
Natural Indigo   
Finland

Pasi Ainasoja

Suomalaisen Natural Indigon Tarina

Matkattuaan tuhansia vuosia ympäri maailmaa Indigo-
väriä tuottava morsinko-kasvi on löytänyt tiensä Nivalan 
pelloille.

Ja se rakastaa Suomen kesän yöttömiä öitä !

Kylmän talven koittaessa se ei vetäydy talviunille,vaan
jatkaa kasvuaan Pyhäsalmen kaivoksen vanhoissa 
luolastoissa hyödyntäen Innovatiivista teknologiaa ….  

Kasviperäistä sinistä 
indigoväriä 
liikekumppanien 
hyödynnettäväksi.



PERUSIDEA

• Historiassa väri tuotettiin luonnonmukaisesti, jo egyptin
faaraoiden aikana.

• 1900-luvun vaihteessa kemiallisesti tuotettu väri syrjäytti 
luonnonmukaisen värin.

• Ajoituksellisesti nykyhetken trendi mahdollistaa 
luonnonmukaisen värituotannon paluun.

• Arvot:
– eettisyys

– vastuullisuus

– luonnonmukaisuus

– kestävä kehitys

– Ilmastonmuutos 

• Muokkaavat markkinaa ja ostokäyttäytymistä.

• Yritykset jotka reagoivat näihin megatrendeihin saavat 
kilpailuetua.



Asiakkaat ja 
Markkinat

• Asiakkaina liikekumppanit, joiden sekä oma että 
asiakkaidensa arvopohja perustuu edellä mainittuihin 
megatrendeihin.

• Käyttökohteina mm. design tuotteet, kauneuden hoito, 
kankaat, vaatteet, uudet innovaatiot yms.

• Markkina-alueena kasviperäisen indigonsinisen 
uusmarkkinat globaalisti.



Alan kilpailutilanne

• Alaa hallitsee kemiallisesti tuotettu väri

• Suomessa ei ole luonnonmukaisen sinisen värin 
tuotantoa teollisuuden tarpeisiin.

• Luonnonmukaisen sinisen värin tuottaminen on 
harvinaista myös globaalisti.

• Euroopassakin vain muutama toimija.



Mahdollisuudet / 
Potentiaali

• Arvioiden mukaan 5% globaalisti käytettävästä väristä 
voitaisiin tuottaa luonnonmukaisesti. ( selvityksestä 30 v.)

• 200.000 ha
• 20.000 tuotantotilaa
• 4 miljardin markkinat

• Suomessa voidaan tuottaa maailman parasta luonnonväriä.

• Ilmasto (valoisat kesäyöt) 

• Kaivosviljely huippu teknologiaosaamisen ansiosta 

• Yhdessä korkean brändinarvon liikekumppanien kanssa 
kasvun ja kansainvälistymisen mahdollisuudet ovat valtavat.



• Testausten ja analyysien ”kiitorata”

– Mahdollista 12 kk /v.

– Viljelyolosuhteiden testausta

– Tuloksia indigon saannosta

– Tuloksia kannattavuuden laskentaan

• Mahdollinen kaivosviljely (morsinko)

– Korkean laatukriteerin värinkäyttökohteet?

– Koeviljelyjen tulokset?

• Peltoviljelyn ja kaivosviljelyn yhteistyö

- Ainutlaatuista , tehokasta tuotekehitystä

- Tukevat toisiaan

- Kaivosviljely tulevaisuuden uusi tuotantosuunta !

Callio Underground Greenhouse

Testaus Laboratorio - olosuhteissa 



• Luonnonvarakeskus 
– Erikoistutkija Marjo Keskitalo + muut asiantuntijat

• Jedu ( Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä)
– Nivalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, lehtori Tuula 

Myllymaa-Junttila opiskelijoineen

– Haapaveden Puutarhalinja, lehtori Maritta Tölli opiskelijoineen

• Pohjois-Pohjanmaan Elykeskus
– Tiedotuksellinen väriliike hankerahoitus ( 2017-2018 )

– (Luke, Jedu, Natural Indigo Finland) 

• Aalto-Yliopisto 

• Associate Professor in Design, Kirsi Niinimäki + muut 
asiantuntijat

• Woad Centre UK  ( Ian Howard )

– 20 vuoden kokemus morsingon viljelystä ja värin tuotannosta.

• Värisävy Oy Nivala
– Teksiiilien värjäykseen ja viimeistykseen erikoistunut yritys 

• Keskipiste Leader
– Italian opintomatka

• Agriturismo La Campana Italy
– mm. morsingon viljelyyn ja erotukseen 

erikoistunut tila Italiassa, joka tekee yhteistyötä 
Pisan Yliopiston kanssa.

– Opintomatka tilalle toteutui 8/2017 ja 
vaihdoimme yhteystiedot kokemuksien vaihtoon.

• Hakemusvaiheessa Sitran hanke, arvoketju 
pellolta designiin

– (20 kumppania)

• Vaasan yliopisto (Erika Tuohimaa)

- kotisivut, digitaaliset alustat

• Maanalaisen infran uusiokäyttö (2/2018)
– Viljelyn testaus ja tutkimus 660 metrin 

syvyydessä, laboratorio olosuhteissa.

• Yritysten KasvuOpen 2018  

- Finaalipaikka Maaseudun potentiaalisten 

kasvuyritysten sarjassa.

- Nihakin kisateam 

Timo Liimatainen , Toni Krankkala 



• Miksi
- Sosiaalisen ympäristön paineet
- Yksin idean kanssa, ei kannustavaa verkostoa
- Taloudelliset resurssit
- Hankerahoitusten löytäminen
- Tietoisuus erikoiskasveista heikko
- Markkinointi osaaminen ja verkostot

• Koostuisi
- erikoiskasviyrittäjistä
- eri alojen ja sidosryhmien asiantuntijoista

• Mahdollistaisi 
- verkostoitumista
- koulutusta
- vierailuja 
- tapaamisia

• Vanha kaivos kiitoratana erikoiskasvien
- peltoviljelyyn
- kaivosviljelyyn

Olisi tarve perustaa 
erikoiskasviviljelyn Kilta?


