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TÜ Kliinikumi uus hoonekompleks – Maarjamõisa meditsiinilinnaku esimene ehitusjärk – avati pidulikult 5. detsembril 2008.
Tegu on esimeste hoonetega, mis on pärast
taasiseseisvumist Eestis spetsiaalselt haiglateks ehitatud.
Kliinikumi ja kogu Eesti meditsiini jaoks
olulisel sündmusel osalesid peaminister
Andrus Ansip, sotsiaalminister Maret Maripuu, Tartu linnapea Urmas Kruuse, TÜ
rektor Alar Karis, haigekassa juhatuse esimees Hannes Danilov, mitmed Riigikogu
liikmed ja teised tähtsad ametiisikud. Oma
esindajad olid saatnud peaaegu kõik Eesti
raviasutused.
Kliinikumi juhatuse esimehe Urmas Siiguri sõnul on nüüd võimalik lõpetada ravitegevus selleks mitte enam sobivates hoonetes
ning koondada haigla erakorraline ja diagnostiline ning keerukat aparatuuri nõudev
meditsiiniline tegevus nüüdisaegsetele standarditele vastavatesse ruumidesse. Paraneb
abi kvaliteet ja sellest võidavad eelkõige
patsiendid. Kliinikumi jaoks on see tõeline
hüpe 19. sajandist 21. sajandisse: lõpeb ravitegevus senises naistekliiniku hoones, mis
ehitati 1843. aastal, s.o varem, kui võeti kasutusele eeternarkoos; ning onkoloogiakliinik kolib ära hiljem haiglaks kohandatud 19.
sajandil ehitatud hoonest, mis valmis enne,
kui Tartusse jõudis raudtee. Küll aga jääb
neisse ruumidesse veel kiiritusravi osakond
ootama meditsiinilinnaku teise ehitusjärgu
valmimist.
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Uuele hoonekompleksile pandi nurgakivi
1. märtsil 2007, ehitas Skanska EMV AS.
2009. aasta algul alustavad seal tööd lisaks
naistekliinikule ja onkoloogiakliinikule ka
närvikliinik, traumatoloogia-ortopeediakliinik, operatsioonihooned, III astme intensiivraviosakonnad ja radioloogiateenistus,
samuti erakorralise meditsiini osakond. Paranevad võimalused õppetööks nii ruumide
kui ka tehnilise varustatuse poolest. Kogu
kliinikumi voodite ja töötajate arv jääb samaks.
Urmas Siiguri hinnangul ei ole kliinikum
veel valmis saanud. Strateegilises plaanis
on meditsiinilinnakul veel nii teine kui ka
kolmas ehitusjärk. Teine ehitusjärk hõlmab
endas uut kiiritusravi kompleksi, patoloogiateenistust, laboreid, verekeskust ning mahukat palatikorpust. Teine ehitusjärk peaks
tänu Euroopa Regionaalse Arengu Fondi
olulisele fi nantsabile valmima praeguste kavade kohaselt 2013. aastaks. Kolmanda ehitusjärgu sisuks on uus lastekliinik.
Valminud hoonekompleks on Eesti oludes märkimisväärne tulemus: selle maksumus oli ligi miljard krooni, millest kolmandiku kattis euroliidu toetus, ning hoonete
brutopind on 29 500 m² (senise Puusepa 8
haiglahoone brutopind on 25 600 m²).
Uued hooned ja paremad võimalused esitavad aga uued väljakutsed. Kiiresti muutuvas ajas jäävad needki hooned õige varsti
kitsaks. Teisiti ei oleks arengut. Oma pidukõne lõpetas Urmas Siigur 20. sajandi ühe
silmapaistvama poliitiku Winston Churchilli sõnadega: „We form our buildings and
then our buildings form us.“
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Foto 1. Sissepääsu uutesse ruumidesse avavad (vasakult) TÜ Kliinikumi juhatuse esimees
Urmas Siigur, peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Maret Maripuu ja Skanska EMV ASi
juhatuse esimees Olle Horm.

Foto 2. Anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja prof Joel Starkopf (paremal) tutvustab
külalistele intensiivravi osakonda. Vasakult TÜ rektor prof Alar Karis, arstiteaduskonna dekaan
Toomas Asser, peaminister Andrus Ansip, sotsiaalminister Maret Maripuu, Tartu linnapea
Urmas Kruuse.
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