MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
HKK taotlusvorm meetmetele 1, 2, 3 ja 4.

Meetme nimi ja
projekti nimi

Meede – 1

Ettevõtte areng

Sõnajala 11-L busside, veoautode ja muude sõidukite pesula ehitus.
Taotleja nimi

Tiit-Reisid OÜ, reg nr 10055108.
Esindaja: Tiit Randmaa. Tiit-Reisid OÜ asutaja, omanik ja tegevjuht.

Taotleja CV

Tiit-Reisid OÜ on asutatud 1993 aastal Hiiumaal, põhitegevusalaks on
turismialane tegevus ja reisijatevedu. Saavutused: Edukas Eesti ettevõte
2015-2019. Omame pikaajalist kogemust reisijateveo teenuse osutamisel ja
reisikorraldusteenuse osutamisel. Omame enda busse. Osutame õpilasveo
teenust Kõrgessaare vallas Lauka Koolile. Osutame vallale Kärdla
Bussijaama teenust. Tegeleme maakonnaliinide opereerimisega. Töökoja
soetasime 2019 aasta mais. Hiidlaste Koostöökogu liige, Hiiumaa
Ettevõtjate Liidu liige, ETFL liige, Maaturismi liige.

Projekti kirjeldus

Keskkonnatingimustele vastava sõidukite pesula ehitus on vajalik Hiiumaa
ettevõtetele ja kogukonnale kaasaegse autopesuteenuse osutamiseks.
Soovime taotleda 70% toetust. See on 10 % enam kui tavameede
võimaldab. Pesula valmimisel anname Hiiumaa kogukonna liikmetele ja
ettevõtetele 10% soodustust tavahindadest.
Praeguse, olemasoleva suurveokite pesula seadmed kuuluvad GoBussile,
kes teenindab hetkel Hiiumaa kohalike maakonnaliine. Seadmed on
amortiseerunud ja uute seadmete vajadus on juba suur. Uus hange
maakonnaliinile ja uus vedaja alustab aastal 2022 esimesel jaanuaril ja ei
ole teada kes jätkab. Seepärast ei soovi Go-Bus Hiiumaale uusi seadmeid
soetada ja on edaspidi nõus meilt teenust ostma. See on ka meie
omavahelises koostöölepingus fikseeritud. (Vaata pikemat kirjeldust
äriplaanist.)
Lahendus: Ehitada Kärdlasse Sõnajala 11 tehnoparki busside ja veoautode
ja sõidukite pesula. Samas pesulas saab pesta ka traktoreid, haagiseid,
sõiduautosid jne. Sõnajala 11-L viilhalli laiendusena ehitada juurde pesula
osa. Tulemuseks on kaasaja keskkonnanõuetele vastav autopesula.
Vastavalt Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala Säästliku arengu
strateegiale 2014 – 2020 tagab uus pesula säästlikuma loodusressursside
kasutamise ( vee kulu) ja kaasaegsete puhastusseadmetega tagatakse
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MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
keskkonnale elurikkuse hoidmine.
Uued pesula seadmed on efektiivsemad ja kulutavad vähem vett ja
energiat. Meil sõlmitud eelleping GO-Bus-iga. Pesula valmimisel toob GoBus oma Hiiumaa busside hoolduse meie töökotta. Sellega muutub töökoja
kasutamine efektiivsemaks ja tulutoovamaks.
Inimesed kes ei saa või ei suuda iseteenindavas mündipesulas sõidukit pesta
saavad täisteenuse. Pesula operaator teostab keskkonnahoidu järgiva
pesuteenuse ( loodussõbralikud pesu- ja leotusvahendid jne.)
Uued kaasaegsed pesulaseadmed on efektiivsed. Tarbivad vähem vett ja on
energiasäästlikud, tarbides vähem elektrienergiat.
Projekti mõju

Keskkonnasõbralik ja roheline sõidukite pesu Hiiumaal. Kaasaegsed
puhastusseadmed. Puhtad sõidukid liikluses.

Projekti seos
Hiiumaa integreeritud arengustrateegia: Hiiumaal on olemas taristu ja
arengudokumentidega teenused, mis tagavad väikeettevõtluse toimimise ja arengu. Kvaliteetne
elu- ja ettevõtluskeskkond, kus toimivad kogukonnale vajalikud teenused
BPA rohemajanduse strateegia
Hiiumaa maakonna ja valla arengukava 2035+ : . Taristute ja ühenduste
strateegia, Keskkonnahoiu ja -teadlikkuse strateegia
Projektiga kaasatud
partnerid, fondid

Tiit-Reisid OÜ – Go Bus Leping töökoja ja pesula kasutamisest

Lisadokumendid:







Äriplaan (vastavalt meetmele)
Hinnapakkumised, kalkulatsioonid
Ehitusinvesteeringu projekti puhul: kohustuslike kooskõlastustega eelprojekt või
ehitusprojekt (kui on olemas)
Ehitusinvesteeringu puhul: OV kirjalik teavitus-kinnitus (vastavalt meetmele)
Omandiõigust tõendavad dokumendid
Koostöö- ja ühistöölepped
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