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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Jälgige, et sisestate andmeid  õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Küsimustiku esitamiseks vajutage  nuppu „Kontrolli küsimustikku“, mis käivitab tabelitevahelised kontrollid. Kui olete võimalikud vead
parandanud, klõpsake nuppu „Kinnitan“.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. VEOTEENUSTE MAHT

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 2 Trammiveeremi
läbisõit

TS1153_
01_01_0
2

Trammiveeremi läbisõit, tuhat vagun-/masinkilomeetrit. Üks
vagun-/masinkilomeeter vastab ühe vaguni/masina
liikumisele ühe kilomeetri kaugusele.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 3 Trollibussiveeremi
läbisõit

TS1153_
01_01_0
3

Trollibussiveeremi läbisõit, tuhat vagun-/masinkilomeetrit.
Üks vagun-/masinkilomeeter vastab ühe vaguni/masina
liikumisele ühe kilomeetri kaugusele.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

11 / 2 Madalapõhjalise
trammiveeremi
läbisõit

TS1153_
01_011_
02

Madalapõhjalise trammiveeremi läbisõit, tuhat vagun-
/masinkilomeetrit. Madalapõhjalise transpordivahendi tunnus
on astme(te) puudumine või kokkupandav metalltrapp
vähemalt ühe ukse juures. Peale selle võib
transpordivahendil olla ka küljekallutusfunktsioon.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

11 / 3 Madalapõhjalise
trollibussiveeremi
läbisõit

TS1153_
01_011_
03

Madalapõhjalise trollibussiveeremi läbisõit, tuhat vagun-
/masinkilomeetrit. Madalapõhjalise transpordivahendi tunnus
on astme(te) puudumine või kokkupandav metalltrapp
vähemalt ühe ukse juures. Peale selle võib
transpordivahendil olla ka küljekallutusfunktsioon.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

2 / 2 Pakutud teenuse
maht liiniveol –
trammidega

TS1153_
01_02_0
2

Pakutud teenuse maht liiniveol trammidega, tuhandetes
kohtkilomeetrites – töötavate trammide istekohtade arvu ja
läbisõidu korrutiste summa.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

2 / 3 Pakutud teenuse
maht liiniveol –
trollibussidega

TS1153_
01_02_0
3

Pakutud teenuse maht liiniveol trollibussidega, tuhandetes
kohtkilomeetrites – töötavate trollide istekohtade arvu ja
läbisõidu korrutiste summa.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

3 / 2 Trammisõitjate arv
(arvestuslik)

TS1153_
01_03_0
2

Trammisõitjate arv (arvestuslik), tuhat sõitjat. Sõitja on iga
trammis sõitev isik (piletiga või tasuta sõidu õigusega), v.a
veeremijuhid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

3 / 3 Trollibussisõitjate
arv (arvestuslik)

TS1153_
01_03_0
3

Trollibussisõitjate arv (arvestuslik), tuhat sõitjat. Sõitja – iga
trollibussis sõitev isik (piletiga või tasuta sõidu õigusega), v.a
veeremijuhid.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

4 / 2 Trammiveo
sõitjakäive
(arvestuslik)

TS1153_
01_04_0
2

Trammiveo sõitjakäive (arvestuslik) – sõitjateveol tehtud töö
maht, tuhat sõitjakilomeetrit. Üks sõitjakilomeeter (sõitja-km)
on ühe sõitja vedamine ühe kilomeetri kaugusele. Sõitjakäibe
võib kaudselt arvutada keskmise reisi pikkuse korrutamisel
sõitjate arvuga.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

4 / 3 Trollibussiveo
sõitjakäive
(arvestuslik)

TS1153_
01_04_0
3

Trollibussiveo sõitjakäive (arvestuslik) – sõitjateveol tehtud
töö maht, tuhat sõitjakilomeetrit. Üks sõitjakilomeeter (sõitja-
km) on ühe sõitja vedamine ühe kilomeetri kaugusele.
Sõitjakäibe võib kaudselt arvutada keskmise reisi pikkuse
korrutamisel sõitjate arvuga.

Positiivne
reaalarv
(0,3)
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Perioodi(de)l 2019-I, 2019-II, 2019-IV ei pea tabelit täitma.

Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

1 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Tekst

2 / 1 Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0-59.

Tekst


