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Rae vald

• Tänane rahvaarv 21 391

• Viimaste aastate juurdekasv 1000-1100 inimest aastas

• Perioodil 2011–2020 on Rae valla elanike arv kasvanud 59% ehk 7460 
elaniku võrra;

• Konkurentsitult kõige kiiremini kasvanud omavalitsuse Eestis 
-kasvutempolt järgmine Kiili vald 28%-ga, kolmandal ja neljandal kohal 
on Viimsi ja Harku vallad 23%-ga;

• Kõige kiiremini on kasvanud elanikkond Peetri kandis, kus rahvaarv on 
kümne aastaga suurenenud 142% võrra;

• Rae valla rahvaarv kasvab tulenevalt lähteaasta vanusstruktuurist ja 
sündimuskäitumisest aastaks 2040 igal juhul enam kui 24 000, 
rände-stsenaariumi realiseerudes 30 000 elanikuni;

• See on see taustainfo, millega Rae vald peab arvestama



Lasteaiad
2011 Rae vallas 6 lasteaeda 2021 Rae vallas 12 lasteaeda 

Järjekord 2021 – 1246 kohta. Jüri jt kandid 338, Peetri 
kant 908 kohta. 

Järjekord 2011 – 840 kohta. Jüri jt kandid 452, 
Peetri kant 388 kohta. 



Lasteaiad

• Uus 120 kohaline Sõnajala 
Lasteaed kerkib Järvekülla ja 
valmib 30.09.2021.

• Lasteaedade rajamine jätkub ...



Põhikoolid
• Jüri Gümnaasium (põhikool) 1058 (864)

• Peetri Lasteaed-Põhikool 2008 ja 2013 839 (648)

• Järveküla kool 2016 694 (648)

• Kindluse kool 2020-2021 217 (864)

• Lagedi 213 (216)

• Vaida Põhikool 156 (216)

* 2013-2021 rajatud ca 1850 uut koolikohta

Kokku : 3177 (3456)



Gümnaasium ja 
kutseõpe?

• Jüri Gümnaasium           223 (288)

• Rae riigigümnaasium 2023 (540)

• Kutseõpe?



Rae valla 
põhjapiirkonna 
üldplaneering

•Algatatud novembris 2016 

•Ühikondlikud hooned (lasteaiad, 
koolid, raamatukogud jne)  ning nende 
vajadus

•Transpordivõrgustik ja liikluskorraldus 
(teed, raudtee, kergrööbastransport

•Asustuse arengut suunavad 
tingimused (elamualade vähendmaine, 
äri ja tootmisalad, rohevõrgustik)

•Puhke- ja virgestusalad



Tallinna väike ringtee ja 
kergrööbastranspordi 
eskiisprojekt 

•Tallinna väikese ringtee eskiisprojekt

• Novembris 2019 sõlmitud leping 
Reaalprojekt ja Maanteeameti, Tallinna 
linna, Rae valla ning Tallinna 
Lennujaamaga Tallinna väikese ringtee 
eelprojekti koostamiseks.  

• Viljandi maantee ja Valdeku tänava 
ristmikust ümber Ülemiste järve. Tartu 
maanteega ristumise järel Tallinna 
lennujaama radade alt tunnelist Smuuli 
teeni ning raudteeviadukti järel Peterburi 
mnt le.

•Kergrööbastranspordi eskiisprojekt ehk    
Rae trmm -  Tallinna Lennujaam-Jüri keskus

•Trass: Tallinna 
lennujaam-Peetri-Järveküla-Assaku-Jüri

•Valmib juuni 2021.



Isejuhtiv buss Rae 
vallas

• TalTechi, Rae valla ja Tallinna linna ühistööna 
Targa linna tippkeskuse ideekonkursi 
pilootprojekt "Infovahetusplatvorm ühis- ja 
nõudepõhise ühistranspordisüsteemi 
haldamiseks" 

• Rahastus 1,2 miljoni eurot
• Nõudepõhise ühistraspordi juurutamine ja 

haldamine
• Taaskasutus - kahe isejuhtiva bussi ehituseks 

kasutame põhjade ja akudena ära CO2 
vahendite eest sotsiaaltöötajatele soetatud  
Mitsubishi i-MiEV elektriautod




