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VASTUULLINEN
VILJELY ALKAA
LÄPINÄKYVYYDESTÄ.
Jos oikein perusteellisesti aletaan funtsaamaan, niin ihan kaikki
ihmisen toiminta jättää jälkensä
ympäristöön. Niin myös tomaatin
viljely.
Ja jos ihan rehellisiä ollaan,
niin ei meidän täällä pohjolassa
tietenkään aivan pakko ole syödä tomaatteja talvikauden aikana.
Mutta koska tomaatti nyt kuitenkin on Suomen toiseksi suosituin
vihannes* ja niitä joka tapauksessa täällä syödään ja myydään, niin
meistä niitä pitäisi tuottaa vastuullisesti. Eli niin, että aiheutetaan mahdollisimman vähän harmia
ympäristöllemme, yhteiskunnallemme
ja yhteiselle hyvinvoinnillemme.

Me NAMSilassa haluamme, että tiedät mitä syöt. Siksi koostimme
tämän raportin. Tässä on kaikki se
tieto, jota meillä on vastuullisen tomaatin kasvatuksesta. Tätä
tietoa olemme keränneet jo kauan
ennen NAMSilan peruskiven muuraamista vuonna 2016. Ja tuosta
perustamishetkestä alkaen olemme
kehittäneet osaamistamme ja tekemistämme käytännön prosesseja
parantamalla ja hiomalla. Me uskotaan vakaasti, että meidän työstä hyötyvät kaikki tomaatin ystävät - lannoitteiden valmistajista
kauppojen HeVi-osastojen hoitajiin
ja kilpailijoistamme kotien pikku
Bolognese-ahmatteihin.

Siemenen kylvö

Kesän makua ympäri vuoden

Taimen istutus

Kukinta

Nopea jakelu kauppaan

Tomaatin kypsyminen

Kuljetus
Kasvatus ja poiminta
*Tomaatti on virallisesti itseasiassa hedelmä, mutta vihanneksena se arkipuheessa usein kulkee.
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NYT OIS SIT OIKEESTI
AIKA RYHTYÄ
LAPIOIMAAN,
MUUTEN VOI TULLA
HIKI JOSSAIN
VAIHEESSA.
YK:n 64. yleiskokokouksen loppuraportin* mukaan ihmiskunnan pitää
kyetä vuonna 2050 tuottamaan ainakin 50 % lisää ravintoa. Samaan
aikaan yli 70 % maailman makeavesivaroista on jo nyt homo sapienssin käytössä. Muutama viikko sitten
ilmestynyt ilmastopaneelin kuudes
arviointiraportti*, on myös karua

luettavaa. Sen mukaan ilmastonmuutos kiihdyttää maaperän kunnon
heikkenemistä ja aavikoitumista
entisestään. Meillä on kiire löytää
uusia tapoja tuottaa enemmän ruokaa, pienemmällä maa-alalla, vähemmillä resursseilla ja minimaalisella ympäristörasituksella.

* Lähteet: www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf,
www.ipcc.ch/report/ar6/wg2

Ilmastonmuutos
vaarantaa
ruoantuotantoa.
Riskit kasvavat sitä
suuremmiksi, mitä
enemmän ilmasto
lämpenee.

Sademäärien muutokset
ja ääri-ilmiöt

Sadon menetys

Ruoan puute
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MITÄ VÄHEMMÄN
KOKKEJA, SEN
PAREMPI TOMAATTI.
Kotimaisen tomaatin tuotanto on
monimutkainen sarja erilaisia biologisia, teknologisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia ketjuja. Puhumattakaan siitä, millainen
vyyhti se on maailmalla. Vaikka
me täällä Suomessa olemme sikäli hyvässä asemassa, että voimme luottaa tuotannon valvontaan
ja lainsäädäntöön, niin kauempaa
tänne rahdattavan ruoan kaikkia
koukeroita voi olla joskus vaikea
tietää.
Me NAMSilassa ollaan alusta asti
haluttu rakentaa tuotanto niin,
että se kestää täyden läpivalaisun

ja että me tiedetään molekyylitasolla, mitä meille tänne kasvihuoneelle tulee ja mitä täältä ulos
lähtee – pätee siemenistä hiilidioksidiin ja selluloosasta kontukimalaisiin. NAMSit poimitaan
aina vasta kypsinä ja toimitetaan
suoraan kauppaan ilman varastoissa
kypsyttelyä.
Me pidetään ketjut simppeleinä,
kuljetukset lyhyinä ja maku rikkaana niin, että asiakkaamme täällä koivun ja tähden alla voivat
hyvällä omatunnolla popsia tomaattia ympäri vuoden.

NAMS TOMAATIN TIE:
Vasta kypsänä tilalta jakeluautolla tiskiin.

Viljely
kasvihuoneessa

Kuljetus

Nopea jakelu

NAMS
tomaatti

TUONTITOMAATIN TIE:
Raakana kyyditettäväksi läpi Euroopan. Kypsymistä ja lojumista
varastoissa. Lopulta nimettömänä ja mauttomana kaupan laarissa
myytävänä, monien käsien käpälöitävänä.

Viljely

Kuljetus

Varastointi

Kuljetus

Varastointi

Jakelu

Tomaatti
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ME TEHDÄÄN
VÄHEMMÄSTÄ
ENEMMÄN.
Suomalaisen maatalouden haasteista
ei ole voinut olla kuulematta, jos
on vähänkään seurannut uutisia viime aikoina. Me tarvitaan lisää kotimaista ruokaa. NAMSilan perusidea
on aivan alusta asti ollut yhdistää
viimeisin biologinen ja teknologinen osaaminen niin, että kykenemme
tuottamaan pienemmällä maa-alalla
enemmän ja paremman makuista satoa,
rasittaen ympäristöä mahdollisimman
vähän.

Meidän mielestä ympäristöstä välittämisen ei pidä olla mikään kuritushuone. Ruoan tuotantoasioita vähän fiksummin ajattelemalla löydämme
ratkaisut siihen, miten me täällä
Pohjolan olosuhteissa voidaan tuottaa enemmän parempilaatuista ruokaa
vähemmällä ympäristörasituksella ja
saada siitä parempaa palkkaa, enemmän verotuloja sekä lisää työpaikkoja.

NAMSilan perusidea on aivan alusta asti ollut
yhdistää viimeisin biologinen ja teknologinen
osaaminen.

Teknologia

Kestävä tuotanto

Läpinäkyvä jakelu

Biologia

NAMS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2022

9

TOMAATTILAN
KYTKENTÄKAAVIO
Sen nostalgiseen suo, kuokka ja
Jussi -metodin voi nyt jo unohtaa.
Nykyaikainen viljely on osa kansainvälistä arvoketjua, jossa me
kaikki olemme riippuvaisia toisistamme. Halusimme tai emme. Meidän
homma täällä Suomessa on vaatia,
että niin lannoitteet ja energia
kuin petopunkit ja LED- lamputkin
on tehty, kuten Suomessa on totuttu
tekemään - ympäristön kannalta ja
sosiaalisesti vastuullisesti, yhtään missään venkoilematta.
Me lähdetään siitä, että tiedämme
tasan tarkkaan mitä meille NAMSilaan tuodaan ja mitä meiltä ulos
viedään. Siksi me valitaan kumppanimme sellaisista toimijoista,
joiden tekemisistä me voidaan myös
itse olla vastuussa.
Nykyaikaisen ruoan tuotantoketjun
avaaminen on aikamoista salapolii-
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sityötä. Jos oikein ryhdytään pilkkomaan ja kaivelemaan, niin meidänkin on vaikea vielä nykypäivänä
tietää, missä ja miten jokainen
nipsu ja säkäväkävimpain on tuotettu. Siksi tämä raportti on avoin ja
rehellinen katsaus siihen tilanteeseen, jossa olemme nyt.
Seuraavilla sivuilla läpivalaisemme
tomaatin kasvatuksen koko prosessin
ja sen osien ympäristövaikutuksen
niiltä osin kuin me nykytiedollamme pystymme. Siinä on vielä paljon puutteita ja sellaisia palasia,
joiden alkuperää on vaikea jäljittää.
Työ jatkuu, kontukimalainen ja metaanimolekyyli kerrallaan. Tavoitteena meillä on täysin läpinäkyvä
suomalaisen tomaatin tuotantoprosessi.
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MISTÄ TOMAATTI MUODOSTUU?
Energia:
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Kasvihuonekaasupäästöt
Biojäte

Jakelu:
11

Pakkaukset
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Kuljetukset

Yhteiskuntavastuu:
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Henkilöstö ja
yhteiskuntavastuu
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LÄMMITYS

JOS NAMSILASSA
TULEE KYLMÄ, NIIN
KOKO PORI HERÄÄ.
NAMSilan sijoituspaikaksi valikoitui Pori enimmäkseen siitä syystä,
että saimme kasvihuoneemme kytkettyä suoraan isoon ja valvottuun,
koko kaupungin kattavaan kaukolämpöverkkoon. Lämpö tulee Pori Energian
omista voimalaitoksista ihan tästä
vierestä.
Tämä tarkoittaa pariakin siistiä
juttua. Ensinnäkin tuon kokoluokan
voimalaitokset kuuluvan kansainvälisen päästökaupan piiriin, joten
ilmastokaasujen ja hiukkaspäästöjen
valvonta on mega tiukkaa. Toisin on
pienillä, yhdelle tarhan käyttöön
tehdyillä laitoksilla.

Pori Energian kaukolämpöä ja sähköä
tuottava laitos rakennettiin alun
perinkin Satakunnan suurimman sahan naapuriin, jotta sahan puujäte
saatiin energiakäyttöön. Laitoksesta
ostamamme kaukolämpö on 100 % kompensoitua ja se tuotetaan pääosin
suomalaisella uusiutuvalla puuhakkeella.
Sitten on vielä sellainen juttu,
että me NAMSilaisen saadaan nukkua
yömme rauhassa, kun yli puolet porilaisista valvoo, että kaukolämmön
tuotanto ei katkea hetkeksikään.

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
• Käytämme 100 % kaukolämpöä, joka on lähellä
tuotettua, ympäristöystävällistä ja tarkasti valvottua. Vuoden 2023 aikana se on 90 %
hiilineutraalia.
• Kasvihuoneella on energiaverhot estämässä
hukkaenergian karkaamista.
• Säästämme energiaa kierrättämällä valaistuksesta syntyvän hukkalämmön.
• Energiamme tuotetaan liki 80 % satakuntalaisella puuhakkeella.
• Lue lisää: www.porienergia.fi/yritys/Ymparisto
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Tutkimme mahdollisuutta tuottaa itse hiilidioksidia oman kasvatustoimintamme sivutuotteena.
• Tehostamme prosessejamme ja valvontaamme,
sekä kehitämme “täsmälämmityskonseptiamme”,
jonka avulla tuotamme lämpöä juuri oikean
määrän juuri sinne missä sitä tarvitaan, juuri silloin kun sitä tarvitaan.
• Keskustelemme Pori Energian kanssa paikallisen teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisestä.
• Tutkimme aurinkolämmön hyödyntämistä sekä
mahdollisuutta kerätä lämpöä kesäaikana ja
säilöä sitä maan alle talvikuukausia varten.
MITÄ AJATTELEMME ENERGIASTA JA SEN KÄYTÖSTÄ?
• Energia on pakollinen paha, jota on pakko
tuottaa ja käyttää. Sen voi kuitenkin tehdä
tehokkaasti, energiaviisaasti ja hiilineutraalisti. Ja panostaa siihen, että tuotanto
on tarkkaan valvottua.
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VALAISTUS

EI ME TÄTÄ PORIN
PARASTA VALOSHOWTA
TÄÄLLÄ HUVIN
VUOKSI PYÖRITETÄ.

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
•
•
•
•
•
•
•

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
•

Aina on niitä tyyppejä, joiden mielestä kaikki on väärin. Ja sitten on
niitä, jotka haluavat
tietää, miksi asioita tehdään, mitä
niiden taustalla on ja miten haasteita voi ratkoa uusilla ideoilla.
Kasvihuoneet ovat ymmärrettävästä
syystä läpinäkyviä ja niistä loistaa ulospäin valoa. Tämä herättää
luonnollisesti mielipiteitä. Meidän
mielestämme on kaikille osapuolille
paras vaihtoehto, että kasvihuoneemme sijaitsee kaupunkiolosuhteissa,
jossa on jo muutenkin urbaania hajavaloa johon meidän kajastuksemme sekoittuu. Kaupunkiolosuhteissa valomme eivät myöskään häiritse eläimiä
samalla tavalla kuin niiden luonnonmukaisessa elinympäristössä.

Sitten valaistuksen tärkeämpi seikka
eli energiankulutus. Kasvihuoneella sitä kuluu lämmityksen jälkeen
eniten juuri valaisuun. Siksi sähkön
hankintaa ja sen kulutusta on mietitty jo ennen kasvihuoneen perustuksia.
Ostamme sähkömme pohjoismaisesta
energiapörssistä korvamerkittynä
vanhana vesivoimana. Kaikki energiantuotanto kuluttaa tavalla tai
toisella maapallon luonnonvaroja,
ja parasta mitä me voimme ympäristön
kannalta tehdä on se, että keskitymme oman toimintamme kehittämiseen ja
sähkön säästämiseen. Niin meillä on
varaa maksaa hieman korkeampaa hintaa vastuullisemmasta sähköstä.

Me ostamme ja kulutamme vain vanhaa vesivoimaa.
Kasvihuoneisiimme on asennettu heijastavat energiaverhot.
Käytämme hybridivalaistusta eli yhdistämme LED- ja HPS-lamppujen parhaat puolet. Hyvää ja kustannustehokasta valoa sekä
sopivasti lämpöä.
Kierrätämme lamppujen aiheuttaman lämmön takaisin tomaattien
hyödyksi.
Suljemme valaistuksen automaattisesti kesäkuukausiksi.
Käytämme auringon tuottaman lämmön optimaalisesti, emme lämmitä turhaan.
Tomaattikasvit tarvitsevat unta 6h yössä, jotta sokeri kiertää koko kasviin, se auttaa meitä säästämään energiaa.

•
•

Kokonaiskulutuksemme on 33k mgw/h. Tutkimme aurinkoenergian hyödyntämistä erilaisten pumppujen ja puhaltimien juokseviin sähkömenoihin.
Seuraamme LED-valaistuksen hyötyjä ja siirrymme niihin havaittujen hyötyjen tahdissa.
Tutkimme mahdollisuutta hyödyntää tuulivoimaa öisin, kun Suomen
kokonaiskulutus on pienimmillään.

MITÄ AJATTELEMME VALAISTUKSESTA?
•

•

Ilman valoja ei täällä voi elellä. Keinovalolla kasvatettu
ruoka tulee lisääntymään, koska ruokaa on järkevämpää tuottaa
paikallisesti kuin kuljettaa sitä muualta. Me haluamme löytää
tehokkaita ja kestäviä tapoja kasvattaa lisää ruokaa tehokkaammin ja ympäristöystävillesemmin.
Kasvihuoneviljelylle parasta olisi jos maamme sähköntuotantoa
kehitettäisiin uusiutuvan energian jatkuvaan hyödyntämiseen
hajautetuissa järjestelmissä ja kulutus vaihtelun tasaamiseen
ydinenergialla yhteispohjoismaisessa sähköverkossa.
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MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

KASTELU

LISÄÄ HUONOJA
UUTISIA: BIKSUKAUSI
PERUTTU, JA IKUINEN
MARRASKUU JATKUU.
Olemme kuulleet, että joillakin on
sellainen erikoinen kuvitelma, että
ilmastonmuutos tarkoittaa sitä,
että meillä täällä Suomessa on kohta kelit kuin Costa Del Solissa.
Nyt olisi näidenkin tyyppien aika
herätä. Tiedeheebojen mukaan juttu on nimittäin niin, että meillä
“sään ääri-ilmiöt lisääntyvät, sademäärät kasaantuvat ja vuoden keskiarvolämpötila nousee”. Suomeksi
se tarkoittaa, että Esteri-täti on
entistäkin tuottoisampi, harmaa on
sikavarmaa ja moni asia menee luonnon monimuotoisuudessa sekaisin.
Tomaatin kasvatukselle tällä on
sellainen positiivinen sivuvai-

• NAMS tomaatit kastellaan kasvihuoneen katolta
kerätyillä desinfioiduilla sade- ja sulamisvesillä.
• Olemme laskeneet ja todentaneet vesijalanjälkemme Aware-menetelmällä.
• NAMS tomaattitilan veden kierrätysaste on
korkeampi kuin luomutarhoissa, koska meillä
tomaatit kasvavat maanpinnan yläpuolella laatikoissa, joista saamme kerättyä kaiken ylimääräisen kasteluveden ja kierrätettyä sen ja
ravinteet kastelussa.
• NAMS kasvihuone on täysin suljettu järjestelmä, jossa kykenemme monitoroimaan ja mittaamaan vedenkäytön tehokkuutta ja veden puhtautta.
• NAMSilan veden käyttö on tehokasta ja haihtumista on vain noin 20%
• Veden käyttöä seurataan Global GAP -normistolla, johon sisältyy vuosittainen raportointi ja
riskiarviot.

VESI

kutus, että vettä piisaa Suomessa
jatkossakin. Toisin on niissä etelän maissa, mistä suuri osa markettien tuontitomaateista tänne rahdataan.
Meillä täällä NAMSilassa vesi on
tosin riittänyt hienosti kyllä tähänkin asti. Me nimittäin keräämme, puhdistamme ja säilömme kaiken
sadeveden tuolta yli neljän hehtaarin katolta. Emmekä päästä kasteluvesiämme maaperään vaan kierrätämme
kaiken ylivuodon takaisin kasteluun. Tämä tarkoittaa, että emme
käytä ollenkaan pohja- tai vesijohtovettä, ne kun on jo muutenkin
vähissä.

Me keräämme,
puhdistamme
ja säilömme
kaiken sadeveden tuolta
yli meidän
neljän
hehtaarin
katolta.

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Veden kerääminen ja sen kierrättäminen meillä
on jo kenties maailman tehokkainta. Mietimme
pitäisikö meidän ryhtyä myymään osaamistamme
ulkomaille.
MITÄ AJATTELMME VEDENKÄYTÖSTÄ?
• Ruoantuotannossa juomakelpoisen veden väheneminen on globaalisti yksi kriittisimmistä
kysymyksistä maaperän köyhtymisen ohella.
Ilmastonmuutos ajaa näitä molempia vauhdilla
eteenpäin ja maatalouden reagointiaika alkaa
olla lopussa. Meidän vesiosaamisellamme voisi
olla kysyntää ulkomailla.
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MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

HIILIDIOKSIDI

VANHA VIISAUS
SIITÄ, ETTÄ KUKKIEN
KASVUA VOI EDISTÄÄ
NIILLE JUTTELEMALLA
EI OLE IHAN TUULESTA
TEMMATTU.
Hiilidioksidilannoituksella tehostetaan tomaatin kasvua keinovalokasvatuksessa. Ilman normaali hiilidioksidipitoisuus (noin 340ppm)
ei vielä riitä tuottamaan parasta
kasvutulosta. Tomaatti vaatii kasvaakseen noin 600 – 1000 ppm. Valitettavasti meidän hengityksestämme,
vaikka kuinka kukillemme tarinoita
kertoilisimme, ei synny tuollaista
määrää tomaattikasvin nälkää tyrehdyttämään. Ja jos hiilidioksidipitoisuuden annetaan laskea, tomaatin kasvu pysähtyy, eikä keinovalon

käytöstä ole sitten enää mitään
hyötyä. Siksi me tuomme NAMSilan
lannoitukseen hiilidioksidia Rajamäeltä, jossa sitä syntyy alkoholin
käymisprosessin sivutuotteena. Me
siis poistamme ilmasta hiilidioksidia ja kasvatamme siitä tomaatteja ihmisille ravinnoksi. Toki koko
toimintammekin aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, mutta niistä laskelmista ja koko homman tasapainosta
löytyy oma lukunsa myöhemmin tässä
raportissa.

CO2

• Ostamme lannoitushiilidioksidimme tunnetulta,
pohjoismaiden suurimmalta toimijalta: https://www.linde-gas.fi/fi/safety_health_ren/corporate_responsibility/index.html
• Käyttämämme lannoitushiilidioksidi syntyy
Rajamäellä alkoholin käymisprosessin
sivutuotteena.

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Tutkimme mahdollisuutta tuottaa hiilidioksidia omalla kasvihuoneellamme eristämällä sitä
kasvihuonetta ympäröivästä ilmasta.
• Samasta prosessista voisi syntyä myös lämpöä.
• Olemme myös kiinnostuneet olemaan osa projektia, jossa kehitettäisiin hajautettua
hiilidioksidin tuotantomallia.

MITÄ AJATTELEMME HIILIDIOKSILANNOITUKSEN TULEVAISUUDESTA?
• Tomaatin kasvatuksen näkökulmasta hiilidioksidi on yhteyttämisen polttoaine, jonka
avulla me tuotamme happea ja tomaatteja eli
muutamme kasvihuonekaasua ruoaksi. Hankaluutena on, että tämä koko prosessi tuottaa vielä toistaiseksi enemmän hiilidioksidia kuin
se kykenee sitä hyödyntämään. Tämän haasteen
ratkaiseminen on koko NAMSilan toiminnan keskiössä.
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MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

TAIMET

SE NYT VAAN ON
FIKSUMPAA TUODA
SUOMEEN SIEMENIÄ
KUIN TOMAATTEJA.

• Vähennämme hävikkiä ostamalla laadukkaimpia
(lue, ei halvimpia) saatavilla olevia taimia.
• Ostamme taimemme suomalaiselta kasvattajalta
ja tuemme suomalaista maataloutta
www.sigg-plant.com/en/contact-us/
• Pidämme kuljetusmatkat niin lyhyinä kuin mahdollista.
• Hyödynnämme taimiemme maksimi elinajan, joka
on meidän kasvihuoneessamme on kokonainen
vuosi. Vertailun vuoksi laareissa kypsyvien
tuontitomaattien viljelyssä se on vain viidestä kahdeksaan kuukautta.
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?

Tomaatin painosta noin 94 % on vettä. Ja jos meiltä kysytään, niin
vettä on vähän turha kuskata Etelä-Euroopasta, jossa siitä on muutenkin pula. Diesel ei myöskään
ainakaan paranna ilmastoamme, eikä
se näillä hinnoilla ole taloudellisestikaan järkevää.
NAMSit tuodaan Suomeen siemeninä,
joita mahtuu yhteen rekkaan kohtalaisen paljon enemmän kuin aikuisia
tomaatteja. Kuljetusten optimoinnilla minimoimaan paitsi hiilidioksidipäästöt, niin saadaan aikaan
paljon muutakin hyvää.
Ensinnäkin, kun itse valitaan lajikkeet, niin me voidaan itse myös

huolehtia siitä, että se 94 % nestettä sisältää juuri oikean määrän
sokeria, lykopeenia, vitamiineja ja erilaisia happoja. Eli niitä
osasia, joista muodostuu se kuuluisa maku NAMSien Roternoon, Piccoloon tai Encoreen. Toisekseen,
suomalaisen taimitarhan kanssa me
voidaan yhdessä miettiä, miten
voimme parantaa koko arvoketjun
kestävyyttä.

Oy Sigg-Plant Ab
Contact us — Oy Sigg-Plant Ab
SIGG-PLANT CONTACT US (433 kB)
www.sigg-plant.com/en/contact-us

• Kehitämme uutta kasvatusmenetelmää, jonka
avulla voimme jatkossa kasvattaa omat taimemme. Tällä säästäisimme taimien kuljetuksen
aiheuttamat päästöt.
• Sillä aikaa työskentelemme aktiivisesti yhdessä taimitoimittajamme kanssa kehittääksemme keskitettyä suomalaista taimien kasvatusta
ympäristöystävällisemmäksi.
MITÄ AJATTELEMME TAIMISTA?
• Vielä tällä hetkellä taimien kasvatuksen
suurskaalaedut voittavat omien taimien kasvatuksesta saatavat hyödyt. Siksi on vielä
ainakin toistaiseksi järkevämpää työskennellä
taimitarhojen kanssa yhteistyössä ja kehittää
tomaatintaimien keskitetyn kasvatuksen kestävyysperiaatteita.
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MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

KASVUALUSTA

ME EI POLTETA
TURVETTA.
ME KASVATETAAN
SILLÄ RUOKAA.
Turvekeskustelu Suomessa on vaikea
ja vahvasti latautunut aihe. Me käytämme turvetta kasvualustoina siksi, että vielä toistaiseksi ei ole
olemassa ympäristöystävällisempää
tapaa tuottaa tomaatteja sellaisessa
mittakaavassa kuin me sitä teemme.
Suomessa tuotettu ja sertifioitu
kasvuturpeemme kerätään suon pintakerroksista, joka poistetaan polttoturpeen päältä. Polttoturpeen ennallistumiseen lasketaan kuluvan noin
50-100 vuotta. Suon kaikkein ylimmässä kerroksessa kasvavan elävän
rahkasammaleen ennallistuminen on

E
V
R
TU

niin nopeaa, että parissa vuodessa sitä on jo 3-6 cm:n uusi kerros.
Kasvatettu rahkasammal on mahdollisimman pian korvaamassa kasvuturpeen
käytön ja osallistumme aktiivisesti
ratkaisun kehittämiseen. Siihen asti
hyödyntämämme turve on meille turvallinen ja puhdas tapa kasvattaa
mahdollisimman vastuullisesti kotimaista ruokaa.

• Suomesta tuotettu ja sertifioitu luonnonlähteinen turve on kierrätettävä, puhdas ja
luonnollinen kasvualusta. Vaihtoehtoja ei
oikeastaan tällä hetkellä vielä ole. Kivivilla, jossa muuten suuri osa tomaateista maailmalla kasvatetaan, ei ole kierrätettävä, ja
muut uudemmat kasvualustat eivät vielä ole
kaupallisesti hyödynnettäviä NAMSilan mittakaavassa.
• Me käytämme ja kierrätämme kasvualustamme
niin tehokkaasti kuin mahdollista.
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Olemme valmiita siirtymään pois turpeen
käytöstä kasvualustana heti, kun siihen on
olemassa taloudellisesti ja ekologisesti kestävä vaihtoehto. Parasta olisi, jos ratkaisu
löytyisi esimerkiksi biojätettä hyödyntämällä, niin että käytetyt ravinteet pysyisivät
mahdollisimman lyhyessä kierrossa. Haluamme
myös kehittää kasvualustojen jatkokäyttöä
maanparannuksessa.
MITÄ AJATTELEMME TULEVAISUUDEN KASVUALUSTOISTA?
• Ympäristöystävälliset kasvualustat ovat
kestävän ruoantuotannon elinehto. Meidän on
löydettävä kestävä tapa kasvattaa ilman, että
menetämme kasvatuksen tehokkuutta. Me uskomme
siihen, että meidän on Suomessa lähitulevaisuudessa mahdollista löytää ratkaisu kestävään tapaan tuottaa, käyttää ja kierrättää
kasvualustoja.
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MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

LANNOITTEET

MAASTA SE
TOMAATTIKIN TULEE,
JA MAAKSI
SE TAAS ON
MENEVÄ.
Luonnon kiertokulku toimii niin,
että jos maasta otetaan vaikka peruna tai tomaatti, niin sinne pitää
laittaa takaisin peruna tai tomaatti. Muuten jonkin ajan kuluttua perunan tai tomaatin saanti loppuu.
Jotta voimme tuottaa enemmän ruokaa
pienemmältä maa-alalta tarvitsemme
lannoitteita. Lannoitteiden tuotanto on monimutkainen ketju energiaa,
raaka-aineita, kaivosteollisuutta
ja muuta, johon pienen suomalaisen
perheviljelmän on oikeasti vaikea

LANNOITE

• Ostamme vain puhtaita ja laadukkaita lannoitteita.
• Kierrätämme kaikki lannoitteet veden mukana,
jotta ei tule hävikkiä.
• Mittaamme ravinnepitoisuuden taimessa, vedessä ja kasvualustassa kerran viikossa. Optimoimme lannoituksen niin että kasvimme saavat
vain ja ainoastaan oikean määrän tarvitsemiaan lannoitteita.
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?

vaikuttaa. Meidän ajattelumme lähtee
siitä, että me huolehdimme omasta
osastamme kasvatusprosessia mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Me
kierrätämme kasteluvedet ja käytämme
ne uudestaan niin, ettei ravinteita
valu maaperään, mereen tai pohjaveteen. Me myös seuraamme kasvien kehitystä tarkasti ja mittaamme kaiken
niin, että kasvit saavat juuri oikean määrän lannoitteita ilman ylikulutusta. Me myös käymme aktiivista
dialogia maailman lannoiteteollisuuden kanssa löytääksemme mahdollisimman kestäviä lannoitteiden tuotantomenetelmiä.

• Etsimme sellaisia lannoitelähteitä, jotka eivät ole riippuvaisia geopoliittisesta tilanteesta.
• Tutkimme mahdollisuutta ottaa talteen biojätteessä olevat ravinteet ja mahdollisesti
hyödyntää myös muita alueen biojätelähteitä
saavuttaaksemme täyden lannoite omavaraisuuden.
• AJATTELEMME LANNOTTEISTA?
MITÄ
• Lannoitteet ovat elintärkeitä koko maataloudessa, eivätkä ne sinällään ole harmillisia,
mutta niiden nykyisellä tuotannolla ja käytöllä on suuri negatiivinen vaikutus ympäristöömme. Nykyiset typpilannoitteiden tuotantoprosessit ovat fossiilienergiaintensiivisiä
ja sekä avomaaviljelystä että jossain määrin
myös kasvihuoneviljelystä valuu ylilannoitusta vesistöihimme. Me tiedämme, miten asioita
voitaisiin parantaa, mutta se vaatii ylikansallista päätöksentekoa ja poliittista tahtoa. Me uskomme, että ilmastonmuutoksen tietämyksen kasvaessa lannoitteiden tuotantoa ja
käyttöä tullaan valvomaan entistä tarkemmin.
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BIOLOGINEN TORJUNTA

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
• NAMSilassa käytetään vain biologisia torjuntamenetelmiä, hyönteisiä, hyödyllisiä bakteereja, sienikasvustoja ja loukkuja.
• NAMSilan pölytyksestä huolehtivat tuhannet
kontukimalaiset.
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?

MEILLÄ ON PANOSTETTU
PUOLUSTUKSEEN, KUTEN
SUOMESSA NOIN NIINKUN
MUUTENKIN.

• Ymmärryksemme biologisesta torjunnasta kehittyy koko ajan. Löydämme jatkuvasti uusia
luonnollisia vuorovaikutussuhteita ja opimme
hyödyntämään niitä ruoan tuotannossa. Me haluamme olla yksi alamme kehittäjistä.
• Haluamme myös hyödyntää robotiikan ja teknologian mahdollisuuksia kasvattaa hyönteisiä,
hyödyllisiä bakteereja ja sienikasvustoja
omassa kasvihuoneessamme niin, että luomme
turvallisemman, omavaraisen ja luonnollisen
ekosysteemin, joka vähentää riippuvuuttamme
kuljetuksista ja ulkomaisista toimijoista.
MITÄ AJATTELEMME BIOLOGISESTA TORJUNNASTA?

Biologinen torjunta on sitä, kun
meidän yleispeto Macrolopus juoksee
kiinni Tutan ja popsii sen suuhunsa. Meillä on kokonainen eläintarha
huolehtimassa siitä, että tomaateistamme tulee kauniita ja punaisia,
että ne eivät päädy matkalla varkaiden suihin ja ettei meillä synny hävikkiä. Ja meidän poliisihyönteiset eivät ole ainoa biologisen

torjunnan muoto, me hyödynnämme myös
erilaisia hyödyllisiä bakteereita,
sienikasvustoja ja myös loukkuja.
Pölytyksestämme huolehtii kimalaisarmeijamme, jotka kuitenkin aina
välillä tarvitsevat myös hoitajiemme
apua ja herättelyä. Meidän biologimme kehittelevät kokoajan parempia ja
tehokkaampia menetelmiä niin, että
kasvimme pärjäävät yhä paremmin.

• Luonto on kyennyt toimittamaan kasvavalle
väestölle tarpeeksi ruokaa näihin päiviin
saakka. Olemme kuitenkin ilmastonmuutoksen
myötä ylittäneet kasvumme rajat. Me NAMSilassa uskomme, että me voimme luoda rajatun
ja suljetun ekosysteemin, jossa kykenemme
tuottamaan puhdasta ja luonnollista ruokaa
ekologisesti kestävällä tavalla. Sellaiseen
kasvatukseen ei kuulu myrkkyjä tai kemiallisia, luonnottomia aineita eikä yhdisteitä.
Haluamme olla osa sellaista maailmanlaajuista
maataloutta, joka haluaa löytää uusia tapoja
kasvattaa enemmän ruokaa ekologisesti.

NAMS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2022

9

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

KASVIHUONEPÄÄSTÖT

JOKU VOIS LUULLA,
ETTÄ KYLMÄSSÄ JA
PIMEÄSSÄ KUN
KASVATTAA,
NIIN PÄÄSTÖT
OLIS PAHEMMAT.

JÄTTEET <1%
(0,01 kg CO2ekv/kg)

SÄHKÖ 15%
(0,05 kg CO2ekv/kg)

LÄMPÖ 36%
(0,12 kg CO2ekv/kg)

LANNOITTEET 10%
(0,04 kg CO2ekv/kg)

NAMSilan hiilijalanjälki on
0,36 CO2e. Se on ilmastonörttilatinaa ja tarkoittaa, että meillä
päästetään ilmaan lähes seitsemän
kertaa vähemmän hiilidioksidia ja
metaania kuin kilpailijamme keskiarvon mukaan tekevät. Ollaan omasta lukemastamme kyllä aika ylpeitä.
Toisaalta tämän kyllä tiesimmekin,
koska olemme NAMSilan alusta saakka miettineet kasvatusta niin, että
saamme kasvihuonepäästöt minimoitua.
Mutta silti se pääsi iloisesti yllättämään, että Luonnonvarakeskuksen

KULJETUKSET 1,5%
(0,01 kg CO2ekv/kg)

=

0,36
kg CO ekv/kg
2

HIILIDIOKSIDI 24%
(0,08 kg CO2ekv/kg)

KASVUALUSTA 14%
(0,05 kg CO2ekv/kg)

laskelmat tuottivat niin suuren eron
myös ulkomailla lämpimässä kasvatettuihin avomaan tomaatteihin.
Tämä tulos vain todistaa sitä, että
me täällä suomalaisen maatalouden
tulevaisuuskeskustelun seassa kykenemme toimimaan paitsi vastuullisesti niin myös johtamaan vastuullisen
ruoan kehitystä maailmanlaajuisesti.
Lue lisää: www.namstomaatit.fi/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/NAMS130421FINAL.pdf

• Käyttämämme kasvihuoneteknologia on parasta mahdollista järkevästi saavutettavissa olevaa tekniikkaa, jolla voimme parantaa tuotannon tehokkuutta ja saavuttaa korkeat ympäristöarvovaatimukset.
• Tekniikka on valittu siten, että ympäristökuorma on mahdollisimman pieni.
• Käytössämme on puolisuljettu tekniikka eli lämmön ja energian kulutus on pienempää kuin perinteisillä kasvihuoneilla. Tämä vaatii
puutarhurilta laajempaa osaamista, esim. säätilojen analysoimista
ja niiden vaikutusta kasvihuoneolosuhteisiin.
• Osassa kasvihuonetta on hybridivalaistus eli LED- ja HPC -lamppujen yhdistelmä. Tämä pienentää sähkönkulutusta, mutta valaistuksen vaikutus tomaatteihin pysyy ennallaan.
• Kasvihuone lämpenee kaukolämmöllä, joka tuotetaan uusiutuvalla
hakkeella ihan meidän lähellä. Fossiilisia polttoaineita ei tarvita lämmitykseen ollenkaan.
• Biojätteet kierrätetään kompostoimalla.
• Pyrimme käyttämään kasvatusteknologiassa ratkaisuja, joiden ympäristökuorma on mahdollisimman alhainen. Esimerkiksi turvesäkit
ovat biohajoavaa muovia. Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja
innovaatioita, joilla voimme pienentää ympäristökuormaa myös muovin osalta.
• Laskimme tuotannon hiilijalanjäljen loppuvuodesta 2020 ja päivitämme sitä, kun tuotantomäärät tai -tavat muuttuvat.
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Seuraamme kasvihuonetekniikan ja siihen liittyvien energiaintensiivisten ratkaisuiden kehittymistä, jotta voimme parantaa myös
omaa toimintaamme.
• Innovaatioita voimme käyttää tulevaisuuden kasvihuoneissa tai
vaihtaa nykyisin käyttämämme ratkaisut kehittyneempiin.
• Osa hyödykkeistä, kuten tertuntuet ja klipsit, ovat edelleen muovia, koska niitä ei toistaiseksi valmisteta biohajoavasta muovista. Siirrymme muovittomiin tai biohajoaviin ratkaisuihin, kun
niitä on saatavilla.
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MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?

BIOJÄTE

• Kaikki NAMSilan orgaaninen jäte kerätään,
lajitellaan ja muutetaan joko biokaasuksi tai
kompostoidaan riippuen sopivuudesta.

OOKSÄ
TSEKANNU
ETTEI SUN
AUTOSI KÄY
TOMAATEILLA?
NAMSilan taimet vaihdetaan kerran
vuodessa. Kun uudet taimet tulevat,
kasvihuoneelta viedään pois kuihtuneet edelliskauden tomaattikasvit
sekä myös kasvualustat, hyvän elämän
eläneet kontukimalaiset, jauhiaiset,
mikrobit ja sienet, jotka kaikki
ovat kauden aikana kasvihuoneella
työtään tehneet. Kaikki orgaaninen
aines käsitellään joko kompostiksi
tai se viedään biokaasulaitokseen,
josta se voi päätyä vaikka autojen
polttoaineeksi. NAMSilasta ei mikään
mene hukkaan.

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Kasvihuoneiden biojätteen hyödyntämisessä on
paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joita tutkimme.
• Biojätteestä voidaan mm. valmistaa luonnonmukaisia lannoitteita, siitä voidaan tehdä
rakennusaineita ja erottaa erilaisia kemikaaleja, yhdisteitä ja entsyymejä, joita voidaan
hyödyntää teollisuudessa ja polttoaineina.

MITÄ AJATTELEMME BIOJÄTTEESTÄ?

Kaikki NAMSilan orgaaninen jäte
kerätään, lajitellaan ja muutetaan
joko biokaasuksi tai kompostoidaan
riippuen sopivuudesta.

• Biojäte voisi säilöttynä toimia pysyvänä hiilivarastona ja siten tehdä ruoantuotannosta
hiilinielun. Haluaisimme löytää suomalaisia
yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voisimme
yhdessä kehittää toimivia ratkaisuja.
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PAKKAUKSET

NAMSIT ON PAKATTU
KAUNIISEEN RASIAAN
SIKSI, ETTÄ JOKA
LAARIVALKKAAJA EI
PÄÄSE PYÖRITTELEMÄÄN
TOMAATTEJASI.
NAMSit poimitaan vasta kypsinä ja
pakataan jo tarhalla suljettuun,
100 % kompostoitavaan rasiaan, jonka
ikkunakin on valmistettu puupohjaisesta raaka-aineesta. Rasiasta on
monenlaista hyötyä. Ensinnäkin se
takaa, että sinä olet ensimmäinen,
joka NAMSeihin koskee paljain käsin.
Sen lisäksi pakkaus suojaa tomaatte-

ja kuljetuksen kolhuilta ja pienentää hävikkiä.
Rasia on valmistettu kotimaisesta
100 % maatuvasta kartongista ja tehty kauniiksi, jotta voit säilyttää
tomaatit siellä, missä kuuluukin.
Eli pöydällä huoneenlämmössä.

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
• Kaikki pakkauksemme ovat 100 % biohajoavia ja
kierrätettäviä.
• Myös ikkuna on kierrätettävää puupohjaista
raaka-ainetta.
• Hankimme pakkauksemme suomalaiselta toimittajalta ja ne on tehty kotimaisesta puusta.
• Pakkaamattoman vihanneksen hävikki on jopa
20-30 %, pakatun NAMSin noin 2-3 %

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Tutkimme painovärejä ja niiden ainesosia.
Haluamme käyttää rasioissamme mahdollisimman
ympäristöystävällisiä painovärejä.

MITÄ AJATTELEMME PAKKAUSTEOLLISUUDESTA?
• Pakkausteollisuus on aika monimutkainen vyyhti, jossa raaka-aineet tuotetaan valtavissa
laitoksissa ja tuotantoketju ei ole kaikkein
otollisin kehittämään vastuullisia innovaatioita. Me laitamme omalta osaltamme painetta suomalaiselle pakkausteollisuudelle niin,
että meillä olisi jatkossa maailman läpinäkyvin pakkaus.
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KULJETUKSET

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
• Hyödynnämme kaupan omia jakelujärjestelmiä.
• Käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia
alihankkijoita

VETTÄ ON
JÄRJETÖNTÄ
KUSKATA
ESPANJASTA
SUOMEEN.

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Siirrymme sähköautoihin ja kuljetuksiin niin
pian kuin se vain on taloudellisesti järkevää
ja yhteistyökumppanimme siihen suostuvat.
• Optimoimme kuljetusjärjestelmiämme yhdessä
yhteistyökumppaniemme kanssa.

MITÄ AJATTELEMME KULJETUKSISTA?
Vaikuttaa kohtalaisen loogiselta vai
mitä? Yksi NAMSilan perustamisen
syistä oli, että meidän Sebu uskoi,
että Suomessa on mahdollista tuottaa
paikallisesti kesältä maistuvia tomaatteja ympäri vuoden ekologisesti.
Kun 94 % tomaatin painosta on nestettä, on sanomattakin selvää, ettei
sen kuljettamisessa toiselta puolelta Eurooppaa ole mitään järkeä.
Tomaatin kasvatus vaatii paitsi itse
hedelmien kuljettamista, myös lan-

noitteiden, kasvualustojen, hiilidioksidin, taimien, työntekijöiden
ja kaikenlaisten pienten ja isojen
kasvihuoneen toimintaan liittyvien
asioiden kuljetuksia. Siksi ajatuksenamme on hiljalleen rakentaa
kasvatusjärjestelmä, jonka palaset
toimitetaan kasvihuoneellemme mahdollisimman ekologisesti, mahdollisimman läheltä.

• Siirtymä fossiilitaloudesta uusiutuvan energian käyttöön on väistämätöntä ja mitä nopeammin se tapahtuu, sen parempi suomalaiselle maataloudelle. Jos kykenemme tekemään
siirtymän suuria maatalousmarkkinoita nopeammin, se tarjoaa paitsi suomalaisen maatalouden ekologisille tuotteille, myös kehittämillemme palveluille ja teknologioille
neitseelliset vientimarkkinat, kasvavan kysynnän ja korkeammat marginaalit.
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HENKILÖSTÖ JA YHTEISKUNTAVASTUU

MEIDÄN LÖSSI,
PORUKAT, POSSE
JA
.

[jengi ukrainaksi]

Meillä NAMSilassa on töissä monenlaista erikoisheeboa macrolopuksesta
biologiopiskelijaan. Kaikilla on
oma tarkkaan mietitty tehtävänsä
ja tätä sekalaista jengiä yhdistää
tahto tomaattien tuotannon kestävään
kehitykseen. Jotta voimme tuottaa
Suomeen paitsi kesältä maistuvia
tomaatteja, niin lisätä tänne myös
verotuloja, pääomaa ja työpaikkoja.
Kestävä ruoantuotanto on elintärkeää maallemme monestakin syystä. Ihan
jo siksi, että voimme luottaa, että

kykenemme näiden leveysasteiden olosuhteissa ruokkimaan koko väestömme
vaikeampinakin aikoina. Meillä on
ilmastonmuutoksen mukana mahdollisuus olla kehittämässä uusia tapoja, joilla saamme tuotettua enemmän ruokaa, tuottamatta kuitenkaan
lisää harmia maapallollemme. Se taas
tarjoaa suomalaiselle maataloudelle
mahdollisuuden tulla yhdeksi maailman johtavista maatalousbiologian ja
-teknologian vientimaista.

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
• Palkkaamme motivoitunutta työvoimaa sukupuoleen tai
äidinkieleen katsomatta.
• Emme vain noudata lakeja ja määräyksiä, vaan
kehitämme niitä omien arvojemme mukaisesti.
• Työntekijöillämme on hyvät edut, palvelut ja
työolosuhteet.
• Aiheutamme ympäristöllemme minimaalisen vähän
haittaa ja hyödynnämme tehokkaasti kaikki toimintamme sivuvirrat.
• Hankimme kaikki tuotteet ja palvelut mahdollisimman
läheltä; Porista, Satakunnasta tai Suomesta, ja
vasta viimeisenä vaihtoehtona ulkomailta.
• Verokertymämme kilahtaa Poriin ja Suomeen.
MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Kehittää yhteistyökumppaneidemme kanssa arvoketjun
läpinäkyvyyttä.
• Löytää kotimaisia yhteistyökumppaneita kaikkiin
toimintamme osa-alueisiin.
• Kehittyä, kasvaa ja tuottaa yhä enemmän vähemmällä
ja siten minimoida tuontitomaatin määrää.
• Nostaa jalostusastetta ja kasvattaa sen myötä
lisäarvoa Suomelle.
• Panostaa vientiin ja mahdollistaa kauppataseen
ylijäämää.
• Tarjota mahdollisuuksia kotimaisille sijoittajille.
MITÄ AJATTELEMME YHTEISKUNTAVASTUUSTA?
• Keskittymällä liiketoiminnassamme sisäistettyihin arvoihimme, kannamme yhteiskuntavastuumme parhaiten. Silloin olemme kaikessa positiivisen puolella antamassa,
emme viemässä. Tuotamme resurssiviisaasti vastuullista
ruokaa, ympäristöä, yhteiskuntaa ja yksilöä arvostaen.
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SERTIFIONNIT

MEIDÄNKIN
ALALLA ERILAISIA
SERTIFIOINTEJA ON
YHTÄ PALJON KUIN
NEUVOSTOKENRAALILLA
PRENIKOITA.
Suomalainen ja eurooppalainen puutarha-alan lainsäädäntö on maailman
parasta, mutta lainsäädännöllä on
usein se huono puoli, että se kehittyy markkinoita hitaammin. Siksi meistä on tärkeintä olla hyvässä
etukenossa kehittämässä kestävää
maataloutta. Ja uskomme, ettei toimintojemme testaaminen ja analysointi erilaisten olemassa olevien alan
hyväksyttyjen standardien mukaan
ainakaan huononna tekemistämme.
Siksi olemme käyneet läpi tärkeimpien alan standardien mukaiset

tarkastukset ja tutkimukset. Niistä tärkeimpänä pidämme ehdottomasti
kansainvälisen alkutuotannon GLOBAL GAP -sertifikaattia, joka ottaa
kantaa elintarviketurvallisuuteen,
vastuullisuuteen, tuotannon jäljitettävyyteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin ja koulutukseen. GLOBAL
GAP auditoidaan vuosittain valtavan
270 kohdan vaatimuslistalla. NAMSin
kasvihuone toimintoineen auditoitiin
viimeksi joulukuussa 2021 ja silloin
täytimme kaikki sertifikaatin Major
Must vaatimukset.

MITÄ TEEMME JO NYT HYVIN?
• Saimme 2021 kansainvälisesti arvostetun
maatalouden alkutuotannon Globlal G.A.P.
-sertifikaatin.
• Sertifikaatti kertoo, että toimintamme, tuotteemme ja kaikki käyttämämme palvelut ja
materiaalit ovat lakien ja asetusten mukaisia, turvallisia sekä kaikkia osapuolia kunnioittavaa ja arvostavaa. Toiminta on kaikilta osin ympäristöystävällistä ja kestävän
kehityksen mukaista.
• Sertifikaatti toimii meille anturina, jonka
avulla voimme varmentaa onnistumisia ja
puuttua kehityskohteisiin. Meille sertifikaatti ei ole itseisarvo. Meitä vie eteenpäin
aito halu parantaa toimintaamme.

MITÄ VOISIMME VIELÄ PARANTAA?
• Tiedostamme, että yksikään sertifikaatti ei
tee autuaaksi, vaan toimijan tulee kantaa
itse vastuu toiminnastaan. Sertifikaatti ei
myöskään ota huomioon kaikkia mahdollisia
vastuullisuuden, läpinäkyvyyden tai ympäristöarvojen tekijöitä.
• Oma sisäinen laatukäsikirjamme tulee perustumaan Global G.A.P. -sertifikaattiin, mutta
laajennamme sen koskemaan hyväksi havaittuja
toimintoja niin päivittäisten rutiinien kuin
ympäristövastuun osalta.
• Myös sertifikaatissa mainitut vaatimukset
voimme täyttää entistäkin tehokkaammin
hyödyntämällä yrityksen sisäisiä muistiinpanojärjestelmiä.

NAMS VASTUULLISUUSRAPORTTI 2022

EI NÄÄ HOMMAT
TEKEMÄLLÄ LOPU.
Tomaatin kasvattaminen on silllä
tavoin erikoista puuhaa, että se
voi ensipuraisulla tuntua yksinkertaiselta hommalta, mutta sit loppupeleissä se on kaikkea muuta kuin
sitä. Itse asiassa ihan pirun monimutkaista ja vaikeaa.
Etenkin silloin vaikeuskerroin kasvaa exponentiaalisesti, kun sitä
tekee NAMSin tapaan ammattimaisesti.
Kun aikomuksena on taikoa 4,5 ha:n
maaläntiltä vuodessa 3,6 miljoonaa
kiloa kesältä maistuvia tomaatteja,
säässä kuin säässä. Toimittaa ne ihmisille ympäri Suomen. Ja tehdä tämä
kaikki niin, että aiheuttaa mahdollisimman vähän hallaa ympäristölle
ja yhteiselle hyvinvoinnillemme.
Mahdollisimman hyvää, paljon ja pienellä ympäristökuormituksella ei ole
helppo yhtälö.

Emmekä voi muuttaa koko maailmaa,
mutta voimme olla omassa toiminnassamme läpinäkyviä ja parantaa omaa
tekemistämme koko ajan. Siksi tämä
työmme ei pääty ikinä.
Tähän raporttiin keräsimme tärkeimmät asiat tähän asti tehdystä vastuullisuustyöstämme. Lisäsimme myös
tuotteidemme rasioihin varmaankin
Suomen ensimmäisenä ruoan tuottajana
pienen vastuullisuusselosteen.
Tämän raportin ja vastuullisuusviestinnän sisältö päivittyy sitä mukaa
kuin NAMSilan vastuullisen ruoan
tuotanto kehittyy. Jos sulla on
ideoita, ajatuksia tai keskustelun
aihioita miten meidän kannattaisi
prosesseitamme parannella, niin älä
vaikene. Vaan lähetä viestiä info@
agrifutura.fi tai osallistu keskusteluun somessa IG, FB

