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Enterprising Wave Oy, EW Dive, on perustettu vuonna 2002. 
Meillä on Lahdessa uimakauppa ja sukelluskeskus. Teemme laadukasta ja turvallista 
uinti -ja sukelluskoulutusta ammattitaidolla ja asianmukaisilla varusteilla. 
Kouluttajamme ovat arvostetun PADI järjestelmän mukaisesti koulutettuja. Kaikki
oppilaamme ovat vakuutettuja koulutuksen ajan, varusteemme ovat uusia ja
asianmukaisesti huollettu ammattitaitoisen huoltomme toimesta. Kouluttamamme
sukeltajat osaavat sukellusvarusteiden turvallisen käytön sekä omaavat myös Suomessa
tarvittavien erityisvarusteiden hallinnan. Kaiken tekemisen lähtökohtana on turvallisuus ja
yhteinen mukava tekeminen olimmepa sitten missä päin maailmaa tahansa.
Teemme paikallisten uinti -ja sukellusseurojen kanssa hyvää ja kestävää yhteistyötä
Toiminta on muokkautunut maailman menossa ja tällä hetkellä entistä vahvemmin tulemme
panostamaan matkailuun, joka tehdään kestävällä pohjalla nyt ja tulevaisuudessa. 
Järjestämme liikunnallisia matkoja niin koti- kuin ulkomaille; sukellusmatkoja, joogamatkoja
ja triathlonmatkoja, ja käytämme erilaisten yhteistyökumppaneiden palveluja, joiden
kanssa haluamme muuttaa ja kehittää matkailua niin, että otamme huomioon jokaisessa
askareessamme ympäristön, energiatalouden, kierrätyksen, työkäytännöt, ihmisoikeudet
sekä koulutuksen ja tiedon jakamisen.

Olemme Kilpailu- ja kuluttajaviraston virallinen Valmismatkajärjestäjä; rek nro: 213/18/Mj.  
Tuemme kestävän kehityksen matkailua. Olemme SMALin jäsen ja lisäksi olemme Sustour
projektissa / Travelife - sustainability in tourism toiminnassa mukana ja tavoitteemme on
tehdä matkoistamme ja toiminastamme kaiken kaikkiaan entistäkin ekologisempaa. 

Yritysesittely

Vesistöjen suojelu on meille erityisen tärkeää
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Henkilökuntaamme koulutetaan
jatkuvasti. Yksi koulutusaihe on vahvasti
viime vuosina lisääntynyt ja se on
kestävän kehityksen huomioon ottaminen
ja toteuttaminen niin
myymälätyöskentelyssä kuin matkailussa.

Haasteita on paljon ja olemmekin
lähteneet tähän "matkaan" pienin mutta
varmoin askelin. Mikään ei muutu,
ellemme muuta toimintatapojamme.
Miten paljon voimmekaan näiden
asioiden eteen tehdä töitä mukaanlukien
myös yhteistyökumppanimme kuin
asiakkaamme.

Haluamme antaa mallia omalla
esimerkillämme ja näyttää, että kyllä
pienelläkin tekijällä on merkitystä. 

Vaikka tuntuu ehkä kliseeltä sanoa, että
tässä parannetaan maailmaa mutta
siitähän tässä nimenomaan on kysymys.
Meidän kaikkien edusta! 

"Kun sukellamme,

jätämme jälkeemme

vain kuplia ei

roskia."

Viesti
toimitusjohtajalta
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Yleiset toiminnot

Kestävän kehityksen hallinta

Lailliset vaatimukset
On itsestäänselvyys, että EW Dive noudattaa lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Tämä
tarkoittaa, että kunnioitamme ja noudatamme aina toimintaamme koskevia lakeja ja
asetuksia. Koko henkilöstömme on tietoinen laeista ja asetuksista, jotka liittyvät
liiketoimintaamme niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Reilua liiketoimintaa
EW Dive on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa ainoastaan rehellisesti tuotteidensa,
palveluidensa ja henkilöstönsä ansioiden pohjalta. Emme hyväksy lahjontaa tai
korruptiota. 

Voimme saavuttaa tavoitteemme tekemällä jatkuvasti työtä
sosiaalisesti vastuullisempien, ilmastoon sopeutettujen ja
energia- ja resurssitehokkaiden tuotteiden ja palvelujen eteen
sekä itsenäisesti että yhdessä yhteistyökumppaiden kanssa.
Näin voimme pienentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja
tukea yhteiskuntaa kestävän kehityksen mukaiseen suuntaan.
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Toimisto -ja
vähittäiskauppatoiminta

Työkäytännöt ja ihmisoikeudet sekä yhteisön suhteet
Meillä EW Divessä on turvallinen ja terveellinen työympäristö toimia. Ilmapiirimme on
avoin ja kunnioittava. Meillä kaikki työntekijät ovat tasavertaisia ja ketään ei syrjitä.
Toimimme reilujen työehtosopimusten mukaisesti ja meillä on yhdistymisvapaus.
Hyvä liiketoimintaetiikka ja moraali ovat avainasemassa liiketoiminnassamme.
Odotamme myös yhteistyökumppaneilta samaa.
Tuemme ja kunnioitamme kansainvälisesti hyväksyttyjä ihmisoikeuksia kaikkialla, missä
toimimme.
Työterveysasiat on myös hoidettu.

Ympäristö
Mitä ikinä teemmekin, oli se sitten myymälässä, messuilla tai matkoillamme tapahtuvaa

toimintaa, niin ympäristöstä huolehtiminen on keskeistä aivan kaikessa. 

Arvioimme ympäristövaikutustamme tuotteidemme koko elinkaaren ajan.

Pyrimme aktiivisesti pienentämään tuotteidemme ja palvelujemme

ympäristöjalanjälkeä. 

Työhömme kuuluu myös selvittää ja käyttää tavarantoimittajia, jotka haluavat vaikuttaa

hiilijalanjälkensä vähentämiseen, käyvät reilua kauppaa tai tuotteet ovat

ympäristöystävällisiä. Käytämme konttori -ja pakkausmateriaaleja, jotka on hankittu

vastuullisesti (esim. kierrätyspaperia)

Myymälän siivous- ja elintarvikkeet ovat luontoystävällisin tai reilun kaupan merkein

varustettuja. Juomme sertifioitua, Rainforest Alliance-tiloilta tuotettua kahvia.

Hankinta



Vesi, energia ja jätteen käsittely

Vedenkulutuksessa olemme tarkkoja. Kiinnitämme huomiota vesikalusteisiin;
tarkistamme niiden kunnon, hoidamme ja huollamme niitä. Emme valuta vettä turhaan,
käytämme mm. astianpesukonetta. Emme käytä lämmintä vettä vain kun sen käyttö on
välttämätöntä. Olemme hankinneet mm. kahvikoneen, jossa vettä tarvitaan juuri sen
verran, mitä kahvintekoon tarvitaan, eli emme kaada vettä hukkaan. Hanoissamme on
säätöstopparit. Matkoillamme mm. laivasafareilla käytämme omia juomapulloja ja
täytämme isoista vesiastioista veden. Lisäksi laivalla pesuvesi on  suodatettua merivettä.
Emme tuhlaa raikasta juomavettä peseytymiseen. 

Energian (sähkön) hankinnassa pyrimme uusituvan energian käyttöön. Emme pidä
turhaan valoja tai laitteita päällä.
Huolehdimme yrityksen laitteista, jotta ne pysyvät kustannustehokkaina ja
ympäristöystävällisinä, valitsemme ympäristöystävälliset pakkausmateriaalit ja
kierrätämme niitä mahdollisimman paljon. Opastamme myös henkilökuntaamme
tekemään hyviä, kestäviä valintoja.
Meillä on sähköinen kirjanpito, tulostamista olemme vähentäneet huomattavasti ja
asiakkaille suosittelemme ottamaan kuitin suoraan sähköpostiin.

Jätehuolto
Kunnan jätehuoltomääräykset määräävät, miten jätteet lajitellaan. Kierrätyksen avulla
suojelemme ympäristöä konkreettisesti.
Lajittelemme jätteet oikein ja käytämme eri jätteille kuuluvia jäteastioita.Paristot,
mustepatruunat  ja muut ns. ongelmajätteet toimitamme niille kuuluviin
kierrätyspisteisiin. Yhtä tärkeää kuin kierrättäminen on kierrätysmateriaaleista
valmistettujen tuotteiden suosiminen. Meillä mm. tavarantoimittajat käyttävät kierrätteyä
muovia ja pahvia omissa pakkauksissaan ja esim. Prawno Apparel-vaateyhtiön tuotteita
on tehty mm. muovipulloista, jotka ovat tulleet kierrätyksestä.
Myös liikunnan monitoimikeskus Salpausselkä Park, jossa myymälämme sijaitsee
kierrättää hyvin.

Lahden kaupunki on omalla toiminnallaan ollut loistava esimerkki kierrättämisen suhteen.
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Kuljetus
Tuotteiden ja palveluiden siirtämiseen tarvitsemme luonnollisesti kuljetusta. 
Pyrimme käyttämään julkisen liikenteen palveluja sekä vähentämään yksityisautoilua.
Suosimme kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia. Pyrimme valitsemaan suorat lennot
ulkomaan matkahohteisiin ja käyttämään, aina kun mahdollista, paikallisia julkisen
liikenteen ajoneuvoja; junia, linja-autoja jne. 
Kun teemme tulevaisuudessa valintoja kuriiripalveluiden hankinnoissa, suosimme sähkö-
ja kaasuautoja. 
Asiakaspakettien lähettämisen suhteen keskitämme enemmän mm. Matkahuollon
palveluihin, sillä heillä linja-autot kuljettavat joka tapauksessa matkustajia ja samalla
kulkevat myös paketit.
Myös tavarantoimittajilla on sopimukset lähetyksiä varten kuljetusyrityksiin, joissa
kestävä kehitys on huomioitu.
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Toimitusketjun hallinta

Majoitukset
Yhteistyö majoitusyritysten kanssa tehdään samoja arvoja ja kritteereitä käyttäen kuin
mitä koko yrityksen ajattelu kestävästä kehityksestä on. 
Kun viemme asiakkaitamme ympäri maailmaa ja majoittamme heitä milloin hotelliin,
hostelliin tai esimerkiksi safarilaivaan, täytyy puitteiden olla kunnossa kaikin puolin.
Avainsanoja ovat energiatehokkuus, ruokahävikin pienentäminen, luomuruoan sekä
lähiruan suosiminen, veden kulutuksen vähentäminen, henkilökunnan ja asiakkaiden
ympäristötietoisuuden kasvattaminen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen
pienentäminen sekä kaikenlainen ympäristöä kunnioittava toiminta.
Toivomme myös yhteistyökumppaneilta sertifioituja tai standartoituja toimintatapoja;
Pohjoismainen ympäristömerkki ja Euroopan ympäristömerkki, Reilun kaupan merkki,
Ekoenergia-merkki, Green Key, Travelife, Green Leaders, ISO14001 tai muita
vastaavia, arvostettuja merkkejä.



Kohteet, retket ja aktiviteetit
Teemme tällä hetkellä matkoja niin koti- kuin ulkomaille.
Meillä on tarjottavana sukellusmatkoja mm. Punaiselle merelle ja Meksikoon. Matkat
totetutetaan yhdessä vastuullisten sukellustoimijoiden kanssa; Golden Dolphin ja Dark
Side Divers.
Lisäksi viemme asiakkaitamme triathlon- ja joogamatkoille Espanjaan. Siellä meillä on
aina mukana suomalaiset ryhmäohjaajat. Hotellit, joita käytämme ovat kestävän
kehityksen ohjelmissa mukana. (Hotel Ferrer Janeiro)
Teemme lisäksi kotimaassa päivä- ja viikonloppuretkiä eri sukelluskohteisiin ja näissä
huomioimme aina siirtymiset, majoittumiset, ruokailut ja jätehuollon toimintatapojemme
mukaisesti. Tällä hetkellä etsimme kotimaisia yhteistyökumppaneita.
Olimmepa sitten ulkomaan merikohteissa korallien ja merenelävien keskellä tai
kotimaan järvissä sukeltamassa tai vuoristossa pyöräilemässä niin huomioimme aina
ympäristön.
Emme järkytä millään tavoin herkkää ekosysteemiä.
Luonnossa eläviä eläimiä ei ruokita eikä niihin kosketa.
Espanjassa triathlonmatkoilla käytämme paikallisia pyörävuokraamoita, liikumme
lähinnä pyöräillen ja juosten alueen maastoissa. Joogareissuilla liikunta sijoittuu hotelli-
alueelle ja rantaan. Ruokailemme hotellilla sekä paikallisissa ravintoloissa. Suosimme
lähiruoan käyttöä.
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Paikalliset yhteistyökumppanit ja edustajat
Yhteistyökumppanien ja edustajien samanlainen arvomaailma on erittäin tärkeää, kun
teemme yhteistyötä. Samat suuntaviivat kohti tulevaisuutta. 

Laivayhtiö Golden Dolphin, Egypti
DarkSide Diver; Laura J. de Padella, Meksiko
Fast Manta, Kari Lehtonen, Thaimaa
Liikenne Lakkapää, Nina Lakkapää, linja-autokuljetukset Suomessa
Triggle Travel, linja-autokuljetukset Mallorcalla
Hotelli Ferrer Janeiro, Pedro Galmes, Mallorca
Lentoyhtiöt: Norwegian, Finnair, Turkish Airlines, 
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Oppaat ja ryhmäjohtajat
Matkoillamme on aina mukana suomalaiset oppaat tai ryhmänohjaajat.
Lisäksi mm. sukellusmatkoilla on mukana paikalliset oppaat.
Olemme käyneet kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa läpi yhteiset toimintatavat
työskennellä kestävällä pohjalla. 
Koko matkustushenkilökunnan kanssa käymme läpi ympäristöpolitiikkaamme, arvot ja
standardit kuinka EW Dive toimii täällä ja maailmalla, ja toimintatapamme ovat kaikilla
tiedossa.



Teemme paljon sen eteen töitä, että koko henkilökuntamme, tavarantoimittajamme,
yhteistyökumppanimme sekä luonnollisesti myös asiakkaamme ymmärtävät kestävän
kehityksen tärkeyden. 

Tietoisuuden lisääminen ja motivaatio 
On tärkeää, että ymmärretään omien työtapojen ja valintojen merkitys kestävän
kehityksen ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Tämä myös motivoi toimimaan
ympäristöä säästäen sekä vastuullisesti omassa työssä. Maapallon globaalien haasteiden
ratkaisemiseksi tarvitaan tietoa, taitoa ja halua toimia paremman tulevaisuuden puolesta.
Koulutuksella on keskeinen rooli tässä asiassa. 
Koulutuksen kautta tulisi oppia mitä tarkoittaa kestävä kehitys ja kestävät elämäntavat,
ihmisoikeudet, sukupuolten välinen tasa-arvo, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuurin
edistäminen, maailmankansalaisuus, kulttuurien monimuotoisuus sekä kulttuurien
kestävän kehityksen mukainen arvostus.
Tärkeää olisi pystyä lisäämään ymmärrystä ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin sekä
talouden ekotehokkuuden välisestä yhteydestä sekä sitouttaa ihmiset kestävään
elämäntapaan.
Kestävyysajattelu on meillä EW Divessä osa yrityksen kulttuuria ja arvoja. Meidän
tekemämme ratkaisut toivottavasti tuottavat asiakkaillemme aitoa hyötyä ja myös arvoa.
Kestävyysajattelun täytyy olla jatkuvasti kehittyvää ja sitä tehdään yhdessä asiakkaiden
kanssa. Päätöksemme siitä, että teemme kestävää kehitystä, tulee muuttumaan ja
mukautumaan myös sen mukaan mitä asiakkaat todella arvostavat.

Asiakkaan oikeudet
Asiakas pystyy vaikuttamaan suoraan oman hiilijalanjäljen suuruuteen kompensoimalla
sitä. (Hiilijalanjäljen kompensointi = Päästöjen hyvittäminen investoimalla projektiin, joka
vähentää päästöjä tai lisää hiilinieluja.) Organisaatiot, joita suosittelemme
asiakkaillemme ovat Gold Standard-ohjelmassa mukana ja ne ovat luotettavia ja
kansainvälisesti arvostettuja.

https://www.goldstandard.org/
https://www.ilmastoapu.fi/verkkokauppa
https://www.nordicoffset.fi/paastokompensointi/
https://hiiliporssi.fi

Asiakkaat
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Konseptista ja koordinoinnista vastaavat: Tiia Loukonen ja Tanja Laine

Travellife valmennus: Päivi Suutari 

Raportin kirjoittaja: Tanja Laine

Oppaat ja matkanjohtajat: Ville Laine, Tanja Laine, Titta Skofelt, Pirjo Tenhu,

Kari Lehtonen, Laura J. de Padella, Tavo Padilla

Yhteystiedot
EW DIVE

Hämeenlinnantie 59

15800 LAHTI

www.ewdive.com

info@ewdive.com
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Projektissa mukana
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