
ROHETEHNOLOOGIA VALDKONNA 
AASTA KOKKUVÕTE

Teaduspark Tehnopol
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HEAD ETTEVÕTJAD

Sellel aastal lükkasime rohetehnoloogia 

valdkonnas sisse kiirema käigu. Seda 

toetavad hästi päevakajalised teemad 

liginullenergia hoonetest, 

ringmajandusest, liikuvusest, 

kliimamuutustest ja energiatõhususest. 

Tehnopolist on saamas rohetehnoloogia 

valdkonna arendamise 

katusorganisatsioon Eestis, kelle 

pädevuses on ekspordi kontaktide, 

valdkonna info ja rahastuse leidmine 

ning turundustegevuste korraldamine. 

Soovime saada lähiaastatel 

maailmatasemel kontaktpunktiks, mis 

koondab kogukonda ja valdkonna 

kompetentse.

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

Tehnopoli rohetehnoloogia kogukonnas on 36 
ettevõtet, neist 3 osalevad inkubatsiooniprogrammis. 
Ettevõtete jaotus on järgmine: 68% on VKE’d, 27% on 
startup’id ja 5% on suurettevõtted. Infoks, et 
28.09.2017 läbi viidud Eesti Rohetehnoloogia Sektori 
uuringu järgi oli Eestis rohetehnoloogia valdkonna 
nimekirjas kokku 101 ettevõtet. Tegelikkuses on neid 
kindlasti rohkem, sest paljud ei määratle end kui 
rohetehnoloogia ettevõtted.

JAOTUS ETTEVÕTTE PROFIILI JÄRGI

JAOTUS TEGEVUSVALDKONNA JÄRGI
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AIROBOT

AIOTEX

ELEKTRILEVI

FUTUTEC

ROOFIT.SOLAR

VENTURIS

ÖSEL HARVEST 

ÜMARON 

Sellel aastal lisandus 
Tehnopoli 

rohetehnoloogia 
kogukonda 11 ettevõtet. 

Uued liitujad on:

Nimetame ära mõned suuremad saavutused, 
mida oleme ettevõtetega koos korda saatnud:
Roheruumi arendamine. Roheruum on rohetehnoloogiate 
demohoone Tehnopoli õuel. Uue hingamise andis TUGE väiketuuliku 
käivitamine ja Aiotexi sensorid koos ruumis toimuva 
visualiseerimisega. Täna on Roheruum kasutatav nõupidamisteks 
aastaringselt. Järgmise aasta Roheruumiga seotud projektid on 
nutikas jahutus/küte, Berckmani tark ülekäigurada ja online 
broneerimissüsteemide ühildamine.
InnoEnergy investeeris ettevõttesse Thinnect 300 000 EUR koos 
müügivõrgustiku ja müügitoega valitud turgudel. Tehnopol on Kesk-
ja Ida-Euroopa suurima roheettevõtete toetaja InnoEnergy Eesti 
esindaja ning Thinnect Tehnopoli roheportfelli klient. 
InnoEnergy investeeris ettevõttesse Hepta Airborne 200 000 EUR 
koos müügivõrgustiku ja müügitoega valitud turgudel. Hepta 
Airborne on Tehnopoli inkubatsiooniprogrammis kasvav ettevõte. 
Aitasime neil leida erinevaid investeeringu võimalusi, toetasime 
läbirääkimistel ja aitasime juriidikaga.
Zubax võitis Kesk-ja Ida-Euroopa suurima energiastartupide konkursi 
PowerUp! ja tõi koju  30 000 EUR auhinnaraha. Zubax on Tehnopol 
Startup Inkubaatoris kasvav iduettevõte ja PowerUp! Innoenergy 
korraldatud konkurss.
TUGE Energia sai European Enterprise Network kaudu edasimüüja 
Prantsusmaal. Tehnopol on EEN partner.
GreenEST Summit 2018 – Future for Buildings. Tehnopol pani aluse 
rahvusvahelisele rohetehnoloogia konverentsile. Järgmise aasta 
GreenEST Summit toimub 29. oktoobril Kultuurikatlas ja teemaks on 
Mobility & Logistics.
Meie portfelliettevõtted Ümaron ja SolNavitas lõid uue ühistoote. 
Täna on Ümaroni kuppelhooneid võimalik tellida SolNavitase 
päikeseenergial töötava õhk-soojus-ventilatsiooni süsteemiga.
Gunter Pauli külastas 20. novembril Eestit. Võtsime teda vastu 
Roheruumis, kuhu korraldasime tehnoloogiate ja seadmete 
väljapaneku. Algselt 2 Stigo elektrirolleri müügist tekkis edulugu, mille 
raames hakkab GP meeskond Stigo esindajaks Lõuna-Aafrika 
Vabariigis.

Järgmise aasta suurimad muudatused on seotud uue investeeringute toomise teenusega. Nimelt on 
Tehnopol võtnud eesmärgiks välja töötada investeeringute toomise teenuse VKE-dele. Aitame ära hinnata 
ettevõtte turuväärtuse, korda seada ettevõtte investeeritavuse, leiame juriidilise abi ning viime kokku 
valdkonna investoritega.
 
Jätkub veelgi tõhusam koostöö rohetehnoloogia ettevõtetega targa linna kontekstis. Teeme tihedat 
koostööd Tallinna ja Pärnu linnaga ning selle raames on 2019. a tulemas mitmeid uusi pilootprojektide ja 
arendamise võimalusi.
 
Endiselt jätkame teile ekspordi võimaluste leidmisega, otsime nõu ja kontakte, pakume teenuseid ning 
testimise võimalusi Tehnopoli linnakus või Pakri tehnoloogiapargis, korraldame kogukonna kohtumisi, 
tellitud kohtumisi, leiame rahastusi, innovatsiooni võimalusi ning loome seoseid ülikoolide ning 
teadusparkidega.

 Aitäh, et usaldate meid, et saame toetada Eesti 
rohetehnoloogia valdkonna ettevõtteid!

Tehnopoli meeskond

 ADVANCED SPORTS 
INSTALLATIONS

HAKUDE SERVICE 
RATTAMAJAD

SMART HOME SOLUTIONS


