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ÄÄNEKOSKI
Lomautuksia 
pystytään 
välttämään
Äänekosken kaupunki 
on pystynyt siirtämään 
kymmeniä työntekijöitään 
esimerkiksi varhaiskasva-
tuksesta väliaikaisesti töi-
hin perusturvan puolelle.

Kaupunki on käynnis-
tänyt koko henkilöstöä 
koskevat yt-neuvottelut, 
joissa mahdollistetaan 
myös lomauttaminen. 
Lomautuksia yritetään 
kuitenkin välttää siirroilla.

– Nyt näyttää hyvältä ja 
siltä, ettei lomautuksia ole 
juurikaan tulossa, kaupun-
ginjohtaja Matti Tuononen 
toteaa.

Yt- ja koronatilanteen 
vuoksi kaupungin nor-
maalisti tarjoamat nuorten 
kesätyöt joudutaan peru-
maan.

KONGINKANGAS
Asukkailta 
kysytään netissä 
tuulivoimasta
Liimattalaan suunnitteilla 
olevasta tuulivoimapuis-
tosta on meneillään netti-
kysely. Tuulivoimapuistoa 
kaavailevan Energiequelle 
Oy:n nettikyselyssä alueen 
asukkaat ja muut osalliset 
voivat tuoda esiin mieli-
piteitään tuulivoimahank-
keesta.

Tuulivoimapuisto on 
tulollaan Häkkiläntien 
eteläpuolelle, Huosiasmä-
estä luoteeseen. Han-
kealueelle voisi sijoittaa 
maksimissaan yhdeksän 
tuulivoimalaa, joiden 

kokonaiskorkeus saisi olla 
korkeintaan 270 metriä.

Tuulivoimapuiston 
osayleiskaavoitus on 
parhaillaan vireillä. Net-
tikysely on avoinna 17. 
toukokuuta saakka osoit-
teessa: https://app.mapti-
onnaire.com/de/7553/

TEOLLISUUS
Valtra jatkoi  
traktoreiden 
tekoa
Valtra on päässyt jat-
kamaan traktoreiden 
valmistusta. Yhtiö joutui 
pysäyttämään maaliskuun 
lopussa tuotantonsa Suo-
lahdessa traktorinosien 
saatavuusongelmien takia. 
Etenkin ulkomailta tulevat 
komponenttitoimitukset 
hidastuivat merkittävästi 
koronapandemian vuoksi. 
Valtra työllistää Suolah-
dessa noin 900 ihmistä.

KOIVISTO
Kaupunki 
ostattelee 
uimarannan maita
Äänekosken kaupunki 
suunnittelee Koiviston 
Muhluniemessä sijaitsevan 
uimarannan maa-alueen 
hankkimista omistukseen-
sa. Uimaranta-alue on 
ollut vuokrattuna kaupun-
gille, mutta vuokrasopimus 
on päättymässä.

Äänekoski hieroo nyt 
kauppoja yhteensä noin 9 
180 neliön suuruisen mää-
räalan ostamisesta, joka 
sisältää sekä uimarannan 
että kaksi valmista oma-
kotitalotonttia Muhlunie-
mestä Juhonraitin varrelta.

ÄÄNEKOSKI
Salla Norontaus

Plänet B -hanke on reilun 
vuoden ajan pyrkinyt yhdis-
tämään biotalousalan osaajia 
– tutkijoita sekä uusia inno-
vaatioita ja liiketoimintaa 
hakevia yrityksiä. Pitem-
piaikaisena tavoitteena on 
rakentaa Äänekoskelle bio-
kiertotalouden kokonaisuus, 
joka verkottaisi esimerkiksi 
koulutusta, palveluita, teolli-
suusmatkailua, innovaatioita 
sekä ennen kaikkea työpaik-
koja Metsä Groupin ohella.

– Tämä edellyttää, että 
kaupungissa on riittävästi 
kiinnostavia yritystontte-
ja, tuotantotiloja sekä mah-
dollisuuksia ottaa yrityksiä 
tarvittaessa vuokralaisiksi, 
toteaa projektijohtaja Sari 
Åkerlund.

– Myös alueellinen yhteis-
työ on keskeistä. 

BIOPOHJAISISTA ratkaisuis-
ta ollaan Åkerlundin mukaan 
yhä enemmän kiinnostuneita 
eri toimialoilla. 

Muun muassa rakennus-, 
kemian- sekä lääke ja hyvin-
vointiteollisuudessa tuodaan 

markkinoille jatkuvasti uusia 
biotalouden innovaatioita. 
Tuotteiden ympärille syn-
tyy yrityksiä, jotka tarvitsevat 
puolestaan erilaisia palveluita 
kuten logistiikkaa.

– Äänekosken alueella on 
parhaillaan vireillä useampia 
lupaavia biotalouden yritys-
yhteistyösuunnitelmia, joista 
kuullaan varmasti lähivuo-
sina.

Åkerlund toteaa, että työ on 
pitkäjänteistä, eikä konkreet-
tisia tuloksia synny nopealla 
aikataululla.

– Joskus vaaditaan tyhjä-
käyntiä. Tästä hyvä esimerkki 
on Hirvaskangas, josta ei tul-
lut kaupallista keskittymää. 
Tänä päivänä siellä kuitenkin 
toimivat muun muassa Valtra 
Reman uudelleenvalmistus-
yksikkö koulutuskeskuksi-
neen sekä uusina toimijoina 
Meconet ja raskaan kalus-
ton yrityskeskittymä Hea-
vy Center.

KORONAVIRUKSELLA on 
ollut monenlaisia vaikutuksia 
Plänet B:n nykytilanteeseen.

– Yhteydenpito ja verkosto-
jen luominen on erilaista fyy-
sisten tapaamisten estyttyä. 
Toisaalta pääomaa omistavil-

la ja innovaatioita hakevilla 
yrityksillä voi olla nyt aikaa 
keskittyä tuotekehitykseen. 

Åkerlundin mukaan bio-
talousalan yrityksissä poh-
ditaan myös, miten teollinen 
tuotanto voidaan tulevaisuu-
dessa turvata poikkeusoloissa 
paremmin kotimaisin voi-
min.

– Kun katseet ovat tiukem-
min kotimaassa, voidaan 
myös biotalouden tuotteille 
löytää lisäarvoa. Suomesta 
viedään ulkomaille esimer-
kiksi sellua, josta voitaisiin 
tulevaisuudessa valmistaa 
uusia tuotteita kotimaassa.

Koronavirus on Åkerlun-
din mukaan myös osoittanut, 
että etätyömahdollisuu-
det toimivat – ja paranevat 
koko ajan.

– Äänekoski voi tarjota yri-
tysten työntekijöille lähellä 
luontoa olevia asumismah-
dollisuuksia. Paikkakunnalle 
on helppo tulla mistä tahan-
sa Suomea.

YHTENÄ OSANA kokonai-
suutta Äänekoskelle kaavail-
laan uutta tulevaisuustaloa. 

– Se olisi vierailukeskus 
näyttelytiloineen sekä semi-
naaripaikka ja oppimisym-

päristö, jossa voitaisiin tuoda 
esiin biokiertotalouden inno-
vaatioita, tarjota virtuaalisia 
luonto- ja teollisuuselämyk-
siä, yhdistää eri tasoista kou-
lutusosaamista sekä luoda 
testiympäristö uusille tuot-
teille, Åkerlund visioi.

Tulevaisuustalon koor-
dinointihanketta varten 
haetaan rahoitusta Kes-
ki-Suomen Liitolta, mikäli 
Äänekosken kaupunginhal-
litus myöntää omarahoitus-
osuuden.

– Rakennus voisi sijaita esi-
merkiksi Viiskulmassa his-
toriallisen museoympäristön 
läheisyydessä tai Kotaken-
nään alueella Nelostien tun-
tumassa. 

– Sijainti, rakennuksen 
alustavat piirrokset ja kump-
panit hahmottuisivat nimen-
omaan suunnitteluhankkeen 
aikana.

– Koronapandemian vai-
kutukset voivat toki vaikut-
taa hankkeen etenemiseen.

l Plänet B on Keski-Suomen 
Liiton myöntämä EAKR-rahoit-
teinen hanke, jota koordinoi 
kuluvan vuoden loppuun Ääne-
kosken kaupunki.

Biotalouden toimijoille 
halutaan rakentaa  
uutta liiketoimintaa
Plänet B: Tulevaisuustalo kokoaisi alan osaamisen 
Äänekoskelle.

Plänet B-hankkeen projektijohtaja Sari Åkerlund esitteli uusia suunnitelmia biotalousseminaarissa Äänekoskella 
lokakuussa 2019.

Valmistujaisjuhlat 
elokuulle
Marjo Järvikylä

Valmistujaisjuhlia ollaan 
siirtämässä niin Äänekos-
ken lukiossa kuin Pohjoisen 
Keski-Suomen ammat-
tiopistossa toisen asteen 
koulutuksen järjestäjien 
valtakunnallisesta suosi-
tuksesta. 

Äänekosken lukio aikoo 
pitää lauantaina 30. tou-
kokuuta kello 10 lyhyen 
lakkiaisjuhlan etäyhteyk-
siä käyttäen. Ylioppilastut-
kinto- ja päättötodistukset 
postitetaan valmistuville 
alkukesän aikana. Varsinai-
nen ylioppilasjuhla ja laki-
tus pyritään järjestämään 
lauantaina 29. elokuuta kel-

lo 10 alkaen. Lukion elo-
kuisessa tilaisuudessa on 
tarkoitus juhlistaa myös rie-
muylioppilaita vuosikurs-
silta 1970.

Myös Pokelta valmis-
tuville todistukset lähe-
tään postissa. Syksylle on 
suunnitteilla juhlatapah-
tuma, mutta päivää ei ole 
vielä päätetty.  Lukioiden 
ja ammatillisten oppilaitos-
ten yhteisen syksyn juhla-
tapahtuman ensisijainen 
ajankohta olisi perjantai 
28. elokuuta tai lauantai 
29. elokuuta. 

Perheiden toivotaan huo-
mioivan viranomaismäärä-
ykset ja -suositukset omista 
valmistujaisjuhlista ja niiden 
ajankohdista päättäessään.

Auton katsastukseen lisäaikaa riskiryhmäläisille
Auton katsastamiseen ja ajo-
kortin uusimiseen on tulos-
sa joustoja koronaepidemian 
takia.

Liikenne- ja viestintämi-

nisteriössä on valmisteltu 
kiireellinen esitys, joka mah-
dollistaa katsastusajan siirtä-
misestä parilla kuukaudella. 
Siirto-oikeus koskisi autoja, 

joiden katsastusajankohta 
osuu välille 16.3.–15.6.

Esityksellä halutaan suo-
jella riskiryhmiin kuuluvia, 
jotta heidän ei tarvitse läh-

teä katsastamaan autoaan 
karanteeniaikana. Toinen 
valmisteltu muutos koske-
aa ajokortin uudistamiseen 
liittyvien lääkärintodistusten 

toimittamista. Poikkeusolo-
jen takia sallittaisiin se, että 
70 vuotta täyttäneet toimitta-
vat lääkärintodistuksen vasta 
myöhemmin.
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