
I tämeri rehevöityy. Liiallisten ravin-
teiden takia leväkukinnot lisäänty-
vät ja merivesi sameutuu. Itäme-

ren luonnollista tasapainoa haittaa myös 
happikato, jonka seurauksena suuri osa 
Itämeren pohjasta on elinkelvoton kas-
veille ja eläimille. 

Valinnoilla voimme kuitenkin vai-
kuttaa: Itämeren ravinnekuormitus pie-
nenee, kun maatalouden väkilannoit-
teiden käyttöä vähennetään ja ruoka-
järjestelmän ravinteet otetaan nykyistä 
tehokkaammin uusiokäyttöön. Tilojen re-
huomavaraisuutta nostetaan monipuoli-
sen viljelykierron avulla ja sopeuttamal-
la kotieläintuotanto käytettävissä olevaan 
peltopinta-alaan. Kasvinviljelytilojen api-
lanurmet käytetään tuotantoeläinten re-
huksi ja kotieläintiloilta lantaa palaute-
taan lannoitteeksi. 

Näiden teemojen perusteelta on luo-
tu maatilojen verkosto ympäri Itämeren 
aluetta. ERA-tilat (Ecological recycling 
agricultrure eli ekologinen kierrättävä 
maatalous) toteuttavat käytännössä Be-
ras-hankkeen toimintamallia, jonka toi-
mivuutta hankkeessa mukana olevat ta-
hot seuraavat.  Kaikki ERA-tilat ovat ser-
tifioituja luomutiloja.
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Käytännön ratkaisuja  
ravinteiden kierrättämiseen
Ruoantuotanto ja ruokahuolto aiheuttavat typpi- ja 
fosforipäästöjä, jotka uhkaavat vesistöjämme. Beras 
Implementaatio 2010–2013 -hanke etsii käytännön ratkaisuja.

3.10. Suomen Beras -keskuksen 
avajaiset Suomen maatalousmuseo 
Sarkassa Loimaalla. Ohjelmassa 
Artur Granstedtin luento Beras-
hankkeen menetelmistä ja tavoitteista, 
tutustuminen Sarka-museon luomu-
teemakierrokseen, puhtaamman 
Itämeren lounas ja tutustuminen 
Luomu-Heikkilän maatilaan. Tilaisuus 
alkaa klo 9.45 aamukahvilla museon 
kahvilassa ja päättyy tilalla klo 14.00. 
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille kiin-
nostuneille, yhteydenotot ja ennakko-
ilmoittautuminen Sarka-museoon.

9.10. Luomua läheltä -tapahtuma 
Espoossa Villa Elfikissä klo 10–15. 
Luomua läheltä -tapahtuma toteute-
taan Villa Elfikin luontotalon ja Beras-
hankkeen yhteistyönä. Seminaarissa 
puhujina Lotta Ruokanen, Juha 
Helenius, Markus Eerola ja Jukka 
Lassila. Tapahtumassa on tuottajatori, 
jossa neljä Beras-hankkeen tilaa esitte-
lee ja myy tuotteitaan, lisäksi muiltakin 
Beras -tiloilta on myynnissä tuotteita 
Beras-torilla. Beras-hankkeessa 
mukana olevan ravintola Juuren kokki 
Antti Ahokas valmistaa Puhtaamman 
Itämeren maistiaisia ja Villa Elfikin 
kahvila Satakielessä on Beras-ruokaa 
tarjolla.

9.11. Mikkelissä Beras-hanke on 
esillä Luomupäivillä. Beras-hankkeen 
tiedotuspäällikkö Sampsa Heinonen 
puhuu aiheenaan ”Maanparannus ja 
ravinteiden kierrättäminen”.  

blogs.helsinki.fi/beras - 
 implementation/

www.beras.eu 

Facebook: Beras Suomi

Ravinteitä kierrättävä yhteiskunta

Beras (Baltic ecological recycling agri-
culture and society) -hankkeessa ei kui-
tenkaan paneuduta vain viljelyyn. Ja-
lostus ja erilaiset palvelut kulttuuris-
ta opetukseen ovat tärkeitä maaseu-
dun elinkeinojen elinvoimaisuuden ja 
ekologisuuden kannalta. Maatalou-
den ja yhteiskunnan luottamuksellinen 
vuorovaikutus tarkoittaa luonnon kun-
nioittamisen lisäksi myös kuluttajien 
kunnioittamista. 

Kuluttaja on asiakas, joka tekee os-
topäätöksensä omien arvojensa perus-
teella. Tietoa antava markkinointi, jo-
ka tiedottaa tuotteiden tuotantotavasta 
ja sen vaikutuksista kaiken elävän elin-
ympäristöön, luo edellytykset eettisesti 
kestävän ostopäätöksen tekemiseen. Ny-
kyinen, uusiutumattomia luonnonvaroja 
tuhlaava ruokajärjestelmä pilaa elinym-
päristöämme. Beras-hankeessa tehdään 
avointa, kestävää ja sosiaalista maata-
loutta, jonka lähtökohta on tehokas ra-
vinteiden kierrätys. Tavoitteena on uu-
dentaa ruokajärjestelmää Itämerta suo-
jellen ja turvallista lähiruokaa tuottaen.  

Suomen Beras-hankkeessa on muka-
na yhdeksän maatilaa ja neljä organisaa-
tiota (Helsingin yliopisto, Maa- ja elin-
tarviketalouden tutkimuskeskus MTT, 
Suomen ympäristökeskus, Uudenmaan 
ELY-keskus). Beras-keskuksena toimii 
Loimaalla Suomen maatalousmuseo 
Sarka yhteistyössä Luomu-Heikkilän ti-
lan kanssa. Mallina Beras-hankkeelle 
toimii Järnän alue Södertäljessä Ruotsis-
sa, jossa uudenlaista ruokajärjestelmää 
on kehitetty jo vuosikymmenten ajan.  •

Beras  
tapahtumissa
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