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Novago Yrityskehitys?

Palvelee yrittäjäksi aikovia ja jo toimivia yrittäjiä. Neuvomme 
perustamisessa, liiketoimintasi kehittämisessä, 

kansainvälistymisen ja rahoituksen kiemuroissa ja haasteiden 
yllättäessä. Meiltä saat avun myös yrityksen osto- ja 

myyntitilanteissa tai kun sukupolvenvaihdos on ajankohtainen.

Palvelemme nyt myös rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon 
liittyvissä tilanteissa. Novago Yrityskehitys Oy:n omistavat viisi 

läntisen Uudenmaan kuntaa; Hanko, Inkoo, Lohja, Raasepori ja 
Siuntio.



Omaa klusteritaustaa

• Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA 1990-luku

 Teolliset klusterit: metsä, energia, ympäristö, ICT

• International Institute for Applied Systems Analysis IIASA 2000-luku

 Euroopan metsäklusteri: tilastollinen klusterianalyysi

• Työvoima- ja elinkeinoministeriö TEM 2000-luku

 Kansallinen kilpailukyky, palveluiden tuottavuus

• Aalto-yliopisto Tuotantotalouden laitos 2010-luku

 Shokki-ohjelma, FIMECC, Väitös       



Tehtävät Novagossa

 Yrityskehitys, olemassa olevat yritykset, Länsi-Uusimaa

 Tutka-hankkeen koordinointi

 Cleantech-alan kehittäminen Länsi-Uusimaalla

 Yritysverkostojen rakentaminen, yhteisinnovointi

 Kehitystyöpajat yhdessä Laurea Amk:n kanssa



Klusteri – arvoverkosto – osaamiskeskittymä 
ekosysteemi?

On yritysten ja yhteisöjen muodostama maantieteellinen keskittymä, 
joka on muodostunut toisiinsa sidoksissa olevista toimialoista ja niihin 
liittyvistä toimijoista, jotka ovat merkittäviä kilpailukyvyn kannalta.

Verkostoyhteyksillään organisaatio voi tuottaa hyötyä itselleen ja 
koko verkostolle. Toimijat saattavat olla eri aloilta, sijaita toisaalla, 
mutta siitä huolimatta löydetään jokin yhteinen tapa hyötyä 
yhteistyöstä ja saavuttaa synergiaa. 

Tehokkaan klusterin tärkeimmät ominaisuudet ovat tuottavuuden 
kasvu, innovaatiokyky ja strateginen kyvykkyys. 



Kansallinen kilpailukyky ja teollinen 
tulevaisuus, ETLA, 1995



Ympäristöklusteri – Cleantech - Kiertotalous

 Vaikea määritellä suoraan tilastoista, koska liiketoiminta hajautuu 
useille toimialoille

 Missä määrin ongelman aiheuttaja ja ratkaisija kuuluvat samaan 
klusteriin?

 Klusterit usein paikallisia verkostoja, jonka toimijat paremmin 
tunnistettavissa

 Toimijoiden merkitys määritellään innovaatiokyvyn perusteella 
 Kunnilla, kehitysyhtiöillä ja oppilaitoksilla voi olla merkittävä rooli
 Ihmisten välinen kemia ja yhteistyökyky ratkaiseva asemassa



Ympäristöklusteri – Ympäristöliiketoiminta

VIITAMO, Esa – HERNESNIEMI, Hannu, YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN MÄÄRITTELY JA 
TILASTOLLINEN SEURANTA – Ympäristöalalle lisää kilpailukykyä. Helsinki: ETLA, Elinkeinoelämän 
Tutkimuslaitos, The Research Institute of the Finnish Economy, 2006, 58 s. (Keskusteluaiheita, 
Discussion Papers, ISSN 0781-6847; no. 1019).



Tutka-hanke 2019-2020

 EAKR yhteistyöhanke Laurean, Keuken ja Posintran kanssa 
 Tunnistetaan alueellisia Pk-yritysten ekosysteemejä, edistetään 

yhteiskehittämistä ja yritysten kilpailukykyä
 Novagon toimialueella fokus kiertotalous-cleantech yritysten ja 

verkoston kehittämisessä
 Yhteistyö Lohjan seudun ympäristöklusterin ja Laurean kanssa
 Lohjan seudun ympäristöklusteri toimii kehitysalustana 

laajemmalle Länsi-Uudenmaan cleantech-kiertotalous -
verkostolle 



Kohti Länsi-Uudenmaan Cleantech –verkostoa

Alueilla syntyy uusia aloitteita cleantech/kiertotalous –
verkostojen kehittämiseksi
Kyseessä osittain vetovoimakilpailu, yhteistyö alueiden 

välillä tarjoaa kasvuvipua
Tutka-hanke on yksi aloite Länsi-Uusimaan 

cleantech/kiertotalous –verkoston rakentamiseksi, 
tarvitaan pysyviä rakenteita ja toimintatapoja, siispä…



Tervetuloa yhteiskehittämään!!!

 Novago järjestää 22.1.2020 klo 13-16 jatkoseminaarin, 
jossa tehdään linjaukset Länsi-Uudenmaan 
Cleantech/kiertotalous –verkoston perustamiseksi

 Verkosto vahvistaa Länsi-Uusimaan 
cleantech/kiertotalous -alan kilpailukykyä ja yhteistyötä 

 Novago voi toimia verkoston koordinaattorina
 Ilmoittautumiset: esa.viitamo@novago.fi tai 

jaana.ponni@luvy.fi
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