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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.
Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. LASTIMINE-LOSSIMINE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
21471 KUI({TS1287_01}!=NULL),SIIS({TS1287_1_2}+{TS1287_1

_3}+{TS1287_1_4}+{TS1287_1_5}+{TS1287_1_6}>0)
Täitmata lahter. Lastitud ja lossitud kauba kogus täitmata või kustutage rida/kirje. Viga

21522 {TS1287_1_2}<10000 Tabeli 1 "Lastimine-lossimine" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 9999. 5 kohalise numbri sisestamisel
annab veateate

Viga

21527 {TS1287_1_3}<10000 Tabeli 1 "Lastimine-lossimine" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 9999. 5 kohalise numbri sisestamisel
annab veateate

Viga

21528 {TS1287_1_4}<10000 Tabeli 1 "Lastimine-lossimine" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 9999. 5 kohalise numbri sisestamisel
annab veateate

Viga

21529 {TS1287_1_5}<10000 Tabeli 1 "Lastimine-lossimine" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 9999. 5 kohalise numbri sisestamisel
annab veateate

Viga

21530 {TS1287_1_6}<10000 Tabeli 1 "Lastimine-lossimine" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 9999. 5 kohalise numbri sisestamisel
annab veateate

Viga

Kontrollid tabelis 3. PEALE- JA MAHASÕITNUD TRANSPORDIVAHENDITE ARV

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
21524 {TS1287_3_12}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7

kohalise numbri sisestamisel annab veateate
Viga

21534 {TS1287_3_13}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21535 {TS1287_3_14}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21536 {TS1287_3_15}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21537 {TS1287_3_22}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21538 {TS1287_3_23}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7 Viga
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kohalise numbri sisestamisel annab veateate
21539 {TS1287_3_24}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7

kohalise numbri sisestamisel annab veateate
Viga

21540 {TS1287_3_25}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21541 {TS1287_3_32}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21542 {TS1287_3_33}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21543 {TS1287_3_34}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21544 {TS1287_3_35}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21545 {TS1287_3_42}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21546 {TS1287_3_43}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21547 {TS1287_3_44}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

21548 {TS1287_3_45}<1000000 Tabeli 3 "Peale- ja mahasõitnud transpordivahendid" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 999999. 7
kohalise numbri sisestamisel annab veateate

Viga

Kontrollid tabelis 4. LASTITUD-LOSSITUD MEREKONTEINERITE ARV

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1212 {TS1287_4_12}>={TS1287_4_13} Vastuolulised andmed. Lastitud täiskonteinerite arv kokku (veerg 2 rida 1) ei saa olla väiksem kui lastitud

täiskonteinerite arv transiitveol (veerg 3 rida 1)
Hoiatus

1285 {TS1287_4_22}>={TS1287_4_23} Vastuolulised andmed. Lastitud täiskonteinerite arv kokku (veerg 2 rida 2) ei saa olla väiksem kui lastitud
täiskonteinerite arv transiitveol (veerg 3 rida 2)

Hoiatus

1286 {TS1287_4_42}>={TS1287_4_43} Vastuolulised andmed. Lastitud tühjade konteinerite arv kokku (veerg 2 rida 4) ei saa olla väiksem kui
lastitud tühjade konteinerite arv transiitveol (veerg 3 rida 4)

Hoiatus

1287 {TS1287_4_52}>={TS1287_4_53} Vastuolulised andmed. Lastitud tühjade konteinerite arv kokku (veerg 2 rida 5) ei saa olla väiksem kui
lastitud tühjade konteinerite arv transiitveol (veerg 3 rida 5)

Hoiatus

1288 {TS1287_4_14}>={TS1287_4_15} Vastuolulised andmed. Lossitud täiskonteinerite arv kokku (veerg 4 rida 1) ei saa olla väiksem kui lossitud
täiskonteinerite arv transiitveol (veerg 5 rida 1)

Hoiatus

1289 {TS1287_4_24}>={TS1287_4_25} Vastuolulised andmed. Lossitud täiskonteinerite arv kokku (veerg 4 rida 2) ei saa olla väiksem kui lossitud
täiskonteinerite arv transiitveol (veerg 5 rida 2)

Hoiatus

1290 {TS1287_4_44}>={TS1287_4_45} Vastuolulised andmed. Lossitud tühjade konteinerite arv kokku (veerg 4 rida 4) ei saa olla väiksem kui
lossitud tühjade konteinerite arv transiitveol (veerg 5 rida 4)

Hoiatus

1291 {TS1287_4_54}>={TS1287_4_55} Vastuolulised andmed. Lossitud tühjade konteinerite arv kokku (veerg 4 rida 5) ei saa olla väiksem kui
lossitud tühjade konteinerite arv transiitveol (veerg 5 rida 5)

Hoiatus

21526 {TS1287_4_12}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21549 {TS1287_4_22}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21550 {TS1287_4_32}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21551 {TS1287_4_42}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga
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21552 {TS1287_4_52}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21554 {TS1287_4_23}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21555 {TS1287_4_33}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21556 {TS1287_4_43}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21557 {TS1287_4_53}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21558 {TS1287_4_14}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21559 {TS1287_4_24}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21560 {TS1287_4_34}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21561 {TS1287_4_44}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21562 {TS1287_4_54}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21563 {TS1287_4_15}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21564 {TS1287_4_25}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21565 {TS1287_4_35}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21566 {TS1287_4_45}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

21567 {TS1287_4_55}<100000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

30715 {TS1287_4_13}<10000 Tabeli 4 "Merekonteinerite vedu" sisestatud väärtus ei saa oll suurem kui 99999. 6 kohalise numbri
sisestamisel annab veateate

Viga

Kontrollid tabelis 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20589 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse
Viga

20590 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Viga

20591 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. LASTIMINE-LOSSIMINE

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
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Kokku, tuhat
tonni

{TS1287_1_2}+{TS1287_1_3}+{TS1287_1_4}+{TS1287_1_5}+{TS1287_1_6}

Autosummad tabelis 3. PEALE- JA MAHASÕITNUD TRANSPORDIVAHENDITE ARV

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Sõiduautod Kokku {TS1287_3_12}+{TS1287_3_13}+{TS1287_3_14}+{TS1287_3_15} Autosumma on veergude 2, 3, 4

ja 5 summa.
Bussid Kokku {TS1287_3_22}+{TS1287_3_23}+{TS1287_3_24}+{TS1287_3_25} Autosumma on veergude 2, 3, 4

ja 5 summa.
Veoautod, haagised Kokku {TS1287_3_32}+{TS1287_3_33}+{TS1287_3_34}+{TS1287_3_35} Autosumma on veergude 2, 3, 4

ja 5 summa.
Muud sõidukid Kokku {TS1287_3_42}+{TS1287_3_43}+{TS1287_3_44}+{TS1287_3_45} Autosumma on veergude 2, 3, 4

ja 5 summa.
Sõidukid KOKKU Kokku {TS1287_3_12}+{TS1287_3_13}+{TS1287_3_14}+{TS1287_3_15}+{TS1287_3_22}+{TS1287_3_23}+{TS12

87_3_24}+{TS1287_3_25}+{TS1287_3_32}+{TS1287_3_33}+{TS1287_3_34}+{TS1287_3_35}+{TS1287_3_
42}+{TS1287_3_43}+{TS1287_3_44}+{TS1287_3_45}

Sõidukid KOKKU sh Eestis {TS1287_3_12}+{TS1287_3_22}+{TS1287_3_32}+{TS1287_3_42} Autosumma on ridade 1, 2, 3 ja 4
summa.

Sõidukid KOKKU sh välismaale
(v.a transiit)

{TS1287_3_13}+{TS1287_3_23}+{TS1287_3_33}+{TS1287_3_43} Autosumma on ridade 1, 2, 3 ja 4
summa.

Sõidukid KOKKU sh välismaalt
(v.a transiit)

{TS1287_3_14}+{TS1287_3_24}+{TS1287_3_34}+{TS1287_3_44} Autosumma on ridade 1, 2, 3 ja 4
summa.

Sõidukid KOKKU sh transiit {TS1287_3_15}+{TS1287_3_25}+{TS1287_3_35}+{TS1287_3_45} Autosumma on ridade 1, 2, 3 ja 4
summa.

Autosummad tabelis 4. LASTITUD-LOSSITUD MEREKONTEINERITE ARV

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Täiskonteinerid, 20' (TEU) Kokku {TS1287_4_12}+{TS1287_4_14} Autosumma on veergude 2 ja 4

summa
Täiskonteinerid, 40' (TEU) Kokku {TS1287_4_22}+{TS1287_4_24} Autosumma on veergude 2 ja 4

summa
Täiskonteinerite arv kokku Kokku {TS1287_4_12}+{TS1287_4_14}+{TS1287_4_22}+{TS1287_4_24} Autosumma on ülaridade summa
Täiskonteinerite arv kokku Lastitud kokku {TS1287_4_12}+{TS1287_4_22} Autosumma on ülaridade summa
Täiskonteinerite arv kokku Lastitud, sh

transiit
{TS1287_4_13}+{TS1287_4_23} Autosumma on ülaridade summa

Täiskonteinerite arv kokku Lossitud kokku {TS1287_4_14}+{TS1287_4_24} Autosumma on ülaridade summa
Täiskonteinerite arv kokku Lossitud, sh

transiit
{TS1287_4_15}+{TS1287_4_25} Autosumma on ülaridade summa

Tühjad konteinerid, 20'
(TEU)

Kokku {TS1287_4_42}+{TS1287_4_44} Autosumma on veergude 2 ja 4
summa

Tühjad konteinerid, 40'
(TEU)

Kokku {TS1287_4_52}+{TS1287_4_54} Autosumma on veergude 2 ja 4
summa

Tühjade konteinerite arv
kokku

Kokku {TS1287_4_42}+{TS1287_4_44}+{TS1287_4_52}+{TS1287_4_54} Autosumma on ridade 4 ja 5
summa

Tühjade konteinerite arv
kokku

Lastitud kokku {TS1287_4_42}+{TS1287_4_52} Autosumma on ridade 4 ja 5
summa

Tühjade konteinerite arv Lastitud, sh {TS1287_4_43}+{TS1287_4_53} Autosumma on ridade 4 ja 5
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kokku transiit summa
Tühjade konteinerite arv
kokku

Lossitud kokku {TS1287_4_44}+{TS1287_4_54} Autosumma on ridade 4 ja 5
summa

Tühjade konteinerite arv
kokku

Lossitud, sh
transiit

{TS1287_4_45}+{TS1287_4_55} Autosumma on ridade 4 ja 5
summa


