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Hoiad käes Veskimetsa-Mustjõe Seltsi kuuendat infokirja, milles toome Mustjõe asumi
elanikeni kohalikku eluolu puudutavat infot ja uudiseid: räägime, millised on plaanid
Putukaväilaga selles lõigus, mis läbib meie asumit, teeme ülevaate seltsi ja linna
seisukohtadest Mustjõe 40 plaanitava jäätmejaama osas, meenutame asumi eluolu siinsete
elanike mälestuste ja piltide kaudu. Infokirjas jagame infot lähenevatest
kogukonnaüritustest ja infot asumiseltsi tegemiste kohta. Siit leiate ka ülevaate seltsi
esindajate kohtumisest linnaosavanema Oleg Siljanovi ja linnaosavalitsuse teiste
esindajatega, kellelt uurisime värsket infot linna plaanidest meie asumi arendamisel. Head
lugemist ja kohtumisteni ühistel üritustel!

Veskimetsa-Mustjõe Selts
on tegutsenud kogukonna heaks
juba 6 aastat
MTÜ Veskimetsa-Mustjõe Selts asutati asumiseltsina kohalike elanike algatusel 2016. aastal. Meie
eesmärk on panustada Mustjõe asumi kogukonda ühendavatele tegevustele ning koondada mõtteid
asumi elukeskkonna paremaks muutmiseks. Kuigi ametlikult on meie asumi nimi Mustjõe, siis
arvestades, et ajalooliselt on Õismäe poolset osa asumist kutsutud Veskimetsaks ja nii on see käibel
tänaseni, siis liitsime need nimed asumiseltsi nimesse kokku.
Selts tegutseb vabatahtlikkuse alusel ja on kõigis tegevustes apoliitiline. Mittetulundusühingul on 29
liiget, aktiivselt osaleb tegevuses umbes 10 liiget, kuhu kuulub ka 4-liikmeline juhatus. Tuumikgrupis on
nende aastate jooksul olnud enamjaolt samad inimesed. Ürituste korraldamisel ja läbiviimisel on olnud
abiks ka palju toredaid asumi elanikke, kes ei ole seltsi liikmed. Et seltsi eestvedajate entusiasm ei
raugeks ja mõtted otsa ei saaks, ootame väga, et meiega liituks uusi aktiivseid liikmeid ja vabatahtlikke
toetajaid, kes tooks värskeid ideid, aitaks nõu ja jõuga korraldustes ning panustaks koos seltsiga
kogukonnale suunatud tegevustesse.
2020-2021. aastad olid seltsi jaoks eelmistest erinevad viiruse ja piirangute pärast, mis seadsid
aktiivsele tegevusele ja kokkusaamistele piirid. Nii eelmisel kahel aastal kui ka 2022. aasta alguses jäi
ära traditsiooniks saanud Talvekohvikupäev, samuti ei saanud korraldada Talgupäeva ja Külapäeva.
2021. aasta juulis õnnestus siiski korradada Puhvetipäev, mis toimus juba viiendat korda ja see päev
kujunes meeldejäävaks ja rahvarohkeks. Ilusa ilma saime pealekauba!
Olgem julged ja ettevõtlikud ning teeme ise oma elu siin asumis vahvamaks! Seltsi eesmärk on
olnud läbi eeskuju motiveerida asumi elanikke ka ise võtma initsiatiivi, et elavada asumi kogukonna elu.
Tore on see, et algatusi on olnud ja elanikud on ka ise ägedaid asju korraldanud! Omaalgatuse
kasvamise ja aktiivsema kogukonnaelu loomise teel on meie asumis siiski veel pikalt minna. Üldjuhul ei
ole selleks vaja muud kui ideed, soovi teha ja julget pealehakkamist - olgu see peredega
spordivõistluste või ühiste õuemängude korraldamine külaplatsil, lumelinna või uisuväljaku tegemine,
organiseerumine oma tänava naabritega, et teha suvine toidutänav või avada garaažimüügid ja kutsuda
teiste tänavate rahvas külla, külaplatsil või oma aias väikese kontserdi korraldamine, istikute või
raamatute vahetamise päeva algatamine, väravas laste loomingu näitamine, käsitöömüügi, tänavatele
maastikumängu või fotojahi ülesseadmine. Kes keelaks koondada eakaid ühisele kepikõnnile või
kutsuda kord nädalas külaplatsile virgutusvõimlemisele? Seltsi roll ja tahe on siin jätkuvalt olla
kaasaaitajaks ja positiivseks tõukeks. Meil on rahastusprojektide kaudu soetatud vahendid - toolid,
lauad, telgid, tehnika - mida kogukonnale suunatud ürituste jaoks saame pakkuda ja meil on väärt
kogemusi, millega suurima hea meelega sellistele algatusele vajadusel toeks saame olla. Jaga ideid ja
teeme koos!
JÄTKUB PÖÖRDEL

Selts teeb asumi elukeskkonna parendamiseks ja kogukonna arendamiseks jätkuvalt head
koostööd Haabersti linnaosavalitsusega. Külaplatsile saime eelmise aasta lõpul LOV abiga
elektriühenduse, mis lihtsustab oluliselt külaplatsi kasutamist kogukonna tegevusteks. Oleme arutanud ka
külaplatsi edasiarendust ja parendusi, mis aitaksid küllap vältida ka seda, et platsile paigaldatud pinke
kiputakse mujale vedama, lava pinda rikkuma või platsi ümbrusse prahti viskama. Oleme leidnud
prügikastidele asukohti ja lahendanud koos heakorrateemasid.
Selts koondab elanikelt saadud infot ja ideid ning suhtleb ametkondadega laiema mõjuga
ettepanekute ja murede osas. Seltsi võimuses ei ole lahendada ametkondade vastutusalades olevaid
probleeme ning me ei saa ega jõuakski tegeleda ükshaaval elanikel tekkivatele murekohtadele
lahenduste otsimisega - selleks on linnal olemas kontaktnumbrid ja teenindusbürood, kuhu iga linnaelanik
saab ise pöörduda. Seltsina aga saame koondada üldisi asumit puudutavaid teemasid ja seista piirkonna
huvide eest laiemalt: pöörata linnaasutuste ja linnaosa juhtide tähelepanu asumit ja kogukonda
puudutavatele üldisematele teemadele ja olla vastaspooleks nende teemade lahendamisel. Viimaste
aastate peamised suhtlusteemad on olnud liikluskorralduse valukohad ja jäätmejaama ehitamise
temaatika. Siin infolehes peatume nendel teemadel ka pikemalt.
Iga kuu kolmandal kolmapäeval toimuvad seltsi koosolekud, kus vahetame infot, kujundame koos
ühisarvamusi ja arutame läbi millised ettepanekud, kellele ja kuidas edasi adresseerime. Kõik asumi
elanikud, kes soovivad kaasa rääkida meie kodupiirkonna arengus, on nendele regulaarsetele seltsi
kohtumistele oodatud. Kuna selts ei ole asumi elanike esindus, vaid koondab ja esindab seltsi liikmete ja
aruteludes osalevate elanike arvamused, siis mida rohkem on aruteludes osalejaid, seda rohkem on
ettepanekute kujundamiseks sisendit ja seda laiemat ühisarvamust saame edasi anda. Jälgige seltsi
Facebooki lehte (otsing: Veskimetsa-Mustjõe Selts), kus anname teada koosoleku toimumise aja, koha ja
teemad ning jagame kokkuvõtteid plaanidest ja toimunud mõttevahetustest.
Veskimetsa-Mustjõe Selts on mittetulundusühing, mille tegevuskulud katame liikmemaksudest,
annetustest ja omatuludest, mida saame seltsile kuuluva inventari rentimisega. Peolauad ja -pingid,
väliürituste telgid, gaasisoojendid ning järelkäru rentimine asumi elanikele on olnud seltsile vajalik
sissetulek, et katta püsi - ja tegevuskulusid. Projektipõhiselt taotleme linnaeelarvest või toetusfondidest
rahastust ürituste korraldamiseks ja vahendite soetamiseks. Nii rahalisi kui mitterahalisi toetusi kasutame
ainult seltsi tegevuseks kogukonna huvides. Seltsi juhatus ja liikmed tegutsevad vabatahtlikult ja
töötasusid ei ole. Seltsi raamatupidamine, kommunikatsioon (info jagamine, sh trükiste ja reklaamide sisu
ja kujundused, veebilehe ja sotsiaalmeedia haldus ja sisu, trükiste laialikandmine jms), administreerimine
(projektide kirjutamine, aruandlus, arved, tellimused, ladu ja inventari logistika ning transport) ja kõik muu,
mis seltsi elushoidmiseks vajalik, toimub seltsi aktiivi oskuste, vahendite, aja ja entusiasmi najal.
Meie kõige suuremaks tasuks pingutuste eest on see, kui näeme, et meie tegevus aitab kaasa
kogukonna ühtekuuluvustunde loomisele, muudab elanikud aktiivsemaks ja avatumaks ning
siinse elukeskkonna turvalisemaks.

Uute kohtumisteni ühisüritustel, kergliiklusteel liikudes või seltsi igakuistel koosolekutel!
Vaata kindlasti ka infokirja tagakülge - sealt leiad selle aasta tulevased üritused!

Tervitame oma küla inimesi!
Oled sa vahel tänaval kõndides või sportides
tundnud elevust, kui keegi sind rõõmsalt tervitab
või käppa viskab? Oled tundnud, et päris äge ja
energiat andev? Võib-olla tekitab ka sooja tunde –
nagu kohtaks oma inimest?
Uuemates elamupiirkondades ja maal külades on
see täiesti tavaline, et vastutulevad inimesed
üksteist tervitavad ja aedades askeldavatele
inimestele mööduja jõudu või tervist soovib. Teeme
seda ka meie Mustjõe-Veskimetsa piirkonnas ja
loome seeläbi ühtse kogukonna ja oleme lastelenoortele eeskujuks!

Augustis valmib meie asulat
puudutav Putukaväila
eskiisprojekt
Juba eelmisel aastal kirjutasime
Putukaväilast - Tallinna rohekoridorist,
mis kulgeb piki endist raudteetammi ja
tänast
kõrgepingeliinide
koridori.
Putukaväil algab Telliskivi loomelinnakust
ja suundub läbi Kopli kaubajaama, PõhjaTallinna
garaažidevahelise
ala
ja
Merimetsa piki Kristiine, Mustamäe,
Haabersti ja Nõmme linnaosa vahelist piiri
Hiiu asumini.
Putukaväila juhtmõtteks on loodusliku
elurikkuse
hoidmine,
pakkudes
samaaegselt nii mitmekesiseid tegevusvõimalusi kui ka keskkonnasõbralikke
liikumisvõimalusi inimestele. Meie asumi
läbib Putukaväil piki kergliiklusteed,
kusjuures hiljuti läks töösse AB Artes
Terrae maastikuarhitektuuribüroo poolt
Putukaväila ruumilõigu Mustjõest kuni
Hiiuni maastikuarhitektuurse eskiisprojekti
koostamine.
Mai Andresson Tallinna Strateegiakeskuse Putukaväila töögrupist selgitas, et eskiisprojekti eesmärk
on tõsta ala ruumilist väärtust mitmekesise haljastuse, puhkealade ja erinevate liikumisvõimaluste
paigutamisega. Maastikuarhitektuurse lahenduse väljatöötamisel ja uue avaliku ruumi kujundamisel
peab peamine fookus olema loodusliku ilme säilimisel ning selle mitmekesistamisel ja juurde loomisel.
Eskiisprojekti valmimise tähtaeg on augusti lõpp. Selts tegi omalt poolt ettepaneku ühendada
Putukaväila eskiisprojekti tegemine külaplatsi ümbruse kenamaks ja asjakohasemaks kavandamisega.
Meie asumit puudutas ka „Kohasumina” installatsioonifestival, mille tulemused on teatavaks tegemisel.
Võistlustööde ala hõlmas ka Mustjõe piirkonda ning seega tasub hoida silma peal www.putuvail.ee
lehel, kus antakse teada nii võitjad kui ka asukohad, kuhu peaksid installatsioonid tulema. Veel
märgitakse sel kevadel maha ühe Putukaväila viidasüsteemi osadest, milleks on kõnniteedele
joonistatavad mesilasekujuga kujundused. Nende eesmärk on teha Putukaväil nähtavamaks ning
inimeste ekslemist seal vähendada.
Putukaväil on osa B.Green välisprojektist, mida rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis
toetab piiriülest koostööd, säästvat linnaliikuvust ja sidusaid kogukondi

Tule seltsile abiks!

Otsime vabatahtlikke, kel olemas oskus ja soov vabatahtlikuna abiks olla seltsile tekstide
kirjutamisel, kujundustööde tegemisel või sotsiaalmeedia ja veebilehe haldamisel. Kui sul on mõni
muu oskus või võimalus seltsi toetada - alates ruumide pakkumisest, projektide kirjutamisest kuni
lastetegevuste juhtimise või ürituste korraldamiseni - ehk mis võiks seltsi toimetustes ja
ettevõtmistes abiks olla, siis oled oodatud endast märku andma!
Eriti ootame nobedaid jalgu ja käsi trükiste postkastidesse kandmisel - vaja pole oskusi, vaid head
tuju ja kerget jalga.
Kui on huvi mõnes neist tegevustes vahest abiks tulla, siis võta meiega ühendust. Paneme
kontaktid kirja ja saame vajadusel appi kutsuda. Teeme koos!
Kontakteeru meiega facebookis, e-kirja või telefoni teel. Kontaktid infokirja lõpus.

Seltsi kohtumine Haabersti linnaosa
valitsuse esindajatega
Aprilli alguses kohtusid Veskimetsa-Mustjõe Seltsi liikmed Haabersti Linnaosa Valitsuse
(LOV) esindajatega eesotsas linnaosavanema Oleg Siljanoviga. Kõne all olid erinevad
teemad alates üritustest külaplatsil ja lastele mänguala rajamisest kuni jäätmejaama ehituse
ning kõnniteede rajamiseni. Toome välja olulisemad punktid.
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Mustjõe sildade remont
Mõni aasta tagasi tehti korda Mustjõe jõesäng, kuid sildu ei rekonstrueeritud. Marjamaa,
Saarma ja külaplatsi juures asuvad sillad on pärit nõukogude ajast, tugeva konstruktsiooniga,
aga inetud, ohtlikud ja kehva peale-mahasõiduga. Üks võimalus nende uuendamiseks raha
saada on osaleda kaasavas eelarves, kuid arvestades meie asumi vähest rahvaarvu, ei suuda
me tõenäoliselt piisavalt hääli saada. Seega otsustati, et selts saadab LOV-ile märgukirja ning
sildade uuendamine paigutatakse linnaosa eelarvesse.
Teede olukord ja liiklus
Asumi teed on suhteliselt heas korras, kuid puuduvad jalgsi ja rattaga liikujatele ohutud
kõnniteed. Halla tänava teekate sai äsja remonditud ning hetkel suuremateks remonttöödeks
pole LOVi hinnangul vajadust. Kaebuseid on tulnud Sirge-Piibelehe nurgal asuva maja ees
oleva äravajunud asfaldi kohta, LOV lubas uurida, kas sellega saab midagi ette võtta.
Probleemiks on kerkinud Humala tänava õueala, mida pärast paralleelteele kõrgendite rajamist
on hakatud kasutama läbisõiduteena. Samas ei tohi liikluseeskirjade järgi õuealalt üldse läbi
sõita ja peab liikuma jalakäija kiirusega. Selts kaasab probleemi lahendamiseks asjatundja ja
LOV lubas aidata lahenduse ellu viia.
Käsikäes jäätmejaama rajamisega on plaanis rajada mõned kõnniteed (Veskimetsa, Humala ja
Tuuliku), sellest pikemalt jäätmejaama artiklis. Lühidalt öeldes on Tallinna Transpordiametil
plaanis suurem liiklusskeemi muudatus, kuid paraku pole keegi pakutud lahenduse
modelleerimisega tegelenud ning selts tegi selleks ettepaneku. Meie elanike elukvaliteet langeb
koos jäätmejaama tulekuga niikuinii, aga koos LOV-iga peame kõik koos seisma selle eest, et
need mõjud oleksid võimalikult väikesed!
Mustjõe 40 jäätmejaama (ringmajanduskeskuse) projekti avalik arutelu
Selts avaldas muret, et kohalikke elanikke ei ole nii suure elumuutvat toimuva projektiga (nagu
jäätmejaam ja uuenev transpordiskeem) kurssi viidud ei Tallinna Strateegiakeskuse, Kristiine
ega Haabersti linnaosa valitsuse poolt. Vaja oleks sarnast avalikku arutelu ja selgitust nagu
Kristiine LOV tegi hiljuti Tondi ülekäigu uuendamise osas või tehti koos ekskursiooniga
Veskimetsa-Mustjõe kohalikele enne Mustjõe oja uuendustöid. Oleg Siljanov lubas kohalike
elanike teavitamise, kokkukutsumise ja küsimustele vastamise võtta enda peale.
Mänguväljaku rajamine külaplatsi lähedusse
Elanikud on tõstatanud küsimuse, et kas saaks külaplatsi lähedusse paigaldada laste
mänguväljaku või sportimisvahendeid. Kuna hetkel käib Putukaväila projekteerimine ja
maastikuarhitektuurilise lahenduse tegemine, saab sellest kõigest rääkida alles pärast nende
valmimist. Seltsi ettepanek oli ühendada Putukaväila projekti külaplatsi planeerimisega, kuid
seltsi kindel seisukoht on, et sellega ei tohi vähendada meie asumis roheala ja kõrghaljastust.
Prügikastide nappus
Asumis paiknevad prügikastid ainult kergliiklustee ääres ning napib ka koerte väljaheidete jaoks
mõeldud kaste. Paraku näiteks koertega jalutajad ei liigu kergliiklusteed mööda, vaid asumi
väikestel tänavatel ning nii tekivad siia-sinna kilekotikesed koerte väljaheidetega, mida ei ole
inimestel kuhugi poetada. LOV ootab ettepanekuid, kus võiksid asuda uued prügikastid/koerte
väljaheidete kastid.
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Mustjõe Gümnaasiumi staadioni kasutamine
Oleg Siljanov on küsinud kooli direktorilt, kas asumielanikud saaksid mingitel kindlatel õhtutel
näiteks käia staadionil jalgpalli mängimas või korraldada seal võistluseid. Direktor on nõus,
ootab külaelanike soove.
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Koostöö linnaosa valitsuse ja seltsi vahel
LOV rõhutas, et ootavad sõbralikku koostööd ja tagasisidet LOV tööle. Samuti oodatakse
sisendeid, mida selts ja asumielanikud soovivad LOV-ilt saada. Rõhutati, et kõik ideed on
teretulnud!
Head asumi elanikud! Tulge osalema seltsi igakuistel aruteludel, et tuua kokku teemasid
küla erinevatest nurkadest, kus mured ja soovid võivad olla väga erinevad. Nii saame
koondada ettepanekud, mida linnaosa valitsus meie piirkonna parendamise heaks saab
teha. Muidugi võite saata oma ideed otse linnaosa valitsusele - ka nii jõuavad erinevad
mõtted ja ideed õigete inimesteni.

Ülevaade Mustjõe tänavale
kavandatava jäätmejaama
plaanidest ja arengutest
Tallinna linn on hooga alustanud taas Mustjõe 40 kinnistule jäätmejaama ehitusplaaniga
vaatamata seltsi pingutustele jäätmejaama ehitust edasi lükata või üldse ära jätta on. Jäätmejaamaringmajanduskeskuse ehitusloa taotlus on antud sisse. Selts on endiselt ehitamisele vastu ning
koostöös ümbruskonna büroohoonete arendajatega ja advokaadibürooga oleme saatnud linnale
mitmel
korral
vastava
info
koos
argumentidega.
Viimati
saadeti
Advokaadibüroo
PricewaterhouseCoopers Legal OÜ poolt 18. aprillil 2022 vastuskiri ehitusloa taotlemisele. Kõik
seltsile jäätmejaamaga võitlemiseks kogutud annetused on juriidilise toe kasutamisele läinud jätkuvalt
asja ette ja on suureks abiks jäätmejaama teemadel kaasarääkimisel.
Piirkonna elanike ja ärihoonete esindajate esimene eelistus on jätkuvalt jäätmejaama
mitteehitamine elupiirkonna keskele. Jäätmejaamaga kaasnevad negatiivsed mõjud kõigi
elukvaliteedile ja ohutusele on jätkuvalt samad. Liikluskoormuse kasv, konstantne müra, võõrad
inimesed pidevalt meie kodurajooni keskel jm. Kõik need oleme koostöös advokaadibürooga uuesti ja
uuesti välja toonud.
Tallinna Linnaplaneerimise Amet saatis ka vastuskirja, milles nad teatavad, et on meie vastuväited
kätte saanud ja et neid võetakse ehitusloa menetluses arvesse. See ei tähenda veel, et nende
väidetega nõustutakse ja et nendest väidetest tulenevalt ehitusprojektis muudatusi tehakse. Tallinna
Linnaplaneerimise Amet lubas oma vastuses Advokaadibürood teavitada, kui nad on ehitusloa andnud
või sellest keeldunud.
Kuna Tallinn kõigest väest tahab jäätmejaama siia ehitada, siis on linn ise, selts ja piirkonna arendajad
teinud mitmeid ettepanekuid, kuidas jäätmejaam keset elukeskkonda üldse mõeldav oleks. Sellega
kaasnevad suuremamahulised liikluskorralduse muudatused, et välistada kõikide jäätmejaama
külastajate liikumine meie elu keskel. Jäätmejaama külastajad saaksid läheneda ainult Laki tänava
suunast. Lisaks paigaldatakse müratõkkeseinad jäätmejaama külgedele, oleme esitanud tingimused,
et jaam ei oleks avatud igapäevaselt jms.
Haabersti LOV lubas maikuu teises pooles korraldada koos Kristiine LOVi ja Tallinna
Strateegiakeskusega kohalikele elanikele infopäeva, et tutvustada täpsemalt jäätmejaama plaane ja
liikluskorralduse muudatusi.
Lilleküla
ringmajanduskeskuse
projekti
kommenteerib
Tallinna
ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakonna juhataja Lüüli Junti:

Strateegiakeskuse

"Tallinna Strateegiakeskus tutvustas seltsile ringmajanduskeskuse projekti 18. jaanuaril 2022. Selts ja
naaberkinnistute omanikud tegid projektile mitmeid muutmise ja täiendamise ettepanekuid, mis on
Tallinna erinevate linnaasutuste (Keskkonna- ja Kommunaalameti, Linnaplaneerimise Ameti,
Strateegiakeskuse, Transpordiameti, Haabersti Linnaosa Valitsuse ja Jäätmekeskuse) poolt läbi
arutanud ning võimalikult maksimaalselt arvesse võtnud.
Projekti võimalikke keskkonnamõjusid on hinnatud Lemma OÜ 16.03.2022 keskkonnamõju
eelhinnangus „Tallinnas Mustjõe 40 kavandatava Lilleküla ringmajanduskeskuse ehitusprojekti
keskkonnamõju hindamise eelhinnang” ning OÜ Akukon 18.03.2022 uuringus „Keskkonnamürast
põhjustatud
müratasemete
hindamine”.
Planeerimisel
on
kaasnevate
võimalike
keskkonnahäiringutega arvestatud ning projekti koostamisel vastavaid leevendusmeetmeid
rakendatud. Esialgu oli planeeritud 3,5 meetri kõrgune mürakaitseekraan Veskimetsa tänava suunal,
nüüd on projekti lisatud 147 m kogupikkusega 4,5 meetri kõrgused mürakaitseekraanid Veskimetsa ja
Heinavälja suunal. Kuna kinnistu paikneb Kristiine linnaosa üldplaneeringu kohaselt tööstuspiirkonnas,
siis Värvi ja Mustjõe tänavate poole müratõkkeekraane ei kavandata. Sinna rajatakse 2 meetri
kõrgune piirdeaed, lisaks istutatakse Mustjõe tn poole igihaljas jugapuu ning Värvi tn poole harilik
humal. Arvesse võeti seltsi ettepanekud kõrghaljastuse suurendamise osas ning lisatakse esialgsest
rohkem haljastust. Veskimetsa tänava poole on kavandatud mitmerindeline loodusliku ilmega
haljastus koos 4-5 m kõrguste puudega.
Ringmajanduskeskuse ehitusloa taotlus on menetluses. Pärast ehitusloa väljastamist viiakse läbi
ehitaja leidmiseks riigihange ja seejärel alustatakse ehitustegevusega, orienteeruvalt augustis 2022.
Ehitise kavandatud valmimisaeg on umbes aasta. Projekti kogumaksumust ei oska hetkel öelda, sest
nii ehitamise kui materjalide hinnad on oluliselt kallinenud ning lõplik investeeringu suurus selgub
riigihanke tulemusel. Sama on tänavate rekonstrueerimise vahenditega."

Meenutusi Mureli tänavalt
Soetasime Mureli tänava kinnistu 1999. aastal ning sisse
kolisime aastal 2000. Enne seda elasime Kirsi tänava 9-kordses
majas kohe Marja poe taga. Kuna see kant meeldis meile väga
ning kui juba majaehitamise plaanid olid, siis saigi mingi aja vältel
käidud Veskimetsas erinevaid maju ja kinnistuid vaatamas.
Lõpuks leidsimegi Mureli tänavalt sobiva hinnaga vana maja,
mida oli juba otsast renoveerima hakatud. Ehitasime sõprade ja
mõne hea spetsialisti abiga vanale vundamendile uue maja ning
täpselt aastaga saime oma uue kodu valmis. Otsus kolida Kirsi
tänavalt Mureli tänavale meeldis meile endale väga.
Selle 22 aastaga on elu muidugi palju muutunud. Kõige suurem
muudatus on see, et tsivilisatsioon ehk siis linna müra trügib
kangesti peale. Varasemalt nautisime vaikset ja rahulikku
agulielu, kuid tänaseks on liiklus meiegi tänaval läinud väga
tihedaks ning liiga kiireks. Kiirusepiirangud autojuhte paraku ei
peata, meenub, kuidas kord tekkis tahtmine ühele kihutavale
ralliautole labidaga esiklaasile veidi koputada, kui see juba
neljandat korda mööda meie tänavat kiiruskatseid korraldas.
Meelde tuleb ka lähedalasuva majatehase mõne aasta tagune
komme meie väikesed tänavad oma suurte autodega kinni
parkida. Õnneks on see harjumus neil nüüd lõppenud.
Kahjuks on meie asumi tänavad muutunud seoses lähedal
olevate uute majade ja ettevõtetega läbisõiduteedeks. Väga suur
osa neist sõitjatest on inimesed, kes on hommikul tööle hilinemas
ja siis nad kiirustavad ja üritavad „lõigata” läbi elurajooni pisikeste
tänavate. Minu jaoks oli toredam elu siis, kui liiklejad olid omad ja
sõbralikumad.
Aga rääkides veel vanadest headest aegadest ei saa jätta
meenutamata Marja tänaval asunud kaitseväe logistikaväeosa
linnakut, mis aastal 2015 koliti Ämarisse. Lauluga mindi sööma ja
lauluga mindi magama! 2000. aastate alguses oli baas sõdureid
täis ning meie kohtusime nendega siis, kui nad oma masinatega
mööda Marja tänavat põristasid või lähitänavatel marssisid ning
kõvahäälselt laulsid. Täna kuulub see kinnistu Riigi Kinnisvara
AS-ile, kes kuuldavasti planeerib alale kontori- ja tööstushooneid.

Mõned aastat tagasi, kui majatehase autod
blokeerisid tänava

Marja tänava sõjaväeosa

Mureli tänav 2000. aastatel

Kogu selle aja vältel on meie tänaval ikka ja jälle näha jäneseid
ning siile ringi jooksmas. Viimastel aastatel on tekkinud mõned
oravad. Käivad mul aias lindude söögimajades söömas. Kahjuks
küll üks neist oli auto alla jäänud mõni aeg tagasi.
Muidu on aga elu meie asumis väga tore ja rõõm on tõdeda, et
siin elab ka minu moodi normaalseid inimesi, kellele meeldivad
vanad mootorrattad!
Aivar
Mureli tänavalt

Mureli tn büroohoone ehitus 2017.a

.
Mureli tänav algab Pirni tänavalt ja lõpeb Humala
tänavaga ristudes. Mureli tänav sai nime 1968. aastal.

Aivari rattad

Selts on nüüdseks kolmes infokirjas jaganud külaelanike mälestusi. Oleme saanud palju
tagasisidet, et see on huvitav ja tore ettevõtmine. Et leiaksime üles need, kel on mida rääkida, siis
teeme taas üleskutse saata seltsile oma lugusid ja pilte siinse elu ajaloost, kogukonnast ja
kunagistest tegemistest. Kui jutustaja ise ei oska täpselt kuskilt otsast alustada, siis aitame
küsimuste ja lugude kirjapanemisega.
Kui tead kedagi siitkandi pikaajalistest elanikest, kel on jagada pilte ja memuaare, siis võta
ühendust seltsiga Facebooki sõnumites, e-postil info@vmselts.ee või helista tel 550 5630

Vajad suviseks
sünnipäevapeoks telki
või laudu-pinke ?
Seltsilt saab rentida väliürituste jaoks vajalikke vahendied. Rendime kogukonna (asumi) piires välja
kahte suurt välitelki suurusega 4x6 m, pikki laudu ja pinke, gaasisoojendajaid ja järelhaagist.
Inventari rentimine on üks võimalusi toetada seltsi, sest inventari renditasu annab seltsile rahalisi
vahendeid kogukondlike tegevuste tegemiseks.
Kui on soov ürituste jaoks neid vahendeid seltsilt rentida, siis palun võta seltsi kontaktidel ühendust
tingimuste täpsustamiseks.

Veskimetsa-Mustjõe Selts
Selts koguneb aruteludeks iga kuu kolmandal kolmapäeval. Kõik seltsi liikmed ja asumi
elanikud, kel ideid ja huvi kohaliku elu teemadel arutada ning tahtmist teha seltsiga koostööd
kodukandi elu korraldamiseks, on oodatud osalema (ette ei pea teatama, võib lihtsalt kohale
tulla). Jälgi seltsi Facebooki lehte, kus anname infot koosolekute toimumise kellaaja ja koha
kohta ning jagame koosolekutel räägitud infot. Facebooki leht: Veskimetsa-Mustjõe Selts
(www.facebook.com/veskimetsamustjoe).
Seltsi liikmeks astumise soovi korral palume saata avalduse, mille leiab seltsi veebilehelt
www.vmselts.ee/tule-liikmeks/
Kogukonna uudistega kursis olemiseks või ise uudiste jagamiseks liitu Facebookis Mustjõe
asumi elanike grupiga: Veskimetsa/Mustjõe (Tallinn) (www.facebook.com/groups/veskimetsa/)
Seltsiga saab ühendust:
Kirjutades e-mailile info@vmselts.ee
Saates kirja aadressile Rohumaa 7, Tallinn
Helistades 58136404 või 5064348
Saates sõnumi seltsi Facebooki lehe või kodulehe www.vmselts.ee kaudu
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.

Infokirja koostas ja kujundas Veskimetsa-Mustjõe Selts.
Sisu osas on tagasiside ja ettepanekud väga oodatud!

TÄHELEPANU MUSTJÕE ASUMI ELANIK!
Jäta meelde need kuupäevad! Kohumisteni!
7. mail on Talgupäev. Lisaks sellele, et koduaiad korda
teha, kutsub selts üles ka sel aastal koos külatänavaid,
kraave ja külaplatsi talvel kogunenud sodist puhtaks
tegema. Koguneme kell 10.45 külaplatsil. Prügikotid on
olemas, aga muud tööristad ja abivahendid ning kindad
tuleb endal kaasa võtta. Kõrgepinge-Piibelehe nurgale
oleme tellinud prügikonteineri, kuhu saab tuua ka mujal
asumist või aedadest kogutud prügi
Peale tööd sööme külaplatsil koos talgusuppi ja räägime
juttu. Tore oleks, kui panete ennast kirja ka "Teeme ära"
talgulehel (Mustjõe asumi koristustalgud), siis näeme, kui
palju sel päeval tegutsejaid külas ja supisööjaid oodata on!

Haabersti linnaosa valitsus korraldab 28. mail külaplatsil
kevadise lastehommiku, kus vahva mängujuhi juhtimisel
saavad lapsed osaleda toredas mänguprogrammis
Algus kell 11
tegevusi jätkub paariks tunniks igas vanuses lastele
seebimullishow
näomaalingud
õhupallimeister
laval muusikaline esineja
Täpsem info Haabersti LOV veebilehel, facebooki lehel ja
linnaosa ajalehes.

28. MAI
LASTEHOMMIK
ALGUS KELL 11
KÜLAPLATSIL

Puhvetipäev on juba 11. juunil. Kuna oleme saanud
tagaisisidet, et juulis ei saa üritusel paljud osaleda, sest
ollakse linnast eemal puhkustel, siis seekord proovime
juuni alguses!
Teeme jälle oma koduaedades vahvaid kohvikuid, puhveteid,
kontserte, kirbukaid ja lastele tegevusi! Kodukokad ja
peremehed-perenaised,
registreerige
end
kirjutades
info@vmselts.ee või Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäeva
ürituse facebooki lehel!
Ootame rohkelt kohvikute tegijaid ja muidugi külalisi!

27. augustil kohtume Külapäeval. Olge kohal
ja veedame koos naabritega ühe toreda
perepäeva!
Külaplatsil avame külakohviku ja sügislaada,
kohtume linnaosavanemaga, naudime elavat
muusikat ja keerutame muusika saatel jalgagi.
Kindlasti toimub hoidiste konkurss "Üleküla
Moos" ja lõbusaid ühiseid tegevusi leiavad nii
lapsed kui vanemad.
Täpsem info ja ajakava juba sündmuse
saabumise eel. Infot programmi kohta jagame
suvel Facebookis ja reklaamlehtedel. Vaata
kindlasti augusti keskpaiku oma postkasti, kuhu
postitame Külapäeva infolehe.

VESKIMETSA-MUSTJÕE

KÜLAPÄEV 2022
27. AUGUSTlL KÜLAPLATSIL

Tarna tn ja kergliiklustee ristumiskohas

Soovid osaleda ürituste organiseerimises või sul on ideid, mida võiks Külapäeval korraldada?
Kõik aktiivsed elanikud on oodatud liituma korraldustiimiga, et aidata Külapäevast teha meie
asumi suursündmus. Võta seltsiga ühendust info@vmselts.ee või tel 5064348

