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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.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.
KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED
Tabel 1. LASTIMINE-LOSSIMINE
Kaubavedu - kaubanduslikul merereisil veetav kaup. Kaubareis on kauba liikumine mereteed mööda laevale laadimise ja laevalt
mahalaadimise koha vahel. Laevade punkrikütus, laevade hooldusseadmete, toidu- ja muud varud on välja jäetud, sest need on seotud
laevade talitlusega. Siin näidatakse kaupade brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.
Andmed esitatakse tuhandetes tonnides.
Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

1/1

Kaubagrupi kood *

TS1287_
01

1/2

Kaubagrupi
selgitus
Eesti piires veetud
kauba kogus –
lastitud-lossitud

TS1287_
03
TS1287_
1_2

1/5

Välismaale veetud
kauba kogus (v.a
transiit) – lastitud

TS1287_
1_3

1/6

Välismaalt veetud
kauba kogus (v.a
transiit) – lossitud

TS1287_
1_4

1/7

Transiitkauba
kogus – lastitud

TS1287_
1_5

1/8

Transiitkauba
kogus – lossitud

TS1287_
1_6

1/4

Selgitus

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 „Esita andmeid / Klassifikaatorid /
Klassifikaatorite nimistu”. Juhul kui ei leidnud sobivat
kaubagruppi, siis kirjeldage kaubagrupp võimalikult täpselt
lahtris „Kaubagrupi selgitus”.
Kaubagrupi selgitus – vajaduse korral lisada selgitus
kaubagrupi kohta. Välja täitmine ei ole kohustuslik.
Lastitud ja lossitud kauba kogus riigisisesel veol. Kaupade
brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte
konteinerite ja veeremiühikute omakaalu. Riigisisene – pealeja mahalaadimise riik on Eesti.
Lastitud kauba kogus välismaale veol (v.a transiitkaup) –
välismaale veetava kauba laevale laadimine. Kaupade
brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte
konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.
Lossitud kauba kogus välismaalt veol (v.a transiitkaup) –
välismaalt saabunud kauba laevalt maha laadimine. Kaupade
brutokaal, mis sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte
konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.
Lastitud transiitkauba kogus – transiitkauba laevale
laadimine, kui Eesti on transiitriik. Kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremiühikute omakaalu.
Lossitud transiitkauba kogus – transiitkauba laevalt maha
laadimine, kui Eesti on transiitriik. Kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremiühikute omakaalu.

Tabel 3. PEALE- JA MAHASÕITNUD TRANSPORDIVAHENDITE ARV

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
TSK
maantee

Tekst
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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Rea
kood/
veeru
kood

1/2

1/3

1/4

1/5

2/2

2/3

2/4

2/5

3/2

3/3

3/4

3/5

4/2

4/3

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
riigisisene vedu
Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
välismaale (v.a
transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
välismaalt (v.a
transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
sõiduautode arv –
transiit
Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
riigisisene vedu
Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
välismaale (v.a
transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
välismaalt (v.a
transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
busside arv –
transiit
Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
riigisisene vedu
Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
välismaale (v.a
transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
välismaalt (v.a
transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
veoautode,
haagiste arv –
transiit
Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – riigisisene
vedu
Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – välismaale

Muutuja
kood

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

TS1287_
3_12

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv riigisisesel veol.
Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_13

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv välismaale veol (v.a
transiitvedu) – välismaale veetavate transpordivahendite
laevale laadimine.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_14

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv välismaalt veol (v.a
transiitvedu) – välismaalt saabunud transpordivahendite
laevalt maha laadimine.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_15

Peale- ja mahasõitnud sõiduautode arv transiitveol.
Transiitvedu – transiidina veetavad transpordivahendid.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_22

Peale- ja mahasõitnud busside arv riigisisesel veol.
Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_23

Peale- ja mahasõitnud busside arv välismaale veol (v.a
transiitvedu) – välismaale veetavate transpordivahendite
laevale laadimine.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_24

Peale- ja mahasõitnud busside arv välismaalt veol (v.a
transiitvedu) – välismaale veetavate transpordivahendite
laevale laadimine.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_25

Peale- ja mahasõitnud busside arv transiitveol. Transiitvedu –
transiidina veetavad transpordivahendid.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_32

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv riigisisesel
veol. Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.
Veoautod, haagised – kallurid, metsaveokid, külmutus-,
paak- ja sadulautod.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_33

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv välismaale
veol. Välismaale (v.a transiitvedu) – välismaale veetavate
transpordivahendite laevale laadimine. Veoautod, haagised –
kallurid, metsaveokid, külmutus-, paak- ja sadulautod.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_34

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv välismaalt
veol. Välismaalt (v.a transiitvedu) – välismaalt saabunud
transpordivahendite laevalt maha laadimine. Veoautod,
haagised – kallurid, metsaveokid, külmutus-, paak- ja
sadulautod.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_35

Peale- ja mahasõitnud veoautode ja haagiste arv transiitveol.
Transiitvedu – transiidina veetavad transpordivahendid.
Veoautod, haagised – kallurid, metsaveokid, külmutus-,
paak- ja sadulautod.

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_42

Muude peale- ja mahasõitnud sõidukite arv riigisisesel veol.
Riigisisene – peale- ja mahalaadimise riik on Eesti. Muud
sõidukid – mootorrattad, eriautod: sanitaar- ja tuletõrjeautod,
autokraanad

Positiivne
täisarv

TS1287_
3_43

Muude peale- ja mahasõitnud sõidukite arv välismaale veol.
Välismaale (v.a transiitvedu) – välismaale veetavate sõidukite
laevale laadimine. Muud sõidukid – sealhulgas mootorrattad,
eriautod: sanitaar- ja tuletõrjeautod, autokraanad.

Positiivne
täisarv

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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4/4

4/5

(v.a transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – välismaalt
(v.a transiit)
Peale- ja
mahasõitnud
muude sõidukite
arv – transiit

TS1287_
3_44

TS1287_
3_45

Muude peale- ja mahasõitnud sõidukite arv välismaalt veol.
Välismaalt (v.a transiitvedu) – välismaalt saabunud sõidukite
laevalt maha laadimine. Muud sõidukid – sealhulgas
mootorrattad, eriautod: sanitaar- ja tuletõrjeautod,
autokraanad.
Muude peale- ja mahasõitnud muude sõidukite arv
transiitveol. Transiitvedu – transiidina veetavad sõidukid.
Muud sõidukid – sealhulgas mootorrattad, eriautod: sanitaarja tuletõrjeautod, autokraanad.

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Tabel 4. LASTITUD-LOSSITUD MEREKONTEINERITE ARV
Sisestage andmed vaid ridadele 1, 2, 4 ja 5. Konteinerid, mis olid lossitud laevadelt ja/või lastitud laevadele.
Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

1/2

Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_12

1/3

Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lastitud transiit

TS1287_
4_13

1/4

Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_14

1/5

Täiskonteinerite
arv, 20-jalased –
lossitud transiit

TS1287_
4_15

2/2

Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_22

2/3

Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lastitud transiit

TS1287_
4_23

2/4

Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_24

2/5

Täiskonteinerite
arv, 40-jalased –
lossitud transiit

TS1287_
4_25

4/2

Tühjade
konteinerite arv,
20-jalased –
lastitud kokku

TS1287_
4_42

4/3

Tühjade
konteinerite arv,
20-jalased –
lastitud transiit
Tühjade
konteinerite arv,
20-jalased –
lossitud kokku

TS1287_
4_43

Tühjade

TS1287_

4/4

4/5

TS1287_
4_44

Selgitus

Lastitud täiskonteinerite arv kokku, 20-jalased – kaupa
sisaldavad 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lastitud kokku – sadamast
laevaga välja veetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.
Lastitud täiskonteinerite arv transiitveol, 20-jalased – kaupa
sisaldavad 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lastitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamast laevaga välja veetavate
merekonteinerite arv.
Lossitud täiskonteinerite arv kokku, 20-jalased – kaupa
sisaldavate 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lossitud kokku – sadamas
laevalt vastu võetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.
Lossitud täiskonteinerite arv transiitveol, 20-jalased – kaupa
sisaldavad 20-jalased konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit). Lossitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite
arv.
Lastitud täiskonteinerite arv kokku, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lastitud kokku – sadamast
laevaga välja veetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.
Lastitud täiskonteinerite arv transiitveol, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lastitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamast laevaga välja veetavate
merekonteinerite arv.
Lossitud täiskonteinerite arv kokku, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lossitud kokku – sadamas
laevalt vastu võetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.
Lossitud täiskonteinerite arv transiitveol, 40-jalased – kaupa
sisaldavad 40-jalased konteinerid. Lossitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite
arv.
Lastitud tühjade konteinerite arv kokku, 20-jalased – 20jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lastitud kokku – sadamast laevaga välja
veetud merekonteinerite arv koos transiidina veetavate
konteinerite arvuga.
Lastitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 20-jalased – 20jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lastitud, sh transiitvedu – transiidina
sadamast laevaga välja veetavate merekonteinerite arv.
Lossitud tühjade konteinerite arv kokku, 20-jalased – 20jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lossitud kokku – sadamas laevalt vastu
võetud merekonteinerite arv koos transiidina veetavate
konteineritega.
Lossitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 20-jalased – 20-

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv

Positiivne

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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5/2

5/3

5/4

5/5

konteinerite arv,
20-jalased –
lossitud transiit
Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lastitud kokku
Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lastitud transiit
Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lossitud kokku
Tühjade
konteinerite arv,
40-jalased –
lossitud transiit

4_45
TS1287_
4_52
TS1287_
4_53
TS1287_
4_54
TS1287_
4_55

jalased tühjad konteinerid. 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit). Lossitud, sh transiitvedu – transiidina
sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite arv.
Lastitud tühjade konteinerite arv kokku, 40-jalased – 40jalased tühjad konteinerid. Lastitud kokku – sadamast
laevaga välja veetud merekonteinerite arv koos transiidina
veetavate konteinerite arvuga.
Lastitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 40-jalased – 40jalased tühjad konteinerid. Lastitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamast laevaga välja veetavate
merekonteinerite arv.
Lossitud tühjade konteinerite arv kokku, 40-jalased – 40jalased tühjad konteinerid. Lossitud kokku – sadamas laevalt
vastu võetud merekonteinerite arv koos transiidina veetavate
konteinerite arvuga.
Lossitud tühjade konteinerite arv transiitveol, 40-jalased – 40jalased tühjad konteinerid. Lossitud, sh transiitvedu –
transiidina sadamas laevalt vastu võetavate merekonteinerite
arv.

täisarv
Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv
Positiivne
täisarv

Tabel 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)
Perioodi(de)l 2021-I, 2021-II, 2021-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

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

Muutuja
kood

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

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

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

