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Miks loodi?

� 1995. aastal suleti Orissaare prügila, mille järel otsiti uut prügila asukohta

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

� Piirkonna omavalitsustel (Laimjala, Leisi, Muhu, Pöide, Orissaare ja 
Valjala vald) soov teha koostööd, kuna paljud probleemid on sarnased 
(valdade ühiste kavatsuste protokoll)

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

� 2005. aasta aprillis  moodustasid  kuus Saare maakonna omavalitsust –
Laimjala, Leisi, Muhu, Pöide, Orissaare ja Valjala Maasi jäätmejaama 
ühiseks haldamiseks ning koostöö arendamiseks Maasi Jäätmehoolduse 
OÜ



Maasi Jäätmehoolduse OÜ osanikvallad



Eesmärgid

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

� Jäätmejaamas hakatakse koguma tekkekohas sorditud ja sortimata 
jäätmed, mis:

− viiakse otse edasi mandrile (pakend, elektroonika, jne);

− kasutatakse taasringluses (puit, biolagunev jääde);

− viiakse ladestamisele prügilasse.

� jäätmejaama ei rajata sorteerimisliini ega toimu jäätmete ladestamist

� jäätmete valikkogumispunktide rajamine piirkonna suurematesse 
asulatesse



Maasi jäätmejaama rajamise 
rahastamine

� 2002-2006. a. toetas jäätmejaama ehitamist 78% ulatuses 
Keskkonnainvesteeringute Keskus keskkonnaprogrammi kaudu. 

� 2006. a. toetati konteinerite ja autokaalu soetamist 75% ulatuses ERDF-
programmi poolt.

� 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 jäätmejaam

� Jäätmejaama koosseisu (7600 m²) kuulub jäätmete vastuvõtuplats, kuhu 
on rajatud laadimisestakaad, varikatusealune, lukustatav varikatusealune 
ohtlike jäätmete jaoks ja valvur-vastuvõtja majake ja biolagunevate 
jäätmete kompostimisplats. Jäätmejaama territoorium on asfalteeritud,  
taraga piiratud ja valgustatud.

� Hiljem on ERDF-ile esitatud projektitaotlusega hangitud juurde konteinerid 
ja autokaal;

� Maasi jäätmejaam avati liigiti kogutud jäätmete vastuvõtuks 01.07.2006. a.

� Jäätmejaama operaatoriks on OÜ Prügimees



Muud ühistegevuse valdkonnad

MJ OÜ kaudu dokumendid: ühine jäätmehoolduseeskiri, ühine jäätmekava, 
arutelud hindade muutmise üle, jne

Ühise korraldatud jäätmeveo konkursi ettevalmistamine

Valikkogumissüsteemi ülesseadmine ja arendamine, kogumisringid, 

Teavitustöö, koolitused

Projektitaotluste kirjutamine (Neemi prügila sulgemiskava koostamine ja 
sulgemine, Orissaare prügila seire, Maasi jäätmejaama konteinerid ja 
autokaal, ohtlike jäätmete ring)



Probleemid

Ülevalpidamine ja äratasuvus

Maakondlik koostöö

Investeeringute vajadus ja võimalused nende elluviimiseks

Segane seadusandlus

...



Tulevik

� Konkursi teel jäätmejaama rendileandmine jäätmekäitlusettevõttele;

� Soodustada ja suunata elanikke enam jäätmeid taaskasutama, sh. 
valikkogumispunktide võrgustiku edasi arendamine ning teatud liiki 
jäätmete kogumisringide läbiviimine; 

� Koostöö edendamine erinevate ettevõtete ja institutsioonidega;

� Maasi jäätmejaama edasi arendamine.



Täname Tähelepanu Eest !


