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Terviseameti P6hja tal ituse detai planeeri ng ute
hindamise komisjon
Detailplaneeringu koostamise eesmdrgiks on maakasutuse sihtotstarve muutmine
uldkasutavate hoonete maast 50% drimaaks ja 50% sotsiaalmaaks ning krundi
ehitus6iguse ja hoonestustingimuste mddramine polufunktsionaalse hoone:
hooldekodu ja hooldekodule ning alevikule teenuseid osutava hoone rajamiseks.
Projekti hindamise kdigus leiti:
Kinnistule ulatub Eidapere pargi looduskaitseala. Kinnistu on hoonestatud
puitkonstruktsiooniga hoonetega. Detailplaneeringu ala jtldib Viindra-Lelle-Lokuta
k6rvalmaantee ddrde, mille perspektiivne liiklussagedus on 555 s6idukit oopiievas.
Projekti hindamise alus:
Rahvatervise seadus S 4 P I
Sotsiaalministri 4 mdrtsi 2002. a mdiirus nr 42 ,,Mura normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning iihiskasutusega hoonetes ja murataseme m66tmise meetodid"
Veeseadus
Tallinna mnt 23 kinnistu detailplaneering on koosk6las kehtivate tervisekaitsen6uetega
jiirgmistel tingimustel:
Hoonete projekteerimiselja ehitamisel rakendada Eesti standardi EVS
842:2OO3 "Ehitiste heliisolatsioonin6uded. Kaitse mtjra eest" n6udeid ning
tagada siseruumides normeeritud muratasemed. Hooldekodu elu-ja
magamisruume mitte paigutada tee poole ning asukoht valida mitte ldhemale
kui 50m tee servast. Alus: sotsiaalministri 4. mdrtsi 2002. a mddrus nr 42
,,Mura normtasemed elu-ja puhkealal, elamutes ning tihiskasutusega
hoonetes ja mUrataseme m66tmise meetodid' SO (1 ) punktides 1 .1 , 1 .2 ia 8.1 .
Kaubandus- ja teenindusettev6tete tegevusest p6hjustatud mtira
ekvivalenttase ei v6i trletada taotlustaseme arvsuurusi: 55 dB pdevasel ajalja
45 dB oisel ajal.
Sama hoone v6i liiheduses olevate hoonete tehnoseadmete mura
ekvivalenttasemed ei v6i riletada elamu vdlisterritooriumil 50 dB pdevasel ajal
ja 40 dB 6isel ajal, maksimaalne muratase oisel ajal ei v6i itletada 45 dB.
Alus: sotsiaalministri 4. mdrtsi 2002. a miidrus nr 42 $ 5 (4) p 3 ja 57 (3) p 1.2.
Hoone projekteerimisel mddrata pinnase radoonirisk. Vajadusel rakendada
EVS 840 :2009 j'Ra{oonioh utiu hoone projekteeri m ine" n6udeid
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