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1. EESSÕNA 
 

Habaja asula üldplaneering on koostatud Kõue Vallavalitsuse tellimusel tööettevõtu-

lepingu nr. 2., 12.03.1999.a, alusel. 
 

Habaja asula käesoleva planeeringu mõistes on samanimelise küla kompaktse 

hoonestusega, tänavate ja ühiste tehnovõrkudega külaosa koos arenguks vajaliku 

maareserviga. 
 

Töö on Kõue valla üldplaneeringu edasiarendus ning täpsustab üldplaneeringuga 

määratud tingimusi. Arvestatud on varemkoostatud planeeringute ja hoonestus-

projektide lahendusi. 

 

Käesoleva planeeringuga määratakse Habaja asula maakasutuse arengusuunad aastani 

2015, näidatakse maade ja olemasolevate ehitiste võimalikud kasutusviisid ning uued 

ehitusalad ja maakasutustingimused.  

 

Planeering on aluseks Habaja asula ehituskorraldusele. 

 

Planeering on koostatud vastavuses “Planeerimis- ja ehitusseadusega” ning teiste 

seonduvate seadusandlike aktidega. 

 

Habaja asula üldplaneering on valminud Kõue Vallavalitsuse, OÜ Disarek ja Kose 

Maakorralduse OÜ koostööna: 

Andres Õis  vallavanem 

Aare Mölder  vallavanem aastani 2000 

Taimar Lossmann  keskkonnanõunik 

  

Eriline tänu aktiivsetele kaasabilistele! 

Viivi Laanet  maanõunik 

Toivo Truss OÜ OJASOO 

Marika Truss OÜ Habaja Elamu 

Eha Valdma Habaja raamatukogu 

Heiki Veeväli Harmi Põhikool 

Sirje Kautsaar Harmi Põhikool 

Riina Rosar Habaja lasteaed 

Hans Karu Habaja elanik 

Toivo Veelaid Habaja elanik 

Koit Kümnik Harju Teedevalitsus 

Silja Konsa Muinsuskaitseinspektsioon 

Aleksander Leonov AS Eesti Telefon  

Neeme Lugima AS Eesti Energia 

  

mai  2001.a. 

 

Siiri Hunt ja Arno Saar  
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2. ÜLDISELOOMUSTUS  
 

Habajat on esimest korda mainitud 1419 külana (Appa). Mõisana eraldati ta aastal 

1646 Ojasoost. Mõisahoone pärineb 17. ja 18. sajandi vahetusest.  

 

Habaja asub Harjumaal Kõue vallas Raplamaa piiri lähedal Kose-Purila maantee ääres 

Tallinn-Tartu maanteest 8,5 km kaugusel.  

 

Habaja paikneb lainjal maastikul. Veekogudest võib nimetada tiike ja paari kraavi. 

Asula piirneb idast metsaga, põhjas, läänes ja lõunas ümbritsevad asulat põllud. 

Säilinud on mõisapark ja allee. 

 

Habajas elab ligikaudu 380 inimest. 

 

Habaja asula kujundab mõisasüda, nõukogude ajal ehitatud korterelamud ning 

põllumajanduskompleksid (kuivati, laudad, töökojad). Mõisakompleks on 

muinsuskaitse all. Eravalduses olev mõisa peahoone seisab tühjana (endine 

rahvamaja).  

 

Asula jääb rohkem Kose mõjupiirkonda, ühendus vallakeskuse Arduga on nõrk. 

Habaja koos naaberkülade Ojasoo, Äksi ja Harmiga moodustavad ühtse piirkonna 

(kool Harmis, Äksis kauplus). Habajal on lasteaed, postkontor, raamatukogu ja kaks 

kauplust. Toitlustusettevõtteid Habajal ei ole. Habajat teenindab perearst ja 

sotsiaaltöötaja. Kohapeal tegutseb rahvalaulu ja rahvatantsu selts. Kultuuriüritused 

viiakse läbi raamatukogus, lasteaias ja Harmi koolimajas. Jaanituled peetakse Harmi 

pargis. Endise söökla hoones (OÜ “Fresko”) toimuvad kinod ning tellimisel peod, 

baar on avatud nädalalõpus. Kord nädalas töötab saun. 

 

Kohalikud suuremad ettevõtted-tööandjad on OÜ Habaja, OÜ Ojasoo, OÜ Lipstal 

(puidutöökoda) ja OÜ Habaja Mõis. Siiski käib suurem osa elanikest tööl väljaspool 

asulat (sh Tallinnas). Mitmed hooned on müügiks (mõisa peahoone, endised laudad).  

 

Kohapeal on tuletõrjeauto. Lähim päästeteenistus asub Vardjas (Tallinna 

Päästekompanii).  

 

Endine tsentraalkatlamaja ei tööta, korterelamud on individuaalküttel. Prügivedu 

korraldab Radix Hoolduse OÜ, prügila asub 1 km kaugusel. Asulas on tsentraalne 

veevarustus, reovete kanalisatsioon ning puhastusseadmed, mida haldab OÜ Habaja 

Elamu. Tänavavalgustus on välja lülitatud. Asulat teenindab AS Eesti Telefonile 

kuuluv vana 100 numbriga telefonijaam.  

 

Puudust tuntakse garaazide ehitusmaast, lastemänguväljakust ja spordirajatistest. 

Elanike arvates tuleb säilitada peenramaad. Tänavanimed ja -numbrid vajavad 

korrastamist, bussiliikluse graafik kohendamist. 
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3. ASULA ARENG  
 

Asend Kose-Rapla ühendustee (Kose-Purila, nr 14) ääres on arenguks soodne. Hea  

on ühendus Tallinn-Tartu maanteega.  

 

Võimalusi pakub Raplamaal arendatav turismipakett Karikakar.  

 

Koht on sümpaatne elukohaks. Oluline või isegi võtmeküsimus on heakord. 

Olemasolevad territooriumid ja hoonestus tuleks paremini ära kasutada. Väärtustada 

tuleb mõisakompleksi miljööd.  

 

 

 

4. FUNKTSIONAALNE TSONEERING 
 

Maakasutus on väljakujunenud, kuid konfliktsituatsiooniga: puurkaevu kaitsevööndit 

läbib sõidutee ja reovete kanalisatsioon, mis võib hakata ohustama joogivee kvaliteeti. 

Planeeringulahenduse tingis vajadus arendada uus tee ümber puurkaevu kaitsevööndi. 

Puurkaevu kaitsevöönd ning tiigi ja hobusetalli ümbrus on kavandatud puhkerajatiste 

tsooniks (lastemängu- ja spordiväljakutele). Edaspidi võiksid osad vabaõhuüritused 

toimuda hobusetalli õues. 

 

Elamuehitusalade valikul on lähtutud põhimõttest maksimaalselt säilitada põldusid. 

Uute pereelamute tsoon on planeeritud Harmi suunas ja idapiirile metsa äärde ning 

kaupluse-aiamaade taha. Metsaäärse elamutsooni väljaarendamiseks on vaja rajada 

uus tänav, mille võiks hiljem ühendada Sipasoo teega. Elamukruntide suurused on 

esialgu ca 3500 m² suurused, kuid täpne lahendus selgub detailplaneeringust. 

Korterelamute peenramaad tuleb säilitada, kuid kaugemas perspektiivis võiks need 

jagada samuti elamukruntideks. Eraldi korterelamute ja ridaelamute tsooni pole 

planeeritud, vajadusel võib need ehitada aiamaade alale.  

 

Kose tee äärne piirkond on keskuse tähendusega ja edaspidi äride, teeninduse ja 

ühiskondlike objektide ala. Ühiskondlikuks keskuseks sobib kõige paremini praegune 

OÜ “Fresko” kauplus-söökla-kontori hoone või selle asukoht. Praeguse raamatukogu 

hoone kohal võib edaspidi olla nii elamu, ühiskondlik kui ka ärihoone.  

 

Tootmise arendamiseks tuleb olemasolevad hooned ja territooriumid paremini ära 

kasutada, uued alad on ette nähtud puhastusseadmete sanitaarkaitsevööndisse. 

 

Tootmis- ja elutsoonide vahele on kavandatud haljasalad. Kaupluse ja tiigi vahelisele 

alale oli algselt mõeldud rajada lastemänguväljak, mis osutus aga sobimatuks 

liiklusohtlikkuse tõttu. Hoonestamist raskendavad tihedalt paiknevad tehnovõrgud. 

Seega jääb nimetatud ala haljasalaks. 

 

Garaazide ehitamiseks on planeeritud maa-ala Sipasoo tee äärde.  
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5. LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS 
 

Korterelamute tsooni on planeeritud üldkasutatavad tänavad eesmärgiga tagada 

juurdepääs igale krundile. Uus tee on kavandatud ümber puurkaevu kaitsevööndi, 

ühendamaks keskust, tootmistsooni (vanad laudad), perspektiivset elamutsooni ja 

kuivatikompleksi Sipasoo tee ääres. See on väikeautode ja jalakäijate jaoks. Teine uus 

tänav on ette nähtud eramutsooni väljaarendamiseks.  

 

Kuivatikompleksi juures on kavandatud teed sirgemaks, vajalik on rajada kraav 

Sipasoo tee äärde ridaelamute vastu. Sigala ja endiste lautade vaheline tee tuleb 

nihutada sigalast kaugemale, et tekiksid normaalsed krundid.  

 

Korterelamutsooni ja Harmi kooli suuna ühenduseks on ette nähtud jalgtee. 

Puhkerajatiste ala sisaldab jalgradasid. Juurdepääs lasteaiale ja saunale jääb läbi 

haljasala, eraldi tänava-ala pole ette nähtud.  

 

Väljak mõisa ees peab jääma parklaks. Raamatukogu-postimaja ees on parkimine ette 

nähtud tänava ääres. Lasteaia teenindamiseks vajalik parkla tuleb paigutada 

puhkerajatiste alale (kaugus tiigist vähemalt 20 m).  

  

Harju Teedevalitsuse andmetel peab Kose-Purila tee maa-ala laius olema 

minimaalselt 18 m. Kõrvalolevate trasside mahutamiseks on tänava-ala kavandatud 

21 m laiuseks. Tiikide juures peab tänava-ala võimaldama ehitada mulde nõlvuseks 

vähemalt 1:3. Mõisahoonete vahel tuleb jätta tänava-ala piir hoonetest 0,5 m 

kaugusele. Tee maa-ala määramiseks on tehtud järgnevad ettepanekud: 

 asula piires võiksid teega piirnevad parkimisplatsid kuuluda teemaa külge; 

 mõisa peahoone krundi piiride määramisel võiks piirdehekk jääda teemaa sisse; 

 korterelamute tsoonis paikneva bussipeatuse võiks jätta teemaa sisse; 

 kaupluse juures asuv parkla võiks jääda teemaa osaks.  

 

Ühiskondlikud parklad on kavandatud: 

 mõisa peahoone ja tiikide vahele; 

 korterelamute vastu üle Kose-Purila tee; 

 kaupluse ette mõisahoone vastu. 

 

Liikumise korrastamiseks on vaja koostada asula liikluskorralduse projekt. 
 

 

 

6. SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 
 

Habajal tuleb säilitada lasteaed, raamatukogu, postkontor, saun, ruumid perearsti 

vastuvõtuks. Rajada tuleks ühiskondlik WC ja bussiootepaviljon. Vallavalitsuse 

vastuvõturuumide järele puudub tõsisem vajadus.  

 

 

 



7 

7. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 
 

Veevõrk ja kanalisatsioon vajab kaasajastamist (veetorustiku puhul 

üledimensioneeritud metalltorude probleem). Veevarustus toimib olemasoleva 

puurkaevu baasil, teine, vana puurkaev tuleb säilitada reservina. Kuna puurkaevud 

asuvad asula keskel, kus on raske tagada vastavust puurkaevu sanitaarkaitseala 

nõuetele, siis on asula idaosas reserveeritud koht uuele puurkaevule. Heitvete 

kanalisatsioon on suures osas isevoolne. Uue pereelamutsooni heitvete 

kanaliseerimine on kavandatud asula võrku; Sipasoo tee ääres Harmi suunal võib 

osutuda otstarbekaks iseseisva biopuhasti rajamine. Puhastuseade rahuldab hetkel 

asula vajadusi. Vajalik on koostada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava, 

arvestades käesoleva üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse arengusuundi. 
 

Uute ehitusalade elektrivarustuseks vajalike 20 kV liinide trassid on soovitav 

paigutada teede äärde, lähtudes olemasolevatest 10 kV trassidest. Elektrivarustuse 

osas vajavad detailsemat lähenemist asula madalpingevõrgud, neid tuleks käsitleda 

koos tänavavalgustusega.  

 

Telefonijaam asub raamatukoguhoones, lähemal ajal pole investeeringuid ette näha, 

asula on Eesti Telefoni silmis investeeringuteks liiga väike. 

 
 

 

8. KESKKONNAKAITSE 
 

Potentsiaalsed keskkonnaohtlikud objektid on järgmised: 

 vana kütusehoidla (tuleb likvideerida); 

 reovete ülepumpla ja puhastusseadmed; 

 sigalad. 

 

Uute ehitusalade veevarustus ja heitveed tuleks ühendada asula võrku.  

 

Puurkaevudel on 50-meetrine sanitaarkaitsevöönd, puhastusseadmetel 200-meetrine. 

Silmas peab pidama et reservpuurkaevu sanitaarkaitsevöönd asub osaliselt elamu-

tsoonis, seetõttu on soovitatav see osa haljastada. Tootmisobjektidel ei tohi sanitaar-

kaitsevöönd ulatuda elu- ja ühiskondlikesse tsoonidesse. Tootmis- ja elutsooni vahele 

on kavandatud kõrghaljastus.  

 

Tuletõrjevesi saadakse veehoidlatest ja tiigist.   

 

Looduskaitseobjekte Habajal ei ole. 

 

 

 

9. HEAKORD 
 

Likvideerida tuleb maapealsed soojatrassid, lammutada sarad, koristada ära vanaraud 

(põllutöömasinad). Prügimajandus toimib vastavalt Kõue valla heakorra eeskirjadele. 

Prügikastide paigutus vajab korraldamist. Korrastada tuleb tiigid.  
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10.  MUINSUSKAITSE  
 

Habajal on järgmised muinsuskaitseobjektid: 

 

Nimi daatum reg nr  

Habaja mõisa peahoone 18.-20.saj 2816  

Habaja mõisa park 18.-20.saj 2817  

Habaja mõisa karjakastell  19.-20.saj 2818  

Habaja mõisa viinaait  19.-20.saj 2819  

Habaja mõisa viinavabrik  19.-20.saj 2820  

Habaja mõisa värkstuba  19.-20.saj 2822  

Habaja mõisa kivist töölistemaja  19.-20.saj 2823  

Habaja mõisa puust töölistemaja  19.-20.saj 2824  

Habaja mõisa riistakuur  19.-20.saj 2825  

Habaja mõisa tõllakuur  19.-20.saj 2826  

Habaja mõisa aitkuivati  19.-20.saj 2827  

Habaja mõisa tall 19.-20.saj 2828  

Habaja mõisa kelder 19.-20.saj 2829  

asulast lõunas asub 

Habaja mõisa tuuleveski  19.-20.saj 2821  

 

Vastavalt Muinsuskaitseseadusele on muinsuskaitseobjekti kaitsevööndiks 50 m 

laiune maa-ala mälestise väliskontuurist arvates. Ehitus- ja kaevetööd kaitsevööndis 

tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga. Alused: MS 09.03.1994 (RT I 

1994, 24, 391, RT I 1996, 49, 953); “Kultuurimälestiseks tunnistamine”, määrus nr 

10, 30.08.1996 (RTL 1997, 5,27). Habaja mõisaansamblit ümbritseb 

muinsuskaitsetsoon, kus vastavalt MS §39 peab olema tagatud mälestise nähtavus ja 

vaadeldavus. 
 

 

 

11.  ETTEPANEK MAAOMANDI VORMISTAMISEKS 
 

Maaomand tuleks vormistada alltoodu kohaselt. 

Riigi omand: 

 Kose-Purila maantee lõik; 

 riigile kuuluvate hoonete ja rajatiste krundid (alajaamad). 

Valla omand: 

 asula tänavad; 

 lasteaia krunt; 

 raamatukogu krunt; 

 haljasalad-puhkerajatiste maa; 

 puhastusseadmete maa koos haljasribaga; 

 peenramaade ala; 

 valla arenguks vajalik maareserv (perspektiivsed ehitusalad). 

Eraomand: 

 kõik ülejäänud. 
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12.  KRUNDIJAOTUS 
 

Käesoleva planeeringuga on esitatud põhimõttelised ettepanekud krundipiiride 

määramiseks maaomandi vormistamise eesmärgil. Korterelamute piirkonnas on 

lähtutud elanike väljakujunenud maakasutusest ning liikumiseelistustest. Asula 

ülejäänud osades on krundijaotuse ettepanek põhimõtteline, mis täpsustatakse läbi 

järgnevate detailplaneeringute või (tööstustsoonis) piirinaabrite omavaheliste 

kokkulepete kaudu. Siiski on ka tööstustsoonis soovituslik krundijaotus määrata läbi 

detailplaneeringu (põimunud liikumisteede ja läbivate tehnovõrkude tõttu).  

 

Aadresskohtade määramine peab toimuma vastavalt “Kohanimede määramise korrale 

Kõue vallas”. 

 

 

 

13.  KUJUNDUSE JA REKLAAMI PÕHIMÕTTELINE LAHENDUS 
 

Puhkerajatiste alale ja mõisapargile on soovitatav koostada maastikuarhitektuuri 

projekt. Mõisaesine mälestusmärk tuleb säilitada. Problemaatiline on mõisahoonete 

säilitamine ja väärtustamine, kuna kohapeal puudub selleks majanduslikel põhjustel 

huvi. 

 

 

 

14.  ÜLDNÕUDED EHITAMISEKS 
 

Erilisi nõudeid ei esitata. Mõisakompleks ise on olemuselt mitmekesine ja sealjuures 

peaks ka asula olema ehituslikult võimalikult eriilmeline ning värvilahenduselt julge. 

Asulas on uute hoonete lubatud maksimaalne korruste arv 3. Säilitada tuleb vaated 

mõisakompleksile. Asula lähiümbrusse ei tohiks püstitada kõrgeid rajatisi (maste). 

Vajalik on koostada detailplaneeringud uutele ehitusaladele. 
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