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Tartu Teaduspark 

Loodud 1992.a. esimesena Baltikumis 
 
Oleme    tehnoloogiaettevõtete tekke,  
                   arengu ja tegevuse toetajad. 
 

Soovime saada tehnoloogiafirmade rahvusvaheliseks                                               
kasvukeskuseks ning regiooni         
                                     innovatsioonisüsteemi arengumootoriks. 



Roll 

1. Ühenduslüli 
 
2. Initsiaator 
 
3. Riskide maandaja 
 
4. Koostööplatvorm 
 
 

T&A 
asutused 

Ettevõtted 



Rohemajandus 

Märksõnad: jätkusuutlikkus, taaskasutus, ümbertöötlemine, jne. 

Source: Wikipedia 



Teaduspargi eesmärgid 

- tehnoloogia- ja oskusteabe siire 
 
- tootearenduse ja prototüüpide arendamine-valmistamine 
 
- rahvusvahelistesse koostöövõrgustikesse kaasamine 
 
- koostöö ülikoolide ja teadus-arendusasutustega 
 
-  alustavate ettevõtjate nõustamine 

- uute innovatiivsete energialahenduste arendajad ja maale-
toojad 

- rohelise mõtlemise  ja rohelise majanduse ärimudelite 
tutvustajad 



Rohelise ettevõtluse arendaja 



Äriarendusteenused 

Toetame ettevõtete arengut: 

•  inkubatsiooniteenused 
•  tehnoloogiasiirde-alane nõustamine ja partnerotsing 
•  toote prototüüpide valmistamine Teaduspargi Protolaboris 
•  infovahendus ja koostöövõrgustikud 
•  koostöövõimalused erinevate klastrite tasemel 
•  energiakasutuse alased konsultatsioonid 



Tootearenduse tugisüsteem 

Tootearenduse koolituskeskus 2008 

Pooltööstuslikud laborid 

Protolab 
2009 

Nanolab 
2011 

Energialab, 
mLab  

2012/2013 

Tootearenduse koolituskeskus 2008 



•  40 riiki 
•  600 organisatsiooni 
•  4000 eksperti 
 
Maailma suurim väikeste ja  
keskmise suurusega ette- 
võtete (VKE) toetamiseks  
käivitatud tugivõrgustik! 
 
Palju võimalusi energiakasutuse ja  
roheliste tehnoloogiate arendamiseks. 
 
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/ 
 



Protolab 

Tootearenduskeskkond suunaga eelkõige 
aparaadiehituse ja taastuvenergia valdkonna 
lahendustele. 
 
Pakub tugiteenuseid ja koolitusi 
elektroonika, metalli- ja masinaehituse sektori 
ettevõtetele kõrgtehnoloogilisemate ning 
kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste 
arendamiseks. 
 
. 



Tartu Regiooni Energiaagentuur 

Asutatud 2009  
Asutajad: Tartu linn ja Tartu Teaduspark  
www.trea.ee 
 
NELI TEGEVUSVALDKONDA: 
 
* kohalike omavalitsuste energiajuhtimine 
* energiaefektiivsuse tõstmine avalikus sektoris 
ja kodumajapidamistes  
* avaliku- ja erasektori koostöö ja tegevuste 
arendamine 
*kohaliku kogukonna toetamine  
 



EmPower - tegevused 

-  energiatõhusa ehituse lahenduste andmebaasi 
koostamine; 

-  intelligentsete (arukate) energiatehnoloogiate alased 
koolitused spetsialistidele (arhitektid, insenerid jne) ja 
asjakohaste õppematerjalide koostamine; 

-  EmPower Intelligent Energy konkursi läbiviimine ja 
innovatsiooni auhinna välja andmine. 

http://www.empower-eu.com/ 
 
 



EmPower - tulemused 

•  Mahukas õppematerjal hoone tehnosüsteemidest (eesti ja inglise 
keeles) koostöös Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendusega 
 
•  3 seminari, kus on tutvustatud erinevaid energiatõhusa ehituse 
lahendusi (sh. Eesti Ehitab 2012 messil koostöös Fraunhoferi 
Ehitusfüüsika Instituudiga) 
 
• 12 moodulist koosnev Energiatõhusa ehitise täiendkoolitusprogramm 
koostöös TTÜ-ga. Tänaseks on toimunud 10 ühe päevast moodulit, 
kokku ca 1300 osalejat 

http://www.empower-eu.com/ 
 
 



Võrgustumise toetaja 



Koostöövõrgustikud 



Keskkonna looja 



Hea töökeskkond 

Et tööle oleks mõnus tulla: 

• Kaasaegsed büroo- ja laboripinnad 
• Puhke- ja kööginurgad, kaks kohvikut, saunad 
• Ühisüritused - klubiürituste sari, suve- ja talvepäevad 
• Suur parkla autodele ja kinnine jalgrattaparkla 
• Teaduspargi sooduskaart 
• Asukoht Lõunakeskuse kõrval 



Energiamajanduse tulevik 

Omaenergia regioon: 

-  Uued energialahendused 
-  Koostootmise jaamad 
-  Energia kokkuhoid 
-  Kohaliku energiaressursi efektiivne kasutus 
-  Inimeste teadlikkuse kasv 
 
 
Meeldiv ja loodussõbralik elukeskkond. 
 



Aitäh! Küsimusi? 

 
Toomas Noorem 
Tegevdirektor 
 
 
toomas@teaduspark.ee 
 
 

www.teaduspark.ee  


