
Puhvetipäev toimub 8. augustil 2020 kell 12-19, mil on taaskord avatud Veskimetsa ja Mustjõe asumi
kaunid suvised aiad ja hubased terrassid, et kutsuda naabrid ja külalised hoovikohvikutesse, kodustele
kirbukatele ja õuekontsertidele! 
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
Puhvetipäeval. 
Korralduses arvestame sel hetkel kehtivate avalike ürituste reeglite ja soovitustega, millest anname teada
osalejatele ja külalistele.
Niisiis - kohtume kindlasti Puhvetipäeval 8. augustil!

VESKIMETSA-MUSTJÕE
SELTS
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VESKIMETSA-MUSTJÕE
SELTS

2020. aasta juunis täitus Veskimetsa-Mustjõe Seltsil neli aastat aktiivset tegutsemist. Hea meel on tõdeda, et selts
on endiselt tegus ja seltsi kuuluvad aktiivseid liikmeid, kellel on entusiasmi ja motivatsiooni asumis kogukonda kokku
tuua ja seista meie naabruskonna elukeskkonna eest.  Seltsi esindajad on aktiivselt suhelnud ametkondade ja
linnavalitsusega asumi heakorra ja liiklusohutuse teemadel. Veskimetsa-Mustjõe Selts, nagu palju teisedki
asumiseltsid, on kujunenud Tallinna linnaplaneerimisel ja juhtimise usaldusväärseks partneriks, kelle arvamust
küsitakse ning kel on võimalus edastada kohalikke muresid, ootusi ja ettepanekuid ametkondadesse. 

Käesolev aasta on olnud igatepidi eriline ja teistmoodi. Kuna sel aastal
jäi talv ära, ilmaolud olid kesised ja ettearvamatud, siis olime sunnitud
talvekohvikupäevast sel aastal loobuma. Ootasime talgupäeva, ent
viirusega seotud kriisiperiood tegi plaanidesse muudatuse.
Traditsiooniliselt juuni lõpus  toimuv Puhvetipäev oli välja kuulutatud, ent
kuna oli teadmata, millised on selle hetke võimalused rahvarohket üritust
korraldada, võttis selts vastu otsuse Puhvetipäev korraldada 8.
augustil. Seoses Puhvetipäeva edasiliikumisega otsustasime sel aastal
Külapäeva mitte pidada, sest üritused oleks toimunud liiga lähestikku.
Lisaks, külaplatsi kasutamine seoses kõrgepingeliiinidega ei ole endiselt
lubatud. Loodame, et järgmise aasta augustiks on liinide maa alla viimise
tööd lõpetatud ning meil õnnestub külapäeva korraldamise traditsiooni
jätkata.

Head Veskimetsa-Mustjõe elanikud - ootame julgelt oma hooviga Puhvetipäeval kaasa
lööma! Avage kohvik, korraldage meelelahutusüritus või kirbukas. Registreerimiseks
kirjutage e-mailile info@vmselts.ee või täitke registreerimisvorm, mille leiab Facebookis
lehelt "Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäev" või veebilehelt www.vmselts.ee.

TEIE KÄES ON VESKIMETSA-MUSTJÕE SELTSI JÄRJEKORDNE INFOKIRI, MILLEGA
TOOME ASUMI ELANIKENI INFOT SELTSI TEGEMISTEST JA UUDISEID ASUMIS
TOIMUVA KOHTA

 Veskimetsa-Mustjõe Selts on korraldanud alates 2016. aastast kogukonnale suunatud
ühisüritusi, millest on saanud juba traditsioon: Talvekohvikupäev, "Teeme ära" talgud,
Puhvetipäev ja Külapäev. 

PUHVETIPÄEV TOIMUB! KOHTUME 8. AUGUSTIL!



Eleringilt on laekunud informatsioon, et kõrgepingeliinide maa alla
paigaldamine Veskimetsa piirkonnas lõppeb detsembris 2020.
Selle tähtajaga on lepingud:
- Veskimetsa-Harku L011 õhuliin kaabelliiniga lõigul Veskimetsa 
 AJ – mast 21Y ja 
- L012 110 kV õhuliin kaabelliiniga lõigul Kadaka AJ – mast 21Y
- Kadaka-Veskimetsa L004 110 kV õhuliin kaabelliiniga.
Veskimetsa-Kopli L161 110 kV õhuliin demonteeritakse lõigul Mast
20Y (Merimetsa tee juures) kuni Kopli AJ eeldatavasti 2021
lõpuks. 
Seltsi huvi oli liinide osas seoses külapäeva või teiste ürituste
korraldamisega külaplatsil, mida enne liinide maa alla viimist
korraldada ei tohi.

Kõrgepingeliinid maa alla

Veskimetsa-Mustjõe Seltsi esindajad on linnaosavalitsusega olnud heas koostöökontaktis alates seltsi
loomisest. Selle aasta veebruaris külastasid seltsi esindajad linnaosavalitsust, kus neid võttis vastu
linnaosa vanem Andre Hanimägi ja linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov. Arutati ning tuletati
meelde juba tuttavaid teemasid:

- Jäätmejaam: projekt on pandud pausile, otsitakse lahendusi. Selts hoiab ka ise linna tegevustel
silma peal, aga linnaosavalitsus lubas teavitada, kui tuleb uus plaan päevakorda.
- Külaplats: lepiti kokku, et selts annab linnaosavalitsusele märku, kui muru vajab niitmist. Samuti
tuletas selts meelde, et lava kauem vastupidamiseks tuleb miskit ette võtta läbikasvava muruga.
Külaplatsile elektrit linnaosavalitsus sel aastal veel ei lubanud. Loodame, et saame selle ajaks, kui
võime külaplatsil (pärast liinide maa alla viimist) uuesti üritusi korraldada.
- Talgud: linnaosavalitsus oli nõus ka sel aastal talgutega seoses aitama, kuid eriolukorra tõttu jäi
üritus ära.
- Pakendi- ja muude jäätmete konteinerid: lepiti kokku, et konteinerid võib asumisse käidavasse
kohta paigaldada, aga konteineri asukoht ei tohi elanikke häirida (müra, prügi lendlemine jm tegurid).
- Peeglid ja künnised: selts on saatnud nimekirja asukohtadest, kuhu võiks liiklusturvalisuse huvides
paigaldada peeglid. Linnaosavalitsus koos Transpordiametiga sõitis need kohad läbi ja leiti, et peegel
paigaldatakse vaid Halla ja Tuuleveski nurgale - on terav nurk ja kõrge põõsastik. Künniste osas lubati
maksimaalselt kaht künnist, ent hea meel on tõdeda, et tänaseks on Humala ja Mustjõe tänavatele
juba kolm künnist valmis. 
- Teekattemärgistused: linnaosavalitsus palus meil endil kontakteeruda Transpordiametiga, et
värskendataks võrdsete teede ja jalakäijate märgistust. Selts on Transpordiametile teinud pöördumise
ning amet on lubanud teekattemärgistust uuendada. 
- Liinialused alad: selts küsis, mis saab liinialustest aladest. Kas need müüakse kruntideks, saab
sinna teha spordiväljakuid, haljastust? Võsastumist ei poolda. Linnaosavalitsusel selget plaani veel
polnud, kuid nad ootavad elanike ettepanekuid. 

Seltsi ja Haabersti linnaosa-
valitsuse koostöö on hea



Mis teoksil? Inimtegevus on Mustjõge mõjutanud alates 17. sajandist, mil asuti kuivendama Kristiine
heinamaid. Sellest ajast sai alguse jõesängi muutmine, sirgendamine ja süvendamine. Mustjõe oja saab
alguse Mustamäe nõlvalt ja voolab läbi linna Kopli lahte. Kunagisest mitmeharulisest jõest on tänaseks
suur osa torus ja vaid viimane 1,3-kilomeetrine lõik enne merre suubumist voolab avatud sängis.
Mustjõe oja peamisteks probleemideks on üleujutused, erodeeruvad kaldad ja halb vee kvaliteet. Nende
probleemide tõttu on võetud Mustjõe oja Tallinna pilootalaks Heawater projektis, mida rahastatakse
Euroopa Liidu Interreg Kesk-Läänemere programmist. Heawater projekti tulemusena loodetakse
vähendada kallaste erosiooni, üldfosfori kontsentratsiooni vees ja leevendada üleujutusriske.

Kuidas projektiga läheb? Projekti koordinaatori Tiia Pedusaare sõnul oli veebruari lõpuks 40% Mustjõe
kaldakindlustust rajatud. „Ees on Ojaveere truubi rajamine, mis on üks keerukamaid töid. Ehituse algus
oli veidi heitlik nii parima tehnilise lahenduse leidmise kui ka vihmase sügise tõttu. Samas soe talv on
ehitustegevust hästi soosinud ning oleme ehitusega ajakavas.” Pedusaar lisab, et väga suuri ootamatusi
ega üllatusi ei ole projekti jooksul ette tulnud. „Teadsime, et nõukogude ajal uputati jõkke päris palju
prügi ja kallaste profileerimisel ning setete eemaldamisel tuli see nüüd päevavalgele. Tore on olnud see,
et valdav osa kohalikust elanikkonnast on olnud mõistev ja toetav. 
Ehitustegevust on nautinud ka kohalik pardipere, kes on meie tegevusest kasu lõiganud: oja nõlvade
profileerimine tõi välja taimejuuri, mis on nende talvist söögilauda rikastanud. Pardid on nautinud kuiva
sängi veelaskmist nagu lapsed veepargis veetorust alla liuglemist. Ja kaldakindlustusega oja lõike ei
pelga pardid sugugi!”

Kuidas on mõjutatud meie pardid? Lisaks andis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti
looduskaitse juhtivspetsialist kommentaari, mis puudutab meie sinikael-parte: väike on oht, et pardipojad
jääksid kinni kaldanõlvadele paigaldatud kivikorvidesse, kui arvestada kivikorvi võrguavade suurust ning
asjaolu, et noored pardipojad on hea ronimisvõimega. Ent hetkel otsivad pardiemad tõenäoliselt
poegadega pigem veekogu, kus oleks veetaimi söögiks. Mustjõe oja põhi on ehitusalas settest
puhastatud, veetaimestik peaaegu puudub ning seetõttu leiavad pardid söögipoolise pigem ojja
suubuvatest kraavidest, näiteks Kõrgepinge tänava paralleelne kraav.

Amet teavitas ka ehitajat sinikael-partide võimalikust pesitsemistest Mustjõe oja läheduses ning on
andnud suunised pöörata erilist tähelepanu sellele, kui pardipojad peaksid hätta jääma. Lisaks saab
kindlasti noortele lindudele abiks olla ka kohalik kogukond, pöörates tavapärasest enam tähelepanu
kodu ümbruses toimuvale. Ehitusajal on sinikael-pardid kolinud mõneks ajaks minema, aga kuna
kivikorvid settivad aja jooksul täis, kivikorvi võrgule kamardub pinnas ning hakkab kasvama
kaldataimestik, saab tulemuseks olema loomulik veekogu kallas taimestikuga, mis on partidele taas
mõnus elupaik. 

Mis saab aga Mustjõe kaldaile loata ehitatud rajatistest? „Otseselt oja äärsele linnamaale ehitatud
aedu, kuure, kompostihunnikuid, lillepeenraid jne linn likvideerima ei asu,” kinnitab Pedusaar. Ka puid ja
põõsaid üritatakse maha võtta võimalikult vähe: lõigatakse ainult neid puuoksi, mis jäävad kalda kohale,
ning seda osa võsast, mis kalda nõlva profileerimisel jäävad ette.
Kuna Mustjõe suubub Kopli lahte, siis paraneb ka Stroomi ranna suplusvee kvaliteet lähiajal.
Kokkuvõtlikult näeb projektlahendus ette setete eemaldamist, kaldanõlvade täitmist ning looduslikust
materjalist kaldakindlustuse rajamist ca 700 m ulatuses Marja ja Mustjõe tänavate ristumisest kuni
Paldiski maanteeni, milleks on kivimadratsid. Lisaks ehitatakse Ojaveere tänavale uus truup, mille
tulemusena suureneb oja veeläbilaskevõime. Kivikindlustusest kõrgemal asuvad nõlvapinnad ja oja
kaldaperved murustatakse heinaseemnekülviga, nii et moodustuks tugev rohukamar, mis püsib ajutiselt
üleujutatuna suurvee ajal. 

Mustjõe kaldakindlustus valmib hiljemalt käesoleva aasta augustis, Heawater projekt ise lõpeb
veebruaris
2021. Heawater projekti laiem eesmärk on puhtam Läänemeri.

Kuidas on edenenud 
Mustjõe korrastamise projekt?

Projekti tegijad ootavad kohalikult kogukonnalt vanu fotosid Mustjõest,
mis aitaks oja ajalugu dokumenteerida ja illustreerida. Pildimaterjali
asjus palume võtta ühendust: Tiia.Pedusaar@tallinnlv.ee



Seltsi juhatus kohtus Tallinna 
Linnavolikogu esimehega

Jäätmejaam ja selle mõju meie elukeskkonnale ja asumile. 15 aastat tagasi kinnitatud detailplaneering
ei kanna tänapäevaseid väärtuseid.  Veskimetsa-Mustjõe piirkonda tuleks väärtustada rahuliku
elukeskkonnaga aedlinnana. Saime kinnituse, et sellel aastal ei toimu jäätmejaama vaates kindlasti
midagi, sest linnal selleks raha ei ole eraldatud.  Kuna Paljassaares asuva jäätmejaama külastatavus
on pigem madal, siis soovitasime sellele rohkem reklaami teha.
Detailplaneeringute kinnitamine ja arendused üldises plaanis, et info uute projektide kohta liiguks
paremini ja jõuaks ka seltsini.
Koostöö praeguse linnaosavanemaga.
Linna toetused asumiseltsidele võiksid jaguneda võrdsemalt. Näiteks tõime kogukondlikud üritused
Õismäel, mille puhul tehakse väga suuri kulutusi.

Veskimetsa-Mustjõe Seltsi juhatuse liikmed olid kutsutud 3. märtsil 2020 kohtumisele Tallinna
Linnavolikogu esimehe Tiit Terikuga, kes soovis Tallinnas tegutsevatest asumiseltsidest rohkem teada
saada, et edendada koostööd ja leida viise elanike kaasamiseks.

Andsime ülevaate seltsi tegevusest ja tõime välja meie jaoks olulised teemad:

Hr. Terik soovis omalt poolt teada, kui palju soovib meie selts olla kaasatud ülelinnaliste teemade
aruteludes. Peale asumiseltsidega kohtumisi otsustab ta, millises formaadis edaspidine koostöö võiks
toimuma hakata. Ühtlasi oli volikogu esimees huvitatud sellest, kuidas meie selts tegutseb. Ta oli väga
üllatunud, et selts annab välja infokirja ka paberkujul ja ei piirdu suhtluses elanikega ainult elektrooniliste
kanalitega. Samuti kiitis ta meie initsiatiivikust ühisürituste korraldamisel ja head koostööd
linnaosavalitsusega.

Jäätmejaama osas on seis olnud muutumatu pärast detsembris toimunud
kohtumist Tallinna Linnavalitsusega Paljassaare jäätmejaamas. Sel
kohtumisel oli linna esindajaid kohal mitmeid, sealhulgas abilinnapea Aivar
Riisalu, Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi, Tallinna
Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark ja Tallinna Ettevõtlusameti juhataja
Kairi Vaher. Veskimetsa-Mustjõe elanikke oli kohal ca 30 inimest ja
elanike vastuseis jäätmejaama ehitamisele Veskimetsa-Mustjõe
elamupiirkonda oli väga tõsine.

Väga paljud elanikud ja ka meie piirkonna osade ettevõtete esindajad
avaldasid oma arvamust ning välja sai toodud kõik ka juba eelnevalt meie 

Jäätmejaamast

poolt esitatud mõjud ja argumendid: liiklusohutuse oluline halvenemine, liiklustiheduse hüppeline kasv,
müra tekkimine ja sellest tulenev häiriv mõju elanike igapäevaelule, kõnniteede puudumine,
nädalavahetuste rahu rikkumine, tolm, lendlev prügi, autode järjekord, kuna on oodata 400-500 autot
päevas jm.

Tõsist argumenti linna poolt, et miks just see asukoht hea oleks, me ei saanud. Antud asukoht ei ole
kuidagi hea ligipääsuga, kuhu elanikel oleks mugav jäätmeid tuua. Ehitus oleks kallis ja jaam väga piiratud
kasutusajaga, elanikele sellises asukohas jäätmejaama kasutamine ebamugav. Piiratud võimalustega
jäätmejaama loomine Mustjõe 40 asukohas ei täidaks ka oma eesmärki, sest jäätmete mahtude kogumine
oleks samuti piiratud. Elanike selge seisukoht oli, et elamupiirkonda jäätmejaama loomine ei ole kuidagi
võimalik ega loogiline. Juba oma olemuselt on jäätmejaama paiknemine elamupiirkonnas vale. Neid kõiki
aspekte lubas linnavalitsus koos oma ametitega nüüd arutada. Samuti lubas linnavalitsus, et enne uute
otsuste tegemist ehitusluba ei taotleta ja kindlasti kohtutakse elanikega uuesti.

Kokkuvõttes võib öelda, et kohtumine oli intensiivne ja igati konstruktiivne. Jäi mulje, et ka Tallinna
linnavalitsus tajus paremini olukorra tõsidust, et elamupiirkond ei ole ühele jäätmejaamale kuidagi sobilik
koht. Kas Tallinna Linnavalitsus seekord elanike ka päriselt kuulda võtab, näitab tulevik. Kui selts saab
lisainfot, siis kindlasti kaasame kogukonna elanike ning võitleme jäätmejaama vastu edasi.

Jäätmejaama kohtuasja jaoks kogutud annetused on seltsi raamatupidamises sihtotstarbelisena
ootel järgmiste jäätmejaama asjus kohtukulude katmiseks. Kuna esimese kohtuastme otsusega
koos saime enamus tehtud kuludest tagasi, siis annetajad, kes soovivad oma annetuse tagasi
saada, palun andke sellest märku seltsi kontaktidele.



Veel saja aasta eest asus tänase Tallinna aladel kokku mitukümmend
jõukate linnakodanike kaunist suvemõisa, millest osa elab edasi
kohanimedes. Üks neist oli Paldiski maantee 82 alal asunud Mustjõe
suveresidents, mille rajas Suure Gildi vanem Johan Christian Gernet
Mustjõe talupoja Berend Thomassohni maast eraldatud ja määramata
ajaks rendile võetud maa-alale 1780. aastal. 

Mustjõe vanimaks ehitiseks on aga tõenäoliselt samal aadressil, Paldiski
maantee kolmanda verstaposti lähedal asunud kõrtsihoone, mis on
kandnud erinevatel aegadel erinevaid nimesid. 1585. aasta kaardil
tähistas kõrtsi koos sinna juurde kuulunud talumaadega nimi Swartle
Bäck, 1808. kaardil oli nimi Musteggi kartsma ehk kõrts. Väidetavalt oli
kõrts 20. sajandi alguses Mustjõe kandi elanikele suur probleem, sest seal
käisid pidutsemas ka kaugemate piirkondade elanikud. 

Aastail 1799–1808 tegutses endise Mustjõe suvemõisa territooriumil
riidevärvimise ja trükkimise töökoda, mis suleti kontinentaalblokaadi
(Euroopat valitsenud Napoleoni algatatud Mandri-Euroopa blokaad
Inglismaa vastu) tõttu. 1809. aastal omandas endise suvemõisa arst
Samuel Reinhold Winckler, kelle eestvedamisel töötas seal aastatel
1813–1885 esimene Eesti vesiravila. Carl Ludwig Bergmann, kes oli
mõisa omanik 1880. aastatel, rentis mõisas välja suvekortereid. Enne
esimest maailmasõda kuulus mõis Villem Tuurmannile, kelle pärijad
müüsid selle hiljem Tallinna linnavalitsusele. Aastate jooksul on
suvemõisa külastanud mitmed tuntud isikud, näiteks kirjanik August
Kotzebue, kelle asutatud Tallinna esimese teatri ehk Revaler Liebhaber-
theateri etendusi toimus ka suvemõisas. Seal on puhanud ka luuletaja
Lydia Koidula.

Linnapiiri muutumine 1817. aastal mõjutas Mustjõe asulat tugevasti, sest
selle tulemusel asula poolitati. Sel ajal kasvas Tallinn pidevalt, eriti
hoogsalt tööstusrevolutsiooni ajal 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses,
kui hakati suvemõisate territooriume tükeldama ning ehituskruntidena
linnakodanikele müüma, mille tõttu hakkas piir suvemõisate ja uhkete
villade vahel hägustuma. 

Aastatel 1920-1921 ehitati Mustjõele mõned majakesed, kuhu asusid
elama sealsete heinamaade rentnikud. Peamiselt olid need voorimehed,
kes talliruumide kõrge üüri tõttu linnast välja kolisid. 1923. aastal avati
Mustjõe töölistemaja, kus oli kortereid 10 perekonnale. Samal aastal
alustati munakivisillutise rajamist Paldiski maanteele Mustjõe ja Harku
järve vahelisel lõigul, kuna tee oli sel lõigul vihmastel aegadel porine ja
koormad kippusid kinni jääma.

Linnapiir püsis Mustjõe asula ja Tallinna vahel 1950. aastate lõpuni.
Nõukogude ajal ehitati Mustjõe piirkonda hulgaliselt üksikelamuid, lisaks
rajati sinna sõjaväeosa. Kuna suur osa vanadest suvemõisatest polnud
kaitse all, lammutati nõukogude ajal enamik ajaloolisi hooned. Asumite
piiride määramisel 1991. aastal liideti Mustjõe asumiga ka osa Lillekülast.
Kanalisatsioonivõrgustiku puudumine oli väikeelamurajooni elanike
pikaajaliseks mureks, mis lahendati alles 2008. aastal. 1940. aastal rajati
asumisse Vabariiklik Sanitaar-Epidemioloogia Jaam, millest tänaseks on
saanud Terviseamet. 

Kadaka tee asfalteerimine 1960-1970

Haabersti kool  1955

Veskimetsa-Mustjõe Seltsi üheks tegutsemise eesmärgiks on kaasa aidata kogukonnal
oma kodukanti paremini tundma õppida. Oleme algatanud mõtte koguda asumi ja
kogukonna ajaloo kohta mälestusi ja pilte, mis annavad huvitava tagasivaate meie
asumi ajaloole ja elanike kunagistele tegemistele. 

Mustjõe asumi ajaloost

Eramud Veskimetsas 1975
Allikad: Robert Nerman, Jaak Juske, Vikipeedia, internet.



Asum on nime saanud Mustjõe järgi, mis saab alguse Mustamäelt Lepistikust ja suubub Kopli lahte. Oja
nimi tuleneb sellest, et vanasti nimetati kõiki väikseid ojasid „mustadeks”. Mustjõe eestikeelset varianti
„must jöggi” kirjeldab senistel andmetel esimest korda Edmund Russow aastal 1862. Saksakeelsed
variandid pärinevad märksa varasemast ajast – Schwartenbecke (1561) ja Schwartzen Beck (1661).

Samuel Waxelbergi 1688. aastal koostatud Tallinna linnaplaanil asus hilisema Mustjõe suvemõisa kohal
Happels Hofi nimeline suvemõis. Teisel pool Paldiski maanteed asunud hoonestus kandis nime
Schwartenbäch. Osa uurijaid, näiteks Gustav Vilbaste, on pidanud seda Mustjõe külaks.

Paldiski maantee 94a turg 1992

Kuidas Mustjõe nime sai?

Stroomi ranna nimi tuleneb Bengt Fromhold Strohmi poolt 19. sajandil rajatud kõrtsi nimest, mille asukoht
jääb tegelikult Paldiski maantee äärde. Kõrtsi juurest viis tee Merimetsa asumi kohale jääva supelrannani ja
nii hakkas rahvas kohta Stroomi rannaks kutsuma. Korralikum tee viis randa tegelikult praeguse Humala
tee vastast ning seda kasutasid ümberkaudsed loomapidajad lehmade karjateena.

Mustjõe asumi vahetus läheduses, Mustamäe tee 20 asus Charlottenthali mõis, millest on alles vaid jupike
parki. Charlottenthalis asus liimitehas, millest tuleb Liimi tänava nimi. Sarnaselt Löwenruh’le korraldati
Charlottenthalis suveperioodil mitmesuguseid vabaõhupidusid. Löwenruh’ suvemõisa juurde kuulus ka
äädika- ja salpeetritööstus ning tänaseni on seal säilinud kalatiik. 

Tänase Maa-ameti kohal Mustamäe tee 51 asus Marienhtal ehk Annehof, kust kohaliku pärimuse järgi viis
Mustjõele tee, mida inimesed hakkasid Maria ehk Marja teeks nimetama. Mustamäe tee 4 (praegune
Talleksi maja) asunud Blankenthalist pole samuti midagi säilinud, ent vanimad sealsed puud võivad olla
pärit mõisa ajast. Muide, Blankenthali suvemõis sai laiemalt tuntuks kartuli sordiaretusega, lisaks rajati
mõisa kõrvale konservivabrik, kus toodeti „Tallinna kilu” ja sprotikonserve. 

Allikad: Robert Nerman, Jaak Juske, Vikipeedia, internet.

Põhjasõja-aegsed rüüstamised, epideemiad ja elanike lahkumine
koos Rootsi vägedega vähendasid märgatavalt Mustjõe piirkonna
elanikkonda. 1726. aasta vakuraamatu andmeil oli Haabersti
mõisale kuulunud Mustjõe külas seitse majapidamist, 1739. aasta
andmeil oli külas kaheksa ja 1744. aastal 10 majapidamist.

Oled pikajaline Veskimetsa 
või Mustjõe elanik?
Kui sul endal, su vanematel või vanavanematel on jagada pilte või
memuaare, siis võta ühendust seltsiga Facebooki sõnumites, e-postil
info@vmselts.ee või helista tel 550 5630

1,4 km2 suurune Veskimetsa asum sai nime Veskimäel kasvava
metsa järgi. Asumi kõige vanemaks ehitiseks oli tuuleveski, mis
asus praeguse Tallinna loomaaia territooriumil Veskimäel.
Tuuleveski kuulus Haabersti linnamõisale ning tänaseks on vana
tuuleveski kohale ehitatud uus. 1868. aastal loodi asumisse
vallakool, mis suleti aastal 1962. Koolimajas tegutses pikka aega
ka Haabersti vallamaja. Loomaaed kolis Veskimetsa aastal 1983,
kusjuures esialgu kasutati loomapidamiseks endisi
sõjaväeladusid, sest pärast Moskva olümpiamänge oli 10 aastaks
keelatud uute kultuuri- ja spordiehitiste rajamine. Mustjõe asumi
pindala on 1,79 km2. Mustjõe pikkus on 1,5 km ja enamus sellest
ojast on praeguseks suunatud maa alla. Muide, Mustjõe vett
tarvitati joogiveena veel 1950. aastatel, kuid asustuse
tihenemisega ja pärast tööstushoonete rajamist muutus vesi
joogikõlbmatuks.

Veskimetsa ja Mustjõe asum tänapäeval

Mustjõe ümbruskonna ajalugu



* Loomapidamine ja põllumajandus olid siinkandis moekad tegevused. Meie
majapidamises viljeleti küüliku-, nutria-, kana-, pardi- ja kalkunikasvatust.
Nutriaperioodil pargiti kuskil Veskimetsa pool nahku, minu vanaema suutis neist
kraesid õmmelda, keegi tegi ka mütse. Ka mina olin sunnitud kooli ajal kandma
nutrianahkse kraega vanamehelikku talvemantlit. Piinlik oli :-) Nutriatele tuli ehitada
närimiskindlaid puure, selleks kasutati eterniiti. Puitdetailid põimiti traatvõrku, kuid
loomad suutsid end sealt ikkagi aeg-ajalt välja närida. Siis tuli neid mööda kuuri –
või veel hullem – mööda küla taga ajada. Haardeulatusse jõudes pidi haarama
eluka sabast ja ta kiiresti üles tõstma, sest hambad on nutrial teravad nagu kopral.
(1980ndate algus)

* Humala tänava keskel olevale heinamaale tõi keegi oma hobuse sööma. Minu isa
Arvo läks ühel päeval linna ja hüppas heleda ülikonnaga hobuse selga ning
ratsutas Võidu Väljakule. Mis hobusest sai, ei tea, küllap kappas koju tagasi. Isa
pidi püksid pärast ära viskama, sest miskil moel said need saduldamata hobuse
turjast rikutud. (1960ndate keskpaik)

* Kommunaari ja Norma tehaste lähistel olid prügimäed, kust võis leida eluks
vajalikku tööstusrämpsu - praak-saapataldu, kummijääke, plastdetaile ja muid
vidinaid. Olmerämpsu oli tollal vähe või ei olnud üldse, sest inimesed kasutasid
kõik ära. Millest me räägime, kilekotid olid ju siis defitsiit! (1970ndad)

* Tänavatel jooksid kitsed, harvemini ka põdrad. Üks põder kukkus Laki tänaval
asunud Solgi-Neevasse ja uppus. Mitte vee sügavuse, vaid siiski väsimuse ja
peataoleku tõttu. Solgi-Neeva oli oma nime vääriline ja haises isegi Stroomi ranna
poole voolates, kus ta betoonplaatidega kinni kaetud oli. Oja jooksis paralleelselt
Laki tänavaga, Marja tänava poolt vaadates paremat kätt. (1970ndad)

* Marja tänaval olid kaks suurt autobaasi: üks siniste kabiinidega sõjaväestatud
tsiviilautobaas ja teine päris sõjaväeosa, kaitsevärvi kabiinidega. Humala ja Marja
tänaval kihas metsik liiklus, pikkade haagistega veoautod kihutasid hommikust
õhtuni, keerutasid kruusateelt halli tolmu üles ning seetõttu tänavapoolsetest
marjapõõsastest vilju ei nopitud. Kuna autosid vuras maja eest mööda palju, sai
lapsena neid loendatud ja kui igavaks läks, siis täitsime Orto plastpudeleid veega
ning pritsisime autosid. Vahel juhtus, et mõnel juhil oli küljeaken lahti – siis järgnes
tolmune äkkpidurdus ja aknast välja viskuv rusikas. Meie olime selleks ajaks juba
põksuvate südametega tagaaias. (1970ndate lõpp)

OMA MÄLESTUSED MUSTJÕE ASUMIST 
pani kirja AARE ARNDT Humala tänavalt

* Raudteel sõitsid kaubarongid. Relssidele sai asetada killustikukive ja
kopikaid. Esimestest sai valget pulbrit, teistest imeõhukesi metalllärakaid.  (u
1980)

* Piibelehe tänaval elas nõid. Uskusime tõesti, et tegemist on nõiaga (andku
see vanainimene meile andeks, kui ta seda ei olnud!). Maja paiknes kaugel
hoovi tagaosas ja tänavalt vaadates oli see umbes nagu Black Sabbathi
esimese plaadi kujundus. Lisaks kõrge puu, mille peaaegu igal oksal istus
kass. Käisime aegajalt nõida välja ajamas. Hiilisime aeda ja viskasime kiviga
vastu ust. Nõid tuli välja ja loopis kive vastu ning ta hääl kaikus kimedalt.
Ükskord sai nõia poeg mu sõbra kätte ja tiris ta kõrvupidi tema vanemate
juurde. Igal juhul ei olnud tegemist päris maise ega õige asjaga. (u 1980)

* Kui loomaaed Veskimetsa kolis, sai sisse aia alt sisse ronida, sest
maapinnast oli aed poole meetri kõrgusel. Vist polnud vundament valmis.
(1983)

Heinategu Humala 18
ees, vaatega Standardi
poole. 1960.ndad

Humala 18 elanik Arvo
Arndt (1937-1997),
1960.ndad

* Lähim toidupood oli tilluke Humala pood.
Parimatel aegadel töötas seal paralleelselt kaks
kassat pluss viinalett, samal ajal kui Marienthali
Selveris tänapäeval tihti vaid üks kassa avatud. Oli
veel vana Marja pood, mis asus praeguse kasiino
kohal ning Mustjõe pood, mis oli kuskil raudtee
läheduses. (1980ndate keskpaigani)

Humala 18 aiast üle tänava
Villu (ehk tema isa Uno Murdi
maja) poole, Paldiski mnt
poolne osa kuulus
Mesikäppadele

Humala 18 hoovi jänesekasvatus, 1950-
1970

Humala tn poolt Standardi maja 
poole, 1960. aastad



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

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.

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 seltsiga koostööd või liituda seltsiga kodukandi elu
korraldamisel, on oodatud osalema (ette ei pea teatama, võib lihtsalt kohale tulla). 

SOOVID SELTSIGA ÜHENDUST VÕTTA?

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! 

Sul on ideid kogukonna tegevusteks, soovid korralduses kaasa
lüüa või seltsi liikmeks astuda?

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 teeb asumi elukeskkonna parendamiseks ja kogukonna arendamiseks koostööd linnaosavalitsusega,
koondab elanikelt saadud infot ja ideid ning suhtleb ametkondadega laiema mõjuga ettepanekute ja murede
osas. Seltsi võimuses ei ole lahendada ametkondade vastutusalades olevaid probleeme, vaid juhtida
tähelepanu laiemalt asumit ja kogukonda puudutavatele teemadele. 

Veskimetsa-Mustjõe Selts

Inventari rentimine on üks võimalusi teenida seltsile rahalisi vahendeid kogukondlike tegevuste
arendamiseks. Rendime kogukonna (asumi) piires välja kahte suurt välitelki suurusega 4x6 m,
pikki laudu ja pinke, gaasisoojendajaid ja järelhaagist. Kui  on soov ürituste inventari rentida, siis
palun võta seltsi kontaktidel ühendust tingimuste täpsustamiseks. 

SELTSILT SAAB RENTIDA VÄLIÜRITUSE JAOKS INVENTARI


