
Suomalaisen ruoan tulevaisuus
Ja kuinka kulttuurimme muuttuu



Ruoan historia on loputonta kulttuurien
sekoittumista. Ei ole olemassa pysyvää, ideaalista
suomalaista tai mitään muutakaan ruokakulttuuria, 
kuten ei ole olemassa pysyvästi määriteltyä
suomalaisuuttakaan.

Juuret silti meillä on.



Suomalaista 
ruokakulttuuria määrittäviä
tekijöitä

• Niukkuus ja lyhyt kasvukausi

• Maantieteellinen sijainti

• Funktionaalisuus

• Kouluruoka 1948

• Teollistuminen ja einesruoat



Case Finnjävel 7.4.2016-7.4.2018



Miltä Suomalainen ruokakulttuuri voisi 
näyttää?





Tulevaisuudessa maaseutu 
ja kaupunki integroituu, ja 
ruoantuotanto tehostuu.

• Kysymyksiä joita mietin Ultimaa kehitellessä:

• Miten vähentää jätteen määrää ja hävikkiä?

• Millaisia raaka-aineita olisi teknisesti mahdollista 
kasvattaa kaupunkioloissa?

• Mitä kankaita/materiaaleja voisi hyödyntää 
tehokkasti ja kestävästi

• Miten parantaa työntekijöiden hyvinvointia?

• Mitä kaikkea uusi teknologia voisi tarjota?

• Miten paketoida kaikki niin että asiat ilmentyvät

Illallisen muodossa?



Ultiman teknologia ja ratkaisut



Aeroponiset pylväät:

-Idea siemenperunakeskukselta
-pystyy tuottamaan 10 kertaa enemmän 
perunoita kuin perinteinen viljely.
-tautivapaa
-mikrosumuttimilla ajastettu kastelu
-maavarsi led-valaistus yläpuolelta
Suunnitellut Atelje Sotamaa



Vertical hydroponic farming

• Valmistanut suomalainen Green Automation oy
• Led-valaistus Saas-instruments
• Käyttää 95% vähemmän vettä kuin perinteinen viljely
• Täysin suljettu kierto, mitään ei päädy luontoon
• Täysin automatisoitu, ja etä-ohjattava yksikkö
• Paikat 480 kasville
• Yksi isoimpia ravintolaan koskaan rakennetuista

vertikaali-farmeista
• Taimet ja siemenet Robbes lillagård ja Lindrootin

puutarha



3D printtaus



Sieniä Kahvinporoista:
-Helsieni niminen yritys kasvattaa osterisieniä kahvinporoista joita saavat kahviloista. Sienet saavat
kosteuden ja kasvuvoimaa niistä.
-Kahvin maku ei tartu sieniin kasvatettaessa.



Sirkkalamput:

• Idea lähti valaisimista joissa ötökät viihtyvät
• Sirkat ovat yksi mahdollisia proteiinin lähteitä , 

ja erittäin ympäristöystävällisiä.
• 20g proteiinia/100g, 95% vähemmän vettä

kuin naudan lihan tuotannossa.
• Kasvien jäämät voidaan syöttää sirkoille, ja 

testata miten niiden maku muuttuu
• Entocube toimittaa sirkat Ultimaan





Spirulina-levän kasvatus:
• 60-70% proteiinia
• Erittäin nopea kasvu, Yksi nopeimmin kasvavista organismeista
• Vesi imitoi merivettä, ja leväsolu on hankittu Ruotsista.
• Kokeilujen kautta ollaan saavutettu jo hyviä tuloksia
• Helppo kasvattaa myös kotioloissa.
• Tommin projekti jota ollut hauska seurata. 

• Ja sitten…



Suomalainen ruoka maailmalle

Puhdas vesi, 
luonto ja

luonnonvarat

Kiertotalous 
ja 

ekologisuus

Food tech ja
Teknologia 

Maaseudun 
ja 

kaupunkien 
integraatio

Premium 
tuotteet 

bulkin sijaan



Olkaa uteliaita, 
uskaltakaa
epäonnistua ja 
nauttikaa
onnistumisista.
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