
IKT JA TARGA LINNA VALDKONNA 
AASTA KOKKUVÕTE

Teaduspark Tehnopol
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HEAD ETTEVÕTJAD

Selle aasta tähelepanu Tehnopoli IKT 

valdkonnas suunasime rohkem targa linna 

ehk smart city teemadele ja 

innovatsiooniprogrammide läbiviimisele. 

 

Tark linn kui mugav elukeskkond 

linnakodanikule on maailmas üldiselt järjest 

enam populaarsust koguv teema ning on 

Tehnopolis olnud päevakorral läbi koostöö 

Tallinna linnaga. Innovatsiooni ja uut moodi 

mõtlemist oleme Tehnopolis samuti mitmeid 

aastaid rõhutanud ja selle osas eriprojekte 

läbi viinud (Momentumid, ideepäevad, 

häkatonid, matchmake´id). Soovime ka 

järgnevatel aastatel neid teemasid 

tähelepanu keskpunktis hoida lisaks 

traditsioonistele IKT valdkonna märksõnadele 

nagu tarkvaraarendus, suurandmed ning 

uuematele lahendustele nagu masinõpe, AI, 

blockchain jne.

Aasta lõpp on kokkuvõtete ja uute 
plaanide tegemise aeg, hea aeg 
mõtiskleda ja eelmise aasta tegevustele 
kokkuvõttes peale vaadata.

Tehnopoli äriarenduse portfellis on kokku täna 
131 lepingulist klienti (see ei puuduta startupe, 
mis on Tehnopoli inkubatsiooniprogrammis, vaid 
peamiselt scale-up´id ja tegutsevad ettevõtted), 
mis jagunevad IKT, rohetehnoloogia ning 
tervisetehnoloogia valdkonna vahel. Neist 31 
klienti on seotud IKT ja targa linna valdkonnaga.



D E T S E M B E R  2 0 1 8

AIROBOT OÜ

BIRKLE IT ESTONIA OÜ

DETALYTICS PTE LTD

ELEKTRILEVI OÜ

FUTUTEC OÜ

GAEA OÜ

HAKUDE SERVICE OÜ

JOHNSON & JOHNSON

NANOBOT OÜ

POSITIUM LBS OÜ

REACH-U (REGIO AS)

ROOFIT SOLAR ENERGY OÜ

SMART HOME SOLUTIONS OÜ

TRIUMF RESEARCH OÜ

VAIKNERI OÜ

VENTURIS OÜ

ÄRIPÄEV AS

ÖSEL HARVEST OÜ

ÜMARON OÜ

Sellel aastal lisandus Tehnopoli 
äriarenduse portfelli kokku

 21 uut ettevõtet. 
Uued liitujad on:

Mõned saavutused, mida oleme IKT ja 
targa linna valdkonnas korda saatnud:

Toetasime ja kasutasime SME2GO projekti võimalusi osaliselt 
finantseerida targa linna valdkonna ettevõtete tegevusi kaugetel 
välisturgudel eesmärgiga jõuda müügilepinguteni: GoSwift 
Aafrikas ning ReachU ning Positiumi tegevused Kagu-Aasias.
Pakkusime mitmetele ettevõtetele mentorlusteenust erinevate 
probleemide lahendamiseks nt nagu uue äriidee/spin-off´i 
käivitamise osas, uute äriideede laiendamiseks uutele 
eksporditurule, rahvusvahelise müügi ja turunduse teemadel jm
Toetasime läbirääkimisi ühe Belgia ettevõtte ning Taltech´I vahel, 
mis asus välja töötama uut toodet isikuandmete töötlemise 
teemal ning mille raames sai täiendava tellimuse ka AgileWorks
Kohtusime erinevate Tallinna linna ametite, keskvalitsuse 
süsteemi osakondade ja esindajate, et tutvustada neile Tehnopoli 
ettevõtete tooteid ning teenuseid ja tekitada linnas huvi 
investeerida uutesse lahendustesse linnaruumis. Järgmiseks 
aastaks on valminud ka esialgne plaan, mille raames assume 
täpsemaid kokkuleppeid sõlmima.
Kokku vahendasime peaaegu 200 kontakti, mis mingil määral 
aitasid kaasa ettevõtte äri kasvamises või tekitasid uusi võimalusi 
eksportturgudel
Viisime läbi mitmeid ideepäevi ja häkatone erinevatel 
spetsiifilistel teemadel, mille raames loodi kokku 38 uut 
äriideed/toote või teenuse arendust/protsessiinnovatsiooni vmt. 
Sealhulgas ka näiteks kaks veebilehtede häkatoni koostöös 
Veebimajutusega, mille raames kokku 17 ettevõtet said 1 
tööpäeva jooksul endale tasuta veebidisaineri/sõnumite 
kirjutamise/e-poe ülesehitamisega vm teemaga seotud abi

Järgmise aasta suurim muudatus on seotud uue investeeringute leidmise teenusega. Nimelt Tehnopol on 
võtnud eesmärgiks välja töötada investeeringu toetamise teenus VKE-le. Aitame ära hinnata ettevõtte 
turuväärtuse, same korda ettevõtte finantsplaani, leiame juriidilise abi ning viime kokku valdkonna 
investoritega.
 
Loomulikult jätkame endiselt teile ekspordi võimaluste leidmisega, otsime nõu ja kontakte, pakume 
teenuseid ning testimise ja piloteerimise võimalusi Tehnopoli linnakus või Tallinna linnas, korraldame 
kogukonna kohtumisi ja üritusi, leiame rahastust, innovatsioonivõimalusi ning loome seoseid ülikoolide 
ning rahvusvaheliselt teiste teadusparkidega, klastrite ja ülikoolidega.

 Aitäh, et usaldate meid, et saame toetada Eesti 
IKT ja targa linna valdkonna ettevõtteid!

Tehnopoli meeskond

ADVANCED SPORTS INSTALLATIONS 
EUROPE AS

INTERCHEMIE WERKEN DE ADELAAR 
EESTI AS


