
Ülevaade küsimustikust 
„KAUBAVEDU TEEDEL“
1136 21 Kaubavedu teedel



• Statistikatöö eesmärgiks on anda teavet Eestis registreeritud sõidukitega 
maanteedel veetud kaupade ja liiklusvoogude kohta ning anda ülevaade 
muutuste kohta kaubavedudest maanteel. 

• Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud maanteekaubavedude 
uuringut tehakse ELi riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda 
nende riikide maanteekaubavedude muutusi.

• Statistikatöö annab sisendi transpordi arengukavas seatud eesmärkide 
mõõtmiseks. 

• Andmeid kogutakse riikliku statistika nädalaküsimustikuga 
„Kaubavedu teedel”. Küsimustiku kood on 1136.

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/metoodika-ja-kvaliteet/statistikatood

Statistikatöö  22003  Kaubavedu maanteedel
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Statistikatöö 22003 Kaubavedu maanteedel õiguslik 
alusdokument on EL regulatsioon:
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• EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 70/2012, 18. 
jaanuar 2012, kaupade autovedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta

• Regulation (EU) No 70/2012 of the European Parliament and of the Council of 18 
January 2012 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32012R0070

• Lisaks antud regulatsioonile 
kehtivad muud rakendusaktid

• Uuringu käsiraamat - Manual

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R0070


• Andmed on sisendiks statistikatööle 22029 
„Veondusettevõtete sõitjate ja kaubavedu“.

• Statistikaamet (SKP arvestusteks)
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM)

• Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
• ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE)
• Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
• Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
• Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF)

• Erinevad päringud maanteekaubaveo kohta

Kes on andmete tarbijad?
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Valikusse sattunud veoauto(de) ja tehtud vedude andmed tuleb esitada 
ühe etteantud vaatlusnädala kohta. 

• Andmeesitajad on kaubaveoautosid omavad ettevõtted.
• Statistiline üksus on kaubaveoauto.
• Valikuuringus osalevad maanteeameti liiklusregistris registreeritud 

veoautod, mille kandevõime on üle 3500 kg (kategooriad N2 ja N3) ja mille 
vanus ei ületa 25 aastat.

• Andmeid kogutakse ühe nädala kohta.
• Andmed tuleb esitada nii oma tarbeks tehtud vedude, tellimusvedude kui ka 

tühisõitude kohta.
• Küsimustik tuleb täita ka juhul, kui vaatlusnädalal sõidukiga vedusid ei 

tehtud.
Veoauto kohta soovime andmeid kaheksa päeva jooksul 

pärast vaatlusnädala lõppu.

Kellelt ja mille kohta andmeid küsitakse ?
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Milline sõiduk on valimisse sattunud millisel vaatlusnädadal?

6



Küsimustiku info Statistikaameti kodulehel 
https://www.stat.ee/et/kusimustikud/kaubavedu-teedel-2021-nadal
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• Valimi moodustamise aluseks on: 
Maanteeameti liiklusregistrisse kantud sõiduki ja vastutava kasutaja 

andmed
MKM Majandustegevuse registrisse kantud ühenduse tegevusloa 

kinnitatud ärakirjad (veosevedu) 

• Valim moodustatakse kord kvartalis. - > TEAVITUSKIRJAD
• Kogum valiku tegemiseks -> Eelmisel aastal valimis olnud autod on kõrvale 

jäetud valimi tegemisel.
• Objektide arv, mille kandevõime üle 3,5t ja vanus kuni 25 a. Valim (1508) 

jagatakse nädalateks. 
• Stratifitseeritud lihtne juhuslik valik sõiduki kandevõime ning sõiduki 

vastutava kasutaja tegevusala järgi.

Valimi metoodika
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• Kogum * Valim

• Kokku  ligi 17 000 sõidukit
• Valimisse kaasatud  1508 kvartalis, 6 valimi kihti
• 1 kv = 13 nädalat => 116 kaubaveoautot nädalas

Kogum ja valim
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Küsimustik eSTAT-is
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1136 Kaubavedu teedel 2021. aasta – nädalaküsimustik (7 +1 tabelit)

• TABEL 1. VAATLUSNÄDAL JA VAATLUSE ALLA KUULUVAD SÕIDUKID*
• TABEL 2. SÕIDUKI JA HAAGISE ANDMED*
• TABEL 3. LIHTVEOD EESTIS (SH TÜHISÕIT)  
• TABEL 4. JAOTUSVEOD (VÄHEMALT VIIE PEATUSEGA KOORMAGA REISID) EESTIS
• TABEL 5. RAHVUSVAHELISED LIHTVEOD (SH TÜHISÕIT)
• TABEL 6. RAHVUSVAHELISED JAOTUSVEOD (VÄHEMALT VIIE PEATUSEGA 

KOORMAGA REISID)
• TABEL 7. SÕIDUKI KASUTAMISE ANDMED*
• KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult teatud kuu kohta) 

• NB! Sisenedes elektroonilisse keskkonda eSTAT näete, 
millise kaubaveoauto andmed on vaja näidatud esitamistähtajal esitada.
* Tabel sisaldab eeltäidetud andmeid! 

Andmete esitamine eSTAT- is
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eStat Küsimustikul on näidatud valimisse kuuluva(te) sõiduki(te) andmed 
etteantud vaatlusnädalal
• Tabel 1 valimisse kuuluva(te) sõiduki(te) andmed etteantud vaatlusnädalal:

vaatlusnädala algus- ja lõpukuupäev ning sõiduki(te) registreerimismärk.

Tabel 2 Sõiduki(te) andmed 
Registreerimismärk; Sõiduki kandevõime; Veoki tüüp; Veoki kere tüüp; 
Haagise lubatud suurim mass vedukauto registreerimistunnistusel on 
küsimustikus eeltäidetud Maanteeameti hallatavas liiklusregistris 
registreeritud sõiduki andmete alusel.

• Tabelites 3 kuni 6 eeltäitmisi ei ole.
• Tabel 7 on eeltäidetud vaatlusnädala alguskuupäev ning sõiduki(te) 

registreerimismärk.

• Kui küsimustiku tabelis on eeltäidetud rida, siis täitmiseks klikkige rea 
numbrile. Ärge tühjendage tabelit, kaotab eeltäidetud andmeid!

Küsimustiku eeltäitmine eStat-is
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Küsimustiku tabelid 2-7 täitke ainult tabelis 1 näidatud sõidukite kohta.

Juhul kui mainitud veoauto on eriotstarbeline (nt kraana, tõstuk, tehnilise abi 
auto, päästeauto vms), seda kasutatakse põllumajanduses, tööks vaid 
välismaal, muul otstarbel kui kaubavedu või kui veoauto ei olnud mingil 
põhjusel vaatlusnädalal kasutuses, palume vastav info kindlasti märkida 
küsimustiku tabelisse 7 „Sõiduki kasutamise andmed“ või hiljemalt 
küsimustiku esitamise kuupäeval Statistikaametiga ühendust võtta. 
Tabel 7 tuleb täita ka juhul, kui etteantud vaatlusnädalal sõidukiga vedusid ei 
tehtud. Palume mitte kinnitada tühja küsimustikku.

Põhjused, miks ei ole veoautot vaatlusnädalal kasutatud veoste vedamiseks 
on küsimustikuga kogutav info!

Oluline info andmeesitajale!
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• 1136 Kaubavedu teedel 2021. aasta – nädalaküsimustik xls kujul (8 lk)  
Eeltäitmist ei ole!

• 1. SÕIDUKI JA HAAGISE ANDMED NING KASUTAMINE. 
• 2. LIHTVEOD EESTIS (sh tühisõit) LK_2 
• 3. JAOTUSVEOD (vähemalt 5 peatusega koormaga reisid) EESTIS LK_3 
• 4. RAHVUSVAHELISED LIHTVEOD (sh tühisõit) LK_4 
• 5. RAHVUSVAHELISED JAOTUSVEOD (vähemalt 5 peatusega koormaga 

reisid) LK_5 
• 6. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG LK_6
• Juhend  LK_6-8

• Andmete esitamise abivahend - Käsiraamat  
kirjeldab küsimustiku täitmist eStatis !

Andmete esitamine failis või paberil (xls/pdf)
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• Lihtvedu – kaubareis, mis koosneb ühest koormaga sõidust. Üks koormaga 
tehtud sõit on üks lihtvedu, kui laaditud on ainult üht liiki kaupu, on ainult üks 
kaupade pealelaadimise koht, on ainult üks kaupade mahalaadimise koht.

• Jaotusvedu ehk Kokkukogumis- ja/või laialijagamisvedu – vähemalt viie 
peatusega kauba kokkukogumis- ja/või laialijagamisreis. 

• Tühisõit – ilma koormata sõit. Tegelikult läbitud vahemaa, v.a vahemaa, mille 
kaubaveomootorsõiduk läbis teise transpordivahendiga. Tühisõiduks ei 
arvestata sõitu merel või sõitu teisel vedaval sõidukil. Kui sõiduk veab ainult 
taarat (konteinerid, kaubaalused jm) siis arvestatakse sõit kaubaveoks.

 Peatustena käsitletakse ainult kauba peale- ja mahalaadimise peatusi. Muud, 
näiteks puhkuseks või ööbimiseks tehtud peatused, jäävad välja.

 Sõidu pikkuse hulka (km) ei arvestata sõitu merel või teisel vedaval 
maismaasõidukil.

Mõned mõisted
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Kasutusel andmete esitamisel:
• Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 (TSK 2007)
• Ohtlike veoste klassifikaator (OVK) ADR/RID
• Erinevad loendid (Veose liik, Veo tüüp, Sõidu lähtekoht/sihtkoht või Riik)

Kasutusel andmetöötluses:
• Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008)
• Riikide ja territooriumide klassifikaator (RTK) 
• Euroopa riigid (peamiselt EL ja EFTA riigid) territooriumitega (NUTS 3)

Klassifikaatorid
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• Arvutatakse kaalud statistilistele üksustele, mida kasutatakse valikuuringu 
andmete laiendamiseks üldkogumile.

• Kaubaveosõidukite kasutajatelt valikuuringuga kogutud ühe nädala vedude 
andmete põhjal arvutatakse üldkogumi näitajate hinnanguline suurus. 

• Nädala kohta kogutud andmete põhjal arvutatakse kvartali hinnangud.
• Üksikandmed agregeeritakse analüüsiks vajalikule astmele. Siia kuulub 

andmete summeerimine vastavalt klassifikaatorile, erinevate statistiliste 
mõõdikute arvutamine. 

• Kogutud andmed teisendatakse statistiliseks väljundiks. See sisaldab 
täiendavate näitajate arvutamist. 

• Üksikandmeid ei avaldata! Andmed avadatakse Eesti kohta tervikuna. 

Statistiliste andmete koostamine
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• Avaldamiskalender : https://www.stat.ee/et/kalender
• Statistika andmebaas Majandus >Transport > Maanteetransport
• https://andmed.stat.ee/et/stat
• Valdkonnad Avaleht> Valdkonnad> Energia ja transport> Transport
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/energia-ja-
transport/transport
• Uudised https://www.stat.ee/et/uudised
• Väljaanded  https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valjaanded

Andmete edastamine
• Eurostat-ile kauba- ja tühireiside andmed (kvartal ja aasta kokku)
• OECD kvartaliküsimustik
• Muud väljaanded, päringud ja tellimustööd 
• -> “Transport ja teed”

Andmete avaldamine
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Uudised
19



• Kaubavedu maanteel 2001–… 
• Veoautode läbisõit telgede arvu järgi 2001–… 
• Kaubavedu maanteel kaubagrupi järgi 2008–… 
• Kaubavedu maanteel veose liigi järgi 2009–… 
• Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel 2010–… 
• Ohtlikud veosed maanteel 2011–… 
• Eestis laaditud rahvusvahelised maanteeveosed riigi järgi 2011–… 
• Riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel (kvartalid) 2008–… 
• Maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud (kvartalid) 2008–…

Transpordistatistikat leiab ka
• https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/overview
• europa.eu/pol/trans
• www.unece.org/trans

Avaldamine statistika andmebaasis 
Majandus >Transport > Maanteetransport
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Avaldamine EUROSTATi andmebaasis
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Statistics Explained - näide
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Tänan!
Piret Pukk
Juhtivanalüütik
piret.pukk@stat.ee

EESTI STATISTIKA
www.stat.ee
Tatari 51, 10134 Tallinn
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