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Kuva-alue

InnoGreen lyhyesti

Luotettava ja kotimainen kumppani

Kaikki viherpalvelut ja tuotteet saman katon alta

Halu ja kyky kehittää alalle uusia tuotteita ja toimintamalleja

Jokaiselle asiakkaalle nimetyt asiakaspalvelijat ja huoltohenkilöt

Vastuullinen toimija työntekijöitä ja ympäristöä kohtaan



Kuva-alue

InnoGreen lukuina

3 yrittäjää

Yli 45 ammattitaitoista työntekijää

Tällä hetkellä 3 toimipistettä

Yli 500 tyytyväistä sopimusasiakasta

Liikevaihto 05/2021 yli 3,1 miljoonaa

1  myönnetty EU patentti (viherseinä)   

1 Hyödyllisyysmalli Kiinassa (viherseinä)

2 patenttihakemusta (ulkoviherseinä)

InnoGreen tuo viherratkaisuja urbaaniin tilaan B2B-asiakkaille



Viherrakenteiden potentiaali 
tulevaisuuden kaupungissa

Viherrakenteet ovat merkittävä osa kaupunkia, ja niitä kehittämällä parannetaan myös kaupunkiympäristöä ja elämää 
kaupungissa

● Ei vain puistoalueina, vaan integroituna osana kaupunkirakenteita ja tiiviisti rakennetuissa kortteleissa

● Viherrakenteet tuottavat tutkitusti ekosysteemipalveluita, ja tätä  voidaan myös tehostaa tutkimustyön avulla

● Tutkimustyö vaatii monialaista yhteistyötä yritysten, kaupunkien, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kesken

● Skaalattavat ratkaisut tukevat kokonaisuutta 



Ekosysteemipalvelut, 
eli Viherrakenteiden hyödyt

● Luonnon prosesseja kopioivista tai hyödyntävistä luontopohjaisista ratkaisuista on hyötyä niin ympäristöllisestä, 

sosiaalisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta

● Säätely-ja ylläpitopalveluita ovat esimerksi veden kierron säätely/tulvasuojelu, lämpösaarekeilmiön torjuminen  sekä 

pölyttäjäpalvelut

○ kattavat ekosysteemien toimintaa sääteleviä tai toiminnan kannalta välttämättömiä prosesseja ja luovat pohjaa 

muille  ekosysteemipalveluille

● Biodiversiteetti merkittävä tehostaja muille palveluille (esim. hyvinvointi, hulevedet, maaperä) mutta  myös osa 

historiaa
Lähde: IUCN



Kehitystyö InnoGreenissä
Hulevesikokeet & Mikrobi-inokulaatio-kokeet



Case 1: Viherpysäkki - Green Stop

Tilanajakajarakenne joka on kehittynyt yhteisviljelyhankkeen myötä Espoossa

● Yksi kaupunkiympäristön vihertämisen mahdollisuus -> Tilapäinen vihreys, kaikkien viherrakenteiden ei tarvitse olla 

luonteeltaan pysyviä, tämä mahdollistaa viherrakenteiden tuomisen kaikkialle

● Vähähiilinen rakenne ja helposti siirreltävä modulaarinen runko

● Mikäli pysäkin alueelle satava vesi saadaan aurinkoenergian avulla kasteluun, voidaan pysäkistä tehdä “omavarainen”

● Yhdistelmä syötäviä kasveja ja pölyttäjäkasveja





Case 2: Concept 2 - Ulkoviherseinä

Modulaarinen hulevesiä hyödyntävä viherseinäratkaisu olemassaoleviin ja uusiin rakennuksiin

● Vedenpaineella toimiva autonominen kastelujärjestelmä (Patentti haettu) hulevesien hyödyntämiseen ja tarvittaessa 

suodatukseen

● Mahdollisuus luoda hyödynnettävää tilaa viherseinään parvekkeiden muodossa

● Vähähiilinen rakenne ja helposti asennettava modulaarinen runko

● Hyödynnetty suomalaista insinööriosaamista puurakenteiden osalta





Kieppi-hanke Jussinaukio



Kiitos!


