Meie PÕHJA Reg.haigla on laienenud ja viimane osa on siis pildil otse. Kolmel pildil on näha taustaks
päikesetõusul - 9-10 vahel mõned nädalad tagasi tegelik saasteriba, Õhtuleht ja TerviseKeskkonnakaitse ametid peaksid saama aru , et viimastes on puberteetlik suhtumine , ei saa viia
õhku kohale koos kirbe ja haisuga ja õpetada füüsikat - sellist pilti on võimalik fikseerida ainult teatud
ilmaga, seekord oli temp. Miinus 24 C ligi ja eriti kirbeks kiskus ümbruses hingatav õhk , õhtul ,
uuesti temp. Langedes. EV tavaks on saanud, kui tahad midagi saavutada, siis peab minema oma
rahakotiga mõõtma – sest vastavad ametid ei mõõda peale ametlikeks määratud punktide. Miks on
probleem terav ja vajalik teadvustada - Tallinn on kaugkütte piirkond terviklikult , kuid alates KosklaJärve-Rahumäe ja edasi Nõmme ....Pääsküla , see ongi piirkond mis toob saasta(eramute ahjude
kütmine) Rahumäe nõlva alusele ja TERVISEPARGI ning suurima Haigla (ka vähihaiguste ravi,
südamehaigused)piirkonda koos tänavalt heitgaasidega. Kolossaalne on selle juures ÄRI, mida
soodustab RIIK - ükski ventilatsioone paigaldav firma ei taga CO2 puhastust sissepuhkel ja nii
hingavad kõik kindla konsentratsiooni kopsudesse. Vastavate ametite töö on nõrk ja
ajalehtedepoolne teemakäsitlus samuti. Sama on meil ka Jüris, kus lihtsalt on sobivad eramu
omanikud, kel lubatud jätkata tossutamist kaugkütte rajoonis ja nõudmata korstnatele filtreid. Samas
on IRL oma loosungis põrutanud väikeeramute kaitseks hiilgavaid plaane, kuid teised – kes ei ela
pidevalt Eestis või elavad just paljukorterilistes elamutes ning pole inimest , kes ei külastaks haiglat
või polikliinikut, lisaks turistid jne. Tallinna seire kohta leiab http://www.tallinn.ee/Valisohu-kaitse ,
http://www.tallinn.ee/est/g2913/ , http://mail.klab.ee/seire/airviro/kesklinn.html . Mõõtmised
toimuvad kolmes punktis(Kopli, Liivalaia, Õismäe) ja see näitab, et mõõtmine pole küllaldanemõõtmised peaksid toimuma lisaks suurima PÕHJA Reg. Haigla juures. Tallinn ja Rae vald on seotud
nii tööjõu liikumise kui piirnemisel. Samuti pole raske arvata viimasel ajal suurenevate teatud
haiguste põhjuste leidmist.
Esimesed kolm pilti TERVISErajoonist haigla ümbruses(amatöörfoto)- taamal näha mustad laialdased
kihid , haigla kompleksi juures jagunemas, teisel pildil haigla soetatud lisahoone juures(kõrval
Terviseradadega mitmetasandiline kallas Rahumäelt Nõmme suunas, kolmandal pildil on näha
Rahumäe kalmistu puude mattumine saastesse ja taevavõlvil saaste levik, neljandal pildil on
enamuses meil ehitatud SISSEPUHE- ventilatsioonisüsteemidele ropu raha pillamine ja tegelikult ei
puhasta need filtirid CO2
Viiendal pildil on võrdluseks – kui sõidukijuhid ei saa aru, miks ei või LE järgi soojendada sõidukit üle
2 min. eriti paljukorteriliste elamute ees või hoopistükkis summuti akende poole pargitult(sellel pildil
on tegemist üle 5 min soojendusega)

