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Lääne-Harju valla asustus ja rahvastik  

 

Lääne-Harju vallas elas seisuga 01.01.2021 rahvastikuregistri andmetel 12 770 inimest. 

Omavalitsuses on kokku 53 asustusüksust, perioodil 2018–2021 on lisandunud üks küla – 

Merenuka küla. 

Asutusüksused: üks linn – Paldiski linn on suurim asustusüksus vallas (3565 elanikku), kuus 

alevikku – Klooga (1006 elanikku), Rummu (872 elanikku), Vasalemma (836 elanikku), 

Ämari (538 elanikku), Keila-Joa (348 elanikku), Karjaküla (250 elanikku). 

Suurim küla on Laulasmaa küla (756 elanikku), järgnevad Tuulna küla (400 elanikku) ja 

Lehola küla (373 elanikku). 

Kokku elab kuues suurimas asulas 7871 elanikku ehk 61,6% valla elanikkonnast. Alla 100 

elanikuga asutusüksusi on piirkonnas 33 ja nendes elab kokku 1736 inimest ehk 13,6% valla 

elanikkonnast. Suuremad asutusüksused on koondunud valla idaossa. Lääneosas on asutus 

hõredam, selles piirkonnas on suuremateks asulateks Harju-Risti küla (327 elanikku) ja Padise 

küla (324 elanikku). Lääne-Harju vallas on KOV aadressi täpsusega 83 elanikku. 

 

Tegelik valla elanike arv on suurem kui elukoha registreeringuga kaetud arv. Seda on 

märgata, kui valla ametnike poole pöörduvad kodanikud erinevate taotlustega, samuti 

osalevad planeeringute aruteludes. Isikute teavitamisel nende kinnistu naabruses toimuvatest 

arendustest saame teada, et teavitus läheb sageli isiku rahvastikuregistrijärgsele aadressile, 

mis on teises omavalitsuses, Lääne-Harju valla puhul enamuses Tallinnas. Vähesel määral 

võis elanikke juurde tuua rahvastikuregistri seaduse muudatus, kus kohaliku omavalitsuse 

täpsusega elanikel kadus rahvastikuregistrist aadress, mille tulemusel esitati rohkem 

püsielukoha registreerimise avaldusi. 

 

Lääne-Harju valda saabub elama üha rohkem noori peresid, mis võib olla tingitud ühest 

küljest Tallinna lähedusest ja samas heast transpordiühendusest, teisalt looduskaunist 

elukeskkonnast ning piirkonna elukeskkonna arengust (näiteks ehitatakse kergliiklusteid, 

luuakse virgestusalasid, mänguväljakuid, Paldiski linnas valmis uus keskväljak, mis muutis 

linna üldmuljet tuntavalt, Laulasmaa ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rajamine jms tegevused). 

Tallinnast ja pealinnaga külgnevatest omavalitsustest Lääne-Harju valda elama asumisel on 

oluline osa kindlasti soodsamatel kinnisvarahindadel. 

 

Elanike arv võrreldes 01.01.2018 aastaga on vallas kasvanud peaaegu kõigis asulates. Suurim 

kasv on Kloogaranna, Tuulna, Laulasmaa külades ja Klooga ning Vasalemma alevikus, seda 

ilmselget rongisõidusoodustuse tekkimisest alates 01.12.2019. 

  

01.01.2018 oli valla elanike arv 12874 elanikku, kuid rahvastikuregistriseaduse muudatuse 

kohaselt alates 01.02.2019 kadusid registrist aadressandmed, mis olid kohaliku omavalitsuse 

täpsusega. Lääne-Harju valla elanike arv vähenes üle öö 270 elaniku võrra ehk seisuga 

01.02.2019 oli valla elanike arv 12 604. 

 

Aastatel 2018, 2019 ja 2020 oleme suutnud taastada elanike arvu 170 inimese võrra tänu 

positiivsele rändesaldole, loomulik iive on olnud 2018–2020 perioodil negatiivne, sünde on 

vähem kui surmi. 
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Võttes arvesse 01.02.2019 rahvastikuregistriseadusest tulenevalt elanike arvu vähenemist ja 

sellele järgnevat iga-aastast positiivset rändesaldot, siis vähenes valla elanike arv statistiliselt 

perioodil 01.01.2018–01.01.2021 0,8% võrra, kuid tegelikkuses valla elanike arv suurenes 

positiivse rände saldo põhjal. 

 

Elanike loomulik iive on olnud perioodil 2018–2021 negatiivne: 2018. aastal sündis 129 last, 

suri 171 inimest, - 42; 2019 sündis 113 last, suri 178 inimest, - 65; 2020 sündis 122 last, suri 

151 inimest, - 29. 

Loomulik iive perioodil 2018–2020  on  kokku negatiive on (-136 inimest). 

 

Rändesaldo on olnud perioodil 01.01.2018–01.01.2021 positiivne: 2018 aastal saabus valda 

elama 691 inimest, väljaränne oli 626 inimest (+ 65); 2019 aastal saabus 772 inimest, rändas 

välja 642 inimest (+ 130); 2020 aastal saabus 770 inimest, rändas välja 603 inimest (+ 167). 

Rändeiive on olnud perioodil 2018–2020 positiivne (kokku + 362 inimest). Valla iive on 

olnud perioodil 2018–2020 positiivne (+ 226 elanikku). 

Rahvastikuregistri andmebaasis valla elanike arv vähenes seisuga 01.02.2019 270 inimese 

võrra, arvestades dokumenteeritud rändesaldo ja sündide/surmade suhtenäitajaid, siis valla 

elanike arv suurenes perioodil 2018–2020 226 inimese võrra. 

Lähiaastatel ei prognoosi nii suurt rändesaldo kasvu kui seda oli 2019 aastal, püsib lootus, et 

seoses valla elukeskkonna jätkuva arendamisega jätkub noorte perede valda elama asumine. 

 

Rahvastiku koosseis 

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on Lääne-Harju valla rahvastikust 64,1% tööealised (8190 

elanikku vanuses 15-64), 15,9% tööeast nooremad (2030 elanikku vanuses 0-14) ja 20% 

tööeast vanemad (2550 elanikku vanuses 65+). 

Suurimad vanuserühmad vallas on tööealised elanikud vanuses 40-59 45,2% ja kõige väiksem 

vanuserühm tööealisest elanikkonnast on 20-24 aastased 6%. 

 

Tabel 1. Vanusegrupid Lääne-Harju vallas seisuga 01.01.2018 ja 01.01.2021. (Allikas: 

rahvastikuregister) 
 

 

Vanuse-  

grupp 

 

Arv 2018 

 

 

 

Osakaal 

 

Osakaalu 

muutus võrreldes 

2008’ga 

 

Arv 2021 

 

 

 

Osakaal 

 

 

Osakaalu 

muutus M N kokku M N kokku 

65+ 806 1616 2422 18,8% + 4,1% 958 1773 2731 21,3% + 2,5% 

55-64 843 953 1796 14,0% + 2,7% 944 940 1884 14,7% + 0,7% 

26-54 2895 2410 5305 41,2% -  1,5% 2662 2293 4955 38,8% - 2,4% 

19-25 427 354 781 6,1% - 4,8% 481 424 905 7,1% + 1% 

16-18 205 223 428 3,3% - 1,0% 210 180 390 3,1% - 0,2% 

7-15 633 609 1242 9,6% + 0,5% 635 621 1253 9,8% - 0,5% 

0-6 457 443 900 7,0% - 0,1% 499 426 925 7,2% + 0,2% 

Kokku 6266 6608 12874 100%  6389 6657 13043 100%  

 

 


