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X-korpus — samm uude sajandisse!
Eesti Vabariigi Presidendi Toomas
Hendrik Ilvese sõnavõtt PõhjaEesti Regionaalhaigla uue korpuse avamisel Mustamäe meditsiinilinnakus 11. detsembril 2009.
Austatav Põhja-Eesti Regionaalhaigla
pere, lugupeetavad daamid ja härrad,
head sõbrad.
Me võime öelda, et seisame nüüd
keset 1 miljardit ja 765 miljonit krooni.
See oleks täpne, sest just nii palju läks
maksma Põhja-Eesti Regionaalhaigla
X-korpuse ehitus ja kogu sisseseade.
Aga loomulikult oleks see lubamatu
lihtsustamine — lööva, kuid tegelikkust
ülimalt lihtsustava pealkirja otsimine.
Sest siin, Põhjamaade ja Skandinaavia
kindlasti kõige nüüdisaegsemas haiglahoones, kus töötavad ka ühed parimad
arstid, õed, hooldajad ja spetsialistid,
tuleb meil mõelda rahanumbritest hoopis laiemalt.
Muidugi on arstiabil ja tervishoiul
üldse oma hind. Seda hinda tasuvad
maksumaksjad. Nagu me teame uue
hoone kohta, tulid investeeringud ka
Euroopa Liidu ühisest rahakotist. Ent
tegelikult ei saa arstiabi ja tervishoiu
tähendust mõõta kroonide või eurode
hulgaga. See on küsimus rahva tervisest, mille eest tuleb riigil sama pühendunult hoolt kanda nagu ka näiteks
kultuuri või julgeoleku eest.
Kui me julgeoleku ja turvatunde
pealt koonerdame, siis valitsevad tänavatel kurjategijad, majad põlevad.
Kui hakkame arutult kokku hoidma
kultuuri pealt, laiutab meil peagi ülbus
ja lamedus.
Kuidas aga mõõta teie X-korpuse
kaasaegset tähendust? Operatiivsema
abiga, täpsemate ja kiiremate diagnoosidega ja tõhusama raviga. Aga mis kõige
tähtsam — siin saavad inimesed endale
uue, varasemast elamisväärsema elu.
Aga see oleks lihtsalt ilus maja ja kõigest innovaatiline tehnika, kui siin poleks tarku ja mõtlevaid arste, hoolivaid
õdesid ja hooldajaid, häid spetsialiste.
Ühesõnaga, tõelisi professionaale, mis
ongi kõige olulisem.
Aastatel 2007 ja 2008 tulid mitmed
vahepeal välismaale tööle läinud arstid
Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse tagasi. Nüüd on mitte ainult haigla, vaid
eelkõige Haigekassa pakutud lepingu
küsimus, et meie piirkonna modernseim ravikorpus leiaks täie rakenduse.
See tähendab, et arstid ja õed jäävadki
siia tööle, hoolimata masust, millele me
peagi loodame leevendust.
Tehnoloogiliselt 100 protsenti digitaalne aparatuur omab väärtust vaid
siis, kui seda juhivad ja kasutavad oma

valdkonna parimad arstid. Nad on siin
haiglas olemas ja neid tuleb hoida.
Nagu ka häid õdesid ja hooldajaid. Nemad panevad selle maja elama.

Palju õnne teile kõigile ja rahulikku
jõulukuud nii teile endile, teie lähedastele kui ka teie patsientidele.
Tänan!
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X-korpuse
pidulik avamine

11. detsember 2009
Muljeid ja mõtteid

Mari Kurismaa,
sisearhitekt

„Maja üldmulje on selline, nagu seda näha
soovisin. Täna on kõik hästi ja meeleolu
pidulik. Avalik tsoon on üldjoontes valmis,
puuduvad veel lillekastid ja lõpetada on
kabinettide osa. Siin me palume kõigi kannatust ja konstruktiivset meelt, katsume
koera sabast ka üle saada.
Me tahaksime väga loota, et inimestele
meeldib. Tegelikult oleme me ikka päris
kõvasti pingutanud, see on olnud tõsine
meeskonnatöö. Selle maja puhul ei tahtnud me kuidagi lihtsamat teed minna, eks
me ole selle eest oma koolitunnid juba ka
kätte saanud...
Omalt poolt tahaksin tänada kolleege
Pluss arhitektidest ja ütleksin tunnustavaid
sõnu ehitajale. Näiteks nende triibuliste
põrandate-seinte materjal on küll tavaline
rull-PVC, aga teostus on väga korralik,
ainuuüksi vuugipaela läks kokku 30 km!
Kogu töö juures oli väga meeldiv see, et
mis me välja olime mõelnud, selle saime
ka realiseerida.
Mis on mu lemmikkoht? Vast ikka aatrium, see teie maja uus süda on suurejooneline, taotletud pargimotiiv ja valge krohv
mõjuvad väga hästi. Tänu sellele akustilisele krohvile ei teki siin kõledat kaja ja saame
siin pingutuseta vestelda. Aga aatriumi
puhul on ikka arhitektide panus peamine,
geomeetria on ju nende poolt.
Tulemus on minu meelest siiski vaatamisväärne ja ma loodan küll, et inimesed
end siin hästi tunnevad, nii haiglapersonal
kui ka patsiendid.“

Indrek Suigusaar,
arhitekt,
arhitektuuribüroo Pluss OÜ

„Muljed on positiivsed. Mul on hea meel, et
haiglarahvas on maja hästi vastu võtnud,
ülemarst ütles mulle juba täna oma positiivse sõnumi ära. Ja ka teised inimesed,
kes maja näinud on, täna ringkäigul ja
ka varasemal ajal, on öelnud, et Eesti on
saanud rikkamaks, Eesti võitis.
Sellise hoone ehitus on ju mitmekihiline
arendustegevus: arhitekti ülesanne on
luua märkamatu logistika, sisekujundaja
annab oma panuse interjööri, aga see, mis
ruumidesse sisse pannakse, on hoopiski
meditsiiniinseneride töö.
Maja on täpselt selline, nagu see kunagi
mu nägemuses oli, Mari Kurismaa lisas
juurde interjööri. Vormi loogika ja sisemine
pusle on nüüd paigas, realiseeritud. Ehituse käigus on muudetud ainult nüansse
ja tehnoloogiaid, üksused jäävad ikka
samasse kohta.
Jah, ma olen rahul.“

Kadri Suigusaar,
Indreku abikaasa

„Olen oma abikaasa loominguga väga
rahul, see on suurepärane. Ma nägin seda
maja oma silmaga täna esimest korda. Vägev! Loodan, et haiglapersonal saab nüüd
rohkem jõudu naeratada oma patsientidele, töötingimuste muutumine annab
personalile kindlasti positiivse laengu, toob
taseme ja töötulemuste tõusu.
Usun, et patsiendid on lõppkokkuvõttes
õnnelikumad.
Ilus on!“

Regionaalhaigla juhatuse
esimehe Tõnis Alliku
avakõne

Uue korpuse avamise rõõmu

Austatud Eesti Vabariigi President ja
proua Evelin Ilves,
lugupeetud ministrid, külalised,
head kolleegid,
Tere tulemast Põhja-Eesti Regionaalhaigla uue maja avamisele!
Tsiteerides haigla ülemarsti Sergei
Nazarenkot „on see hoone sümboolselt
meedikute, maksumaksjate ja ehitajate-inseneride advendikingitus kõigile
Eestimaa rahvastele“. See ehitis on
märgilise tähendusega ning Eesti riigi
sotsiaalse mõõtme tõenduseks.

Põhjamaade Investeerimispanga asepresident
Gunnar Okk.

Uue korpuse peatöövõtja Koger ja Partnerid nõukogu
esimees Andres Koger.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tervishoiuosakonna
juhataja Ene Tomberg ning ameti juhataja Vahur Keldrima.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liikmed
Gennadi Timberg ja Boris Kirt.

Tervishoiuameti järelevalveosakonna juhataja
Peeter Mardna.

Nõrkvoolupaigaldise ehitaja Telegrupp juhid
Ivo Remmelg ja Tõnu Elismäe.

Eesti Haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov.

Nordea Pank Eesti juht Vahur Kraft.

Lõuna-Eesti Haigla peaarst Rein Kermes.

Haigekassa Harju osakonna asedirektor Lia Rannamets
ja ravikindlustushüvitiste büroo juhataja Kristel Kolga.

X-korpusel on rohkem
kui kolm mõõdet
Ajalises mõõtmes on tervishoid
Põhja-Eestis astunud uude sajandisse.
Mu daamid ja härrad, me viibime teiega kõige nüüdisaegsemas haiglahoones kogu Läänemere regioonis. Tehnoloogiliselt 100% digitaalne ja kõige
moodsamaid tootepõlvkondi esindav,
logistiliselt innovaatiline ja kõrge efektiivsuspotentsiaaliga, kõrgeima võimaliku ohutusastmega nii patsiendile kui
ka personalile ja samas ... väga inimlähedane, isegi koduselt sooja interjööri
ja keskkonnaga.
Kvalitatiivses mõõtmes on haiglapoolne projektijuht Ivo Milli hoonet
tabavalt võrrelnud lennukiga, mis tõuseb täna rajalt ja maandub uuesti ca
30 aasta pärast. 24 tundi ööpäevas ja
365 päeva aastas toimivat ravitegevust
ei saa tõepoolest peale vajaliku hoolduse ja ehk mõne pisiremondi millegi
tõsisemaga häirida. Usun, et arhitekti ja
projekteerijate tarkus ning ehitajate töö
kvaliteet on selle ka taganud.
Julgen avatavat hoonet iseloomustada kui viimaste aastate keerukaimat
ehitusobjekti, seda nii loojate kui ka kasutajate aspektist.
On sümboolne, et täpselt 30 aastat
tagasi võtsid siin oma esimesed patsiendid vastu vastvalminud Kiirabihaigla ja Lastehaigla. Täna räägin ma
arengulises mõõtmes uue taseme ehk
Mustamäe meditsiinilinnaku sünnist,
kus juba mainitud haiglatele lisanduvad järgmisel aastal vähikeskus Hiiult
ning uute ehitusjärkude valmides ka
nahahaiguste keskus ning psühhiaatriakliinik.
Mustamäe meditsiinilinnaku teke on
olnud Regionaalhaigla arenguliseks
selgrooks või õigupoolest tema loomise
mõtteks päris algusest — 2001. aastast
peale. Saavutatav tulemus on kindlasti
enam kui liidetavate aritmeetiline summa. Sadades inimaastates mõõdetav
kollektiivne vaimne ja füüsiline töö ei
ole olnud lihtlabane kulu eelarvereal,
vaid haiglat sisemiselt liitev investeering
tulevikku!
Tulles kasulikkuse mõõtme juurde, siis ehitusele kulunud 1,2 MILJARDIT KROONI ON VÄGA SUUR
RAHA. See on peaaegu terve Regionaalhaigla aastatulu, veelgi enam, see
on viiendik Eesti Haigekassa eriarstiabi
aastaeelarvest.
Olen kuulnud nii tipp-poliitikutelt kui ka
pangajuhtidelt, et miljard haiglahoonesse
on kahtlase tasuvusega investeering.
Jah, tõepoolest otsest finantsilist
tasuvust hoonel ei ole, sellest ka abikõlblikkus eurotoetusele, mis ongi ette
nähtud olukordadeks, kui kohaliku
maksumaksja rahakott õhukeseks jääb.
Tegemist on ju 90% osas ikkagi olemasoleva infrastruktuuri asendusega,
kohendatuna ravikorralduse perspektiivsetele vajadustele vastavaks. Samas
panustab Regionaalhaigla omavahendeid nii avatavasse korpusesse kui ka

järgmisesse ehitusjärku siiski märksa
rohkem kui minimaalselt nõutav. See
Põhjamaade Investeerimispanga ja
Nordea Panga poolt usaldatud laenuraha tuleb haiglal järgnevatel aastakümnetel tööga välja teenida.
Teisalt kui Tallinna Harta sõnum on,
et rahva RIKKUS, TERVIS ja TERVISHOID on lahutamatud ning Maailma
Tervishoiuorganisatsiooni hinnangul

sõltub rahvatervis kuni 30% ulatuses
tervishoiust, siis arvestades Eesti väljakutseid keskmise eluea pikendamise ja
selle kvaliteedi tagamise osas, ON see
investeering VÄGAGI tasuv.
Regionaalhaigla osutab 23% Eesti
haiglaabist. Tegemist on Eesti riigi meditsiinilise turvalisuse nurgakiviga ning
oma mõju mastaabilt vähemalt sama
olulise sündmusega, kui seda näiteks

meie riigi energeetilise julgeoleku seisukohalt oli veerandi meie riigi elektrijaamade võimsuse rekonstrueerimisest
mõne aasta eest, mis läks maksma üle
nelja miljardi.
Meditsiinilist turvalisust ei loo muidugi pelgalt haiglahoone, vaid ennekõike
Regionaalhaiglas töötavad 500 arsti,
keda toetab 3000 spetsialisti. Tulles
algselt väljaöeldud moto juurde, et see
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jagasid haiglaperega...

Pärnu Haigla juht ja Eesti Haiglate Liigu juhatuse liige
Urmas Sule ja Tervisekaitseinspektsiooni juht Tiiu Aro.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus (vasakul) ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkool rektor Ülle Ernits.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse liige
Kalev Aun ja Tööandjate Keskliidu volikogu esimees
Enn Veskimägi.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna emeriitprofessor
Raul Talvik.

Riigikogu liige, PERH-i nõukogu endine liige
Rain Rosimannus.
Riigikogu liige, endine sotsiaalminister Maret Maripuu.

Sotsiaalminister Hanno Pevkur
ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna dekaan Joel Starkopf.

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS juhatuse esimees Ain
Aaviksoo (kirjutamas), jälgimas Eesti Arstide Liidu president Andrus Mäesalu.

… Põhjamaade Investeerimispanga suurkliendi laenuhaldur Kersti Talvingule ja ...

Tallinna abilinnapea, Tallinna Lastehaigla nõukogu
esimees Merike Martinson, sama haigla juhatuse esimees
Mall-Anne Riikjärv ja juhatuse liige Peeter Inshakov.

Tõnis Allik üle andmas tänumeeneid Regionaalhaigla uue
korpuse projektijuht Ivo Millile ning Koger ja Partnerid
peaprojektijuht Raimo Loogile, …

… Nordea Pank Eesti juhatuse liikmele Andreas Laanele.

hoone on KINGITUS kõigile Eestimaa
rahvastele, siis Regionaalhaiglale on
see ennekõike väärikas KOHUSTUS
teha oma tööd veelgi tulemuslikumalt
ja ohutumalt ning olla õigeaegselt olemas kõigile abivajajatele, keda tõsine
tervisehäda on ohustamas.
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Tänan kõiki osalisi arengusüsti eest
Mustamäe meditsiinilinnakusse!

Muljeid ja mõtteid

Soovin ennekõike tänada konkreetseid
inimesi erinevatest institutsioonidest,
kellega me koostööd tegime, kõige
olulisematele tahan üle anda ka väikesed meened meenutamaks haigla tänu
nende panuse eest.
Arhitektide tiimi juhti Indrek Suigusaart ja sisearhitekt Mari Kurismaad soovitan soojalt kõikidele haiglatele!
Soovin siinjuures märkida ära ka
projektis küll ajaliselt põgusalt, kuid see
eest väga mõjuvalt osalenud soome
arhitekti Mikael Paatelat, tänu kellele
muutis hoone projekti algfaasis kapitaalselt oma asukohta — ja väga õnnestunult! Ka see kaunis aatriumikohvik tekkis tänu sellele otsusele.
Haigla poolt on kogu selle 9 aasta
jooksul olnud väärikaks meeskonnaks eestvedajana Sven Kruup ning
taganttõukajatena Sergei Nazarenko,
Leonhard Kukk, Kai Slet, Kristjan Kalling, Ülo Kivistik, Vassili Novak, Andrus
Paats, Eve Kliimann, Eduard Gerškevitš, Aune Kirotar, Krista Raudam ja
kümned-kümned teised.
Siiras tänu ka — meile juba omaseks saanud — „võõrleegionäridele“
Alli Intelmanile ja Andrus Aavikule.
Kaks kõige kangemat meest ehitusplatsil on olnud projektijuhid — Ivo
Milli Regionaalhaiglast ja Raimo
Look Koger ja Partneritest. Tehtud! Ja
hästi tehtud!!!
Väga positiivselt soovin ära märkida
loomulikult ka kaastöövõtjaid AS Clik,
AS Elektritsentrum, AS Telegrupp, AS
Eesti AGA — kõik oma ala parimad
tegijad. Suur tänu ka Ivo Milli paremale ja vasakule käele AS Telora-E ja OÜ
Vealeidja.
Kestvad kiiduavaldused haigla töötajatelt kõikidele platsil olnud ehitajatele!
Alates 2006. aasta suvest kuni käesoleva aasta sügiseni finantseerisime
ehitust Põhjamaade Investeerimispanga laenust. Tulihingeline kaasaelaja
meie projekti käekäigule ja südi inimeste veenja nii pangas kui ka kohapeal
Eestis on olnud Kersti Talving.
Kriitilisel hetkel tuli appi Nordea
Pank ja tema südi juhatuse liige Andreas Laane.
Tänan kõiki sotsiaalministreid: alates Marko Pomerantsist, edasi Jaak
Aab, Maret Maripuu ja lõpetades
Hanno Pevkuriga — nad kõik on
langetanud toetavaid otsuseid seoses
selle objektiga.
Tänan ka haigla nõukogu liikmeid
eesotsas Toomas Vilosiusega, kes tegid
ehitusotsuse hetkel, kui poliitiliselt turvalisem oleks olnud see tegemata jätta.
Euroraha aitasid välja võidelda Olavi Grünvald ja Madli Haldre PricewaterhouseCoopersist ning Ain Aaviksoo
Praxisest. Neile sekundeerisid abivalmilt Tiia Taevere Sotsiaalministeeriumist ja Karen Veidik Rahandusministeeriumist. Meiega nägid kõva vaeva
rahvusvahelised eksperdid Chris Blades ja Waldemar Jastremski Euroopa
Investeerimispangast.
16-tunniseid tööpäevi tegid ka haigla
oma eksperdid Monica Kirspuu, Reet
Malbe, Ilona Reiljan, Marina Kaarna ja
Ebe Nõmm.
Lõpetuseks, suur tänu Euroopa ja
Eesti maksumaksjale, tänu kellele see
ime on sündinud!
Tänan ka tänase ürituse ettevalmistustiimi ning sponsoreid!

X-korpuse
pidulik avamine

Mart Einasto,
Tartu Ülikooli Kliinikumi
juhatuse liige

„Vaatan suure lugupidamisega sellele, mis
tehtud on. Me arendasime ju Regionaalhaiglaga koos, paralleelselt oma projekte
ja omal ajal olime väga kõhkvel, et kuidas
õnnestub uus ja vana maja ühendada
kompaktseks tervikuks. Täna tuleb öelda,
et sellega on väga hästi hakkama saadud,
tulemuseks on väga hea terviklik lahendus.
Väga ilus maja. Ma arvan, et siin on töötajatel hea töötada ja patsiendid saavad väga
head ravi. Nüüd on uus maja valmis ja
kergendus on sedavõrd suur, et ma arvan,
et ka kolimine ja uue töörütmi saavutamine läheb libedalt. Võtab küll natuke aega,
aga see kuulub asja juurde.
Kokkuvõttes on see tõesti väga suur
samm edasi Põhja-Eesti meditsiinis.
Siirad komplimendid tegijatele!“

Vassili Novak,
Erakorralise meditsiini
keskuse juhataja

„Uus maja on väga ilus ja korrektne. Ma
kujutan ette, et ehitajatel ja Ivo Millil on
tänane päev nagu verstapost, kergendustunne, aga meil on ju vastupidi, mure alles
hakkab. Ühesõnaga — nende murede lõpp
on meie murede algus ja seda tähistatakse
väga pidulikult! Tartu kolleegid rääkisid
oma kogemuse pealt, et sisseelamise ja
normaalse töörütmi saavutamiseks pärast
kolimist läheb oma pool aastat. Liiatigi,
meil seisab ees suur muutus, sest kaob ära
traumapunkt ja saab olema viis läbivaatustuba vastavalt sellele, mida patsiendil rohkem vaja on. Oleme natuke ärevil, kuidas
uus süsteem käima läheb.
Aga lindilõikamise tseremoonia oli väga
vahva. Korra ma isegi ehmusin, vaatan, et
paremat kätt istuvad meesterahvad tõusevad püsti ja hakkavad laulma, siis tõuseb
vasakul istuv mees samuti püsti ja hakkab
laulma, natuke eemal seisis terve seltskond mehi, kõik püsti ja — laulavad… Mul
tekkis äkki tunne, et kas peaksin ka püsti
tõusma ja laulma hakkama… ja et kas ma
peaksin seda laulu teadma ja oskama!?!?
Tore üritus!“
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Ekskursioonid kulgesid läbi operatsioonikeskuse, ...

... ja erakorralise meditsiini keskuse.

Läti tervishoiuminister Baiba Rozentale, sotsiaalminister Hanno Pevkur,
Läti tervishoiuministeeriumi asekantsler Juris Bundulis.

... intensiivravi keskuse, ...

Mustamäe meditsiinilinnaku I etapp,
PERH-i uus X-korpus...
... on nüüdisaegseim haiglahoonega Läänemere regioonis — tehnoloogiliselt 100% digitaalne, logistiliselt innovaatiline, kõrge efektiivsuspotentsiaaliga, kõrgeima võimaliku ohutusastmega nii patsiendile kui ka personalile.
... on modernne diagnostika- ja aktiivravikompleks, kus hakkab toimuma
haigla kõige tehnoloogiamahukam osa ravitööst. Mustamäe meditsiinilinnaku rajamise esimese etapi valmimisega parendatakse oluliselt kõrgtehnoloogilise plaanilise ning erakorralise arstiabi kättesaadavust üle 800 000-le
Regionaalhaigla teeninduspiirkonnas elavale Põhja-, Lääne-, Kesk- ja KirdeEesti elanikule.
Regionaalhaiglas saab igal aastal arstiabi üle 400 000 patsiendi, kellest
ca 38 000 vajavad haiglaravi. Nende inimeste heaks töötab haiglas enam kui
3500 inimest — arsti, õde, hooldajat, spetsialisti.
X-korpus: viis korrust, 29 807 m2 põrandapinda.
Hoones paiknevad erakorralise meditsiini keskus, 30-kohaline erakorraline sisehaiguste osakond, 18 saaliga operatsioonikeskus, 40-kohaline intensiivravi keskus, radioloogiakeskus, nukleaarmeditsiini osakond, kiiritusravi
osakond, haigla apteek ja sterilisatsioonitalitus, lisaks tehnilised ruumid ning
personali riietusruumid.
Arhitektuurne lahendus: arhitektuuribüroo Pluss OÜ, autoriteks arhitektid Indrek Suigusaar ja Indrek Allmann. Sisekujunduse tegi sisearhitekt Mari
Kurismaa.
Ehituse peatöövõtja oli AS Koger & Partnerid.

Häid pühi ja edukat uut aastat!
KUUKIRI
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