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Lähiruuan, luomun ja eettisten ruokavalintojen nosteessa hävikkiruuan järkevä hyödyntäminen ei tunnu enää miltään, kun lukee Suomen itsenäisyyden juhlarahaston uusimmasta tempauksesta rahoittaa Helsinkiin sijoittuvaa kiertotalousravintola Ultimaa, jonka
on määrä viitoittaa tietä tulevaisuuden kestäville ravintoloille. Päällimmäisenä herää kysymys, miksi ja keitä varten Sitra uhraa verovaroin kerättyjä hankerahoja TV-julkkiskokkien ravintolabisnekseen, jolla ei ole mitään tekemistä tutkimuksen kanssa? Vai olisiko
tässä sittenkin aineksia uuteen kokkisotaan?
Toukokuun puolivälissä avattavan Ultiman taustalla ovat julkkiskokit Henri Alén ja
Tommi Tuominen, jotka aikovat tuottaa ruuan kahden vuoden aikana ”siellä missä ihmiset elävät ja syövät”. siis keskellä Helsinkiä. Heidän luomansa ravintolamalli pyrkii minimoimaan elintarvikelogistiikan ja eläinproteiinien käytön järvikalaa lukuun ottamatta. Ravintolan vertikaalinen kasvihuone toimii hydroponisella kastelujärjestelmällä, jossa kasvit ottavat ravintonsa mullan sijaan suoraan vedestä. Tyrnäväläiset ilmaperunat kasvatetaan aeroponisesti niitä varten rakennettavissa pylväissä, saunasirkat omissa terraarioissaan ja sienet lasisissa palloissaan.
Muovin käyttö ja ruokahävikki pyritään sekin minimoimaan, mutta suunnitelmista ei
paljastu, onko hienoon designiin ja interiööriin riittävästi panostettu istuttamalla pihan
perälle asiaankuuluva rehevä kessumaa ja ideologian kruunaava huussi. Ne jos mitkä osuisivat hyvin kiertotalouden nimiin. Tuskin vannoutuneetkaan maksavat asiakkaat,
ituhipit ja kulttuurinnälkäiset hipsterit sellaisia nyt vierastaisivat?
Kaupunkiviljelyä ei tietenkään ole syytä roimia vyöllä kuin vierasta sikaa. Tutkimukselle tämä voisi avata aivan uusia näkökulmia perehtyä uusien tuotantotapojen ohella
myös ruokakulttuurin kehittymiseen. Nimittäin viime vuosina viritellyt kaupunkikattokasvimaat ja terassiviljelmät varmasti opettavat kuluttajille, miten puhdasta ruuantuotantoa
on arvostettava kesken parhainta katupölykautta. Luonnollisesti ruuan terveysvaikutukset pitäisi myös tutkia läpikotaisesti, etteivät tällaiset ruuan tuotantotavat ja uudet ravintolamallit sekoittaisi lopullisesti kuluttajien päitä vatsoista puhumattakaan. Luontoäidille
pitää olla nöyrä, ettei maha ala kurnia. Tämä pitäisi Sitrankin muistaa syytäessään rahaa
toinen toistaan kekseliäämmälle start up -yritykselle.
Vesa Jääskeläinen
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