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

Statistikatöö: 22015

                       Küsimustiku juhend: Raudteeveod

Küsimustiku kood: 11482020 Esitatakse: 1.03.2020, andmed 2019.a. kohta

Perioodilisus:  Kord aastas

                lk 1/12

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. SÕITJATEVEDU

Muutujate "Sõitjate arv, tuhat sõitjat" ja "Sõitjakäive, tuhat sõitja-km" mõõtühik on täpsusega 0,01.

Küsimustiku täitmisel kasutage käsiraamatut.Küsimustik on eeltäidetud kvartali andmetega küsimustikust  1149. Palume kontrollida üle
eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

01 / 2 Sõitjate arv –
riigisisesel veol

TS1_012 Sõitjate arv riigisisesel veol, tuhandetes sõitjates. Sõitja on
iga raudteetranspordiga sõitev isik (piletiga või tasuta sõidu
õigusega), välja arvatud rongimeeskonna liikmed. Riigisisesel
veol – sõitjate kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 4 Sõitjate arv –
rahvusvahelisel
veol Eesti-
Venemaa

TSRT11
_013

Sõitjate arv rahvusvahelisel veol Eestist Venemaale,
tuhandetes sõitjates – Eesti riigipiiri ületanud raudteereisijate
arv. Sõitja – iga raudteel reisiv isik, v.a rongimeeskonna
liikmed. Eesti-Venemaa – Eestist lahkunud rongireisijad, kelle
pealetuleku koht on Eestis ja mahamineku koht asub
väljaspool Eestit, Venemaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 5 Sõitjate arv –
rahvusvahelisel
veol Venemaa-
Eesti

TSRT11
_023

Sõitjate arv rahvusvahelisel veol Venemaalt Eestisse,
tuhandetes sõitjates – Eesti riigipiiri ületanud raudteereisijate
arv. Sõitja – iga raudteel reisiv isik, välja arvatud
rongimeeskonna liikmed. Venemaa-Eesti – Eestisse
saabunud rongireisijad, kelle pealetuleku koht asub
väljaspool Eestit, Venemaal, ja mahamineku koht asub
Eestis.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 2 Sõitjakäive –
riigisisesel veol

TS1_022 Sõitjakäive riigisisesel veol – sõitjateveol tehtud töö maht,
tuhandetes sõitjakilomeetrites. Üks sõitjakilomeeter (sõitja-
km) on ühe sõitja vedamine ühe kilomeetri kaugusele.
Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma
territooriumil läbitud rongireisijakilomeetrite kohta. Riigisisesel
veol – sõitjate kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 4 Sõitjakäive –
rahvusvahelisel
veol Eesti-
Venemaa

TSRT11
_014

Sõitjakäive rahvusvahelisel veol Eestist Venemaale,
tuhandetes sõitjates – sõitjateveol tehtud töö maht,
tuhandetes sõitjakilomeetrites. Üks sõitjakilomeeter (sõitja-
km) on ühe sõitja vedamine ühe kilomeetri kaugusele.
Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma
territooriumil läbitud rongireisijakilomeetrite kohta. Eesti-
Venemaa – Eestist lahkunud rongireisijad, kelle pealetuleku
koht on Eestis ja mahamineku koht asub väljaspool Eestit,
Venemaal.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 5 Sõitjakäive –
rahvusvahelisel
veol Venemaa-
Eesti

TSRT11
_024

Sõitjakäive rahvusvahelisel veol Venemaalt Eestisse –
sõitjateveol tehtud töö maht, tuhandetes sõitjakilomeetrites.
Üks sõitjakilomeeter (sõitja-km) on ühe sõitja vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud
rongireisijakilomeetrite kohta. Venemaa-Eesti – Eestisse

Positiivne
reaalarv
(0,2)
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saabunud rongireisijad, kelle pealetuleku koht asub
väljaspool Eestit, Venemaal, ja mahamineku koht asub
Eestis.

04 / 1 Reisirongide
läbisõit – kokku

TSRT1_
041

Reisirongide läbisõit riigisisesel ja rahvusvahelisel veol
kokku, tuhandetes rongkilomeetrites – üks rongkilomeeter
(rong-km) on rongi liikumine ühe kilomeetri kaugusele. Tühja
vedurit, s.t üksi sõitvat vedurit ei käsitata rongina. Kokku –
riigisisene ja rahvusvaheline raudteevedu kokku.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

05 / 1 Reisivagunite
läbisõit – kokku

TSRT1_
051

Reisivagunite läbisõit riigisisesel ja rahvusvahelisel veol
kokku, tuhandetes vagunkilomeetrites – üks vagunkilomeeter
(vagun-km) on koormaga või tühja vaguni mis tahes liikumine
ühe kilomeetri kaugusele. Arvesse võetakse tegelikult läbitud
vahemaa. Manööverdamist ja muid niisuguseid liikumisi ei
arvestata. Arvesse võetakse kõik vagunite liikumised vaguni
omanikust olenemata. Kokku – riigisisene ja rahvusvaheline
raudteevedu kokku.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

06 / 1 Reisirongide arv –
kokku

TSRT1_
061

Reisirongide arv – rongide arv reisijateveol kokku. Rong –
teatava numbri või erinimetuse all määratud lähtepunktist
määratud sihtpunkti liikuv vähemalt ühe veduri või
mootorvaguni veetav(ad) raudteesõiduk(id) või eraldi sõitev
mootorvagun. Tühja vedurit, st üksi sõitvat vedurit ei käsitata
rongina.

Positiivne
täisarv

07 / 1 Reisivagunite arv
– kokku

TSRT1_
071

Reisivagunite arv kokku – sõitjateveo vagunite arv. Siia
kuuluvad magamis-, salong-, restoran- ja sanitaarvagunid.
Kõik lahtihaagitamatu reisirongi koosseisus olevad eraldi
sõidukid loetakse raudtee-reisisõidukiteks. Raudtee-
reisisõiduk – reisijate veoks mõeldud raudteesõiduk, ka siis,
kui selles on üks või mitu spetsiaalselt pagasi, pakkide, posti
jne jaoks jäetud ruumi või eraldist. Siia hulka loetakse ka
reisijate veoks projekteeritud mootorvagunid.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.1. KAUBAVEDU KAUBAGRUPI JÄRGI

Küsimustiku täitmisel kasutage käsiraamatut. Muutujate "Veosed, tuhat tonni" ja "Veosekäive, tuhat tonn-km" mõõtühik on täpsusega
0,01. Palun veenduge, et tabelis 2.1 esitatud andmed kajastuvad tabelis 2 esitatud andmestikus.  Kaubagruppide kirjeldamiseks on
kasutusel Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 ja Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
(ADR 2017) III osa Tabel A: Ohtlike veoste nimekiri.

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.

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 / A Kaubagrupp * TSTSK Kaubagrupp vastavalt transpordistatistika standardsele
kaupade klassifikaatorile (TSK). Transpordistatistika
standardse kaupade klassifikaatori leiab küsimustiku
juhendist. Klassifikaator on kahetasemeline: 1. tasemel 20
osa ja 2. tasemel 81 gruppi. Klassifikaatorist valida
kaubagrupp (2. tase). Transpordistatistika standardne
kaupade klassifikaator (TSK 2007) asub Statistikaameti
veebilehel rubriigis Metaandmed / Klassifikaatorid /
Klassifikaatorite nimistu. Juhul kui ei leidnud sobivat
kaubagruppi, siis kirjeldage kaubagrupp võimalikult täpselt
lahtris Kaubagrupi selgitus.

TSK
maantee

1 / BB Kaubagrupi
selgitus

TSTSKS Kauba nimetus või kirjeldus Tekst

1 / C Ohtliku veose
kood

TSOVK Ohtliku veose kood vastavalt ohtlike veoste klassifikaatorile
(OVK). Neljakohaline ADR/RID-kood (ÜRO number).
Klassifikaator on kahetasemeline: 1. tase on 13 klassi, 2.
tase on ÜRO number, mis on ÜRO-s välja töötatud
neljakohaline ohtliku aine või eseme tunnusnumber. Ohtlike
veoste klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel rubriigis
Metaandmed / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu. Võib
märkida ka ohtliku veose klassi.

Ohtlike_veo
ste_loetelu_
2318L

1 / D Ohtliku veose
selgitus

TSOVKS Ohtliku kauba nimetus või kirjeldus Tekst

1 / 2 Kaubagrupi TSRT21 Riigisisesel veol veetud veosed, tuhandetes tonnides. Positiivne
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veosed –
riigisisesel veol

_2 Raudteel veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia alla kuuluvad kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Riigisisesel veol – kauba
kohaletoimetamine Eesti piires.

reaalarv
(0,2)

1 / 3 Kaubagrupi
veosed –
välismaale

TSRT21
_3

Välismaale veetud veosed, tuhandetes tonnides. Raudteel
veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Välismaale – rahvusvahelistel
raudteevedudel välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud)
kaubad, mida veetakse Eestis paiknevast
pealelaadimiskohast väljaspool Eestit asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 4 Kaubagrupi
veosed –
välismaalt

TSRT21
_4

Välismaalt veetud veosed, tuhandetes tonnides. Raudteel
veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Välismaalt – rahvusvahelistel
raudteevedudel välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud)
kaubad, mida veetakse välisriigis paiknevast
pealelaadimiskohast Eestis asuvasse mahalaadimiskohta.
Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 5 Kaubagrupi
veosed –
transiitkaup

TSRT21
_5

Transiitkaubaveol veetud veosed, tuhandetes tonnides.
Raudteel veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Transiitkauba vedu – kaubad,
mida veetakse Eesti kaudu kahe väljaspool Eestit asuva
punkti (pealelaadimis- ja mahalaadimiskoha) vahel. Siia
loetakse ka veosed, mis saabuvad Eesti raudteevõrku ja/või
lahkuvad sealt laevaga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 6 Kaubagrupi
veosekäive

TSRT21
_6

Veosekäive riigisisesel, rahvusvahelisel ja transiitkaubaveol
kokku – kaubaveol tehtud töö maht, tuhandetes
tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni
kauba vedamine ühe kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse
vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma territooriumil läbitud
tonnkilomeetrite kohta. Kokku – riigisisese, rahvusvahelise
(välismaale ja välismaalt veetud) ja transiitkaubaveo andmete
summa.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

Tabel 2. KAUBAVEDU

Muutujate "Veosed, tuhat tonni" ja "Veosekäive, tuhat tonn-km" mõõtühik on täpsusega 0,01.

Küsimustiku täitmisel kasutage käsiraamatut.Küsimustik on eeltäidetud kvartali andmetega küsimustikust  1149. Palume kontrollida üle
eeltäidetud väljad ja vajadusel täpsustada.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

01 / 2 Veetud veosed –
riigisisesel veol

TS2_012 Riigisisesel veol veetud veosed, tuhandetes tonnides.
Raudteel veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Riigisisesel veol – kauba
kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 3 Veetud veosed –
välismaale

TS2_013 Välismaale veetud veosed, tuhandetes tonnides. Raudteel
veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Välismaale – rahvusvahelistel
raudteevedudel välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud)
kaubad, mida veetakse Eestis paiknevast

Positiivne
reaalarv
(0,2)
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pealelaadimiskohast väljaspool Eestit asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

01 / 4 Veetud veosed –
välismaalt

TS2_014 Välismaalt veetud ohtlikud veosed, tuhandetes tonnides.
Raudteel veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Välismaalt – rahvusvahelistel
raudteevedudel välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud)
kaubad, mida veetakse välisriigis paiknevast
pealelaadimiskohast Eestis asuvasse mahalaadimiskohta.
Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 5 Veetud veosed –
transiitkaup

TS2_015 Transiitkaubaveol veetud veosed, tuhandetes tonnides.
Raudteel veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Transiitkauba vedu – kaubad,
mida veetakse Eesti kaudu kahe väljaspool Eestit asuva
punkti (pealelaadimis- ja mahalaadimiskoha) vahel. Siia
loetakse ka veosed, mis saabuvad Eesti raudteevõrku ja/või
lahkuvad sealt laevaga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

011 / 2 Ohtlikud veetud
veosed –
riigisisesel veol

TSRT2_
112

Riigisisesel veol veetud ohtlikud veosed, tuhandetes tonnides
– ained ja esemed, mille vedu on RID-i kohaselt keelatud või
lubatud ainult selles kindlaks määratud tingimustel. RID – 3.
juunil 1999 Vilniuses sõlmitud rahvusvahelise raudteeveo
konventsiooni (COTIF) lisa C - määrus ohtlike kaupade
rahvusvahelise raudteeveo kohta koos muudatustega.
Ohtlike veoste klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel
rubriigis „Metaandmed / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite
nimistu”. Riigisisesel veol – kauba kohaletoimetamine Eesti
piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

011 / 3 Ohtlikud veetud
veosed –
välismaale

TSRT2_
113

Välismaale veetud ohtlikud veosed, tuhandetes tonnides –
ained ja esemed, mille vedu on RID-i kohaselt keelatud või
lubatud ainult selles kindlaks määratud tingimustel. RID – 3.
juunil 1999 Vilniuses sõlmitud rahvusvahelise raudteeveo
konventsiooni (COTIF) lisa C - määrus ohtlike kaupade
rahvusvahelise raudteeveo kohta koos muudatustega.
Ohtlike veoste klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel
rubriigis „Metaandmed / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite
nimistu”. Välismaale – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud) kaubad, mida
veetakse Eestis paiknevast pealelaadimiskohast väljaspool
Eestit asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata
transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

011 / 4 Ohtlikud veetud
veosed –
välismaalt

TSRT2_
114

Välismaalt veetud ohtlikud veosed, tuhandetes tonnides –
ained ja esemed, mille vedu on RID-i kohaselt keelatud või
lubatud ainult selles kindlaks määratud tingimustel. RID – 3.
juunil 1999 Vilniuses sõlmitud rahvusvahelise raudteeveo
konventsiooni (COTIF) lisa C - määrus ohtlike kaupade
rahvusvahelise raudteeveo kohta koos muudatustega.
Ohtlike veoste klassifikaator asub Statistikaameti veebilehel
rubriigis „Metaandmed / Klassifikaatorid / Klassifikaatorite
nimistu”. Välismaalt – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud) kaubad, mida
veetakse välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis
asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

011 / 5 Ohtlikud veetud
veosed –
transiitkaup

TSRT2_
115

Transiitkaubaveol veetud ohtlikud veosed, tuhandetes
tonnides – ained ja esemed, mille vedu on RID-i kohaselt
keelatud või lubatud ainult selles kindlaks määratud
tingimustel. RID – 3. juunil 1999 Vilniuses sõlmitud
rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) lisa C -
määrus ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo kohta
koos muudatustega. Ohtlike veoste klassifikaator asub
Statistikaameti veebilehel rubriigis „Metaandmed /
Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu”. Transiitkauba
vedu – kaubad, mida veetakse Eesti kaudu kahe väljaspool
Eestit asuva punkti (pealelaadimis- ja mahalaadimiskoha)
vahel. Siia loetakse ka vagunid, mis saabuvad Eesti
raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 2 Veosekäive –
riigisisesel veol

TS2_022 Veosekäive riigisisesel veol – kaubaveol tehtud töö maht,
tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter (tonn-km)
on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri kaugusele.
Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma
territooriumil läbitud tonnkilomeetrite kohta. Riigisisesel veol
– kauba kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 3 Veosekäive –
välismaale

TS2_023 Veosekäive välismaale väljaveol – kaubaveol tehtud töö
maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter

Positiivne
reaalarv
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(tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri
kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet
vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite kohta.
Välismaale – rahvusvahelistel raudteevedudel välismaale
veetavad (Eestis pealelaaditud) kaubad, mida veetakse
Eestis paiknevast pealelaadimiskohast väljaspool Eestit
asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

(0,2)

02 / 4 Veosekäive –
välismaalt

TS2_024 Veosekäive välismaalt sisseveol – kaubaveol tehtud töö
maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter
(tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri
kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet
vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite kohta.
Välismaalt – rahvusvahelistel raudteevedudel välismaalt
veetavad (Eestis mahalaaditud) kaubad, mida veetakse
välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 5 Veosekäive –
transiitkaup

TS2_025 Veosekäive transiitkaubaveol – kaubaveol tehtud töö maht,
tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter (tonn-km)
on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri kaugusele.
Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma
territooriumil läbitud tonnkilomeetrite kohta. Transiitkauba
vedu – kaubad, mida veetakse Eesti kaudu kahe väljaspool
Eestit asuva punkti (pealelaadimis- ja mahalaadimiskoha)
vahel. Siia loetakse ka veosed, mis saabuvad Eesti
raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

021 / 2 Ohtlike veoste
veosekäive –
riigisisesel veol

TSRT2_
212

Ohtlike veoste veosekäive riigisisesel veol – kaubaveol
tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Riigisisesel veol – kauba kohaletoimetamine Eesti
piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

021 / 3 Ohtlike veoste
veosekäive –
välismaale

TSRT2_
213

Ohtlike veoste veosekäive välismaale väljaveol – kaubaveol
tehtud töö maht, tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter (tonn-
km) on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri kaugusele.
Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma
territooriumil läbitud tonnkilomeetrite kohta. Välismaale –
rahvusvahelistel raudteevedudel välismaale veetavad (Eestis
pealelaaditud) kaubad, mida veetakse Eestis paiknevast
pealelaadimiskohast väljaspool Eestit asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

021 / 4 Ohtlike veoste
veosekäive –
välismaalt

TSRT2_
214

Ohtlike veoste veosekäive välismaalt sisseveol – kaubaveol
tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Välismaalt – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud) kaubad, mida
veetakse välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis
asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

021 / 5 Ohtlike veoste
veosekäive –
transiitkaup

TSRT2_
215

Ohtlike veoste veosekäive transiitkaubaveol – kaubaveol
tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Transiitkauba vedu – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu kahe väljaspool Eestit asuva punkti (pealelaadimis- ja
mahalaadimiskoha) vahel. Siia loetakse ka vagunid, mis
saabuvad Eesti raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

04 / 1 Kaubarongide
läbisõit – kokku

TSRT2_
041

Kaubarongide läbisõit riigisisesel, rahvusvahelisel ja
transiitkaubaveol kokku, tuhandetes rongkilomeetrites – üks
rongkilomeeter (rong-km) on rongi liikumine ühe kilomeetri
kaugusele. Rong – teatava numbri või erinimetuse all
määratud lähtepunktist määratud sihtpunkti liikuv vähemalt
ühe veduri või mootorvaguni veetav(ad) raudteesõiduk(id) või
eraldi sõitev mootorvagun. Tühja vedurit, s.t üksi sõitvat
vedurit ei käsitata rongina. Kokku – riigisisese,
rahvusvahelise (välismaale ja välismaalt veetud) ja
transiitkaubaveo andmete summa.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

05 / 1 Kaubavagunite
läbisõit – kokku

TSRT2_
051

Kaubavagunite läbisõit riigisisesel, rahvusvahelisel ja
transiitkaubaveol kokku, tuhandetes vagunkilomeetrites – üks
vagunkilomeeter (vagun-km) on koormaga või tühja vaguni
mis tahes liikumine ühe kilomeetri kaugusele. Arvesse
võetakse tegelikult läbitud vahemaa. Manööverdamist ja
muid niisuguseid liikumisi ei arvestata. Arvesse võetakse kõik
vagunite liikumised vaguni omanikust olenemata. Kokku –
riigisisese, rahvusvahelise (välismaale ja välismaalt veetud)
ja transiitkaubaveo andmete summa.

Positiivne
reaalarv
(0,2)
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06 / 1 Kaubarongide arv
– kokku

TSRT2_
061

Kaubarongide arv – rongide arv kaubaveol kokku. Rong –
teatava numbri või erinimetuse all määratud lähtepunktist
määratud sihtpunkti liikuv vähemalt ühe veduri või
mootorvaguni veetav(ad) raudteesõiduk(id) või eraldi sõitev
mootorvagun. Tühja vedurit, st üksi sõitvat vedurit ei käsitata
rongina.

Positiivne
täisarv

07 / 1 Kaubavagunite arv
– kokku

TSRT2_
071

Kaubavagunite arv kokku – kaubaveoks ehitatud vagunite arv
kaubaveol.

Positiivne
täisarv

Tabel 2.2. RAHVUSVAHELISED JA TRANSIITVEOD PEALE- JA MAHALAADIMISE RIIGI JÄRGI

Küsimustiku täitmisel kasutage käsiraamatut. Muutujate "Veosed, tuhat tonni" ja "Veosekäive, tuhat tonn-km" mõõtühik on täpsusega
0.01. Klassifikaatorist on  nimetust hõlpsam otsida, kui panete märksõna %-di märkide vahele. Riikide määramiseks on kasutusel Riikide
ja territooriumide klassifikaator 2013v1 (kahekohaline tähtkood).

Andmete sisestamiseks tuleb klõpsata nupul "Lisa uus tabeli rida". Kui avanenud aknas on andmed sisestatud, klõpsata „Lisa rida
tabelisse“, lehe sulgemiseks valida „Sulgen“. Juba sisestatud ja salvestatud rea muutmiseks klõpsake esimeses veerus vastava rea
numbril – avaneb andmete parandamise aken.

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 / A Veose laadimine * TSRTAB A (kood 11501) – pealelaadimine Eestis – kaubad, mida
veetakse raudteel Eestis paiknevast pealelaadimiskohast
väljaspool Eestit asuvasse mahalaadimiskohta. B (kood
11601) – mahalaadimine Eestis – kaubad, mida veetakse
raudteel välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis
asuvasse mahalaadimiskohta.

Eestis_peal
e_mahalaad
itud_kaup_2
L

1 / C Veose laadimise
riik *

TSRTK Riigi kood – kahekohaline tähtkood riikide ja territooriumide
klassifikaatorist (RTK). Riikide ja territooriumide klassifikaator
(RTK) asub Statistikaameti veebilehel rubriigis Metaandmed /
Klassifikaatorid / Klassifikaatorite nimistu.

Riikide ja
territooriumi
de
klassifikaato
r 2T 2013v2

1 / 1 Välja- ja
sisseveetud kauba
kogus

TSRT22
_1

Välja- ja sisseveetud kaubad rahvusvahelisel veol,
tuhandetes tonnides. Rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud) kaubad, mida
veetakse raudteel Eestis paiknevast pealelaadimiskohast
väljaspool Eestit asuvasse mahalaadimiskohta.
Rahvusvahelistel raudteevedudel välismaalt veetavad (Eestis
mahalaaditud) kaubad, mida veetakse raudteel välisriigis
paiknevast pealelaadimiskohast Eestis asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 2 Transiitkauba
kogus

TSRT22
_2

Transiitkaubad, tuhandetes tonnides – kaubad, mida
veetakse Eesti kaudu kahe väljaspool Eestit asuva punkti
(pealelaadimis- ja mahalaadimiskoha) vahel.Raudteel
veetavad kaubad – igasugused raudteesõidukitega
teisaldatavad kaubad. Siia arvestatakse kõik pakendid ja
kogu varustus, näiteks konteinerid, vahetatavad
kaubakorpused või kaubaalused ja rongiga veetavad
maantee-kaubaveosõidukid. Siia loetakse ka vagunid, mis
saabuvad Eesti raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 3 Välja- ja
sisseveetud kauba
veosekäive

TSRT22
_3

Välja- ja sisseveetud kauba veosekäive rahvusvahelisel veol.
Rahvusvahelisel kaubaveol tehtud töö maht, tuhandetes
tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni
kauba vedamine ühe kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse
vältimiseks peab iga riik arvet vaid oma territooriumil läbitud
tonnkilomeetrite üle. Rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaale viidavad (Eestis pealelaaditud) kaubad, mida
veetakse raudteel Eestis paiknevast pealelaadimiskohast
väljaspool Eestit asuvasse mahalaadimiskohta.
Rahvusvahelistel raudteevedudel välismaalt toodavad (Eestis
mahalaaditud) kaubad, mida veetakse raudteel välisriigis
paiknevast pealelaadimiskohast Eestis asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

1 / 4 Transiitkauba
veosekäive

TSRT22
_4

Transiitkauba veosekäive – transiitkaubaveol tehtud töö
maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter
(tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri
kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet
vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite üle. Kaubad,

Positiivne
reaalarv
(0,2)
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mida veetakse Eesti kaudu kahe väljaspool Eestit asuva
punkti (pealelaadimis- ja mahalaadimiskoha) vahel. Siia
arvestatakse ka vagunid, mis saabuvad Eesti raudteevõrku
ja/või lahkuvad sellest laevaga.

Tabel 2.3. KONTEINERITE VEDU

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

01 / 2 Konteinerites
veetud kauba
kogus – riigisisesel
veol

TSRT23
_012

Konteinerites veetud kaubad riigisisesel veol, tuhandetes
tonnides – igasugused raudteesõidukitega konteinerites
veetavad kaubad. Konteiner on spetsiaalselt kaupade veoks
valmistatud mahuti, mis on tugevdatud, virnastatav ja
horisontaalselt või vertikaalselt teisaldatav. Riigisisesel veol –
kauba kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 3 Konteinerites
veetud kauba
kogus –
välismaale

TSRT23
_013

Konteinerites välismaale veetud kaubad, tuhandetes tonnides
– igasugused raudteesõidukitega konteinerites veetavad
kaubad. Konteiner on spetsiaalselt kaupade veoks
valmistatud mahuti, mis on tugevdatud, virnastatav ja
horisontaalselt või vertikaalselt teisaldatav. Välismaale –
rahvusvahelistel raudteevedudel välismaale veetavad (Eestis
pealelaaditud) konteinerid, mida veetakse Eestis paiknevast
pealelaadimiskohast väljaspool Eestit asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 4 Konteinerites
veetud kauba
kogus – välismaalt

TSRT23
_014

Konteinerites välismaalt veetud kaubad, tuhandetes tonnides
– igasugused raudteesõidukitega konteinerites veetavad
kaubad. Konteiner on spetsiaalselt kaupade veoks
valmistatud mahuti, mis on tugevdatud, virnastatav ja
horisontaalselt või vertikaalselt teisaldatav. Välismaalt –
rahvusvahelistel raudteevedudel välismaalt veetavad (Eestis
mahalaaditud) konteinerid, mida veetakse välisriigis
paiknevast pealelaadimiskohast Eestis asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 5 Konteinerites
veetud kauba
kogus –
transiitkaup sisse

TSRT23
_015

Konteinerites veetud transiitkaubad sisseveol, tuhandetes
tonnides – igasugused raudteesõidukitega konteinerites
veetavad kaubad. Konteiner on spetsiaalselt kaupade veoks
valmistatud mahuti, mis on tugevdatud, virnastatav ja
horisontaalselt või vertikaalselt teisaldatav. Raudteel
veetavad transiitkaubad – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht ei asu Eestis.
Siia loetakse ka konteinerid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba sissevedu – Eestisse saabuvad transiitkaubad.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

01 / 6 Konteinerites
veetud kauba
kogus –
transiitkaup välja

TSRT23
_016

Konteinerites veetud transiitkaubad väljaveol, tuhandetes
tonnides – igasugused raudteesõidukitega konteinerites
veetavad kaubad. Konteiner on spetsiaalselt kaupade veoks
valmistatud mahuti, mis on tugevdatud, virnastatav ja
horisontaalselt või vertikaalselt teisaldatav. Raudteel
veetavad transiitkaubad – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht ei asu Eestis.
Siia loetakse ka konteinerid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba väljavedu – Eestist lahkuvad transiitkaubad.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 2 Konteinerite
veosekäive –
riigisisesel veol

TSRT23
_022

Konteinerite veosekäive riigisisesel veol – kaubaveol tehtud
töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter
(tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe kilomeetri
kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga riik arvet
vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite kohta.
Riigisisesel veol – kauba kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 3 Konteinerite
veosekäive –
välismaale

TSRT23
_023

Konteinerite veosekäive välismaale väljaveol – kaubaveol
tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Välismaale – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud) konteinerid, mida
veetakse Eestis paiknevast pealelaadimiskohast väljaspool
Eestit asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata
transiitkaupu.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 4 Konteinerite TSRT23 Konteinerite veosekäive välismaalt sisseveol – kaubaveol Positiivne
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veosekäive –
välismaalt

_024 tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Välismaalt – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud) konteinerid, mida
veetakse välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis
asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

reaalarv
(0,2)

02 / 5 Konteinerite
veosekäive –
transiitkaup sisse

TSRT23
_025

Konteinerite veosekäive transiitkauba sisseveol – kaubaveol
tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Raudteel veetavad transiitkaubad – kaubad, mida
veetakse Eesti kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht
ei asu Eestis. Siia loetakse ka vagunid, mis saabuvad
aruandlust esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt
laevaga. Transiitkauba sissevedu – Eestisse saabuvad
transiitkaubad.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

02 / 6 Konteinerite
veosekäive –
transiitkaup välja

TSRT23
_026

Konteinerite veosekäive transiitkauba väljaveol – kaubaveol
tehtud töö maht, tuhandetes tonnkilomeetrites. Üks
tonnkilomeeter (tonn-km) on ühe tonni kauba vedamine ühe
kilomeetri kaugusele. Topeltarvestuse vältimiseks peab iga
riik arvet vaid oma territooriumil läbitud tonnkilomeetrite
kohta. Raudteel veetavad transiitkaubad – kaubad, mida
veetakse Eesti kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht
ei asu Eestis. Siia loetakse ka vagunid, mis saabuvad
aruandlust esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt
laevaga. Transiitkauba väljavedu – Eestist lahkuvad
transiitkaubad.

Positiivne
reaalarv
(0,2)

03 / 2 Täiskonteinerite
arv – riigisisesel
veol

TSRT23
_032

Täiskonteinerite arv riigisisesel veol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Riigisisesel veol – kauba kohaletoimetamine
Eesti piires.

Positiivne
täisarv

03 / 3 Täiskonteinerite
arv – välismaale

TSRT23
_033

Täiskonteinerite arv välismaale väljaveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Välismaale – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud) konteinerid, mida
veetakse Eestis paiknevast pealelaadimiskohast väljaspool
Eestit asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata
konteinerites veetavaid transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

03 / 4 Täiskonteinerite
arv – välismaalt

TSRT23
_034

Täiskonteinerite arv välismaalt sisseveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Välismaalt – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud) konteinerid, mida
veetakse välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis
asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata konteinerites
veetavaid transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

03 / 5 Täiskonteinerite
arv – transiitkaup
sisse

TSRT23
_035

Täiskonteinerite arv transiitkauba sisseveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Raudteel veetavad transiitkaubad – kaubad,
mida veetakse Eesti kaudu ning mille peale- ja
mahalaadimiskoht ei asu Eestis. Siia loetakse ka
transiitkauba konteinerid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba sissevedu – Eestisse saabuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

03 / 6 Täiskonteinerite
arv – transiitkaup
välja

TSRT23
_036

Täiskonteinerite arv transiitkauba väljaveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Raudteel veetavad transiitkaubad – kaubad,
mida veetakse Eesti kaudu ning mille peale- ja
mahalaadimiskoht ei asu Eestis. Siia loetakse ka
transiitkauba konteinerid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba väljavedu – Eestist lahkuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

04 / 2 Täiskonteinerite
TEU arv –
riigisisesel veol

TSRT23
_042

Täiskonteinerite TEU arv riigisisesel veol. TEU (Twenty-foot
Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste konteinerite
loendamiseks ja konteinerilaevade või konteineriterminalide
mahutavuse väljendamiseks. Üks 20 jala pikkune ISO
konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala pikkune ISO
konteiner võrdub kahe TEU-ga. Riigisisesel veol – kauba
kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
täisarv

04 / 3 Täiskonteinerite
TEU arv –

TSRT23
_043

Täiskonteinerite TEU arv välismaale väljaveol. TEU (Twenty-
foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste konteinerite

Positiivne
täisarv
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TEU arv –
välismaale

_043 foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste konteinerite
loendamiseks ja konteinerilaevade või konteineriterminalide
mahutavuse väljendamiseks. Üks 20 jala pikkune ISO
konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala pikkune ISO
konteiner võrdub kahe TEU-ga. Välismaale –
rahvusvahelistel raudteevedudel välismaale veetavad (Eestis
pealelaaditud) konteinerid, mida veetakse Eestis paiknevast
pealelaadimiskohast väljaspool Eestit asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

täisarv

04 / 4 Täiskonteinerite
TEU arv –
välismaalt

TSRT23
_044

Täiskonteinerite TEU arv välismaalt sisseveol. TEU (Twenty-
foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste konteinerite
loendamiseks ja konteinerilaevade või konteineriterminalide
mahutavuse väljendamiseks. Üks 20 jala pikkune ISO
konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala pikkune ISO
konteiner võrdub kahe TEU-ga. Välismaalt – rahvusvahelistel
raudteevedudel välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud)
konteinerid, mida veetakse välisriigis paiknevast
pealelaadimiskohast Eestis asuvasse mahalaadimiskohta.
Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

04 / 5 Täiskonteinerite
TEU arv –
transiitkaup sisse

TSRT23
_045

Täiskonteinerite TEU arv transiitkauba sisseveol. TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste
konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või
konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20
jala pikkune ISO konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala
pikkune ISO konteiner võrdub kahe TEU-ga. Raudteel
veetavad transiitkaubad – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht ei asu Eestis.
Siia loetakse ka vagunid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba sissevedu – Eestisse saabuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

04 / 6 Täiskonteinerite
TEU arv –
transiitkaup välja

TSRT23
_046

Täiskonteinerite TEU arv transiitkauba väljaveol. TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste
konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või
konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20
jala pikkune ISO konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala
pikkune ISO konteiner võrdub kahe TEU-ga. Raudteel
veetavad transiitkaubad – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht ei asu Eestis.
Siia loetakse ka vagunid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba väljavedu – Eestist lahkuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

05 / 2 Tühjade
konteinerite arv –
riigisisesel veol

TSRT23
_052

Tühjade konteinerite arv riigisisesel veol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Riigisisesel veol – kauba kohaletoimetamine
Eesti piires.

Positiivne
täisarv

05 / 3 Tühjade
konteinerite arv –
välismaale

TSRT23
_053

Tühjade konteinerite arv välismaale väljaveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Välismaale – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaale veetavad (Eestis pealelaaditud) konteinerid, mida
veetakse Eestis paiknevast pealelaadimiskohast väljaspool
Eestit asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata
konteinerites veetavaid transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

05 / 4 Tühjade
konteinerite arv –
välismaalt

TSRT23
_054

Tühjade konteinerite arv välismaalt sisseveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Välismaalt – rahvusvahelistel raudteevedudel
välismaalt veetavad (Eestis mahalaaditud) konteinerid, mida
veetakse välisriigis paiknevast pealelaadimiskohast Eestis
asuvasse mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata konteinerites
veetavaid transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

05 / 5 Tühjade
konteinerite arv –
transiitkaup sisse

TSRT23
_055

Tühjade konteinerite arv transiitkauba sisseveol. Konteiner
on spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Raudteel veetavad transiitkaubad – kaubad,
mida veetakse Eesti kaudu ning mille peale- ja
mahalaadimiskoht ei asu Eestis. Siia loetakse ka
transiitkauba konteinerid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba sissevedu – Eestisse saabuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

05 / 6 Tühjade
konteinerite arv –
transiitkaup välja

TSRT23
_056

Tühjade konteinerite arv transiitkauba väljaveol. Konteiner on
spetsiaalselt kaupade veoks valmistatud mahuti, mis on
tugevdatud, virnastatav ja horisontaalselt või vertikaalselt
teisaldatav. Raudteel veetavad transiitkaubad – kaubad,
mida veetakse Eesti kaudu ning mille peale- ja
mahalaadimiskoht ei asu Eestis. Siia loetakse ka
transiitkauba konteinerid, mis saabuvad aruandlust

Positiivne
täisarv
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esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sealt laevaga.
Transiitkauba väljavedu – Eestist lahkuvad transiitkaubad.

06 / 2 Tühjade
konteinerite TEU
arv – riigisisesel
veol

TSRT23
_062

Tühjade konteinerite TEU arv riigisisesel veol. TEU (Twenty-
foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste konteinerite
loendamiseks ja konteinerilaevade või konteineriterminalide
mahutavuse väljendamiseks. Üks 20 jala pikkune ISO
konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala pikkune ISO
konteiner võrdub kahe TEU-ga. Riigisisesel veol – kauba
kohaletoimetamine Eesti piires.

Positiivne
täisarv

06 / 3 Tühjade
konteinerite TEU
arv – välismaale

TSRT23
_063

Tühjade konteinerite TEU arv välismaale väljaveol. TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste
konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või
konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20
jala pikkune ISO konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala
pikkune ISO konteiner võrdub kahe TEU-ga. Välismaale –
rahvusvahelistel raudteevedudel välismaale veetavad (Eestis
pealelaaditud) konteinerid, mida veetakse Eestis paiknevast
pealelaadimiskohast väljaspool Eestit asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

06 / 4 Tühjade
konteinerite TEU
arv – välismaalt

TSRT23
_064

Tühjade konteinerite TEU arv välismaalt sisseveol. TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste
konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või
konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20
jala pikkune ISO konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala
pikkune ISO konteiner võrdub kahe TEU-ga. Välismaalt –
rahvusvahelistel raudteevedudel välismaalt veetavad (Eestis
mahalaaditud) konteinerid, mida veetakse välisriigis
paiknevast pealelaadimiskohast Eestis asuvasse
mahalaadimiskohta. Siia ei arvestata transiitkaupu.

Positiivne
täisarv

06 / 5 Tühjade
konteinerite TEU
arv – transiitkaup
sisse

TSRT23
_065

Tühjade konteinerite TEU arv transiitkauba sisseveol. TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste
konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või
konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20
jala pikkune ISO konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala
pikkune ISO konteiner võrdub kahe TEU-ga. Raudteel
veetavad transiitkaubad – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht ei asu Eestis.
Siia arvestatakse ka vagunid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sellest laevaga.
Transiitkauba sissevedu – Eestisse saabuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

06 / 6 Tühjade
konteinerite TEU
arv – transiitkaup
välja

TSRT23
_066

Tühjade konteinerite TEU arv transiitkauba väljaveol. TEU
(Twenty-foot Equivalent Unit) – standardühik erimahuliste
konteinerite loendamiseks ja konteinerilaevade või
konteineriterminalide mahutavuse väljendamiseks. Üks 20
jala pikkune ISO konteiner võrdub ühe TEU-ga. Üks 40 jala
pikkune ISO konteiner võrdub kahe TEU-ga. Raudteel
veetavad transiitkaubad – kaubad, mida veetakse Eesti
kaudu ning mille peale- ja mahalaadimiskoht ei asu Eestis.
Siia loetakse ka vagunid, mis saabuvad aruandlust
esitavasse raudteevõrku ja/või lahkuvad sellest laevaga.
Transiitkauba väljavedu – Eestist lahkuvad transiitkaubad.

Positiivne
täisarv

Tabel 3. LIIKLUSVOOD ÜLEEUROOPALISE RAUDTEEVÕRGU LÕIKUDEL

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 Liiklusvood
raudteelõigul
Tallinn-Tapa –
kaubarongide arv

TSRT3_
011

Kaubarongide arv Tallinna-Tapa raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tallinn-Tapa –
reisirongide arv

TSRT3_
012

Reisirongide arv Tallinna-Tapa raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

1_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tapa-Tallinn –
kaubarongide arv

TSRT3_
013

Kaubarongide arv Tapa-Tallinn raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

1_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul

TSRT3_
014

Reisirongide arv Tapa-Tallinn raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest

Positiivne
täisarv
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Tapa-Tallinn –
reisirongide arv

kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

2 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tapa-Tartu –
kaubarongide arv

TSRT3_
021

Kaubarongide arv Tapa-Tartu raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

2 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tapa-Tartu –
reisirongide arv

TSRT3_
022

Reisirongide arv Tapa-Tartu raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

2_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tartu-Tapa –
kaubarongide arv

TSRT3_
023

Kaubarongide arv Tartu-Tapa raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

2_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tartu-Tapa –
reisirongide arv

TSRT3_
024

Reisirongide arv Tartu-Tapa raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

3 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tartu-Valga –
kaubarongide arv

TSRT3_
031

Kaubarongide arv Tartu-Valga raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

3 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tartu-Valga –
reisirongide arv

TSRT3_
032

Reisirongide arv Tartu-Valga raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

3_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Valga-Tartu –
kaubarongide arv

TSRT3_
033

Kaubarongide arv Valga-Tartu raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

3_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Valga-Tartu –
reisirongide arv

TSRT3_
034

Reisirongide arv Valga-Tartu raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

4 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tapa-Narva –
kaubarongide arv

TSRT3_
041

Kaubarongide arv Tapa-Narva raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

4 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tapa-Narva –
reisirongide arv

TSRT3_
042

Reisirongide arv Tapa-Narva raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

4_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Narva-Tapa –
kaubarongide arv

TSRT3_
043

Kaubarongide arv Narva-Tapa raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

4_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Narva-Tapa –
reisirongide arv

TSRT3_
044

Reisirongide arv Narva-Tapa raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

5 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tartu-Petseri –
kaubarongide arv

TSRT3_
051

Kaubarongide arv Tartu-Petseri raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

5 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tartu-Petseri –
reisirongide arv

TSRT3_
052

Reisirongide arv Tartu-Petseri raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

5_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Petseri-Tartu –
kaubarongide arv

TSRT3_
053

Kaubarongide arv Petseri-Tartu raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

5_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Petseri-Tartu –
reisirongide arv

TSRT3_
054

Reisirongide arv Petseri-Tartu raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

6 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Valga-Petseri –
kaubarongide arv

TSRT3_
061

Kaubarongide arv Valga-Petseri raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

6 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Valga-Petseri –
reisirongide arv

TSRT3_
062

Reisirongide arv Valga-Petseri raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

6_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul

TSRT3_
063

Kaubarongide arv Petseri-Valga raudteelõigul. Kaubarong on
kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest

Positiivne
täisarv
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Petseri-Valga –
kaubarongide arv

kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja mõnikord
ka pagasivagunist.

6_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Petseri-Valga –
reisirongide arv

TSRT3_
064

Reisirongide arv Petseri-Valga raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

7 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Tallinn-Paldiski –
kaubarongide arv

TSRT3_
071

Kaubarongide arv Tallinna-Paldiski raudteelõigul. Kaubarong
on kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt
ühest kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

7 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Tallinn-Paldiski –
reisirongide arv

TSRT3_
072

Reisirongide arv Tallinna-Paldiski raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

7_1 / 1 Liiklusvood
raudteelõigul
Paldiski-Tallinn –
kaubarongide arv

TSRT3_
073

Kaubarongide arv Paldiski-Tallinn raudteelõigul. Kaubarong
on kaupade veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt
ühest kas tühjalt või koormaga sõitvast kaubavagunist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

7_1 / 2 Liiklusvood
raudteelõigul
Paldiski-Tallinn –
reisirongide arv

TSRT3_
074

Reisirongide arv Paldiski-Tallinn raudteelõigul. Reisirong on
reisijate veoks kasutatav rong, mis koosneb vähemalt ühest
kas tühjalt või koormaga sõitvast raudteereisisõidukist ja
mõnikord ka pagasivagunist.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

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

 / 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.

Positiivne
täisarv

 / 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.

Positiivne
täisarv

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: Eestis_peale_mahalaaditud_kaup_2L

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

11501 Eestis pealelaaditud kaup
11601 Eestis mahalaaditud kaup


