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Mäeküla külas (2.8 km Orissaare alevikust)

MAASI



Miks loodi

● Orissaare prügila sulgemine 1995. aastal, mille järel otsiti 
uut prügila asukohta

● Aluseks riiklik ja Saare maakonna jäätmekava, mille 
põhjal hakkab jaam teenindama Muhu ja Ida-Saaremaa 
valdu.

● Piirkonna omavalitsustel soov teha koostööd, kuna paljud 
probleemid on sarnased (valdade ühiste kavatsuste 
protokoll)

● Koostöö tulemusena suurem võimalus saada projektidest 
raha, kergem ühiselt probleeme lahendada.



Eesmärgid

● luua jäätmejaam, mis kujuneb oluliseks Saare maakonna 
integreeritud jäätmehooldussüsteemi osaks

● jäätmejaama veetakse kokku tekkekohas sorditud ja 
sortimata jäätmed, mis:

– viiakse otse edasi mandrile (pakend, metall, jne);

– kasutatakse taasringluses (puit, biolagunev jääde);

– viiakse ladestamisele prügilasse.

● jäätmejaama ei rajata sorteerimisliini ega sinna ei 
ladestata jäätmeid.

● jäätmete valikkogumispunktide rajamine piirkonna 
suurematesse asulatesse



Rahastamine

● Alates 2002. aastast on jäätmejaama rahastamist toetanud 
Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi 
kaudu.

● Üldiselt on rahastamine toimunud suhteliselt ladusalt;
● Samas on esinenud ka tõrkeid, mille põhjuseks arusaam, 

et “vallad saavad püstirikkaks”. Seetõttu kärbiti esialgselt 
kavandatud projektikulusid ning ka hiljem tekkisid 
ajutised probleemid jaama rahastamises



Maasi Jäätmehoolduse OÜ

● Maasi jäätmejaama ühiseks haldamiseks ning koostöö
arendamiseks moodustasid  kuus Saare maakonna 
omavalitsust – Laimjala, Leisi, Muhu, Pöide, Orissaare ja 
Valjala 2005. aasta aprillist Maasi Jäätmehoolduse OÜ, 
mille peamisteks ülesanneteks on:

– Maasi jäätmejaamas opereerimine või selle tegevuse 

korraldamine

– valdade kohustuste ülevõtmine jäätmehoolduse 

korraldamisel.



Praegune seis

● Valmis on ehitatud jäätmete vastuvõtuplats, kuhu on 
rajatud laadimisestakaad, varikatusealune, lukustatav 
varikatusealune ohtlike jäätmete jaoks ja valvur-
vastuvõtja majake. Jäätmejaama territoorium on piiratud 
taraga ja olemas on valgustus.

● jäätmejaamas vastuvõtuplatsil puuduvad seadmed, mis 
praagiti välja esialgsest projektitaotlusest. Seadmete 
hankimiseks on kavas esitada projektitaotlused KIK-ile;

● Rahastamisest tingitud tõrgete tõttu lükkus käesolevasse 
aastasse ka kompostimisplatsi asfalteerimine.





Tulevik

● Jäätmejaama järk-järguline tööle rakendamine, sh. tihe 
koostöö mitmesuguste organisatsioonide ja ettevõtetega;

● Soodustada ja suunata elanikke enam jäätmeid 

taaskasutama, sh, valikkogumispunktide võrgustiku 

loomine ning teatud liiki jäätmete kogumiskampaaniate 

läbiviimine; 

● Maasi jäätmejaama edasi arendamine.



Tänan Tähelepanu Eest !


