
Esitaja nimi

Postiaadress
Telefon(id)
E-post
Veebileht

Palume prinditud andmed üle kontrollida ja vajaduse korral parandada.

10  KAS TE KASUTASITE KAUBAVEOL HAAGIST? (märkida X)

KASUTATAVA HAAGISE/POOLHAAGISE ANDMED 

30

13  Enimkasutatava haagise kandevõime, kg

9  Haagise lubatud suurim 
mass, kg*

       Külmik

Märkida päevade arv Märkida päevade arv

       Paak (tsistern)

SÕIDUKI KASUTUSPÄEVADE ARV SÕIDUKI MITTEKASUTAMISE PÄEVADE ARV

16  Muu (nimetada)

       Metsaveok

14  Enimkasutatava haagise tühimass, kg

3  Kandevõime, kg*
2  Täismass, kg*

12  Enimkasutatava haagise täismass, kg

7  Veoki kere tüüp*

Klienditugi / Telefon: 6259 100  
E-post: klienditugi@stat.ee
Postiaadress: Vabaduse plats 2, 
71020 Viljandi

Statistikatöö 22003
Küsimustiku kood: 11362021

KAUBAVEDU TEEDEL

2021. aasta

Küsimustik ja juhend (käsiraamat) asuvad Statistikaameti 
veebilehel www.stat.ee rubriigis 
"Esita andmeid / Küsimustikud (küsimustiku kood on 
1136).

Küsimustik esitatakse vaatlusnädalale järgneva nädala jooksul 
või pikema reisi puhul pärast reisi lõppu

Vaatlusnädala algus*

KÜSIMUSTIK TÄITA AINULT MÄRGITUD SÕIDUKI KOHTA

Andmete esitaja

JAH – täita andmed 
kasutatud haagise kohta

6 Veoki tüüp*

1 Sõiduki registreerimismärk*

Registrikood

RegistriandmedRegistriandmed Täpsustus

1. VAATLUSE ALLA KUULUVA SÕIDUKI JA HAAGISE ANDMED NING SÕIDUKI KASUTAMINE 

Täpsustus

Vaatlusnädala lõpp*

15  Pealisehitus                                                      Märkida X
       Madel (platvorm)
       Kallur
       Furgoon/tent

11  Enimkasutatava haagise telgede arv

EI

23  Puhkepäev, puhkus

24  Juhi puudumine

25  Töö puudumine

26  Sõiduki remont20  Põllumajandusliku majapidamise tarbeks, eraisik

22  Eriotstarbeline vedu

27  Sõiduki kasutamise või mittekasutamise päevade arv 
kokku (võrdub nädalapäevade arvuga (7) juhul, kui sõiduk on teie 
käsutuses)
28  Kommentaar

29  SÕIDUKI MITTEKASUTAMISE PÕHJUS, KUI SÕIDUK EI 
OLE ENAM TEIE KÄSUTUSES

* Kohustuslik väli

Märkida X    

Vajadusel printige välja lisaleht vastavat tüüpi reiside kirjeldamiseks 
Statistikaameti veebilehelt http://www.stat.ee. Küsimustiku leiate 
rubriigist "Esita andmeid / Küsimustikud / Majandus / Transport". 
Küsimustiku kood on 1136.

 Teadmata kadunud 

 Rendile antud 

 Maha kantud

 Müüdud

 Mõni muu põhjus 
(nimetage) 

17  Kaubavedu teedel Eestis või rahvusvahelistel 
vedudel (sh tühisõit)
18  Töö kinnisel territooriumil
19  Töö välismaal (kaubavedude andmed pole 
kättesaadavad)

21  Muu otstarve kui kaubavedu



Jrk Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 Sõiduki registreerimismärk*
2 Sõidu alguskuupäev* (pp.kk.aaaa)

5 Sõidu pikkus kaubaveol, km
6 Tühisõidu pikkus, km
7 Ühesuguste sõitude arv päevas

8 Kauba kaal ühel sõidul, kg 
9 Kaubagrupp
(vt lisainfo lk 6)

11 Ohtliku veose kood
(vt lisainfo lk 6)

13 Veose liik (vt kood tabeli all olevast loendist)
14 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus, %   (vt 
muutuja selgitus tabeli all)
15 Veo tüüp* (märkida vedu oma kulul või tasuline vedu)

* Kohustuslik väli

• Koormaga sõit lõpeb kohas, kus kaup laaditakse maha kauba maanteesõidukilt, mis on pärast seda täiesti tühi (või kus vedukauto küljest haagitakse lahti täismassiga poolhaagis).
• 13 Veose liik: 1 – puistlast (veoseühikuta); 10 – taarata vedellast (veoseühikuta); 2 – suured kaubakonteinerid (20- ja 40-jalased); 3 – muud kaubakonteinerid; 4 – alustel kaubad;                        
5 – eelnevalt tropitavad kaubad; 6 – liikuvad, iseliikuvad üksused; 7 – muud liikuvad üksused; 9 – muud veose liigid.
• 14 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus mõõdab kaudselt kaubaga koormatust sõidu kohta. Tühisõidu puhul on koormatus 0%. Kui kaubaruum on maksimaalselt kasutatud 
on koormatus 100%.

• Kauba peale- või mahalaadimiseks 2–4 peatusega reisi puhul näidata iga reisiosa ehk sõit eraldi real, k.a tagasisõit. Iga järgmise reisiosa alguspunkt on eelmise reisiosa sihtpunkt.

• Tühisõit näidata eraldi real. Tühisõiduks ei arvestata sõitu merel või teisel vedaval sõidukil. Kui sõiduk veab ainult taarat (konteinerid, kaubaalused jm), arvestatakse sõit ikkagi 
kaubaveoks.
• Lihtvedu on kaubareis, mis koosneb ühest koormaga sõidust.
• Koormaga sõit algab kohas, kus kaup laaditakse tühjale maanteesõidukile esimest korda (või kus vedukautole liidetakse koormaga poolhaagis).

Siia tabelisse kanda kõik koormaga lihtveod ja tühisõidud Eestis kogu vaatlusnädala kestel. Peatustena käsitletakse ainult kauba peale- ja mahalaadimise peatusi, muud, näiteks puhkuseks või 
ööbimiseks tehtud peatused, jäävad välja.

2. LIHTVEOD EESTIS (SH TÜHISÕIT)

3 Sõidu lähtekoht: asula* 
(vt lisainfo lk 6)
4 Sõidu sihtkoht: asula*
(vt lisainfo lk 6)

Statistikatöö 22003 Küsimustiku kood:
11362021

KUI ON TÜHISÕIT, JÄTKAKE KÜSIMUSEGA 15 "VEO TÜÜP"

10 Kaubagrupi selgitus

12 Ohtliku veose selgitus



Jrk Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 Sõiduki registreerimismärk*
2 Reisi alguskuupäev* (pp.kk.aaaa)

5 Reisi pikkus, km*
6 Kaubagrupp*
(vt lisainfo lk 6)

8 Ohtliku veose kood
(vt lisainfo lk 6)

10 Kauba pealelaadimiskohtade arv*
11 Pealelaaditud kauba kaal ühel reisil, kg*
12 Kauba mahalaadimiskohtade arv*
13 Mahalaaditud kauba kaal ühel reisil, kg*
14 Veose liik* (vt kood tabeli all olevast loendist)

15 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus, %* (vt 
muutuja selgitus tabeli all)
16 Veo tüüp* (märkida vedu oma kulul või tasuline vedu)
* Kohustuslik väli

• 14 Veose liik: 1 – puistlast (veoseühikuta); 10 – taarata vedellast (veoseühikuta); 2 – suured kaubakonteinerid (20- ja 40-jalased); 3 – muud kaubakonteinerid; 4 – alustel kaubad;                        
5 – eelnevalt tropitavad kaubad; 6 – liikuvad, iseliikuvad üksused; 7 – muud liikuvad üksused; 9 – muud veose liigid.
• 15 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus mõõdab kaudselt kaubaga koormatust sõidu kohta. Tühisõidu puhul on koormatus 0%. Kui kaubaruum on maksimaalselt kasutatud 
on koormatus 100%.

• Jaotusveod on vähemalt viie peatusega reisid.
• Iga tühisõit Eestis tuleb näidata eraldi kirjena tabelis 2. Tühisõiduks ei arvestata sõitu merel või teisel vedaval sõidukil. Kui sõiduk veab ainult taarat (konteinerid, kaubaalused jm), 
arvestatakse sõit ikkagi kaubaveoks.
• Kaubaveo lähtekohana käsitletakse kohta, kus kaup esimest korda tühjale sõidukile laaditi või kus vahetati vedukit. Kaubaveo sihtkohana käsitletakse kohta, kus kaup laaditi maha sõidukilt, 
mis on pärast seda täiesti tühi, või kus vahetati vedukit. 

3. JAOTUSVEOD (VÄHEMALT VIIE PEATUSEGA KOORMAGA REISID) EESTIS

3 Kaubaveo lähtekoht: asula*
(vt lisainfo lk 6)
4 Kaubaveo viimane sihtkoht: asula *
(vt lisainfo lk 6)

7 Kaubagrupi selgitus

9 Ohtliku veose selgitus

Siia tabelisse tuleb kanda kõik kauba jaotusveod kogu vaatlusnädala kestel. Peatustena käsitletakse ainult kauba peale- ja mahalaadimise peatusi, muud, näiteks 
puhkuseks või ööbimiseks tehtud peatused, jäävad välja.

Statistikatöö 22003 Küsimustiku kood:
11362021



Jrk Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 Sõiduki registreerimismärk*
2 Sõidu alguskuupäev* (pp.kk.aaaa)
3 Sõidu lähtekoht: riik* (vt lisainfo lk 6)
4 Sõidu lähtekoht: asula*
5 Sõidu sihtkoht: riik* (vt lisainfo lk 6)
6 Sõidu sihtkoht: asula*
7 Sõidul läbitud riigid 
(loetleda võimalusel 2-täheliste koodidega, nt LV – Läti, vt 
lisainfo lk 6)
8 Sõidu pikkus kaubaveol, km
9 Tühisõidu pikkus, km
10 Ühesuguste sõitude arv päevas

11 Kauba kaal ühel sõidul, kg
12 Kaubagrupp
(vt lisainfo lk 6)

14 Ohtliku veose kood
(vt lisainfo lk 6)

16 Veose liik                                                                   
(vt kood tabeli all olevast loendist)
17 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus, %    
(vt muutuja selgitus tabeli all)

18 Veo tüüp* (märkida vedu oma kulul või tasuline vedu)
* Kohustuslik väli

4. RAHVUSVAHELISED LIHTVEOD (SH TÜHISÕIT) Statistikatöö 22003 Küsimustiku kood:
11362021

Siia tabelisse tuleb kanda kõik rahvusvahelised koormaga lihtveod ja tühisõidud kogu vaatlusnädala kestel. Peatustena käsitletakse ainult kauba peale- ja mahalaadimise peatusi, muud, näiteks 
puhkuseks või ööbimiseks tehtud peatused, jäävad välja.

KUI ON TÜHISÕIT, JÄTKAKE KÜSIMUSEGA 18 "VEO TÜÜP"

13 Kaubagrupi selgitus

15 Ohtliku veose selgitus

• 16 Veose liik: 1 – puistlast (veoseühikuta); 10 – taarata vedellast (veoseühikuta); 2 – suured kaubakonteinerid (20- ja 40-jalased); 3 – muud kaubakonteinerid; 4 – alustel kaubad;                        
5 – eelnevalt tropitavad kaubad; 6 – liikuvad, iseliikuvad üksused; 7 – muud liikuvad üksused; 9 – muud veose liigid.
• 17 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus mõõdab kaudselt kaubaga koormatust sõidu kohta. Tühisõidu puhul on koormatus 0%. Kui kaubaruum on maksimaalselt kasutatud 
on koormatus 100%.

• Kauba peale- või mahalaadimiseks 2–4 peatusega reisi puhul näidata iga reisiosa ehk sõit eraldi real, k.a tagasisõit. Iga järgmise reisiosa alguspunkt on eelmise reisiosa 
sihtpunkt.
• Tühisõit näidata eraldi real. Tühisõiduks ei arvestata sõitu merel või teisel vedaval sõidukil. Kui sõiduk veab ainult taarat (konteinerid, kaubaalused jm), arvestatakse sõit ikkagi 
kaubaveoks.
• Lihtvedu on kaubareis, mis koosneb ühest koormaga sõidust.
• Koormaga sõit algab kohas, kus kaup laaditakse tühjale maanteesõidukile esimest korda (või kus vedukautole liidetakse koormaga poolhaagis).
• Koormaga sõit lõpeb kohas, kus kaup laaditakse maha kauba maanteesõidukilt, mis on pärast seda täiesti tühi (või kus vedukauto küljest haagitakse lahti täismassiga poolhaagis).



Jrk Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6
1 Sõiduki registreerimismärk*
2 Reisi alguskuupäev*
3 Kaubaveo lähtekoht: riik*
(vt lisainfo lk 6)
4 Kaubaveo lähtekoht: asula*
5 Kaubaveo viimane sihtkoht: riik *
(vt lisainfo lk 6)
6 Kaubaveo viimane sihtkoht: asula*
7 Kaubaveol läbitud riigid (loetleda võimalusel 2-
täheliste koodidega, nt LV – Läti, vt lisainfo lk 6)
8 Reisi pikkus, km*
9 Kaubagrupp*                                                              
(vt lisainfo lk 6)

11 Ohtliku veose kood                                                
(vt lisainfo lk 6)

13 Kauba pealelaadimiskohtade arv*
14 Pealelaaditud kauba kaal ühel reisil, kg*
15 Kauba mahalaadimiskohtade arv*
16 Mahalaaditud kauba kaal ühel reisil, kg*
17 Veose liik* (vt kood tabeli all olevast loendist)
18 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus, %* 
(vt muutuja selgitus tabeli all)
19 Veo tüüp* (märkida vedu oma kulul või tasuline vedu)
* Kohustuslik väli

• Iga tühisõit Eestis tuleb näidata eraldi kirjena tabelis 4. Tühisõiduks ei arvestata sõitu merel või teisel vedaval sõidukil. Kui sõiduk veab ainult taarat (konteinerid, kaubaalused jm), 
arvestatakse sõit ikkagi kaubaveoks.
• Kaubaveo lähtekohana käsitletakse kohta, kus kaup esimest korda tühjale sõidukile laaditi või kus vahetati vedukit. Kaubaveo sihtkohana käsitletakse kohta, kus kaup laaditi maha 
sõidukilt, mis on pärast seda täiesti tühi, või kus vahetati vedukit. 

• 17 Veose liik: 1 – puistlast (veoseühikuta); 10 – taarata vedellast (veoseühikuta); 2 – suured kaubakonteinerid (20- ja 40-jalased); 3 – muud kaubakonteinerid; 4 – alustel kaubad;                        
5 – eelnevalt tropitavad kaubad; 6 – liikuvad, iseliikuvad üksused; 7 – muud liikuvad üksused; 9 – muud veose liigid.

12 Ohtliku veose selgitus

Statistikatöö 22003 Küsimustiku kood:
11362021

5. RAHVUSVAHELISED JAOTUSVEOD (VÄHEMALT 5 PEATUSEGA KOORMAGA REISID)

Siia tabelisse tuleb kanda kõik rahvusvahelised kaubajaotusveod kogu vaatlusnädala kestel. Peatustena käsitletakse ainult kauba peale- ja mahalaadimise peatusi, muud, näiteks 
puhkuseks või ööbimiseks tehtud peatused, jäävad välja.

10 Kaubagrupi selgitus

• 18 Sõiduki hinnanguline kaubaruumi täitumus mõõdab kaudselt kaubaga koormatust sõidu kohta. Tühisõidu puhul on koormatus 0%. Kui kaubaruum on maksimaalselt 
kasutatud on koormatus 100%.

• Jaotusveod on vähemalt viie peatusega reisid.



Aeg
Tundi*
Minutit

LISAINFO

Muutuja nimetus
Sõidu lähtekoht
Kaubaveo lähtekoht

Sõidu lähtekoht: riik

Sõidu sihtkoht
Kaubaveo viimane 
sihtkoht
Sõidu sihtkoht: riik

Kaubagrupp

Ohtliku veose kood

KLASS ÜRO nr Nimetus
1 … Lõhkeained
2 …
3 … Tuleohtlikud vedelikud
4.1 … Tuleohtlikud tahkised
4.2 … Isesüttivad ained
4.3 …
5.1 … Oksüdeerivad ained
5.2 … Orgaanilised peroksiidid
6.1 … Mürgised ained
6.2 … Nakkusohtlikud ained
7 … Radioaktiivsed ained
8 … Söövitavad ained
9 … Mitmesugused ohtlikud ained

1. tase on 13 klassi; 2. tase on ÜRO number, mis on neljakohaline ÜRO-s välja töötatud ohtliku aine või eseme tunnusnumber.

Surugaas, vedelgaas ja rõhu all lahustatud gaas

Ained, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase

Statistikatöö 22003 Küsimustiku kood: 113620216. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Klassifikaatorid asuvad Statistikaameti veebilehel rubriigis Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu” 
http://metaweb.stat.ee/classificator_publish_list.htm?siteLanguage=ee

Veose kaubagrupp vastavalt transpordistatistika standardsele kaupade klassifikaatorile (TSK 2007). Nt 04.5 Piimatooted ja 
jäätis, kaubagrupi selgitusse võib lisada „Piim". Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator on kahetasemeline: 
1. tasemel 20 osa ja 2. tasemel 81 gruppi. Klassifikaatorist valida kaubagrupp (2. tase). Klassifikaatori leiab käsiraamatust, 
samuti Statistikaameti veebilehelt rubriigist „Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu". Juhul kui ei 
leidnud sobivat kaubagruppi, kirjeldage kaubagrupp võimalikult täpselt väljal „Kaubagrupi selgitus".

Riik, kust algas rahvusvaheline kaubareis või tühisõit. Riigi kood – kahekohaline tähtkood riikide ja territooriumide 
klassifikaatorist (RTK). Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK) asub Statistikaameti veebilehel rubriigis „Metaandmed 
/ Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu".

Riik, kus lõppes rahvusvaheline kaubareis või tühisõit. Riigi kood – kahekohaline tähtkood riikide ja territooriumide 
klassifikaatorist (RTK). Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK) asub Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita 
andmeid/ Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu".

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)
Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) asub Statistikaameti veebilehel rubriigis Esita andmeid / Klassifikaatorid / 
Klassifikaatorite nimistu. http://metaweb.stat.ee/classificator_publish_list.htm?siteLanguage=ee
Kasutatakse tabelis 2.Lihtveod Eestis (sh tühisõit), tabelis 3. Kokkukogumis- ja/või laialijagamisveod (vähemalt viie peatusega koormaga reisid 
Eestis. Võib kasutada ka tabelites 4 ja 5 asula määramiseks, kui sõidu/reisi algus/lõpp on Eestis.              
Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (TSK)
Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (TSK) asub Statistikaameti veebilehel rubriigis Esita andmeid / Klassifikaatorid / 
Klassifikaatorite nimistu. http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=2435339&siteLanguage=ee
Kasutatakse kõigis vedude tabelites (2–5).
Ohtlike veoste klassifikaator (OVK)
Ohtlike veoste klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu”. 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2070/6201/7001/ALisa3osatabelA.pdf  Kasutatakse kõigis vedude tabelites (2–5).
Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK).
Riikide ja territooriumide klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu”. 
http://metaweb.stat.ee/view_xml_multi_code.htm?id=4601344&siteLanguage=ee
Kasutatakse tabelis 4. Rahvusvahelised lihtveod (sh tühisõit), tabelis 5. Rahvusvahelised kokkukogumis- ja/või laialijagamisveod (5 ja enama 
peatusega koormaga reisid).

Muutuja selgitus

Eestis toimunud kaubaveosõidu või tühisõidu sihtpunkt riigisisesel lihtveol, riigisisesel kokkukogumis- ja/või 
laialijagamisveol. Asula kood – neljakohaline kood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK), mis asub 
Statistikaameti veebilehel rubriigis Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu".

Eestis toimunud kaubaveosõidu või tühisõidu alguspunkt riigisisesel lihtveol, riigisisesel kokkukogumis- või 
laialijagamisveol. Asula kood – neljakohaline kood Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatorist (EHAK), mis asub 
Statistikaameti veebilehel rubriigis "Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu".

Ohtlike veoste klassifikaator (OVK)

Klassifikaator on kahetasemeline:

Vastavalt ohtlike veoste eeskirjale veoks üleantava aine või eseme ÜRO number (ADR-i kood) veokirjalt. Ohtlike veoste 
klassifikaator/nimekiri on kahetasemeline: 1. tase on 13 klassi, 2. tase on ÜRO-s välja töötatud neljakohaline ohtliku aine 
või eseme tunnusnumber. Viide ohtlike veoste klassifikaatorile (Tabel A: Ohtlike veoste nimekiri) asub Statistikaameti 
veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu". Märkida võib ka ohtliku veose klassi.

Ohtlike veoste klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu”. 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/2070/6201/7001/ALisa3osatabelA.pdf
Ohtlike veoste klassifikaatori koodid on koostatud, arvestades ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR) ja ohtlike 
veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepet (RID). 



Kood Nimetus Selgitus
01.1 Teravili Nisu, mais, oder, rukis, kaer, sorgo, hirss jm teraviljad, koorimata riis.
01.2 Kartul  
01.3 Suhkrupeet  
01.4 Muu värske puu- ja köögivili Värsked ja kuivatatud kaunviljad; leht- või varsköögiviljad, viliköögiviljad, juurviljad, sibul- ja mugulköögiviljad, seened 

ja trühvlid, suhkruroog, viinamarjad, troopilised ja subtroopilised puuviljad, tsitruselised, pähklid, õlitaimed, söödavad 
loodussaadused.

01.5 Metsandus- ja metsavarumistooted Metsapuud, nende seemned ja istikud; palgid; looduslik kummivaik; töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork; 
kaunistuseks sobivad taimeosad; sammal ja samblikud.  

01.6 Elustaimed ja lilled Lõikelilled ja lillepungad; lilleseemned, köögivilja- puuvilja- ja marjaseemned; istutusmaterjal: elustaimed, sibulad, 
mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik.  

01.7 Muud taimset päritolu ained Teraviljapõhk ja terakestad; sojaoad, maapähklid ja puuvillapõõsa seemned, õlitaimede seemned, peedi- ja 
söödataimede seemned; töötlemata tubakas, kiutaimed, söödataimed, joogitaimed, vürtsid, maitsetaimed, uimastavad 
taimed ja ravimtaimed; looduslik kautšuk; punumiseks, täidiseks või värvimiseks kasutatav taimne toormaterjal; 
jõulupuud; paju - energiapuiduna.

01.8 Elusloomad Piimakari, veislased ja -pühvlid, hobused jm -hobuslased, kaamelid ja -kaamellased, lambad ja -kitsed, sead, 
kodulinnud jm elus põllumajandusloomad.

01.9 Veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud 
toorpiim

Lehma, pühvli, lamba ja kitse toorpiim.

01.A Muud loomset päritolu toormaterjalid Veislaste ja pühvlite sperma; pügatud, pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill; värsked koorega 
munad, naturaalne mesi, teod (v.a meriteod), toorkarusnahad; sõnnik.

01.B Kala jm kalandustooted Elus-, värske, jahutatud või külmutatud kala, koorikloomad, molluskid, looduslikud pärlid, käsnad, korallid, vetikad, 
furtsellaaria (agarik).

02.1 Kivisüsi ja pruunsüsi  
02.2 Toornafta ja põlevkivi Põlevkivi ja põlevkivi toorõli; nafta toorõlid, bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid; bituumenkilt ja õliliivad. 
02.3 Maagaas Maagaas veeldatud või gaasilises olekus. 
03.1 Rauamaagid  
03.2 Mitteraudmetallide maagid, v.a uraani- ja 

tooriumimaak
Vase-, nikli- ja alumiiniumimaagid, väärismetallimaagid, plii-, tsingi-, tinamaagid jms.

03.3 Keemilised ja (looduslikud) väetiste 
mineraalid

Looduslikud kaltsium- ja alumiiniumkaltsiumfosfaadid, põletamata püriidid, toorväävel ja rafineerimata väävel.

03.4 Sool Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi. 
03.5 Kivi, liiv, kruus, savi, turvas jm mujal 

klassifitseerimata kaevandussaadused
Dekoratiiv- ja ehituskivi: lubjakivi, kips, kriit, dolomiit, marmor, liivakivi, kiltkivi  jm; kivigraanulid, -puru ja -pulber, 
killustik, veeris, kruus; ehituses kasutatav räbust vm tööstusjäätmetest killustikkate; looduslik bituumen ja asfalt; 
vääriskivid, kvarts, vilgukivi, vermikuliit, räbu jm.

03.6 Uraani- ja tooriumimaagid  
04.1 Liha, toornahad ja lihatooted Värske, jahutatud või külmutatud liha; töödeldud ja konserveeritud liha ning rups; kitkevill; veislaste, hobuslaste, 

lammaste ja kitsede toornahad; veise-, lamba-, kitse- või searasv jm.
04.2 Töödeldud või konserveeritud kala ja 

kalatooted
Värske, jahutatud või külmutatud kalafilee ja kalaliha; konserveeritud, kuivatatud, soolatud või soolvees kala, molluskid 
ja koorikloomad; suitsukala. 

04.3 Töödeldud või konserveeritud puu- ja 
köögivili

Kuivatatud, külmutatud, konserveeritud või muul viisil töödeldud köögivili, puuvili või marjad; puu- ja köögiviljamahlad; 
röstitud, soolatud pähklid; taimse tooraine töötlemise jäägid ja kõrvalsaadused.  

04.4 Loomsed ja taimsed õlid ning rasvad Loomsed toorõlid ja -rasvad, rafineeritud õlid, margariin jms toidurasvad; õlikook jm taimsete rasvade ja õlide tahked 
jäägid; puuvillalinter, taimsed vahad, degraa.

04.5 Piimatooted ja jäätis Piim, või ja piimarasvavõie, juust ja kohupiim, jogurt, kaseiin, laktoos, vadak, jäätis jm piimatooted.
04.6 Jahutooted, tärklised, tärklisetooted ja 

valmis loomasöödad
Tera- ja köögivilja jahu, tangud, graanulid; riis, segud pagaritoodete valmistamiseks, hommikuhelbed; kliid, pebred jm 
teraviljatöötlemise jäägid; tärklis, inuliin, nisugluteen, tapiokk; glükoos ja glükoosisiirup, fruktoos ja fruktoosisiirup; 
maisiõli; valmissööt loomakasvatusele; lutsernijahu; valmistoidud lemmikloomadele.

04.7 Joogid Destilleeritud alkoholjoogid, viinamarjavein, marja- ja puuviljaveinid, siider, destilleerimata kääritatud joogid ja nende 
segud, õlu, linnased; mineraalveed, gaseeritud veed jm alkoholivabad joogid; vesi, jää.

04.8 Muud mujal klassifitseerimata toiduained 
ja tubakatooted (v.a kaubasaadetisena 
või koos transpordituna)

Leib, valikpagaritooted, koogid, kuivikud, küpsised; makaronid, nuudlid, kuskuss jm makaronitooted; suhkur, melass, 
suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba; kakaod ja  šokolaadi sisaldavad tooted, suhkrukondiitritooted, 
närimiskumm; suhkruga konserveeritud puuvili, pähklid; kohvi ja tee, maitseained ja -kastmed, äädikas, söögisool, 
vürtsid; valmisroad, homogeenitud toiduained, supid, munad, pärm, ekstraktid ja mahlad lihast, kalast ning taimedest 
jms; tubakatooted, tubakajäägid.

04.9 Erinevad toiduained ja tubakatooted 
kaubasaadetisena või koos 
transpordituna

Toiduained, joogid ja tubakatooted transpordituna koos ühe kaubapartiina või saadetisena.

05.1 Tekstiilid Tekstiillõng ja -niit; riie; valmis kodutekstiiltooted, tekid, padjad, presentkatted; vaibad ja vaipkatted; paelad, nöörid; 
tehniline ja tööstuslik tekstiil.

05.2 Rõivad ja karusnahast tooted Rõivad ja rõivamanused, sh nahast ja karusnahast rõivad.
05.3 Nahk ja nahatooted Pargitud ja töödeldud nahk; mis tahes materjalist kohvrid, käekotid jms; sadulsepatooted, jalatsid.
06.1 Puidust ja korgist tooted (v.a mööbel) Toorpuit; kaevanduspropsid, saetud ja hööveldatud puit, puidujahu, pelletid ja puitbrikett; vineer, spoon, 

puitlaastplaadid, kihtpuitmaterjal, presspuit; ehituspuusepa ja -tisleritooted, puittaara; tooted korgist, õlgedest jm 
punumismaterjalidest.

06.2 Paberimass, paber ja paberitooted Tselluloos, paber ja papp; paberist kodu- ja hügieenitarbed, kirjatarbed, tapeet jms.
06.3 Trükised ja salvestised Raamatud, perioodika, kataloogid, plakatid, postmargid, maakaardid; salvestusega andmekandjad: elektroonilised 

raamatud, tarkvara, filmid, videod jms.
07.1 Koksitooted; briketid jms tahkekütused Koks kivisöest, pruunsöest või turbast, poolkoks või tõrv, pigi ja pigikoks; kivisöe-, pruunsöe- ja turbabrikett jms 

tahkekütus.
07.2 Vedelad rafineeritud naftatooted Mootoribensiin, petrool, gaasiõlid, kütteõlid, määrdeõlid.
07.3 Gaasilised, veeldatud või kokku surutud 

naftatooted
Propaan ja butaan, etüleen, propüleen, butüleen, butadieen jm naftagaasid või gaasilised süsivesikud.

07.4 Tahked või vahajad rafineeritud Vaseliin, parafiin, toorparafiin jms vahad. 
08.1 Mineraalsed põhikemikaalid Tööstusgaasid: vesinik, argoon, väärisgaasid; veeldatud õhk ja suruõhk; värvained ja pigmendid; mittemetallid, 

leelismetallid ja muldmetallid, anorgaanilised happed; metallhalogeniidid; hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid; 
sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid; metallide soolad, sooda.

08.2 Orgaanilised põhikemikaalid Süsivesinikud, alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid, tööstuslikud rasvalkoholid; tööstuslikud monokarboksüül-
rasvhapped, karboksüülhapped, lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega orgaanilised ühendid;

Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 (TSK 2007)
Klassifikaator on kahetasemeline: 1. tasemel 20 osa ja 2. tasemel 81 gruppi. Klassifikaatorist valida kaubagrupp (2. tase).



väävelorgaanilised ühendid, eetrid, orgaanilised peroksiidid, epoksiidid jms; tooted orgaanilistest põhikemikaalidest: 
puusüsi, taimsete või vaiktoodete derivaadid, õlid jm tooted kõrgel temperatuuril destilleeritud kivisöetõrvast; vähemalt 
80% alkoholisisaldusega denatureerimata etüülalkohol, denatureeritud alkohol, puidutselluloosi jääkleelis.

08.3 Lämmastikuühendid ja väetised (v.a 
looduslikud väetised)

Lämmastikhape, sulfolämmastikhapped, ammoniaak, ammooniumkloriid, nitritid; mineraalsed või keemilised 
lämmastik-, fosfor- või kaaliumväetised; naatriumnitraat; loomse või taimse päritoluga väetised.

08.4 Põhilised plastid ja sünteetiline kummi 
algkujul

Plastid algkujul, sünteeskautšuk algkujul. 

08.5 Farmaatsiatooted ja parakemikaalid, k.a 
pestitsiidid jm agrokeemiatooted 

Põhifarmaatsiatooted, ravimid, antiseerumid ja vaktsiinid; seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid; 
parfüümid ja tualetitarbed; värvid, lakid jm viimistlusvahendid; liimid, eeterlikud õlid, tint, määrdeained, pidurivedelik, 
antifriisid; keemilised kiud; pestitsiidid jm agrokeemiatooted; lõhkeained; biokütus.

08.6 Kummi- või plasttooted Kummirehvid ja sisekummid; vulkaniseeritud ja vulkaniseerimata kummi ja tooted nendest; kummeeritud riie; 
plasttahvlid, -lehed, torud, ehitusdetailid, tehismuru, plastist rõivad, lauanõud jm plasttooted.

08.7 Tuumkütus Rikastatud uraan ja plutoonium; vaesestatud uraan ja toorium; muud radioaktiivsed elemendid.
09.1 Klaas ja klaastooted, keraamika- ja 

portselantooted
Lehtklaas, vormitud ja töödeldud lehtklaas; klaasnõud; klaaskiud, tehniline klaas; tulekindlad keraamikatooted; 
keraamilised kivid ja plaadid, tellised, torud jm; kodu- ja dekoratiivkeraamikatooted; keraamilised sanitaarseadmed; 
isolaatorid ja isolatsioonivahendid, tehnilise otstarbega keraamikatooted. 

09.2 Tsement, lubi ja kips Tsement, lubi ja kips, sh kipskrohvisegud. 
09.3 Muud ehitusmaterjalid, tööstustooted Betoonist, kipsist ja tsemendist ehitusmaterjal, valmis betoonisegud, mördid, kiudtsement; lõigatud, vormitud ja 

viimistletud kivi; abrasiivtooted, töödeldud asbestkiud, tooted asfaldist, bituumenisegud loodusliku või tehiskiviga, 
katusepapp, tehisgrafiit.

10.1 Raud, teras ja ferrosulamid ning 
esmatöödeldud raud ja teras (v.a torud)

Rauast ja terasest toormaterjalid, leht- ja varbmaterjal, võrud ja ribad, traat.

10.2 Mitteraudmetallid ja nendest valmistatud 
tooted

Väärismetallid, alumiinium, plii, tsink, tina, vask jm mitteraudmetallid ning tooted nendest.

10.3 Terasest torud ja õõnesprofiilid ning 
toruliitmikud

Terasest ja valumalmist torud ja õõnesprofiilid ning toruliitmikud. 

10.4 Metallkonstruktsioonid Kokkupandavad metallehitised, sillad, tornid jm metallkonstruktsioonid; metalluksed ja aknad.
10.5 Katlad, rauakaubad, relvad jm 

metalltooted 
Metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid; keskkütteradiaatorid, aurukatlad; relvad ja laskemoon; lõikeriistad, tööriistad  
ja rauakaubad; metallist kergtaara, traattooted, -ketid ja -vedrud, kinnituselemendid, metallist laua-, köögi- või 
kodutarbed.

11.1 Põllu- ja metsamajandusmasinad Traktorid, mullaharimismasinad, niidukid, saagikoristusmasinad, masinad vedelike või pulbrite pritsimiseks või 
pihustamiseks, lüpsimasinad, linnukasvatusmasinad jms.

11.2 Mujal klassifitseerimata kodumasinad 
(suured kodumasinad)

Elektrilised ja mitteelektrilised kodumasinad.

11.3 Kontorimasinad ja arvutid Arvutid ja arvuti välisseadmed; kontorimasinad ja -seadmed.
11.4 Mujal klassifitseerimata elektrimasinad ja 

seadmed
Elektrimootorid, -generaatorid, trafod ja jaotusseadmed ning juhtaparatuur; patareid ja akud; juhtmed ja juhtmete 
paigaldustarvikud; valgustid; elektrikondensaatorid; elektrilised signalisatsiooni-, ohutus- ja liikluskorraldusseadmed.

11.5 Elektronkomponendid ning kiirgus- ja 
vastuvõtuseadmed

Elektronkomponendid ja -plaadid; arvutite heli- võrgu- video- jm kaardid, kiipkaardid; sideseadmed; ringhäälingu ja 
televisiooni saateaparatuur, telekaamerad; valve- ja tuletõrjesignalisatsiooniseadmed.

11.6 Televisiooni- ja raadiovastuvõtjad; heli- 
ja videosalvestus- ning 
taasesitusseadmed jms kaubad 
(väikesed kodumasinad)

Raadiovastuvõtjad, telerid, videokaamerad, plaadimängijad jms; salvestuseta magnet- ja optilised andmekandjad, 
magnetribaga kaardid.

11.7 Meditsiinitehnika, täppisinstrumendid ja 
optikariistad, ajanäitajad

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed; kellad; kiiritus-, elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed; meditsiini- ja 
hambaraviseadmed ning -materjalid; optika- ja fotoseadmed.

11.8 Muud masinad, tööpingid ja osad Mootorid ja turbiinid; hüdraulilised seadmed, pumbad ja kompressorid; kraanid, ventiilid; laagrid, ajamid ja 
hammasülekanded; tööstusahjud ja põletid; tõste- ja teisaldusseadmed; ajamiga käsitööriistad; tööstuslikud jahutus- ja 
ventilatsiooniseadmed; gaasigeneraatorid,  destilleerimis- ja filtreerimisseadmed, kaalud, tsentrifuugid, 
keevitusseadmed; metallistantsid jm tööpingid, muud eriotstarbelised masinad. 

12.1 Mootorsõidukitööstuse tooted Mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised; mootorsõidukite mootorid, šassiid ja elektriseadmed; mootorsõidukite 
istmed, turvavööd ja turvapadjad.

12.2 Muud transpordivahendid Laevad ja ujuvkonstruktsioonid; lõbusõidu- ja sportpaadid; raudteevedurid ja veduritendrid; õhu- ja kosmosesõidukid 
ning nendega seotud seadmed.

13.1 Mööbel Puidust, metallist ja plastist mööbel, istmed; madratsid.
13.2 Muud tööstustooted Väärisesemed, ehted jms tooted; muusikariistad; sporditarbed; mängud ja mänguasjad; luuad ja harjad; kirjatarbed, 

tulemasinad, tikud jm tooted.
14.1 Majapidamis- ja olmejäätmed Tavaolmejäätmed, v.a taaskasutatavad jäätmed, lumi.
14.2 Muud jäätmed ja teisene toore Reoveepuhastussetted; ohtlikud jäätmed; metallist, paberist, kummist, klaasist, tekstiilist teisene toore, saepuru; 

ehitusjäätmed; läga.
15.1 Post  
15.2 Postipakid, panderollid  
16.1 Kasutuses olevad tühjad konteinerid ja 

vahetusveovahendid
 

16.2 Kasutuses olevad tühjad kaubaalused 
jm pakendid

 

17.1 Majapidamise kolimine  
17.2 Reisijate pagas ja esemed Reisijatest eraldiveetav pagas.
17.3 Remonti viidavad mootorsõidukid Peale remonti veetavate ka pukseeritavad mootorsõidukid.
17.4 Tehaseseadmed, tellingumaterjal Soojakud.
17.5 Muud mujal klassifitseerimata 

mitteturustatavad kaubad
Muuseumikollektsioonid, näituste ehitusmaterjalid, sõidukid ja seadmed, rändavate tsirkuse ja lõbustusparkide 
seadmed; tühi taara (taaskasutatav ja kuulub tootjale). 

18.0 Koos transporditavad kaubad  
19.1 Määramata kaubad konteinerites või 

vahetusveovahendites
 

19.2 Muud määramata kaubad Kunstiteosed, arhitektuursed joonised ja projektid.
20.0 Muud mujal klassifitseerimata kaubad  
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