Pyhäjoelta Virtaa-kehittämishanke päätökseen

Yli 30 uutta työpaikkaa, yrityksille uusi palvelumalli
Fennovoiman päätös rakentaa ydinvoimala Pyhäjoen Hanhikiven niemelle tarjoaa sadoille yrityksille
mahdollisuuden hakea kasvua Hanhikivi 1-hankkeesta. Samalla Pyhäjoen kunnan yritystoimintaympäristö
muuttuu merkittävästi. Tähän tilanteeseen syntyi Pyhäjoelta Virtaa-kehittämishanke, jolla haluttiin vastata
nopeasti muuttuvan toimintaympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin.
- Hankkeen toimenpiteiden seurauksena syntyi 33 uutta työpaikkaa Pyhäjoelle ja lähialueelle. Tämän lisäksi
hankkeessa syntyi kasvua hakeville yrityksille suunnattu palvelumalli tukemaan Invest in-toimintaa Pyhäjoella,
kertoo huhtikuun lopulla päättyneen hankkeen projektipäällikkö Jyri Laakso.
Samaan aikaan Pyhäjoelle on tullut Hanhikivi 1-hankkeen myötä lähes 150 pysyvää työpaikkaa, joiden
syntymiseen Pyhäjoelta Virtaa-hanke ei ole suoraan vaikuttanut.
Hankkeeseen osallistui 48 pk-yritystä tavoitteenaan kasvu tai kansainvälinen liiketoiminta. Niistä yhdeksässä
liikevaihto tai henkilöstö lisääntyi merkittävästi, eli yli 10 prosenttia.
- Hankkeen vaikutuksesta suoraan Pyhäjoelle investointeja syntyi noin 12,5 miljoonaa euroa, joista
asuinrakentamisen investointeja oli noin 8,5 miljoonaa. Investointien suorat työllisyysvaikutukset nousivat noin
52 henkilötyövuoteen, Laakso jatkaa
Verkostoitumispäivissä satoja osallistujia
Hankkeen aikana järjestettiin muun muassa kaksi mittavaa verkostoitumispäivää. Syyskuussa 2015 järjestettyyn
tapahtumaan osallistui 253 yritystä sekä 520 henkilöä. Seuraavan vuoden huhtikuussa järjestetty tilaisuus keräsi
187 yritystä ja 360 henkilöä. Kahdenvälisiä tapaamisia hankkeessa oli yhteensä 110 eri yrityksen kanssa.
Hanke myös edesauttoi yrityksiä hankkimaan 17 toimitilatonttia, joissa investointien ennustetaan käynnistyvän
portaittain vuoden 2018 jälkeen.
Kasvuhakuisille yrityksille suunnatussa uudessa palvelumallissa elinvoimaverkoston palveluja tai alueesta tietoja
tarvitsevat yritykset saavat joustavasti ja nopeasti tarvitsemansa palvelut tai tietoa potentiaalisista
yhteistyökumppaneista Pyhäjoen kunnan kautta.
- Palvelun voi tuottaa esimerkiksi Raahen seudun yrityspalvelut, Pyhäjoen kunnan hallinto, tekninen osasto tai
mahdollisesti yksityinen toimija. Kunnan uudella elinkeinojohtajalla on mahdollisuus hyödyntää hankeen aikana
saatuja kokemuksia ja tuloksia esimerkiksi verkostojen laajentamisessa, Laakso toteaa.
Pyhäjoelta Virtaa-hanke toteutettiin 1.5.2015-30.4.2018. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 260 261 euroa,
josta Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoitti EAKR-rahoituksella 70 prosenttia ja Pyhäjoen kunta 30 prosenttia.
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