
Greenness as a service: vertical urban gardens



asiantuntija

Luonnollisuuden

Vihreys on meille sydämen asia. Haluamme tuoda luonnon monipuoliset rikkaudet kaikkien ihmisten 
ulottuville sisä- ja ulkotiloihin. Myös urbaaniin ympäristöön. Siellä, missä kasvit viihtyvät, 
ihminenkin viihtyy.

Luonnollisuus merkitsee myös kukoistusta, ekologisuutta, kestävyyttä ja usein myös 
helppohoitoisuutta. 

Palveluissamme korostuu vaivattomuus ja läsnäolo. Kaikki palvelumme ovat räätälöitäviä, yhteistyö 
asiantuntijoidemme kanssa on helppoa ja tuotteemme ovat käytännöllisiä ja pitkäikäisiä. 
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Aito ja rohkea

edelläkävijä
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Vihreä on trendiväri. Haluamme inspiroida tuoreilla 
ideoilla, jotka vastaavat ajan haasteisiin sen lisäksi, 
että näyttävät hyvältä. Olemme villejä, kuten 
luontokin. 
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Idea kasviseinästä

Kaikki alkoi pojasta, joka rakasti 
sammakoita. Hän oppi, että 
sammakot rakastivat kasviseiniä 
ja trooppisia kasveja. 

Pian tarinan poika, InnoGreenin 
yksi perustajista Mikko Sonninen, 
löysi itsensä pitchaamasta 
ideaansa “modulaarinen 
kasviseinä” The Summer of 
Startups -kilpailussa. 

Green House Effect syntyy

Green House Effect, nykyinen 
InnoGreen, syntyi, kun Mikon 
mukaan lyöttäytyivät Oula Harjula 
ja Jaakko Pesonen. 

Viherseinän rakennetta kehitettiin 
väsymättä. Tavoitteena oli luoda 
markkinoiden paras kasviseinä. 
Viherseinä on edelleen yksi 
InnoGreenin halutuimpia tuotteita.

InnoGreen tänään

Viherseinästä on tultu pitkälle. 
Syksyllä 2014 GHE osti 
yhteistyökumppaninsa 
InnoGreenin liiketoiminnan. 

Tänä päivänä toteutamme 
kaikenkokoisia, luovia ja 
ekologisia viherratkaisuja niin 
sisällä kuin ulkonakin. 
Markkinajohtajana haluamme 
myös jatkuvasti kehittää uutta ja 
viedä viheralaa eteenpäin.



Kaupunkikeidas



Kokemukset 6

Haasteet
- Oikeiden materiaalien 

löytäminen
- Sadeveden kerääminen
- Ylläpito
- Aikataulu
- Tekniikka

Onnistumiset
- Käyttäjäkokemukset
- Järjestelmän toimivuus
- Kasvien menestyminen
- Onnistunut prototyyppi



Tulevaisuus 7

- Tuotteen skaalaaminen ja 
kehittäminen

- Talvehtiminen
- Pedagoginen yhteistyö
- Tarpeet

- Maisema-arkkitehdit
- Maanrakentajat
- Rakennuttajat
- Kaupungit
- Oppilaitokset



Vihreys palveluna - 
miten voidaan auttaa?
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Suunnittelu
- Hulevesi/Viherkerroin
- Viheralan 

huippuosaaminen
- Monimuotoisuus = 

helppohoitoisuus

Toteutus
- Taito ja tahto tehdä 

jotain erilaista
- Ennakkoluulottomuus
- Aina laatu edellä
- Vain mielikuvitus on 

rajana

Ylläpito
- Otetaan aina vastuu 

omista toteutuksista
- Joustavuus
- Tarjotaan ylläpitäviä 

parannusehdotuksia


