiarvoisen tärkeä elinkeino, jonka hyödyt 

ulottuvat suoraan tai epäsuorasti useille eri toimialoille. 

Vaikka matkailusta on lukuisia hyötyjä ja se jättää jäljen mieliin ja sydämiin, jättää se 

kuitenkin jälkeensä myös haittavaikutuksia ympäristöön. Matkanjärjestäjänä meillä on 

vastuu kiinnittää huomioita matkailun negatiivisiin vaikutuksiin ja minimoida nämä 

vaikutukset omassa toiminnassamme ja matkoillamme. Meillä on vielä kehitettävää, mutta 

otamme koko ajan pieniä askelia eteenpäin kohti kestävämpää ja vastuullisempaa 

matkailua. 

 

Ekologinen vastuullisuus: 

Ekologisuus on pieniä ja suuria tekoja ja jokapäiväisiä valintoja. Bussimme ovat suurimmaksi 

osaksi päästöluokaltaan uusimpia Euro 5 tai 6, joten ne kuluttavat vähemmän polttoainetta 

ja tuottavat vähemmän lähipäästöjä kuin vanhemmat bussit. Pyrimme hoitamaan 

kuljetukset ryhmän kokoa vastaavalla bussilla, jolloin polttoaineen kulutus on 

mahdollisimman pieni. 

Bussimme kyytiin on monesti mahdollista nousta läheltä kotia, jolloin asiakkaidemme ei 

tarvitse matkustaa pitkää matkaa lähtöpaikkaan. Tämä vähentää osaltaan ympäristön 

kuormitusta. 

Autojen pesuaineina meillä on paljolti käytössä biohajoavia tuotteita. Ammattitaitoiset 

kuljettajamme hallitsevat myös taloudellisen ajon periaatteet. 

Lajittelemme roskat ja hoidamme jätteet asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Pullot ja tölkit 

viedään kierrätykseen ja esimerkiksi virolaiset tölkit palautetaan matkojemme yhteydessä 

Viroon kierrätykseen. Tallimme ja toimistomme lämmityksessä käytössä ovat 

ilmalämpöpumput, jotka pienentävät sähkönkulutusta. Käyttämämme sähkö on tuotettu 

fossiilivapaasti. 

Vältämme ylimääräisen paperin käyttöä ja tulostusta. Pyrimme käyttämään mahdollisimman 

paljon sähköisiä kanavia esimerkiksi laskutuksessa ja markkinoinnissa. Perinteinen 

bussimatkaesitteemme on myös saatavilla sähköisenä versiona. 

Toimistotyöntekijöillämme on mahdollisuus pitää etätyöpäiviä, mikä vähentää työmatkoista 

aiheutuvia päästöjä. 

 

 

 



Taloudellinen vastuullisuus: 

Yrityksemme on perustettu vuonna 1926. Työntekijät ovat yhtä lukuun ottamatta 

ruovesiläisiä. Bussit huolletaan ja korjataan omalla tallillamme. Tuemme siten 

toiminnallamme paikallista taloutta. 

Teemme paljon yhteistyötä paikallisten ja kotimaisten yritysten kanssa. Suurin osa 

matkoistamme suuntautuu kotimaankohteisiin ja pyrimme käyttämään paikallisomisteisia 

palveluita esimerkiksi ruokailujen järjestämiseen. Tähän pyrimme myös 

ulkomaankohteissamme. 

Sosio-kulttuurinen vastuullisuus: 

Teemme matkoja myös lähialueelle, esimerkiksi taidematkoja Mänttään, luontomatkoja 

Helvetinjärven kansallispuistoon ja teatteri- ja konserttimatkoja Tampereelle. Monipuolisen 

matkatarjonnan mahdollistamana matkailun tuomista positiivisista vaikutuksista pääsevät 

osallisiksi myös sellaiset ihmiset, jotka eivät voi terveydellisistä tai muista syistä matkustaa 

kauas tai kauan. 

Käytämme paikallisten yritysten palveluita mahdollisimman paljon, esimerkiksi 

toimistotarvike- ja varaosahankinnoissa. Tuemme myös paikallisia urheiluseuroja ja 

yksittäisiä urheilijoita. 

Eettinen vastuullisuus ja turvallisuus: 

Kuljettajamme ovat ammattikuljettajia ja kaikille työntekijöillemme maksetaan 

työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Monipuolisella toiminnalla (koulukyydit, linjaliikenne, 

tilausajot ja matkat) pystymme turvaamaan ympärivuotisen työllistämisen. 

Noudatamme tarkasti kuljettajien työ- ja lepoaikalakia. Työntekijöitämme koulutetaan 

vähintään ammattipätevyysvaatimusten mukaisesti ja suunnittelemme nämä koulutukset 

siten, että niistä on oikeasti hyötyä yrityksellemme ja työntekijöillemme.  

Työntekijöillemme on järjestetty hyvä työterveyshuolto sekä mahdollisuus pitää kuntoa yllä 

omalla kuntosalillamme. Kiinnitämme huomioita työhyvinvointiin sekä turvallisen ja tasa-

arvoisen työympäristön ylläpitämiseen. 

Pyrimme käyttämään kaikilla matkoillamme palveluntarjoajia, jotka ovat huomioineet 

vastuullisuuden ja kestävän kehityksen toiminnassaan. Osa käyttämistämme hotelleista on 

myös Green key -sertifioituja. Viroon, Ruotsiin ja Saksaan matkaamme laivayhtiöillä, jotka 

ovat sitoutuneet vastuulliseen ja ekologiseen toimintaan. Vuosittaiset rantalomat 

toteutamme Aurinkomatkojen kautta, joka on valittu Suomen vastuullisimmaksi 

matkanjärjestäjäksi. Mahdolliset lentomatkat lennämme suomalaisella lentoyhtiöllä 

Finnairilla, joka niin ikään huomioi vastuullisuuden ja kestävyyden toiminnassaan näkyvästi 

ja esimerkillisesti. 

Olemme asettaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastoon Matkapakettilain mukaisen vakuuden 

matkustajien suoritusten suojaksi. 

 


