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- 2021. aastal EU loendusaasta (EU määrus)

- Kindlad loendustunnused kõikides Euroopa riikides

Isikud

Leibkonnad,

perekonnad

Eluruumid

Rahva ja eluruumide loendus 2021

- Teadlaste ja ministeeriumide soovil siseriikliku 
vajaduse jaoks andmete kogumine

- Eesti loendusmoment 31.12.2021 
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Loendustunnused

Isikute üldkogum

Eluruumide üldkogum

Pere- ja leibkonnad

Sugu
Vanus

Rahvus

Sünniriik
Kodakondsus

Põlisus

Emakeel

Haridustase
Perekonnasei
s

Ema vanus I 
lapse sünnil

Laste arv

Töökoha asukoht

Murdekeele oskus

Alaline elukoht

Võõrkeelte oskus

Alaline elukoht
aasta enne

Religioon 

Hõiveseisund

Amet

Tööalane seisund
Majandustegevusala

Tervise probleemi olemasolu

Elatusallikad

Teine elukoht

Leibkonna suurus

Leibkonna tüüp
Perekonna suurus

Perekonna tüüp Seisund perekonnas
Seisund leibkonnas

Paikkond
Eestisse saabumise 

aasta

Elamistingimused
Eluruumi kasutamise alus

Elamispinna tüüp
Asustatus

Omandisuhe

Elanike arv

Kasulik põrandapind
Eluruumi asutustihedus

Veevarustussüsteem
Tualettruum

Pesemisvõimalus
Kütte tüüp

Hoone tüüp

Ehitusaeg

Tavaline nädalatööaeg

Tervise piirangu olemasolu
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Rahva- ja eluruumide loendus 2021
Tulemused
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RAHVAARV: Eesti rahvaarv on kasvanud, aga rahvastik on 
vananenud

PAIKNEMINE: Suurlinnastumine on peatunud, toimumas 
väikelinnastumine

RAHVUS: Eesti rahvastik on tunduvalt mitmekesisem, kuid 
Eesti rahvusest inimeste arv on suurenenud

PÕLISUS: Kasvanud on end eestlaseks pidava välispäritolu
rahvastiku osakaal

HARIDUS: Viiendikul Eesti inimestest on magistrikraad, Eesti 
on sihtriigiks kõrgelt haritutele

Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused

Keskmine vanus

42,2
1,4 aastat



MILLISED ON MEIE 
ELURUUMID?
Eluruumide arv kasvab ning üha rohkem elatakse eramajades
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Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused

- Püsielanikega eluruumidest 69,8% asuvad kortermajades ja 27,7% eramutes

- Eramajasid on 14% rohkem kui 10 aastat tagasi
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Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused

- Elamispind elaniku kohta on 30,1 m², keskmine tubade arv elaniku kohta 1,21

- Keskmiselt kõige suuremad eluruumid on Kiilis, väikseimad Sillamäel
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Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused



MILLISED ON MEIE PERED?
Perekondasid on vähem, aga keskmine pere on 

suurem kui 10 aastat tagasi 
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Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused

Perekond - kaks või enam inimest, kes kuuluvad ühte leibkonda ja on üksteisega 
seotud abikaasadena, vabaabielupartneritena või vanema ja lapsena

Leibkond - isikud, kes elavad ühes eluruumis. Rahvaloendus kasutab aadressipõhist 
leibkonda. 

Leibkonnad on moodustatud kasutades paiknemis- ja partnerlusindeksit. 

https://rahvaloendus.ee/et/loendus-2021/metoodika-ja-kvaliteet/moisted
https://rahvaloendus.ee/et/loendus-2021/metoodika

Vaata ka: https://rahvaloendus.ee/et/uudised/leibkond-ja-tuumpere-mis-imeasjad-need-
veel

https://rahvaloendus.ee/et/loendus-2021/metoodika-ja-kvaliteet/moisted
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Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused

- perede keskmine suurus on kasvanud

- 45,2% kõigist peredest kasvab alaealine laps

- alla 25-a lapsega üksikvanemaperesid on 12%
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Rahva ja eluruumide loendus 2021: tulemused

- Leibkondi kokku 561 655, sellest alla 18-aastaste liikmetega leibkondade arv 

on 154 634 ehk 27,5% kõigist leibkondadest. See number on eelmise 

loendusega võrreldes veidi tõusnud.

- 88% leibkondadest on kõik leibkonna liikmed samast rahvusest

- kõige suuremad leibkonnad on Rae vallas (3,07 liiget), 

kõige väiksemad Sillamäe linnas (1,96 liiget)

- 16% Eesti inimestest elab üksi

Vaata ka: https://rahvaloendus.ee/et/uudised/uksi-elav-inimene-pensioniealise-naise-nagu

https://rahvaloendus.ee/et/uudised/uksi-elav-inimene-pensioniealise-naise-nagu


MILLISED ON MEIE 
ELAMISTINGIMUSTES? 
Keskmise inimese kodu on vanem kui ta ise
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- 29,3% Eesti elanikest elab eramajas

- 67,9% inimestest elab korteris

Eramaja või korter
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- Uuselamutes elavad valdavalt noorpered

- 2/3 leibkondadest elab nõukogude ajal ehitatud hoonetes

Erinevad leibkonna tüübid
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Erinevad leibkonna tüübid
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- linnalistes piirkondades elaniku kohta vähem elupinda kui maal või väikelinnades

- eestlastel on keskmiselt 31,7 m², venelastel 25,9 m² ja muudel rahvustel 28,6 m² 
elamispinda elaniku kohta

Eluruumi suurus
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- Varustus sõltub pigem hoone tüübist kui leibkonna tüübist

- Absoluutarvudes on Eestis pea 27 000 leibkonda, kel puuduvad eluruumis 

pesemisvõimalused. Ilma tualettruumita peab läbi ajama 49 000 leibkonda. 

Tehnovarustatus hoone ja leibkonna tüübi järgi
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- Kümnest inimesest seitse elab leibkonnale kuuluvas eluruumis

- Kõige rohkem omavad oma eluruumi Ida-Virumaa inimesed, kõige vähem Viljandi 
maakonna inimesed

Omanikud ja üürnikud
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Lisaanalüüs 



Lisaanalüüs: Elamistingimused ja kütteliigid
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Info allikas on rahva ja eluruumide loendus ja Ehitisregister. 

Mitu kütteliiki? Eramud Korterid*

1 59% 35%

2 30% 58%

3 või enam 7% 7%

* eluruumis, mis asub vähemalt 2-korterilises elamus



Lisaanalüüs: Elamistingimused ja kütteliigid
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Info allikas on rahva ja eluruumide loendus ja Ehitisregister. 

Millised 
kütteliigid?

Eramud Korterid*

Tahke*
Ainult 50%, 

võimalus 83%
Ainult 10%, 

võimalus 26%

Keskküte
Ainult 2,6%, 

võimalus 31%
Ainult 25%, 

võimalus 87%

Elekter
Ainult 3%, 

võimalus 15%
Ainult <0,5%, 
võimalus 8%

Küttegaas
Ainult <0,5%, 
võimalus 4%

Ainult <0,5%, 
võimalus 10%

Vedelkütus
Ainult <0,5%, 

võimalus 2,5%
Ainult <0,5%, 

võimalus 41%

*Tahke kütte all mõeldakse seda kui kasutatakse puitu, turvast, briketti, puitgraanuleid, saepuru või muud taolist.
** Siia alla kuuluvad ka õhk- ja maasoojuspumbad



Lisaanalüüs: Elamistingimused, kütteliigid ja sissetulek

26 Info allikas on rahva ja eluruumide loendus ja erinevad administratiiv andmeallikad ja registrid. 

Keskmine ekv. sissetulek kuus (€)
arvud ümardatud saja piires 

Leibkonna tüüp Eramud Korterid*

Lastega paarid 1700 1500

Mitme pere leibkond 1500 1400

Lasteta paarid 1400 1300

Üksikisade leibkonnad 1300 1100

Mitte pereleibkonnad 1100 1500

Üksikemade leibkonnad 1100 1000

Üheliikmelised leibkonnad 900 800

OLULINE! Rahva ja eluruumide loendus määratleb leibkondasid aadressipõhiselt
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KUST LEIDA RAHVALOENDUSE 
TULEMUSI? 
rahvaloendus.ee



Lisa: rahvaloendus.ee
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Lisa: rahvaloendus.ee
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Lisa: andmed.stat.ee/et/stat/rahvaloendus
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Tänan!
EESTI STATISTIKA

www.stat.ee

Tatari 51, 10134 Tallinn
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