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Viimase aasta jooksul on Veskimetsa-Mustjõe Selts tegelenud aktiivselt piirkonna heakorra ja liiklusohutuse parandamise ning kogukondlike ürituste korraldamisega. Selts teeb jätkuvalt head koostööd Haabersti linnaosa valitsusega.
Seltsi ettepanekul on ohtlikel ristmikel paigutatud juurde künniseid ja paigas ka esimene liikluspeegel. Olulisemaks tegevuseks viimase aasta jooksul on olnud läbirääkimised linnavalitsusega plaanitava Mustjõe jäätmejaama teemal ning
kogukonna huvide eest seismine ametkondades seoses jäätmejaama ehitusloa kohtuvaidlusega.
Ka sel aastal on tulemas suuremad ühisüritused: heakorratalgud, suvine puhvetipäev ja külapäev. Oleme alustanud kogukonna ajaloouurimuse korraldamist. Head lugemist!

Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama
kohtuvaidlus jõudis esimese kohtuastme
otsuseni
Kohtumenetlus Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama vastu on saanud esimeses kohtuastmes meie asumi
jaoks positiivse lahenduse! Tallinna Halduskohus rahuldas 18. märtsi otsusega kaebuse jäätmejaama
ehitusloa tühistamiseks. Infokirja väljaandmise hetkeks on teada, et linn kohtuotsust edasi ei kaevanud, seega
otsus ehitusloa tühistamiseks on nüüd ka jõustunud.
Kuna selts ise ei saanud kaebuse esitaja olla, sest MTÜ-l puudub jäätmejaama suhtes õigusriive, siis oli kaebuse
esitajaks seltsi liige, kelle kodu asub vahetult plaanitava jäätmejaama vastas. Selts tegi advokaadibürooga tihedat
koostööd kaebuse ettevalmistamisel. Kohtumenetlusega paralleelselt suhtlesime lisaks aktiivselt linna ametkondadega, eesmärgiga aidata saavutada kompromiss, kus seltsi seisukohad kogukonna huvides oleksid arvesse
võetud. Paraku kompromissiga linn nõus ei olnud. 15. veebruaril 2019 toimus kohtuistung, mille järel kohus otsustas, et ehitusloa väljastamine oli õigusvastane, kuna kaebuse esitaja oleks tulnud igal juhul ehitusloa andmise menetlusse kaasata. Kohus leidis, et linnavalitsus oleks pidanud kaaluma, kas muuta jäätmejaama juurdepääsu,
mahasõidu asukohta, liikluskorraldust või näha ehitusloas ette muid lisaabinõusid, et vähendada liiklusmüra ja
heitgaaside mõju.
Kuna otsust edasi ei kaevatud, siis ehitusluba tühistatakse. Jäätmejaama rajamise plaani korral peab linn taotlema uue ehitusloa, mille menetlusse peab kindlasti kaasama ka naabuses olevate kinnistute omanikud. See
võimaldab kogukonnal projektis paremini kaasa rääkida. Kohtuotsusest pikemalt saab lugeda seltsi veebilehel
http://vmselts.ee/teoksil/jaatmejaam/
Kohtutee saime ette võtta ainult tänu kogukonna annetustele. Oleme väga tänulikud kõigile annetajatele!
Kohtuostus ei taga, et jäätmejaama meie asumi piirile üldse ei tule, ent annab võimaluse kogukonna huvide eest
edasi seista. Selts jätkab suhtlust ametkondade ja linnaosavalitsustega, et jõutaks otsusele leida jäätmejaamale
sobivam asukoht.

TUULIKU TEE
SAAB KORDA!

Kogukond on muutumas aktiivsemaks
Kui eelmiste aastate kogukondlikud üritused on olnud asumiseltsi initsiatiiv ja
korraldus, siis on heameel tõdeda, et viimase aasta jooksul tekkisid kogukonnas
juba omaalgatuslikud ühistegevused naabruskonna elanike jaoks. Aktiivsete
lastevanemate eestvedamisel toimus suvel rahvarohke laste spordipäev ja
lasteasjade laat ning kohalike noorte algatusel oli asumis ka maailmakoristuspäeva aktsioon. Loodame väga, et uusi algatusi ühistegevusteks on
lisandumas!

Selts soetas toetuste abiga vahendeid
kogukonnaürituste korraldamiseks
Selts on Kohaliku Omaalgatuse Programmi rahastusega saanud eelmistel aastatel
toetusi välitelkide, välimööbli ja helitehnika soetamiseks ning teavitustrükiste tootmiseks.
2018. a. sügisvooru esitasime taotlused gaasisoojendajate, välitelgi tarvikute soetamiseks
ja infotrükiste tootmiseks. Mõlemad taotlused rahuldati. Gaasisoojendajaid, telkide
tugiraskusi ja telkide tagavaraseinu saame kasutada erinevate ürituste korraldamisel.
Infotrükiste toetusrahasid kasutame näiteks selle infokirja kogukonna inimesteni viimiseks
ja sel aastal kogukonnas toimuvate ürituste reklaamlehtede tegemiseks

Koostöö Haabersti Linnaosa valitsusega

Aasta jooksul on seltsi juhatus regulaarselt suhelnud Haabersti Linnaosavalitsusega (LOV) ning kohtunud
linnaosa juhtidega. Seltsi ja linnaosa vaheline hea koostöö on oluline, et asumi teemasid omavalitsusse viia ja
lahendusi leida. Seltsi ja linnaosa vahelises koostöös on käsil järgmisi teemad:
Külaplats: Koostöös seltsiga on tänaseks tehtud kena algus külaplatsile, kuhu on LOV poolt rajatud lava ja laste
mänguala. Kahjuks 2018. a. sügisel esitas Elering linnaosale kaebuse, kuna külaplats asub kõrgepingeliinide all.
LOV tõdeb, et külaplats rajati lähtudes Eleringi kinnitusest, et kõrgepingeliinid viiakse 2018 aasta jooksul maa alla.
Hetkel ei tohi selts üritusi sellel platsil korraldada. Otsime alternatiivi, kus kogukondlikke üritusi korraldada kuniks
liinid maa alla viiakse.
Künnised ja peeglid: Praeguseks on paigaldatud künnised Tuuleveski ja Veskimetsa tänavatele ja üks peegel
Mustjõe tänavale. Selts on esitanud nimekirja künniste ja peeglite vajadusest.
Looga peatuse platvormi, kõnnitee ja pori probleem: See mure saab lahenduse koos Paldiski mnt remondiga 2019. aastal. Peatus läheb ümberehitamisele, tööde lõpp on mais.
Ebapiisav valgustus ja turvalisus asumi tänavatel: Kergliiklusteest Õismäe poole on valgustid välja vahetatud
LED-ide vastu. Töö jätkub ka linnapoolses asumis. Selts kogub kogukonnast infot, kus on valgustusega probleeme ja edastab info LOVile. LOVi on jõudnud ka kaebus Ratsabaasi lähedal asuvast pimedast alast, millega
tegeleb Kommunaalamet. Võimalik, et sinna paigaldatakse lisapost 2019. aastal.
Asumis jalakäijate liiklusohutus ja võrdsete ristmike tähistused: selts on asumi liiklusohutuse teemal tõstatanud kõnniteede teema (Veskimetsa, Mustjõe, Humala, Tuuleveski/Tuuliku), juhtinud tähelepanu, et teemärgistus
on kustunud või halvasti nähtav, ka kergliiklustee märgid on kõverad ja korrast ära. Kõnniteede projekteerimine
Veskimetsa ja Humala tänavatel on lubatud lähijalal, selles osas teeb LOV koostööd Transpordiametiga.
Jäätmete konteinerid, lehtede vedu: "Teeme ära“ talgutele pakub linnaosavalitsus vahendeid ja lisakonteineri.
LOV pakub võimalusel välja ka biolagunevate jäätmete kogumiseks konteineri talgute ajaks. Linnaosavalitsus
plaanib paigaldada asumisse juurde ühe pakendikonteineri ning koerte väljaheidete kogumiskaste. Lisaks on seltsi
ettepanek organiseerida lehtede kogumiseks konteiner üheks nädalavahetuseks oktoobris või novembris.
Okste lõikamine: Selts kogub elanikelt ettepanekuid okste lõikamiseks kohtades, kus põõsaste või puude
oksad segavad nähtavust või liikumist ning edastab info linnaosavalitsusse.
Halla tänava haljasala: Linnaosa on teinud ettepaneku Halla tänava haljasalale rajada midagi, mis kogukonnale
meeldiks - kas viljapuu aed, mänguväljak, pallimängu plats vms. Ootame seltsi e-mailile info@vmselts.ee elanike
ettepanekuid.

Linn soovib asumiseltse kaasata Mustjõe oja
kaldakindlustuse projekt
linna arengukava koostamisel
Veskimetsa-Mustjõe Seltsi esindus osales Tallinna
linna poolt korraldatud arutelul, kuidas saavad asumiseltsid anda omapoolset sisendit linna juhtimisse.
Asumiseltsid tõid välja murekoha, et liikluskorralduse,
parkimise ja muu infrastruktuuri küsimustes linnakodanikke ei kaasata, ent need on teemad, kus on
oluline arvestada kohaliku elaniku heaolu ja arvamust.
Arutelul osalenud linna esindajad nõustusid, et asumi
elanike arvamus on linna planeerimises kasulikum kui
kõrvalseisja vaade ning erinevaid elanike seisukohti
tuleb arvesse võtta. Eelmisest aastast on ametis kaasamisnõunik, kelle eesmärk on kodanikke ja asumiseltse linnaplaneerimisse kaasata

Tallinna linn kavandab vee kvaliteedi parendamise ja
üleujutuste tõenäosuse vähendamise eesmärgil Mustjõe
kaldakindlustuse rajamist. Ehitus- ja projekteerimistööd
rahastatakse Euroopa Komisjoni Kesk-Läänemere programmist projekti HEAWATER raames ning alates projekteerimise etapist on kaasatud ka kohalik kogukond.
6. aprillil, toimus Mustjõe asumi elanikele mõeldud seminar „Mustjõe – hoiame linnajõge“, kus tutvustati planeeritava kaldakindlustuse rajamist Mustjõe ojale. Kaldakindlustuse rajamise ja setete eemaldamisega loodetakse
vähendada fosfori ja hõljuvainete kontsentratsiooni vees
ja üleujutuste tõenäosust oja valgalal. Töid plaanitakse
alustada sel suvel.

SELTSILT SAAB RENTIDA VÄLIÜRITUSEKS INVENTARI
Inventari rentimine on üks võimalusi teenida seltsile rahalisi vahendeid kogukondlike tegevuste arendamiseks.
Rendime kogukonna piires välja kahte suurt välitelki suurusega 4x6 m, pikki laudu ja pinke, helitehnikat ja
gaasisoojendajaid. Kui on soov rentida, siis palun võta seltsi kontaktidel ühendust tingimuste täpsustamiseks.

Kogukonnale suunatud üritused loovad ühistunnet!
Pane kuupäevad kirja
ja ole kohal kogu perega!

Veskimetsa-Mustjõe Selts on korraldanud juba kolmel järjestikusel
aastal Talvekohvikupäeva, kevadel "Teeme Ära" talgupäeva,
südasuvise avatud hoovide Puhvetipäeva ja augusti lõpul
Külapäeva. Igal aastal on olnud osalejaid üha rohkem ja muidugi
olete kõik oodatud ka selle hooaja üritustes aktiivselt kaasa lööma!

4. MAI - "TEEME ÄRA" TALGUD
Veskimetsa-Mustjõe Selts ootab elanikke üle-Eestilisel talgupäevale. Ootame
appi kõiki, kes hoolivad, et meie kodukoht oleks puhas, et loodust ja meie
elukeskonda ei reostaks praht. Tulge kogu perega!
Vali endale sobivaim talgukoht ja kohtume kell 11 kogunemiskohtadel:
Kõrgepinge-Piibelehe ristmikul (talgujuht Sander Schmidt),
Tuuleveski-Halla ristmikul (talgujuht Marti Magnus)
Pärituule-Tuuleveski ristmik (talgujuht Knut-Erik Kipper).
Kaasa võtta kindad ja soovitame ka võimalusel prahikoristust lihtsustavad vahendid (nt reha). Pärast talgutööd pakub selts külaplatsil kõigile sooja suppi,
teed ja kooki.
Registreerige oma osalemine ka "Teeme Ära" veebilehel!

29. JUUNI - PUHVETIPÄEV
Muudame jälle oma kaunid suvised aiad ja hubased terrassid üheks päevaks
kohvikuteks, kontserdilavadeks või laste mängualadeks! Avame puhvetid,
kirbukad või garaažimüügid ja kutsume naabrid ja külalised õuedele!
Olge julged kaasa lööma ja oma hoovis midagi sel päeval korraldama - see on
uskumatult lahe emotsioon, mida avatud hoovide päeval saab kogeda! Kui tahad
teha sel päeval oma kohviku, kontserdi või müügikoha, siis anna sellest
teada e-mailile info@vmselts.ee või helistades telefonile 5064348.
Oodatud on sel päeval külalisteks kõik külaelanikud, nende sõbrad, sugulased ja
kolleegid. Mida rohkem osavõtjaid ja külalisi, seda ägedam saab olema see päev!
Täpsemat infot kohvikute asukohtade ja tegevuste kohta jagame Facebookis,
veebilehel ja trükistena juba Puhvetipäeva lähenedes. Niisiis - kohtume
kindlasti Puhvetipäeval 29. juunil!

31. AUGUST - KÜLAPÄEV
Külapäeval naabritega kokkusaamine on juba oodatud traditsioon
suve lõpul. Sel aastal on külapäeva korraldamisel seltsil vaja lahendada
aga keerukas ülesanne - leida külapäeva toimumiseks uus koht. Vaatamata juba ilmet võtva külaplatsi rajamisele eelmisel aastal, selgus meile
ootamatult, et enne kõrgepingeliinide maa alla viimist ei tohi seal enam
avalikke üritusi korraldada. Siiski, oleme otsimas uut kohta ja kindlasti
ühine suvelõpu üritus korraldada. Pange kuupäev kalendrisse ja
kindlasti sel päeval me kohtume Külapäeval!

Oled pikajaline Veskimetsa või
Mustjõe elanik?
Selts on käima lükanud mõtte kokku koguda asumi ja
kogukonna ajaloo kohta memuaare ja pilte, mis annaks
huvitava tagasivaate asumi ajaloole ja elanike kunagistele
tegemistele. Kui sul on endal või su vanematelvanavanematel on kogukonna ajaloost jagada mälestusi ja
fotosid, andke endast märku e-mailile info@vmselts.ee või
helistage telefonile 5883 8505.

Sul on ideid kogukonna
tegevusteks või soovid
korralduses kaasa lüüa?

Kogukonna ühistes ettevõtmistes ja uute ideede
väljapakkumises, millega kogukonda siduda, saab
osaleda igaüks. Kui sul on mõtteid ja ettepaekuid
või pealehakkamist, et aidata kaasa meie asumi
kogukonna ühtsustunde kasvatamisele läbi
huvitavate ettevõtmiste korraldamise - võta julgelt
seltsiga ühendust!

MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts asutati kohalike elanike algatusena
2016. aastal eesmärgiga panustada kogukonda ühendavatele tegevustele
ning asumi elukeskkonna paremaks muutmisele. Seltsil on 29 liiget ja
senistes tegevustes on vabatahtlikult abiks olnud paljud asumi elanikud.
Selts on kõigis ettevõtmistes apoliitiline.

Selts koguneb aruteludeks iga
kuu kolmandal kolmapäeval kell
18 Sirge tn. 2 (Omavalitsusmaja). Kõik asumi elanikud, kel
huvi kohaliku elu teemadel
arutada, kel ideid ja tahtmist teha
Selts teeb asumi elukeskkonna parendamiseks ja kogukonna arendamiseks koostööd linnaosavalitsusega, koondab elanikelt saadud infot ja ideid seltsiga koostööd kodukandi elu
ning suhtleb ametkondadega laiema mõjuga ettepanekute ja murede osas. korraldamisel, on oodatud
Seltsi võimuses ei ole lahendada ametkondade vastutusalades olevaid
osalema (ette ei pea teatama,
probleeme, vaid juhtida tähelepanu laiemalt asumit ja kogukonda
võib lihtsalt kohale tulla).
puudutavatele teemadele.

Veskimetsa-Mustjõe Selts on mittetulundusühing. Tegevuskulud katame liikmemaksudest, annetustest ja inventari
rendi tuludest. Seltsi juhatus ja liikmed tegutsevad vabatahtlikult, töötasusid ei ole. Projektipõhiselt taotleme tegevuste
läbiviimiseks toetusi Haabersti linnaosa valitsuselt ja kodanikualgatusi toetavatest fondidest. Nii rahalisi kui mitterahalisi
toetusi kasutame ainult seltsi tegevuseks kogukonna huvides.
Kui Sul on soov ja võimalus seltsi toetada rahaliselt siis
palume annetused kanda arveldusarvele :
MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts, a/a
EE582200221065053318 (Swedbank)
MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts on kantud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja.

Kui soovid seltsi toetada mitterahaliste vahenditega
(korraldusvahendid, inventar, ruumid vms) või
soovid seltsi tegevuses vabatahtlikuna osaleda, siis
anna palun teada e-mailile info@vmselts.ee.

Kas tead, et ...
.. iga nädala teisipäeval peatub Mustjõe asumis Tallinna Keskraamatukogu raamatukogubuss Katariina Jee, kus
kohalikud elanikud saavad kodu lähedal imelihtsalt laenutada ja tagastada laenutatud raamatuid.
Raamatukogubussi saab külastada allolevatel kellaegadel:
Piibelehe tn 3 kell 17.55 - 18.20
Humala-Mureli nurgal parkimisplatsil kl 18.30 - 19.00
.. asumis paiknevad infotahvlid, kus selts ja linnaosavalitsus jagab kogukonda puudutavate sündmuste infot ning, kus
ka asumi elanikud ise ning ettevõtjad saavad teavitada kohalikke elanikke uudistest ja pakkumistest. Hoidke neil
infotahvlitel silma peal ja kasutage kuulutuste või naabruskonnale info jagamiseks!
Infotahvlid asuvad: Piibelehe tn ja kergliiklustee ristumiskohas, Veskimetsa- Tuuleveski nurgal, TuuleveskiHalla ristmikul ja Humala-Rõika tn ristmiku kõrval haljasalal.

KUIDAS SELTSIGA ÜHENDUST VÕTTA?
Oleme avatud kõigi elanike ideedele ja mõtetele, kuidas selts saaks parendada meie eluolu ja teha kogukonna
jaoks kasulikku. Võta meiega ühendust kas kirjutades või helistades alljärgnevatel kontaktidel:
Kirjuta e-mailile info@vmselts.ee
Saada kiri aadressile Rohumaa 7, Tallinn
Helista 58136404 või 5064348
Saada sõnum seltsi Facebooki lehe või kodulehe www.vmselts.ee kaudu
Jälgi seltsi Facebooki lehte: Veskimetsa-Mustjõe Selts (www.facebook.com/veskimetsamustjoe)
Kogukonna uudistega kursis olemiseks liitu Facebookis asumi grupiga: Veskimetsa/Mustjõe (Tallinn)
(www.facebook.com/groups/veskimetsa/)
Veskimetsa-Mustjõe Seltsi väliürituste korraldamise inventar (telgid, pingid, lauad, gaasisoojendajad, helitehnika) ning
2019 aasta infotrükiste tootmine on rahastatud Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest.

