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Green Net Finlandin jäsenverkosto kasvaa - Helen Oy jäseneksi 
 
Green Net Finlandin jäsenverkosto kasvaa yhdellä merkittävällä energia-alan kehitystoimijalla 
Helen Oy:n liittyessä Green Net Finlandin jäseneksi. Helen Oy on yksi Suomen suurimmista 
energiakonserneista ja sen energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana.  
Green Net Finlandin hallitus käsitteli ja hyväksyi Helen Oy:n jäsenhakemuksen vuoden 2016 ensim-
mäisessä kokouksessaan.  
”Green Net Finlandin ja Helen Oy:n yhteinen tavoite saavuttaa energiatehokas ja vähähiilinen kaupun-
kiympäristö muodostaa hedelmällisen pohjan yhteistyölle. Olemme iloisia Helenin kaltaisen merkittä-
vän avaintoimijan liittymisestä jäsenverkostoomme. Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa energiantuo-
tannossa sataprosenttinen hiilineutraalius. Juuri tämäntyyppisiä kunnianhimoisella tavoitteella varus-
tettuja avaintoimijoita haluamme koota jäsenistöömme ja mukaan toimintaamme kehittämään kau-
punkiympäristöstämme energiatehokasta ja vähähiilistä”, sanoo Green Net Finlandin toiminnanjohtaja 
Suvi Häkämies. 
”Päätimme liittyä Green Net Finlandin jäseneksi, jotta tiedämme entistäkin paremmin, mitä cleantech-
alan kehityshankkeissa tapahtuu. Uskon, että Green Net Finlandin kautta pääsemme tekemään mie-
lenkiintoista yhteistyötä alan edelläkävijöiden kanssa. Jäsenyytemme myötä voimme osaltamme entis-
tä paremmin vaikuttaa siihen, että maailma olisi taas himpun verran parempi paikka”, kertoo Helen 
Oy:n projektinjohtaja Atte Kallio. 
Lisätietoja: Suvi Häkämies, toiminnanjohtaja, Green Net Finland, suvi.hakamies@greennetfinland.fi, p. 
050 3311 495 
Green Net Finland kasvattaa jäsenverkostoaan kattamaan fokusalueillaan toimivat suomalaiset cleantech-alan 
avaintoimijat – yritykset, kunnat, tutkimuslaitokset, oppilaitokset sekä muut avaintoimijat. Green Net Finland ra-
kentaa kehityshankkeiden kautta vähähiilistä kaupunkiympäristöä keskittyen älykkääseen asumiseen, rakentami-
seen ja kaupunkirakenteeseen, älykkääseen liikkumiseen ja logistiikkaan sekä älykkääseen kulutukseen, kiertota-
louteen ja yhteistyötalouteen.  
Toivotamme kaikki alan organisaatiot tervetulleiksi mukaan toimintaamme. Lisätietoja jäsenyydestä toiminnan-
johtaja Suvi Häkämieheltä tai http://www.greennetfinland.fi/fi/index.php?title=Jäseneksi.  
Helen Oy 
Helen Oy:n energiantuotanto on palkittu maailman tehokkaimpana. Meillä on lähes 400 000 asiakasta eri puolilla 
Suomea, katamme kaukolämmöllä yli 90 % Helsingin lämmitystarpeesta ja laajennamme energiatehokasta kauko-
jäähdytystä Helsingissä. Kehitämme yhä ympäristöystävällisempiä ja innovatiivisempia ratkaisuja asiakkaidemme 
parhaaksi. Tavoitteemme on saavuttaa energiantuotannossamme sataprosenttinen hiilineutraalius. Haluamme 
tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa. 


