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             Plänet B:

Tervetuloa 
Plänet B on elävä ekosysteemi. Siellä syntyy ennen-
näkemättömiä ideoita biotalouden ja kiertotalouden 
aloilla – ja muutetaan uudet ajatukset kukoistaviksi 
liiketoiminnoiksi.

Biotaloushanke



Paikka

  
 innovaatioille

Plänet B on ainutlaatuinen yhteisö. Kohtauspaikka Keski-

Suomessa, jonne innovaattorit ympäri maailman saapuvat 

yhdistämään voimansa biotalouden huipputekijöiden 

kanssa. Tahtotilamme on kasvaa maailman suurimmaksi 

B2B-kohtaamispaikaksi tahoille, jotka ovat joko jo aktiivisia 

biotalouden alalla tai siitä kiinnostuneita. Tähän maaliin 

pääsemme Suomen valtion, Varman, Keski-Suomen liiton, 

Äänekosken kaupungin sekä paikallisten toimijoiden 

vahvalla tuella.
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Plänet B
 

haluaa sinut!

Plänet B tukee aktiivisesti biotalouden ja kiertotalouden 

startup-yrityksiä, PK-yrityksiä, teollisuusyrityksiä ja 

palveluntarjoajia eri aloilta. Näitä ovat mm. tuotanto, 

logistiikka, huolto, prosessiohjelmointi, robotiikka, 

sähkö- ja automaatiotekniikka sekä hotelli-, ravintola- ja 

matkailupalvelut.
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Globaali  
tarve  
– kansallinen 
prioriteetti

Kasvava globaali biotalous, mukaan lukien 

cleantech-ratkaisut, kuuluvat Suomen valtion viiteen 

painopistealueeseen. Tämän kansallisen biotalousstrategian 

tavoitteena on nostaa suomalaisen biotalouden arvo 

64 miljardista eurosta (2014) 100 miljardiin euroon 

vuoteen 2025 mennessä. Samalla tuotettaisiin 100 000 

uutta työpaikkaa. Tämä tarkoittaa myös Plänet B:ltä 

konkretisoitumista oikeiksi investoinneiksi ja teolliseksi 

tuotannoksi.
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Yksityis-  
sektori  
 
mukana

Useat johtavat Keski-Suomen Äänekoskella sijaitsevat 

yritykset olivat Plänet B:n takana jo sitä julkistettaessa 

huhtikuussa 2018. Näitä ovat mm. Ääneseudun Kehitys 

ja Metsä Group. Yritykset tunnistavat hyödyn, jonka 

Plänet B saa Äänekosken ja sen lähialueiden runsaista 

raaka-ainevarannoista, erinomaisista infrastruktuurista, 

logistiikasta sekä tutkimuksesta ja koulutuksesta.
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Yhteistyöllä 

 
menestykseen

Plänet B tarjoaa potentiaalisille yrityksille 

asiantuntevaa opastusta sopivimpien 

rahoitusvälineiden löytämiseen ja tukee 

yrittäjärahoitushakemuksia.
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Etuna: 
 
 
Äänekoski

Äänekoskella toimii monia globaaleja teollisuusyrityksiä 

biotalouden alalla. Sen jo olemassa olevan liiketoiminnan 

ekosysteemin sydän on maailman suurin havusellua tuottava 

laitos, Metsä Groupin biotuotetehdas. Äänekoski, sen 

yritykset, oppilaitokset sekä ammattitaitoinen ja paikallinen 

työvoima muodostavat vakaan tukirakenteen. Tämä 

liiketoimintakokonaisuus, joka on Plänet B:n ydin, tarjoaa 

mahdollisuuksia myös PK-sektorin ja startup-yritysten 

liiketoiminnalle biotalouden tai kiertotalouden aloilta.

Nykyiset Äänekosken puunjalostustoiminnot luovat erilaisia 

sivuvirtoja ja välituotteita, joista voidaan tulevaisuudessa tuottaa 

arvokkaita uusia tuotteita ja palveluita. Äänekosken teolliseen 

ekosysteemin pohjautuvassa Planet B -yhteistyömallissa eri 

toimialojen yritykset tekevät aktiivisesti yhteistyötä tutkimuksen, 

teknologian, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.
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Plänet B  

From Ä to B 
Tule osaksi ekosysteemiämme. 
Jätä yhteydenottopyyntö 
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Kiitos.
Lisätietoja antaa:
Äänekosken kaupunki | Ääneseudun Kehitys Oy 
Sari Åkerlund  | 050 598 7447  
sari.akerlund@aanekoski.fi 
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