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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Küsimustikuga „Laevaliiklus“ kogutakse sadamatelt kvartalite kaupa andmeid, lähtudes Euroopa Liidu (EL) ja Eesti tarbijate vajadustest.
Uuring annab teavet sadamaid läbiva kauba- ja sõitjateveo kohta. Seda EL-i õigusaktidega kehtestatud uuringut tehakse ELi riikides ühtse
metoodika alusel ja see lubab võrrelda kauba- ja sõitjateveo muutusi nende riikide sadamates.
Statistikaamet kogub andmeid Eesti suurematelt statistiliselt sadamalt (põhisadamad) vastavalt 6. mail 2009 välja antud Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2009/42/EÜ. Direktiivi kohaselt kuuluvad vaatluse alla need sadamad, kus töödeldakse aastas üle ühe
miljoni tonni kaupu ja/või mida külastab üle 200 000 reisija. Statistiline sadam koosneb ühest või mitmest sadamast, mis on võimelised
laevade ja lasti liikumist registreerima ja mida tavaliselt kontrollib üks sadama valdaja.

LISAINFO
Aruandev sadam, lastimise/lossimise sadam ja laevale mineku/laevalt lahkumise sadam:
Sadamate koode on võimalik leida UNECE kodulehelt - United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE)
https://unece.org/trade/cefact/unlocode-code-list-country-and-territory. Eesti sadamate koode on võimalik leida
https://www.sadamaregister.ee/.

Kaubavedu on kaubanduslikul merereisil veetava kauba transportimine. Laevade punkrikütus, laevade hooldusseadmete, toidu- ja muud
varud on aruandlusest välja jäetud, sest need on seotud laevade talitlusega.
Kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.
Kauba lastimine ja lossimine arvestatakse koos transiitkaubaga.
Saabunud/lähetatud sõitjate arv on sadamas merereisi alustavate/lõpetavate sõitjate arv ega sisalda laeva meeskonnaliikmeid.

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
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.

Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.

Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.

KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED

Tabel 1. KAUBAVEDU

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.Klassifikaatorite info on leitav küsimustiku juhendist ja www.stat.ee rubriigist Esita
andmeid/Klassifikaatorid.

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 Kaubavedu
laevaga – laeva
väljumise/saabumi
se aeg *

TS1374_
01_R1_0
1

Laeva sadamasse saabumise/sadamast lahkumise kuupäev
(ja kellaaeg).

Tekst

1 / 2 Kaubavedu
laevaga – kvartal

TS1374_
01_R1_0
2

Kvartali number: 1, 2, 3, 4. Positiivne
täisarv

1 / 3 Kaubavedu
laevaga –

TS1374_
01_R1_0

Aruandev sadam – statistilise aruandlusega hõlmatud
sadama UN/LOCODE kood; 5 sümbolit.

Eesti
sadamad
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aruandev sadam * 3 2020
1 / 4 Kaubavedu

laevaga – suund *
TS1374_
01_R1_0
4

Laevaliikluse suund: 1 – saabumine, 2 – lahkumine. Sõidu suund
2009v2

1 / 5 Kaubavedu
laevaga –
lastimise/lossimise
sadam *

TS1374_
01_R1_0
5

Lastimise/lossimise sadam – lastimise sadam on sadam, kus
kaubasaadetis laaditi laevale, millelt see laaditakse maha
aruandvas sadamas. Lossimise sadam on sadam, kus
kaubasaadetis, mis on aruandvas sadamas laevale lastitud,
laaditakse maha samast laevast. UN/LOCODE kood; 5
sümbolit.

Tekst

1 / 6 Kaubavedu
laevaga –
rannikuala *

TS1374_
01_R1_0
6

Sadama rannikuala. 4-kohaline kood: iga riigi puhul 2-
kohaline ISO kood geonomenklatuurist, millele järgneb kaks
nulli, v.a juhul, kui riik on jagatud kaheks või enamaks
rannikualaks, mille puhul on neljandal kohal muu number kui
null. Rannikualade klassifikaator (RAN) asub Statistikaameti
veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid”.

Rannikualad
2021

1 / 7 Kaubavedu
laevaga – lasti liik

TS1374_
01_R1_0
7

Lasti liik – peamised lastiliigid on vedellast, puistlast,
konteinerid, veeremlast ja segalast; 2 sümbolit.

Lastiliikide
liigitus 2012

1 / 8 Kaubavedu
laevaga –
kaubagrupp

TS1374_
01_R1_0
8

Kaubagrupp vastavalt transpordistatistika standardsele
kaupade klassifikaatorile (TSK). 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”.

TSK
maantee

1 / 9 Kaubavedu
laevaga – lipuriik *

TS1374_
01_R1_0
9

Lipuriik – laevade riikkondsuse klassifikaatorist lipuriik (riik või
territoorium, kus laev on registreeritud). 4-kohaline kood: iga
riigi puhul 2-kohaline ISO kood geonomenklatuurist, millele
järgneb kaks nulli, v.a enam kui ühe registriga riikide puhul,
mille tähistamisel on neljandal kohal muu number kui null.
Laevade riikkondsuse klassifikaator (LRK) asub
Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita andmeid /
Klassifikaatorid”.

Laevade
riikkondsus
2021

1 / 10 Kaubavedu
laevaga – laeva
liik *

TS1374_
01_R1_1
0

Laeva liik laevaliikide klassifikaatorist; 2-kohaline kood. Laevaliik
2011

1 / 11 Kaubavedu
laevaga – laeva
suurusklass *

TS1374_
01_R1_1
1

Laeva suurusklass laevade suurusklasside klassifikaatorist
kogumahutavuse (GT) järgi. Laevade suurusklassi liigitust
kohaldatakse üksnes 100-tonnise või suurema
kogumahutavusega laevade suhtes. Väiksemate laevade
puhul kasutatakse koodi 99.

Laevade
suurusklassi
d (GT) 2009

1 / 12 Kaubavedu
laevaga –
lastitud/lossitud
kauba kogus

TS1374_
01_R1_1
2

Lastitud/lossitud kaup – kaupade brutokaal, mis hõlmab
pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute
omakaalu. Sisaldab transiitkaupa. Mõõtühik on tonn kolme
komakoha täpsusega.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 13 Kaubavedu
laevaga –
transiitkauba
kogus

TS1374_
01_R1_1
3

Lastitud/lossitud transiitkaup – transiitkauba laevale
laadimine, kui Eesti on transiitriik. Kaupade brutokaal, mis
hõlmab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremiühikute omakaalu. Mõõtühik on tonn kolme
komakoha täpsusega.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

1 / 14 Kaubavedu
laevaga –
konteinerite ja
veeremiühikute
arv: täis ja tühjad

TS1374_
01_R1_1
4

Lastitud/lossitud merekonteinerite ja veeremiühikute arv
kokku – tühjad ja täis konteinerid ning veeremiühikud.

Positiivne
täisarv

1 / 15 Kaubavedu
laevaga –
konteinerite ja
veeremiühikute
arv: tühjad

TS1374_
01_R1_1
5

Lastitud/lossitud tühjade merekonteinerite ja veeremiühikute
arv.

Positiivne
täisarv

1 / 16 Kaubavedu
laevaga – laeva
kogumahutavus

TS1374_
01_R1_1
6

Laeva kogumahutavus (laeva GT) – laeva kogusuurus
mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise
konventsiooni sätete kohaselt, ühikuta suurus.

Positiivne
täisarv

1 / 17 Kaubavedu
laevaga – laeva
IMO-number

TS1374_
01_R1_1
7

Laeva IMO-number – laeva identifitseeriv tunnus. Välja
täitmine ei ole kohustuslik.

Tekst

Tabel 2. SÕITJATEVEDU

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. Klassifikaatorite info on leitav küsimustiku juhendist ja www.stat.ee rubriigist Esita
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andmeid/Klassifikaatorid.

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 Sõitjatevedu
laevaga – laeva
väljumise/saabumi
se aeg *

TS1374_
02_R1_0
1

Laeva sadamasse saabumise/sadamast lahkumise kuupäev
(ja kellaaeg).

Tekst

1 / 2 Sõitjatevedu
laevaga – kvartal

TS1374_
02_R1_0
2

Kvartali number: 1, 2, 3, 4. Positiivne
täisarv

1 / 3 Sõitjatevedu
laevaga –
aruandev sadam *

TS1374_
02_R1_0
3

Aruandev sadam – statistilise aruandlusega hõlmatud
sadama UN/LOCODE kood; 5 sümbolit.

Eesti
sadamad

1 / 4 Sõitjatevedu
laevaga – suund *

TS1374_
02_R1_0
4

Laevaliikluse suund: 1 – saabumine, 2 – lahkumine. Sõidu suund
2009v2

1 / 5 Sõitjatevedu
laevaga – laevale
mineku/laevalt
lahkumise sadam
*

TS1374_
02_R1_0
5

Laevale mineku/laevalt lahkumise sadam – laevale mineku
sadam on sadam, kust reisija reisi alustas. Laevalt lahkumise
sadam on sadam, kus reisija reisi lõpetab. UN/LOCODE
kood; 5 sümbolit.

Tekst

1 / 6 Sõitjatevedu
laevaga –
rannikuala *

TS1374_
02_R1_0
6

Sadama rannikuala. 4-kohaline kood: iga riigi puhul 2-
kohaline ISO kood geonomenklatuurist, millele järgneb kaks
nulli, v.a juhul, kui riik on jagatud kaheks või enamaks
rannikualaks, mille puhul on neljandal kohal muu number kui
null. Rannikualade klassifikaator (RAN) asub Statistikaameti
veebilehel rubriigis „Esita andmeid / Klassifikaatorid”.

Rannikualad
2021

1 / 7 Sõitjatevedu
laevaga – lipuriik *

TS1374_
02_R1_0
7

Lipuriik – laevade riikkondsuse klassifikaatorist lipuriik (riik või
territoorium, kus laev on registreeritud). 4-kohaline kood: iga
riigi puhul 2-kohaline ISO kood geonomenklatuurist, millele
järgneb kaks nulli, v.a enam kui ühe registriga riikide puhul,
mille tähistamisel on neljandal kohal muu number kui null.
Laevade riikkondsuse klassifikaator (LRK) asub
Statistikaameti veebilehel rubriigis „Esita andmeid /
Klassifikaatorid”.

Laevade
riikkondsus
2021

1 / 8 Sõitjatevedu
laevaga – laeva
liik *

TS1374_
02_R1_0
8

Laeva liik laevaliikide klassifikaatorist; 2-kohaline kood.
Laevaliigi klassifikaatori leiab küsimustiku juhendist.

Laevaliik
2011

1 / 9 Sõitjatevedu
laevaga – laeva
suurusklass *

TS1374_
02_R1_0
9

Laeva suurusklass laevade suurusklasside klassifikaatorist
kogumahutavuse (GT) järgi. Laevade suurusklassi liigitust
kohaldatakse üksnes 100-tonnise või suurema
kogumahutavusega laevade suhtes. Väiksemate laevade
puhul kasutatakse koodi 99.

Laevade
suurusklassi
d (GT) 2009

1 / 10 Sõitjatevedu
laevaga –
lähetatud/saabunu
d sõitjate arv

TS1374_
02_R1_1
0

Saabunud/lähetatud sõitjate arv – sadamas merereisi
alustavate/lõpetavate sõitjate arv.

Positiivne
täisarv

1 / 11 Sõitjatevedu
laevaga –
ristluslaeva
reisijate arv

TS1374_
02_R1_1
1

Ristluslaeva reisijate arv – ristluslaevaga merereisi tegevad
sõitjad. Arvestust peetakse vaid sadamasse saabumisel.
Ristluslaev (matkelaev) – reisilaev, mis on mõeldud reisijatele
mitmekülgse huvireisi tagamiseks. Kõikidel reisijatel on kajut.
Pardal on meelelahutusvõimalused. Siia ei kuulu tavalisi
veeremilaevateenuseid osutavad laevad isegi siis, kui mõned
reisijad peavad sellist teenust ristluseks. Peale selle ei kuulu
siia kaubalaevad, mis saavad vedada väga piiratud arvul
reisijaid, kellel on oma kajut. Samuti ei kuulu siia laevad, mis
on mõeldud ainult ühepäevaste ekskursioonide jaoks.

Positiivne
täisarv

1 / 111 Sõitjatevedu
laevaga – reisi
alustavate/lõpetav
ate ristlusreisijate
arv

TS1374_
02_R1_1
11

Reisi alustavate/lõpetavate ristlusreisijate arv – ristlust
alustavate ja lõpetavate ristlusreisijate arv, k.a pööringu
teenust kasutavad reisijad. Pööring (ingl turnaround) tähistab
lennuki/laeva saabumise ja väljumise vahele jäävat aega, kui
saabunud reisijad tulevad maha, uued reisijad lähevad peale
ja lennuk/laev seatakse valmis järgmiseks reisiks.

Positiivne
täisarv

1 / 12 Sõitjatevedu
laevaga – laeva
kogumahutavus

TS1374_
02_R1_1
2

Laeva kogumahutavus (laeva GT) – laeva kogusuurus
mõõdetuna 1969. aasta rahvusvahelise laevade mõõtmise
konventsiooni sätete kohaselt, ühikuta suurus.

Positiivne
täisarv

1 / 13 Sõitjatevedu
laevaga – laeva
IMO-number

TS1374_
02_R1_1
3

Laeva IMO-number – laeva identifitseeriv tunnus. Välja
täitmine ei ole kohustuslik.

Tekst
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Tabel 3. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-II, 2022-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

1 / 2 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

Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimuste
sõnastused

TAGASI
S_2

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimuste
veateadete ehk
kontrollide
sõnastused

TAGASI
S_3

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimustiku
selgitavad (hiirega
peale liikudes
avanevad) tekstid

TAGASI
S_7

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / eStati
kasutusmugavus

TAGASI
S_9

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
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tori nimi tegevus-
alad

 / Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

TAGASI
SY_1

rahulolu_va
ga_lihtne_v
aga_keeruli
ne_5L

Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Ettepanekud ja
kommentaarid

TAGASI
S_TESS
T

Tekst

LOENDID / KLASSIFIKAATORID

Loendi/klassifikaatori nimetus: Laevaliik 2011

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

10 Vedellastilaev Õlitanker, kemikaalitanker, vedelgaasitanker,
kütusepraam, muu tanker

20 Puistlastilaev Puistlasti-naftatanker (OBO), puistlastilaev
31 Konteinerilaev Laev, millele on kogu ulatuses paigaldatud teisaldatavad

või alalised, eranditult konteinerite veoks mõeldud
konteinerpesad.

32 Erilaev Laev, mis on spetsiaalselt kohandatud eri tüüpi lasti
veoks. Siia kuuluvad autotarnelaevad, loomade, kiiritatud
kütuse või kemikaalide veoks kohandatud laevad ja
praamerid.

33 Segalastilaev Mitut liiki kauba veoks mõeldud laevad. Siia kuuluvad
külmutuslaevad, ro-pax-laevad, ro-ro-tüüpi laevad, muud
veeremilaevad, kombineeritud segalasti-reisilaevad ja
segalastikonteinerilaevad.

34 Kuivlastimerepraam Tekiga praam, punkrilaev, praamkonteiner, lahtine
kuivlastipraam, kinnine kuivlastipraam, muu
kuivlastipraam

35 Reisilaev Laev, mis on ette nähtud enam kui 12 reisija veoks,
olenemata kajutikohtade arvust.

36 Ristluslaev Reisilaev, mille reisijatele pakutakse mitmekülgset
turismielamust. Kõigil reisijatel on kajutid. Pardal
pakutakse meelelahutusvõimalusi.

41 Kalalaev Kalapüügilaev, kalatöötlemislaev
42 Avamereteenuseid osutav laev Puurimis- ja uurimislaev, avamere varustuslaev.
43 Puksiirlaev Pukser, vedur-tõukurlaev

Laevade või muude veesõidukite vedamiseks ja/või
tõukamiseks mõeldud laev. Siia hulka loetakse ka
sadamapukserid.

49 Muu laev Süvendaja, teaduslaev, muu laev
XX Määratlemata laev

Loendi/klassifikaatori nimetus: Sõidu suund 2009v2

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

1 Saabumine
2 Lahkumine
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Loendi/klassifikaatori nimetus: Lastiliikide liigitus 2012

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

11 Veeldatud gaas Tonnaaž
12 Toornafta Tonnaaž
13 Naftatooted Tonnaaž
19 Muud vedellastina veetavad kaubad Tonnaaž
21 Maak Tonnaaž
22 Kivisüsi Tonnaaž
23 Põllumajandussaadused (nt teravili, soja,

tapiokk)
Tonnaaž

29 Muu puistlast Tonnaaž
31 Lastiühik: 20 jalga Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis

sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

32 Lastiühik: 40 jalga Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

33 Lastiühik: > 20 jalga ja < 40 jalga Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

34 Lastiühik: > 40 jalga Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

51 Kaubaveomootorsõidukid ja nende
haagised

Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

52 Sõiduautod, mootorrattad ja nende
haagised/haagiselamud

Üksnes ühikute koguarv

53 Reisibussid Üksnes ühikute koguarv
54 Müügiks ettenähtud sõidukid (sh import- ja

eksportmootorsõidukid)
Tonnaaž ja ühikute koguarv

56 Omil jalul liikuvad elusloomad Tonnaaž  ja ühikute koguarv
59 Muud iseliikuvad liikuvad ühikud Tonnaaž. Ühikute arv.
61 Vedukita kaubaveohaagised ja

poolhaagised
Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

62 Vedukita haagiselamud ja muud maantee-,
põllumajandus- ja tööstussõidukid

Üksnes ühikute koguarv

64 Kaubaveol kasutatavad raudteevagunid Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

65 Kaubaveol kasutatavad mereveo-
veeremhaagised

Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

66 Kaubaveol kasutatavad lihtrid Tonnaaž - registreeritav kogus on kaupade brutokaal, mis
sisaldab pakendite kaalu, kuid mitte konteinerite ja
veeremühikute omakaalu. Ühikute arv.

69 Muud mitteiseliikuvad ühikud Tonnaaž. Ühikute arv.
91 Metsasaadused Tonnaaž.
92 Malmi- ja terasetooted Tonnaaž.
99 Muu segalast Tonnaaž.

Loendi/klassifikaatori nimetus: Laevade riikkondsus 2021

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

AD00 Andorra AD00
AE00 Araabia Ühendemiraadid AE00
AF00 Afganistan AF00
AG00 Antigua ja Barbuda AG00
AI00 Anguilla (GB) AI00
AL00 Albaania AL00
AM00 Armeenia AM00
AN00 Hollandi Antillid (Curaçao, Bonaire, St

Eustatius, Saba ja St Martini lõunaala)
AN00

AO00 Angola AO00
AQ00 Antarktis AQ00
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AR00 Argentina AR00
AS00 Ameerika Samoa (US) AS00
AT00 Austria AT00
AU00 Austraalia AU00
AW00 Aruba (NL) AW00
AZ00 Aserbaidžaan AZ00
BA00 Bosnia ja Hertsegoviina BA00
BB00 Barbados BB00
BD00 Bangladesh BD00
BE00 Belgia BE00
BF00 Burkina Faso BF00
BG00 Bulgaaria BG00
BH00 Bahrein BH00
BI00 Burundi BI00
BJ00 Benin BJ00
BL00 Saint-Barthélemy BL00
BM00 Bermuda (GB) BM00
BN00 Brunei BN00
BO00 Boliivia BO00
BQ00 Bonaire, Sint Eustatius ja Saba BQ00
BR00 Brasiilia BR00
BS00 Bahama BS00
BT00 Bhutan BT00
BV00 Bouvet` saar (NO) BV00
BW00 Botswana BW00
BY00 Valgevene BY00
BZ00 Belize BZ00
CA00 Kanada CA00
CC00 Kookossaared (Keelingi saared) (AU) CC00
CD00 Kongo DV CD00
CF00 Kesk-Aafrika Vabariik CF00
CG00 Kongo Vabariik CG00
CH00 Šveits CH00
CI00 Elevandiluurannik CI00
CK00 Cooki saared (NZ) CK00
CL00 Tšiili CL00
CM00 Kamerun CM00
CN00 Hiina CN00
CO00 Colombia (Kolumbia) CO00
CR00 Costa Rica CR00
CS00 Serbia ja Montenegro CS00
CU00 Kuuba CU00
CV00 Roheneemesaared CV00
CW00 Curaçao CW00
CX00 Jõulusaar (AU) CX00
CY00 Küpros CY00
CZ00 Tšehhi CZ00
DE00 Saksamaa DE00
DJ00 Djibouti DJ00
DK01 Taani DK01
DK02 Taani (DIS) DK02
DK09 Taani, teadmata DK09
DM00 Dominica DM00
DO00 Dominikaani Vabariik DO00
DZ00 Alžeeria DZ00
EC00 Ecuador EC00
EE00 Eesti EE00
EG00 Egiptus EG00
ER00 Eritrea ER00
ES01 Hispaania ES01
ES02 Hispaania (Rebeca) ES02
ES09 Hispaania, teadmata ES09
ET00 Etioopia ET00
FI00 Soome FI00
FJ00 Fidži FJ00
FK00 Falklandi (Malviini) saared (GB) FK00
FM00 Mikroneesia FM00
FO00 Fääri saared (DK) FO00
FR01 Prantsusmaa FR01
FR02 Prantsusmaa territooriumid (sh Kergueleni FR02
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saared)
FR03 Prantsusmaa (rahvusvaheline register RIF) FR03
FR09 Prantsusmaa, teadmata FR09
GA00 Gabon GA00
GB01 Suurbritannia GB01
GB02 Mani saar GB02
GB03 Kanalisaared GB03
GB04 Gibraltar GB04
GB09 Suurbritannia, teadmata GB09
GD00 Grenada GD00
GE00 Gruusia GE00
GH00 Ghana GH00
GL00 Gröönimaa (DK) GL00
GM00 Gambia GM00
GN00 Guinea GN00
GQ00 Ekvatoriaal-Guinea GQ00
GR00 Kreeka GR00
GS00 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

(GB)
GS00

GT00 Guatemala GT00
GU00 Guam (US) GU00
GW00 Guinea-Bissau GW00
GY00 Guyana GY00
HK00 Hongkong (CN) HK00
HM00 Heard ja McDonald (AU) HM00
HN00 Honduras HN00
HR00 Horvaatia HR00
HT00 Haiti HT00
HU00 Ungari HU00
ID00 Indoneesia ID00
IE00 Iirimaa IE00
IL00 Iisrael IL00
IN00 India IN00
IO00 Briti India ookeani ala (GB) IO00
IQ00 Iraak IQ00
IR00 Iraan IR00
IS00 Island IS00
IT01 Itaalia - esimene register IT01
IT02 Itaalia - rahvusvaheline register IT02
IT09 Itaalia, teadmata IT09
JM00 Jamaica JM00
JO00 Jordaania JO00
JP00 Jaapan JP00
KE00 Kenya KE00
KG00 Kõrgõzstan KG00
KH00 Kambodža KH00
KI00 Kiribati KI00
KM00 Komoorid KM00
KN00 Saint Kitts ja Nevis KN00
KP00 Korea RDV KP00
KR00 Korea Vabariik KR00
KW00 Kuveit KW00
KY00 Kaimanisaared (GB) KY00
KZ00 Kasahstan KZ00
LA00 Laos LA00
LB00 Liibanon LB00
LC00 Saint Lucia LC00
LI00 Liechtenstein LI00
LK00 Sri Lanka LK00
LR00 Libeeria LR00
LS00 Lesotho LS00
LT00 Leedu LT00
LU00 Luksemburg LU00
LV00 Läti LV00
LY00 Liibüa LY00
MA00 Maroko MA00
MD00 Moldova MD00
ME00 Montenegro ME00
MG00 Madagaskar MG00
MH00 Marshalli saared MH00
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MK00 Makedoonia MK00
ML00 Mali ML00
MM00 Myanmar (Birma) MM00
MN00 Mongoolia MN00
MO00 Aomen (Macau) (CN) MO00
MP00 Põhja-Mariaanid (US) MP00
MR00 Mauritaania MR00
MS00 Montserrat (GB) MS00
MT00 Malta MT00
MU00 Mauritius MU00
MV00 Maldiivid MV00
MW00 Malawi MW00
MX00 Mehhiko MX00
MY00 Malaisia MY00
MZ00 Mosambiik MZ00
NA00 Namiibia NA00
NC00 Uus-Kaledoonia (FR) NC00
NE00 Niger NE00
NF00 Norfolk (AU) NF00
NG00 Nigeeria NG00
NI00 Nicaragua NI00
NL00 Holland NL00
NO01 Norra NO01
NO02 Norra (NIS) NO02
NO09 Norra, teadmata NO09
NP00 Nepal NP00
NR00 Nauru NR00
NU00 Niue (NZ) NU00
NZ00 Uus-Meremaa NZ00
OM00 Omaan OM00
PA00 Panama PA00
PE00 Peruu PE00
PF00 Prantsuse Polüneesia (FR) PF00
PG00 Paapua Uus-Guinea PG00
PH00 Filipiinid PH00
PK00 Pakistan PK00
PL00 Poola PL00
PM00 Saint-Pierre ja Miquelon (FR) PM00
PN00 Pitcairn (GB) PN00
PS00 Palestiina okupeeritud alad PS00
PT01 Portugal PT01
PT02 Portugal (MAR) PT02
PT09 Portugal, teadmata PT09
PW00 Belau PW00
PY00 Paraguay PY00
QA00 Katar QA00
QU01 Endine Jugoslaavia QU01
QU02 Endine Nõukogude Liit QU02
RO00 Rumeenia RO00
RS00 Serbia RS00
RU00 Venemaa RU00
RW00 Rwanda RW00
SA00 Saudi Araabia SA00
SB00 Saalomoni saared SB00
SC00 Seišellid SC00
SD00 Sudaan SD00
SE00 Rootsi SE00
SG00 Singapur SG00
SH00 Saint Helena (GB) SH00
SI00 Sloveenia SI00
SK00 Slovakkia SK00
SL00 Sierra Leone SL00
SM00 San Marino SM00
SN00 Senegal SN00
SO00 Somaalia SO00
SR00 Suriname SR00
SS00 Lõuna-Sudaan SS00
ST00 Sao Tomé ja Principe ST00
SV00 El Salvador SV00
SX00 Sint Maarten (Hollandi osa) SX00
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SY00 Süüria SY00
SZ00 Svaasimaa SZ00
TC00 Turks ja Caicos (GB) TC00
TD00 Tšaad TD00
TF00 Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad

(Kerguelen)
TF00

TG00 Togo TG00
TH00 Tai TH00
TJ00 Tadžikistan TJ00
TK00 Tokelau (NZ) TK00
TL00 Timor-Leste (Ida-Timor) TL00
TM00 Türkmenistan TM00
TN00 Tuneesia TN00
TO00 Tonga TO00
TR00 Türgi TR00
TT00 Trinidad ja Tobago TT00
TV00 Tuvalu TV00
TW00 Taiwan (CN) TW00
TZ00 Tansaania TZ00
UA00 Ukraina UA00
UG00 Uganda UG00
UM00 Ühendriikide hajasaared (US) UM00
US01 Ameerika Ühendriigid US01
US02 Puerto Rico US02
US09 Ameerika Ühendriigid, teadmata US09
UY00 Uruguay UY00
UZ00 Usbekistan UZ00
VA00 Püha Tool (Vatikan) VA00
VC00 Saint Vincent ja Grenadiinid VC00
VE00 Venezuela VE00
VG00 Briti Neitsisaared (GB) VG00
VI00 USA Neitsisaared (US) VI00
VN00 Vietnam VN00
VU00 Vanuatu VU00
WF00 Wallis ja Futuna (FR) WF00
WS00 Samoa WS00
XA00 Ameerika Okeaania XA00
XC00 Ceuta (ES) XC00
XK00 Kosovo XK00
XL00 Melilla (ES) XL00
XR00 Muud polaaralad XR00
XS00 Serbia XS00
YE00 Jeemen YE00
YT00 Mayotte (FR) YT00
YZ00 Uus-Meremaa Okeaania: Tokelau ja Niue

saared
YZ00

ZA00 Lõuna-Aafrika Vabariik ZA00
ZM00 Sambia ZM00
ZW00 Zimbabwe ZW00
ZZ00 Teadmata ZZ00

Loendi/klassifikaatori nimetus: Laevade suurusklassid (GT) 2009

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

01 100-499 GT
02 500-999 GT
03 1000-1999 GT
04 2000-2999 GT
05 3000-3999 GT
06 4000-4999 GT
07 5000-5999 GT
08 6000-6999 GT
09 7000-7999 GT
10 8000-8999 GT
11 9000-9999 GT
12 10000-19999 GT
13 20000-29999 GT
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14 30000-39999 GT
15 40000-49999 GT
16 50000-79999 GT
17 80000-99999 GT
18 100000-149999 GT
19 150000-199999 GT
20 200000-249999 GT
21 250000-299999 GT
22 300000 ja enam GT
OTH Muu

Loendi/klassifikaatori nimetus: Rannikualad 2021

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

AE00 Araabia Ühendemiraadid
AG00 Antigua ja Barbuda
AI00 Anguilla (GB)
AL00 Albaania
AN00 Hollandi Antillid
AO00 Angola Kaasa arvatud Cabinda
AQ00 Antarktis 60° lõunalaiusest lõuna pool paiknevad piirkonnad
AR00 Argentina
AS00 Ameerika Samoa (US)
AT00 Austria
AU00 Austraalia
AW00 Aruba (NL)
AZ00 Aserbaidžaan
BA00 Bosnia ja Hertsegoviina
BB00 Barbados
BD00 Bangladesh
BE00 Belgia
BG00 Bulgaaria
BH00 Bahrein
BJ00 Benin
BL00 Saint-Barthélemy
BM00 Bermuda (GB)
BN00 Brunei
BQ00 Bonaire, Saba ja St. Eustatius (NL)
BR00 Brasiilia
BS00 Bahama
BV00 Bouvet’ saar (NO)
BY00 Valgevene
BZ00 Belize
CA01 Kanada: Atlandi ookeani rannikualad
CA02 Kanada: Suur järvistu ja Saint Lawrence´i

ülemjooks
CA03 Kanada: läänerannik
CA09 Kanada: teadmata rannikuala
CC00 Kookossaared (Keelingi saared) (AU)
CD00 Kongo DV
CG00 Kongo Vabariik
CH00 Šveits Kaasa arvatud Büsingeni ala Saksamaal ja  Campione

d'Italia haldusüksus Itaalias
CI00 Elevandiluurannik Côte d'Ivoire
CK00 Cooki saared (NZ)
CL00 Tšiili
CM00 Kamerun
CN00 Hiina
CO01 Colombia (Kolumbia): põhjarannik
CO02 Colombia (Kolumbia): läänerannik
CO09 Colombia (Kolumbia):  teadmata

rannikuala
CR00 Costa Rica
CU00 Kuuba
CV00 Roheneemesaared
CW00 Curaçao
CX00 Jõulusaar (AU)
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CY00 Küpros
CZ00 Tšehhi
DE01 Saksamaa: Põhjamere rannikualad
DE02 Saksamaa: Läänemere rannikualad
DE03 Saksamaa: sisemaa
DE09 Saksamaa: teadmata rannikuala
DJ00 Djibouti
DK00 Taani
DM00 Dominica
DO00 Dominikaani Vabariik
DZ00 Alžeeria
EC00 Ecuador Kaasa arvatud Galápagose saared
EE00 Eesti
EG01 Egiptus: Vahemere rannikualad
EG02 Egiptus: Punase mere rannikualad
EG09 Egiptus: teadmata rannikuala
EH00 Lääne Sahaara
ER00 Eritrea
ES01 Hispaania: Atlandi ookeani põhjapoolsed

rannikualad
ES02 Hispaania: Vahemere rannikualad ja

Atlandi ookeani lõunapoolsed rannikualad,
sh Baleaari saared ja Kanaari saared

ES03 Ceuta
ES04 Melilla
ES09 Hispaania: teadmata rannikuala
FI00 Soome Kaasa arvatud Ahvenamaa saared
FJ00 Fidži
FK00 Falklandi (Malviini) saared (GB)
FM00 Mikroneesia Chuuk, Kosrae, Pohnpei ja Yap
FO00 Fääri saared (DK)
FR01 Prantsusmaa: Atlandi ookeani ja

Põhjamere rannikualad
FR02 Prantsusmaa: Vahemere rannikualad
FR03 Prantsusmaa: Prantsuse Guajaana
FR04 Prantsusmaa: Martinique ja Guadeloupe

ning Saint-Barthélemy
FR05 Prantsusmaa: Reunion
FR06 Prantsusmaa: Mayotte (FR)
FR09 Prantsusmaa: teadmata rannikuala
GA00 Gabon
GB01 Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa
GB02 Mani saar
GB03 Kanalisaared
GB09 Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa: teadmata

rannikuala
GD00 Grenada
GE00 Gruusia
GH00 Ghana
GI00 Gibraltar (GB)
GL00 Gröönimaa (DK)
GM00 Gambia
GN00 Guinea
GQ00 Ekvatoriaal-Guinea
GR00 Kreeka
GS00 Lõuna-Georgia ja Lõuna-Sandwichi saared

(GB)
GT00 Guatemala
GU00 Guam (US)
GW00 Guinea-Bissau
GY00 Guyana
HK00 Hongkong (CN) Hiina erihalduspiirkond Hongkong
HM00 Heard ja McDonald (AU)
HN00 Honduras Kaasa arvatud Swani saared
HR00 Horvaatia
HT00 Haiti
HU00 Ungari
ID00 Indoneesia
IE00 Iirimaa
IL01 Iisrael: Vahemere rannikualad
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IL02 Iisrael: Punase mere rannikualad
IL09 Iisrael: teadmata rannikuala
IN00 India
IO00 Briti India ookeani ala (GB) Chagose saared
IQ00 Iraak
IR00 Iraan
IS00 Island
IT00 Itaalia Kaasa arvatud Livigno, välja arvatud Campione d'Italia

haldusüksus
JM00 Jamaica
JO00 Jordaania
JP00 Jaapan
KE00 Kenya
KH00 Kambodža
KI00 Kiribati
KM00 Komoorid Anjouan, Grande Comore ja Moheli
KN00 Saint Kitts ja Nevis
KP00 Korea RDV Põhja-Korea
KR00 Korea Vabariik Lõuna-Korea
KW00 Kuveit
KY00 Kaimanisaared (GB)
KZ00 Kasahstan
LB00 Liibanon
LC00 Saint Lucia
LK00 Sri Lanka
LR00 Libeeria
LT00 Leedu
LU00 Luksemburg
LV00 Läti
LY00 Liibüa
MA01 Maroko: Vahemere rannikualad
MA02 Maroko: Lääne-Aafrika rannikualad
MA09 Maroko: teadmata rannikuala
MD00 Moldova
ME00 Montenegro
MG00 Madagaskar
MH00 Marshalli Saared
MM00 Myanmar (Birma)
MO00 Aomen (Macau) (CN) Hiina Rahvavabariigi Aomeni (Macau) erihalduspiirkond
MP00 Põhja-Mariaanid (US)
MR00 Mauritaania
MS00 Montserrat (GB)
MT00 Malta Kaasa arvatud Comino ja Gozo
MU00 Mauritius
MV00 Maldiivid
MX01 Mehhiko: Atlandi ookeani rannikualad
MX02 Mehhiko: Vaikse ookeani rannikualad
MX09 Mehhiko: teadmata rannikuala
MY00 Malaisia
MZ00 Mosambiik
NA00 Namiibia
NC00 Uus-Kaledoonia (FR) Kaasa arvatud Loyalty saared (Lifou, Maré ja Ouvéa)
NF00 Norfolk (AU)
NG00 Nigeeria
NI00 Nicaragua Kaasa arvatud Corni saared
NL00 Holland
NO00 Norra Kaasa arvatud Svålbardi saarestik ja Jan Mayeni saar
NR00 Nauru
NU00 Niue (NZ)
NZ00 Uus-Meremaa Välja arvatud Ross Dependency (Antarktis)
OM00 Omaan
PA00 Panama Kaasa arvatud endine Panama kanali tsoon
PE00 Peruu
PF00 Prantsuse Polüneesia (FR) Markiisaared, Seltsisaared (sh Tahiti), Tuamotu saared,

Gambier’ saared, Tubuai saared, kaasa arvatud
Clippertoni saar

PG00 Paapua Uus-Guinea Uus-Guinea saare idaosa
PH00 Filipiinid
PK00 Pakistan
PL00 Poola
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PM00 Saint-Pierre ja Miquelon (FR)
PN00 Pitcairn (GB) Kaasa arvatud Ducie, Hendersoni ja Oeno saared
PS00 Palestiina okupeeritud alad Jordani Läänekallas (sh Ida-Jeruusalemm) ja Gaza sektor
PT00 Portugal Kaasa arvatud Assoorid ja Madeira saarestik
PW00 Belau
QA00 Katar
RO00 Rumeenia
RU01 Venemaa: Musta mere rannikualad
RU02 Venemaa: Läänemeri, määratlemata

rannikuala
RU03 Venemaa: Aasia rannikualad
RU04 Venemaa: Barentsi ja Valge mere

rannikualad
RU05 Venemaa: Läänemere rannikualad (üksnes

Soome laht)
RU06 Venemaa: Läänemere rannikualad (v.a

Soome laht)
RU07 Venemaa: Euroopa siseveeteed, k.a

Kaspia meri
RU09 Venemaa: teadmata rannikuala
SA01 Saudi Araabia: Punase mere rannikualad
SA02 Saudi Araabia: Pärsia lahe rannikualad
SA09 Saudi Araabia: teadmata rannikuala
SB00 Saalomoni Saared
SC00 Seišellid Mahé, Praslin, La Digue, Frégate ja Silhouette
SD00 Sudaan
SE01 Rootsi: Läänemere rannikualad
SE02 Rootsi: Põhjamere rannikualad
SE09 Rootsi: teadmata rannikuala
SG00 Singapur
SH00 Saint Helena (GB) Kaasa arvatud Ascencion ja Tristan da Cunha saared
SI00 Sloveenia
SK00 Slovakkia
SL00 Sierra Leone
SN00 Senegal
SO00 Somaalia
SR00 Suriname
ST00 São Tomé ja Príncipe
SV00 El Salvador
SX00 Sint Maarten (Hollandi osa)
SY00 Süüria
TC00 Turks ja Caicos (GB)
TF00 Prantsuse Lõunaalad (FR) Kooseisus Kergueleni saared, Amsterdami saar, Saint

Pauli saar, Crozet’ saarestik. 2001. a eraldus Polaarmaast
(XR

TG00 Togo
TH00 Tai
TK00 Tokelau (NZ)
TL00 Timor-Leste (Ida-Timor)
TM00 Türkmenistan
TN00 Tuneesia
TO00 Tonga
TP00 Ida-Timor
TR01 Türgi: Musta mere rannikualad
TR02 Türgi: Vahemere rannikualad
TR09 Türgi: teadmata rannikuala
TT00 Trinidad ja Tobago
TV00 Tuvalu
TW00 Taiwan (CN) Kinmeni, Matsu, Penghu ja Taiwani eraldi tolliterritoorium
TZ00 Tansaania Pemba saar, Sansibari saar ja Tanganjika
UA00 Ukraina
UM00 Ühendriikide hajasaared (US) Kaasa arvatud Bakeri saar, Howlandi saar, Jarvise saar,

Johnstoni atoll, Kingmani rahu, Midway saared, Navassa
saar, Palmyra atoll, Wake'i saar

US01 Ameerika Ühendriigid: Atlandi ookeani
põhjapoolsed rannikualad

US02 Ameerika Ühendriigid: Atlandi ookeani
lõunapoolsed rannikualad

US03 Ameerika Ühendriigid: Mehhiko laht
US04 Ameerika Ühendriigid: Vaikse ookeani

lõunapoolsed rannikualad



Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Laevaliiklus

Küsimustiku kood: 13742022 Esitatakse: I kvartal  4.06.2022; II kvartal  4.09.2022; III kvartal  4.12.2022; IV kvartal 
4.03.2023

lk 15/20

US05 Ameerika Ühendriigid: Vaikse ookeani
põhjapoolsed rannikualad

US06 Ameerika Ühendriigid: Suur järvistu
US07 Ameerika Ühendriigid: Puerto Rico
US09 Ameerika Ühendriigid: teadmata rannikuala
UY00 Uruguay
VC00 Saint Vincent ja Grenadiinid
VE00 Venezuela
VG00 Briti Neitsisaared (GB)
VI00 USA Neitsisaared (US)
VN00 Vietnam
VU00 Vanuatu
WF00 Wallis ja Futuna (FR)
WS00 Samoa
XA00 Ameerika Okeaania
XC00 Ceuta (ES)
XL00 Melilla (ES) Kaasa arvatud Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de

Alhucemas ja Chafarinase saared
XO00 Austraalia Okeaania
XS00 Serbia
XZ00 Avamererajatised rahvusvahelistes vetes
YE00 Jeemen
YT00 Mayotte
ZA00 Lõuna-Aafrika Vabariik
ZZ00 teadmata rannikuala
ZZ01 mujal määratlemata avamere rajatis
ZZ02 agregeeritud ja mujal määratlemata

Loendi/klassifikaatori nimetus: Eesti sadamad

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

EEKND Kunda
EEPLN Paldiski Põhjasadam
EEPRN Pärnu
EESLM Sillamäe
EETLL Tallinn
EEVEB Vene-Balti

Loendi/klassifikaatori nimetus: Eesti sadamad 2020

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

EEBEK Bekkeri sadam
EEKND Kunda
EEPLN Paldiski Põhjasadam
EEPRN Pärnu
EESLM Sillamäe
EETLL Tallinn
EEVEB Vene-Balti

Loendi/klassifikaatori nimetus: TSK maantee

Elemendi
kood

Elemendi nimetus Mõõtühik Selgitus

01.1 Teravili (nisu, mais, oder, rukis, kaer,
sorgo, hirss jm teraviljad, koorimata riis)

Nisu, mais, oder, rukis, kaer, sorgo, hirss jm teraviljad,
koorimata riis.

01.2 Kartul
01.3 Suhkrupeet
01.4 Muu värske puu- ja köögivili (värsked ja

kuivatatud kaunviljad; leht- või
varsköögiviljad, viliköögiviljad, juurviljad,
sibul- ja mugulköögiviljad, seened ja
trühvlid, suhkruroog, viinamarjad,

Värsked ja kuivatatud kaunviljad; leht- või varsköögiviljad,
viliköögiviljad, juurviljad, sibul- ja mugulköögiviljad, seened
ja trühvlid, suhkruroog, viinamarjad, troopilised ja
subtroopilised puuviljad, tsitruselised, pähklid, õlitaimed,
söödavad loodussaadused.
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troopilised ja subtroopilised puuviljad,
tsitruselised, pähklid, õlitaimed, söödavad
loodussaadused)

01.5 Metsandus- ja metsavarumistooted
(metsapuud, nende seemned ja istikud;
palgid; looduslik kummivaik; töötlemata või
esmatöödeldud looduslik kork;
kaunistuseks sobivad taimeosad; sammal
ja samblikud)

Metsapuud, nende seemned ja istikud; palgid; looduslik
kummivaik; töötlemata või esmatöödeldud looduslik kork;
kaunistuseks sobivad taimeosad; sammal ja samblikud.

01.6 Elustaimed ja lilled (lõikelilled ja
lillepungad; lilleseemned, köögivilja-
puuvilja- ja marjaseemned; istutusmaterjal:
elustaimed, sibulad, mugulad ja juured,
pistikud ja pookoksad; seeneniidistik)

Lõikelilled ja lillepungad; lilleseemned, köögivilja- puuvilja-
ja marjaseemned; istutusmaterjal: elustaimed, sibulad,
mugulad ja juured, pistikud ja pookoksad; seeneniidistik.

01.7 Muud taimset päritolu ained (teraviljapõhk
ja terakestad; sojaoad, maapähklid ja
puuvillapõõsa seemned, õlitaimede
seemned, peedi- ja söödataimede
seemned; töötlemata tubakas, kiutaimed,
söödataimed, joogitaimed, vürtsid,
maitsetaimed, uimastavad taimed ja
ravimtaimed; looduslik kautšuk;
punumiseks, täidiseks või värvimiseks
kasutatav taimne toormaterjal; jõulupuud;
paju - energiapuiduna)

Teraviljapõhk ja terakestad; sojaoad, maapähklid ja
puuvillapõõsa seemned, õlitaimede seemned, peedi- ja
söödataimede seemned; töötlemata tubakas, kiutaimed,
söödataimed, joogitaimed, vürtsid, maitsetaimed,
uimastavad taimed ja ravimtaimed; looduslik kautšuk;
punumiseks, täidiseks või värvimiseks kasutatav taimne
toormaterjal; jõulupuud; paju - energiapuiduna.

01.8 Elusloomad (piimakari, veislased ja
pühvlid, hobused jm hobuslased, kaamelid
ja kaamellased, lambad ja kitsed, sead,
kodulinnud jm elus põllumajandusloomad)

Piimakari, veislased ja pühvlid, hobused jm hobuslased,
kaamelid ja kaamellased, lambad ja kitsed, sead,
kodulinnud jm elus põllumajandusloomad.

01.9 Veistelt, lammastelt ja kitsedelt saadud
toorpiim (lehma, pühvli, lamba ja kitse
toorpiim)

Lehma, pühvli, lamba ja kitse toorpiim.

01.A Muud loomset päritolu toormaterjalid
(veislaste ja pühvlite sperma; pügatud,
pesemata lamba- ja kitsevill, sh enne
pügamist pestud vill; värsked koorega
munad, naturaalne mesi, teod (v.a
meriteod), toorkarusnahad; sõnnik)

Veislaste ja pühvlite sperma; pügatud, pesemata lamba-
ja kitsevill, sh enne pügamist pestud vill; värsked koorega
munad, naturaalne mesi, teod (v.a meriteod),
toorkarusnahad; sõnnik.

01.B Kala jm kalandustooted (elus-, värske,
jahutatud või külmutatud kala,
koorikloomad, molluskid, looduslikud
pärlid, käsnad, korallid, vetikad,
furtsellaaria ehk agarik)

Elus-, värske, jahutatud või külmutatud kala,
koorikloomad, molluskid, looduslikud pärlid, käsnad,
korallid, vetikad, furtsellaaria (agarik).

02.1 Kivisüsi ja pruunsüsi
02.2 Toornafta ja põlevkivi (põlevkivi ja põlevkivi

toorõli; nafta toorõlid, bituminoossetest
mineraalidest toodetud toorõlid;
bituumenkilt ja õliliivad)

Põlevkivi ja põlevkivi toorõli; nafta toorõlid,
bituminoossetest mineraalidest toodetud toorõlid;
bituumenkilt ja õliliivad.

02.3 Maagaas veeldatud või gaasilises olekus Maagaas veeldatud või gaasilises olekus.
03.1 Rauamaagid
03.2 Mitteraudmetallide maagid, v.a uraani- ja

tooriumimaak (vase-, nikli- ja
alumiiniumimaagid, väärismetallimaagid,
plii-, tsingi-, tinamaagid jms)

Vase-, nikli- ja alumiiniumimaagid, väärismetallimaagid,
plii-, tsingi-, tinamaagid jms.

03.3 Keemilised ja (looduslikud) väetiste
mineraalid (looduslikud kaltsium- ja
alumiiniumkaltsiumfosfaadid, põletamata
püriidid, toorväävel ja rafineerimata väävel)

Looduslikud kaltsium- ja alumiiniumkaltsiumfosfaadid,
põletamata püriidid, toorväävel ja rafineerimata väävel.

03.4 Sool (sool ja puhas naatriumkloriid;
merevesi)

Sool ja puhas naatriumkloriid; merevesi.

03.5 Kivi, liiv, kruus, savi, turvas jm mujal
klassifitseerimata kaevandussaadused
(dekoratiiv- ja ehituskivi: lubjakivi, kips,
kriit, dolomiit, marmor, liivakivi, kiltkivi  jm;
kivigraanulid, -puru ja -pulber, killustik,
veeris, kruus; ehituses kasutatav räbust vm
tööstusjäätmetest killustikkate; looduslik
bituumen ja asfalt; vääriskivid, kvarts,
vilgukivi, vermikuliit, räbu jm)

Dekoratiiv- ja ehituskivi: lubjakivi, kips, kriit, dolomiit,
marmor, liivakivi, kiltkivi  jm; kivigraanulid, -puru ja -pulber,
killustik, veeris, kruus; ehituses kasutatav räbust vm
tööstusjäätmetest killustikkate; looduslik bituumen ja
asfalt; vääriskivid, kvarts, vilgukivi, vermikuliit, räbu jm.

03.6 Uraani- ja tooriumimaagid
04.1 Liha, toornahad ja lihatooted (värske,

jahutatud või külmutatud liha; töödeldud ja
konserveeritud liha ning rups; kittkevill;
veislaste, hobuslaste, lammaste ja kitsede
toornahad; veise-, lamba-, kitse- või

Värske, jahutatud või külmutatud liha; töödeldud ja
konserveeritud liha ning rups; kittkevill; veislaste,
hobuslaste, lammaste ja kitsede toornahad; veise-, lamba-
, kitse- või searasv jm.
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searasv jm)
04.2 Töödeldud või konserveeritud kala ja

kalatooted (värske, jahutatud või
külmutatud kalafilee ja kalaliha;
konserveeritud, kuivatatud, soolatud või
soolvees kala, molluskid ja koorikloomad;
suitsukala)

Värske, jahutatud või külmutatud kalafilee ja kalaliha;
konserveeritud, kuivatatud, soolatud või soolvees kala,
molluskid ja koorikloomad; suitsukala.

04.3 Töödeldud või konserveeritud puu- ja
köögivili (kuivatatud, külmutatud,
konserveeritud või muul viisil töödeldud
köögivili, puuvili või marjad; puu- ja
köögiviljamahlad; röstitud, soolatud
pähklid; taimse tooraine töötlemise jäägid
ja kõrvalsaadused)

Kuivatatud, külmutatud, konserveeritud või muul viisil
töödeldud köögivili, puuvili või marjad; puu- ja
köögiviljamahlad; röstitud, soolatud pähklid; taimse
tooraine töötlemise jäägid ja kõrvalsaadused.

04.4 Loomsed ja taimsed õlid ning rasvad
(loomsed toorõlid ja -rasvad, rafineeritud
õlid, margariin jms toidurasvad; õlikook jm
taimsete rasvade ja õlide tahked jäägid;
puuvillalinter, taimsed vahad, degraa)

Loomsed toorõlid ja -rasvad, rafineeritud õlid, margariin
jms toidurasvad; õlikook jm taimsete rasvade ja õlide
tahked jäägid; puuvillalinter, taimsed vahad, degraa.

04.5 Piimatooted ja jäätis (piim, või ja
piimarasvavõie, juust ja kohupiim, jogurt,
kaseiin, laktoos, vadak, jäätis jm
piimatooted)

Piim, või ja piimarasvavõie, juust ja kohupiim, jogurt,
kaseiin, laktoos, vadak, jäätis jm piimatooted.

04.6 Jahutooted, tärklised, tärklisetooted ja
valmis loomasöödad (tera- ja köögivilja
jahu, tangud, graanulid; riis, segud
pagaritoodete valmistamiseks,
hommikuhelbed; kliid, pebred jm
teraviljatöötlemise jäägid; tärklis, inuliin,
nisugluteen, tapiokk; glükoos ja
glükoosisiirup, fruktoos ja fruktoosisiirup;
maisiõli; valmissööt loomakasvatusele;
lutsernijahu; valmistoidud
lemmikloomadele)

Tera- ja köögivilja jahu, tangud, graanulid; riis, segud
pagaritoodete valmistamiseks, hommikuhelbed; kliid,
pebred jm teraviljatöötlemise jäägid; tärklis, inuliin,
nisugluteen, tapiokk; glükoos ja glükoosisiirup, fruktoos ja
fruktoosisiirup; maisiõli; valmissööt loomakasvatusele;
lutsernijahu; valmistoidud lemmikloomadele.

04.7 Joogid (destilleeritud alkoholjoogid,
viinamarjavein, marja- ja puuviljaveinid,
siider, destilleerimata kääritatud joogid ja
nende segud, õlu, linnased; mineraalveed,
gaseeritud veed jm alkoholivabad joogid;
vesi, jää)

Destilleeritud alkoholjoogid, viinamarjavein, marja- ja
puuviljaveinid, siider, destilleerimata kääritatud joogid ja
nende segud, õlu, linnased; mineraalveed, gaseeritud
veed jm alkoholivabad joogid; vesi, jää.

04.8 Muud mujal klassifitseerimata toiduained ja
tubakatooted, v.a kaubasaadetisena või
koos transpordituna (leib,
valikpagaritooted, koogid, kuivikud,
küpsised; makaronid, nuudlid, kuskuss jm
makaronitooted; suhkur, melass,
suhkrupeedi pressimisjäägid,
suhkrurooraba; kakaod ja  šokolaadi
sisaldavad tooted, suhkrukondiitritooted,
närimiskumm; suhkruga konserveeritud
puuvili, pähklid; kohvi ja tee, maitseained ja
-kastmed, äädikas, söögisool, vürtsid;
valmisroad, homogeenitud toiduained,
supid, munad, pärm, ekstraktid ja mahlad
lihast, kalast ning taimedest jms;
tubakatooted, tubakajäägid)

Leib, valikpagaritooted, koogid, kuivikud, küpsised;
makaronid, nuudlid, kuskuss jm makaronitooted; suhkur,
melass, suhkrupeedi pressimisjäägid, suhkrurooraba;
kakaod ja  šokolaadi sisaldavad tooted,
suhkrukondiitritooted, närimiskumm; suhkruga
konserveeritud puuvili, pähklid; kohvi ja tee, maitseained
ja -kastmed, äädikas, söögisool, vürtsid; valmisroad,
homogeenitud toiduained, supid, munad, pärm, ekstraktid
ja mahlad lihast, kalast ning taimedest jms; tubakatooted,
tubakajäägid.

04.9 Erinevad toiduained ja tubakatooted
kaubasaadetisena või koos transpordituna
(toiduained, joogid ja tubakatooted
transpordituna koos ühe kaubapartiina või
saadetisena)

Toiduained, joogid ja tubakatooted transpordituna koos
ühe kaubapartiina või saadetisena.

05.1 Tekstiilid (tekstiillõng ja -niit; riie; valmis
kodutekstiiltooted, tekid, padjad,
presentkatted; vaibad ja vaipkatted;
paelad, nöörid; tehniline ja tööstuslik
tekstiil)

Tekstiillõng ja -niit; riie; valmis kodutekstiiltooted, tekid,
padjad, presentkatted; vaibad ja vaipkatted; paelad,
nöörid; tehniline ja tööstuslik tekstiil.

05.2 Rõivad ja karusnahast tooted, sh nahast ja
karusnahast rõivad

Rõivad ja rõivamanused, sh nahast ja karusnahast rõivad.

05.3 Nahk ja nahatooted (pargitud ja töödeldud
nahk; mis tahes materjalist kohvrid,
käekotid jms; sadulsepatooted, jalatsid)

Pargitud ja töödeldud nahk; mis tahes materjalist kohvrid,
käekotid jms; sadulsepatooted, jalatsid.

06.1 Puidust ja korgist tooted, v.a mööbel
(toorpuit; kaevanduspropsid, saetud ja
hööveldatud puit, puidujahu, pelletid ja
puitbrikett; vineer, spoon, puitlaastplaadid,
kihtpuitmaterjal, presspuit; ehituspuusepa

Toorpuit; kaevanduspropsid, saetud ja hööveldatud puit,
puidujahu, pelletid ja puitbrikett; vineer, spoon,
puitlaastplaadid, kihtpuitmaterjal, presspuit; ehituspuusepa
ja -tisleritooted, puittaara; tooted korgist, õlgedest jm
punumismaterjalidest.
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ja -tisleritooted, puittaara; tooted korgist,
õlgedest jm punumismaterjalidest)

06.2 Paberimass, paber ja paberitooted
(tselluloos, paber ja papp; paberist kodu- ja
hügieenitarbed, kirjatarbed, tapeet jms)

Tselluloos, paber ja papp; paberist kodu- ja
hügieenitarbed, kirjatarbed, tapeet jms.

06.3 Trükised ja salvestised (raamatud,
perioodika, kataloogid, plakatid,
postmargid, maakaardid; salvestusega
andmekandjad: elektroonilised raamatud,
tarkvara, filmid, videod jms)

Raamatud, perioodika, kataloogid, plakatid, postmargid,
maakaardid; salvestusega andmekandjad: elektroonilised
raamatud, tarkvara, filmid, videod jms.

07.1 Koksitooted; briketid jms tahkekütused
(koks kivisöest, pruunsöest või turbast,
poolkoks või tõrv, pigi ja pigikoks; kivisöe-,
pruunsöe- ja turbabrikett jms tahkekütus)

Koks kivisöest, pruunsöest või turbast, poolkoks või tõrv,
pigi ja pigikoks; kivisöe-, pruunsöe- ja turbabrikett jms
tahkekütus.

07.2 Vedelad rafineeritud naftatooted
(mootoribensiin, petrool, gaasiõlid,
kütteõlid, määrdeõlid)

Mootoribensiin, petrool, gaasiõlid, kütteõlid, määrdeõlid.

07.3 Gaasilised, veeldatud või kokku surutud
naftatooted (propaan ja butaan, etüleen,
propüleen, butüleen, butadieen jm
naftagaasid või gaasilised süsivesikud)

Propaan ja butaan, etüleen, propüleen, butüleen,
butadieen jm naftagaasid või gaasilised süsivesikud.

07.4 Tahked või vahajad rafineeritud
naftatooted (vaseliin, parafiin, toorparafiin
jms vahad)

Vaseliin, parafiin, toorparafiin jms vahad.

08.1 Mineraalsed põhikemikaalid
(tööstusgaasid: vesinik, argoon,
väärisgaasid; veeldatud õhk ja suruõhk;
värvained ja pigmendid; mittemetallid,
leelismetallid ja muldmetallid,
anorgaanilised happed; metallhalogeniidid;
hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid;
sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja
karbonaadid; metallide soolad, sooda)

Tööstusgaasid: vesinik, argoon, väärisgaasid; veeldatud
õhk ja suruõhk; värvained ja pigmendid; mittemetallid,
leelismetallid ja muldmetallid, anorgaanilised happed;
metallhalogeniidid; hüpokloritid, kloraadid ja perkloraadid;
sulfiidid ja sulfaadid; nitraadid, fosfaadid ja karbonaadid;
metallide soolad, sooda.

08.2 Orgaanilised põhikemikaalid
(süsivesinikud, alkoholid, fenoolid,
fenoolalkoholid, tööstuslikud rasvalkoholid;
tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped,
karboksüülhapped, lämmastikku
sisaldavate funktsionaalrühmadega
orgaanilised ühendid; väävelorgaanilised
ühendid, eetrid, orgaanilised peroksiidid,
epoksiidid jms; tooted orgaanilistest
põhikemikaalidest: puusüsi, taimsete või
vaiktoodete derivaadid, õlid jm tooted
kõrgel temperatuuril destilleeritud
kivisöetõrvast; vähemalt 80%
alkoholisisaldusega denatureerimata
etüülalkohol, denatureeritud alkohol,
puidutselluloosi jääkleelis)

Süsivesinikud, alkoholid, fenoolid, fenoolalkoholid,
tööstuslikud rasvalkoholid; tööstuslikud
monokarboksüülrasvhapped, karboksüülhapped,
lämmastikku sisaldavate funktsionaalrühmadega
orgaanilised ühendid; väävelorgaanilised ühendid, eetrid,
orgaanilised peroksiidid, epoksiidid jms; tooted
orgaanilistest põhikemikaalidest: puusüsi, taimsete või
vaiktoodete derivaadid, õlid jm tooted kõrgel temperatuuril
destilleeritud kivisöetõrvast; vähemalt 80%
alkoholisisaldusega denatureerimata etüülalkohol,
denatureeritud alkohol, puidutselluloosi jääkleelis.

08.3 Lämmastikuühendid ja väetised, v.a
looduslikud väetised (lämmastikhape,
sulfolämmastikhapped, ammoniaak,
ammooniumkloriid, nitritid; mineraalsed või
keemilised lämmastik-, fosfor- või
kaaliumväetised; naatriumnitraat; loomse
või taimse päritoluga väetised)

Lämmastikhape, sulfolämmastikhapped, ammoniaak,
ammooniumkloriid, nitritid; mineraalsed või keemilised
lämmastik-, fosfor- või kaaliumväetised; naatriumnitraat;
loomse või taimse päritoluga väetised.

08.4 Põhilised plastid ja sünteetiline kummi
algkujul (plastid algkujul, sünteeskautšuk
algkujul)

Plastid algkujul, sünteeskautšuk algkujul.

08.5 Farmaatsiatooted ja parakemikaalid, k.a
pestitsiidid jm agrokeemiatooted
(põhifarmaatsiatooted, ravimid,
antiseerumid ja vaktsiinid; seep ning
pesemis-, puhastus- ja
poleerimisvahendid; parfüümid ja
tualetitarbed; värvid, lakid jm
viimistlusvahendid; liimid, eeterlikud õlid,
tint, määrdeained, pidurivedelik, antifriisid;
keemilised kiud; pestitsiidid jm
agrokeemiatooted; lõhkeained; biokütus)

Põhifarmaatsiatooted, ravimid, antiseerumid ja vaktsiinid;
seep ning pesemis-, puhastus- ja poleerimisvahendid;
parfüümid ja tualetitarbed; värvid, lakid jm
viimistlusvahendid; liimid, eeterlikud õlid, tint,
määrdeained, pidurivedelik, antifriisid; keemilised kiud;
pestitsiidid jm agrokeemiatooted; lõhkeained; biokütus.

08.6 Kummi- või plasttooted (kummirehvid ja
sisekummid; vulkaniseeritud ja
vulkaniseerimata kummi ja tooted nendest;
kummeeritud riie; plasttahvlid, -lehed,
torud, ehitusdetailid, tehismuru, plastist
rõivad, lauanõud jm plasttooted)

Kummirehvid ja sisekummid; vulkaniseeritud ja
vulkaniseerimata kummi ja tooted nendest; kummeeritud
riie; plasttahvlid, -lehed, torud, ehitusdetailid, tehismuru,
plastist rõivad, lauanõud jm plasttooted.
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08.7 Tuumkütus (rikastatud uraan ja
plutoonium; vaesestatud uraan ja toorium;
muud radioaktiivsed elemendid)

Rikastatud uraan ja plutoonium; vaesestatud uraan ja
toorium; muud radioaktiivsed elemendid.

09.1 Klaas ja klaastooted, keraamika- ja
portselantooted (lehtklaas, vormitud ja
töödeldud lehtklaas; klaasnõud; klaaskiud,
tehniline klaas; tulekindlad
keraamikatooted; keraamilised kivid ja
plaadid, tellised, torud jm; kodu- ja
dekoratiivkeraamikatooted; keraamilised
sanitaarseadmed; isolaatorid ja
isolatsioonivahendid, tehnilise otstarbega
keraamikatooted)

Lehtklaas, vormitud ja töödeldud lehtklaas; klaasnõud;
klaaskiud, tehniline klaas; tulekindlad keraamikatooted;
keraamilised kivid ja plaadid, tellised, torud jm; kodu- ja
dekoratiivkeraamikatooted; keraamilised
sanitaarseadmed; isolaatorid ja isolatsioonivahendid,
tehnilise otstarbega keraamikatooted.

09.2 Tsement, lubi ja kips, sh kipskrohvisegud Tsement, lubi ja kips, sh kipskrohvisegud.
09.3 Muud ehitusmaterjalid, tööstustooted

(betoonist, kipsist ja tsemendist
ehitusmaterjal, valmis betoonisegud,
mördid, kiudtsement; lõigatud, vormitud ja
viimistletud kivi; abrasiivtooted, töödeldud
asbestkiud, tooted asfaldist,
bituumenisegud loodusliku või tehiskiviga,
katusepapp, tehisgrafiit)

Betoonist, kipsist ja tsemendist ehitusmaterjal, valmis
betoonisegud, mördid, kiudtsement; lõigatud, vormitud ja
viimistletud kivi; abrasiivtooted, töödeldud asbestkiud,
tooted asfaldist, bituumenisegud loodusliku või tehiskiviga,
katusepapp, tehisgrafiit.

10.1 Raud, teras ja ferrosulamid ning
esmatöödeldud raud ja teras, v.a torud
(rauast ja terasest toormaterjalid, leht- ja
varbmaterjal, võrud ja ribad, traat)

Rauast ja terasest toormaterjalid, leht- ja varbmaterjal,
võrud ja ribad, traat.

10.2 Mitteraudmetallid ja nendest valmistatud
tooted (väärismetallid, alumiinium, plii,
tsink, tina, vask jm mitteraudmetallid ning
tooted nendest)

Väärismetallid, alumiinium, plii, tsink, tina, vask jm
mitteraudmetallid ning tooted nendest.

10.3 Terasest torud ja õõnesprofiilid ning
toruliitmikud (terasest ja valumalmist torud
ja õõnesprofiilid ning toruliitmikud)

Terasest ja valumalmist torud ja õõnesprofiilid ning
toruliitmikud.

10.4 Metallkonstruktsioonid (kokkupandavad
metallehitised, sillad, tornid jm
metallkonstruktsioonid; metalluksed ja
aknad)

Kokkupandavad metallehitised, sillad, tornid jm
metallkonstruktsioonid; metalluksed ja aknad.

10.5 Katlad, rauakaubad, relvad jm metalltooted
(metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid;
keskkütteradiaatorid, aurukatlad; relvad ja
laskemoon; lõikeriistad, tööriistad  ja
rauakaubad; metallist kergtaara,
traattooted, -ketid ja -vedrud,
kinnituselemendid, metallist laua-, köögi-
või kodutarbed)

Metallpaagid, -reservuaarid ja -mahutid;
keskkütteradiaatorid, aurukatlad; relvad ja laskemoon;
lõikeriistad, tööriistad  ja rauakaubad; metallist kergtaara,
traattooted, -ketid ja -vedrud, kinnituselemendid, metallist
laua-, köögi- või kodutarbed.

11.1 Põllu- ja metsamajandusmasinad
(traktorid, mullaharimismasinad, niidukid,
saagikoristusmasinad, masinad vedelike
või pulbrite pritsimiseks või pihustamiseks,
lüpsimasinad, linnukasvatusmasinad jms)

Traktorid, mullaharimismasinad, niidukid,
saagikoristusmasinad, masinad vedelike või pulbrite
pritsimiseks või pihustamiseks, lüpsimasinad,
linnukasvatusmasinad jms.

11.2 Mujal klassifitseerimata elektrilised ja
mitteelektrilised kodumasinad

Elektrilised ja mitteelektrilised kodumasinad.

11.3 Kontorimasinad ja arvutid (arvutid ja arvuti
välisseadmed; kontorimasinad ja -
seadmed)

Arvutid ja arvuti välisseadmed; kontorimasinad ja -
seadmed.

11.4 Mujal klassifitseerimata elektrimasinad ja
seadmed (elektrimootorid, -generaatorid,
trafod ja jaotusseadmed ning
juhtaparatuur; patareid ja akud; juhtmed ja
juhtmete paigaldustarvikud; valgustid;
elektrikondensaatorid; elektrilised
signalisatsiooni-, ohutus- ja
liikluskorraldusseadmed)

Elektrimootorid, -generaatorid, trafod ja jaotusseadmed
ning juhtaparatuur; patareid ja akud; juhtmed ja juhtmete
paigaldustarvikud; valgustid; elektrikondensaatorid;
elektrilised signalisatsiooni-, ohutus- ja
liikluskorraldusseadmed.

11.5 Elektronkomponendid ning kiirgus- ja
vastuvõtuseadmed (elektronkomponendid
ja -plaadid; arvutite heli- võrgu- video- jm
kaardid, kiipkaardid; sideseadmed;
ringhäälingu ja televisiooni saateaparatuur,
telekaamerad; valve- ja
tuletõrjesignalisatsiooniseadmed)

Elektronkomponendid ja -plaadid; arvutite heli- võrgu-
video- jm kaardid, kiipkaardid; sideseadmed; ringhäälingu
ja televisiooni saateaparatuur, telekaamerad; valve- ja
tuletõrjesignalisatsiooniseadmed.

11.6 Tele- ja raadiovastuvõtjad; heli- ja
videosalvestus- ning taasesitusseadmed
jms (raadiovastuvõtjad, telerid,
videokaamerad, plaadimängijad jms;
salvestuseta magnet- ja optilised
andmekandjad, magnetribaga kaardid)

Raadiovastuvõtjad, telerid, videokaamerad,
plaadimängijad jms; salvestuseta magnet- ja optilised
andmekandjad, magnetribaga kaardid.
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11.7 Meditsiinitehnika, täppisinstrumendid ja
optikariistad, ajanäitajad (mõõte-, katse- ja
navigatsiooniseadmed; kellad; kiiritus-,
elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed;
meditsiini- ja hambaraviseadmed ning -
materjalid; optika- ja fotoseadmed)

Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmed; kellad; kiiritus-,
elektromeditsiini- ja elektriraviseadmed; meditsiini- ja
hambaraviseadmed ning -materjalid; optika- ja
fotoseadmed.

11.8 Muud masinad, tööpingid ja osad (mootorid
ja turbiinid; hüdraulilised seadmed,
pumbad ja kompressorid; kraanid, ventiilid;
laagrid, ajamid ja hammasülekanded;
tööstusahjud ja põletid; tõste- ja
teisaldusseadmed; ajamiga käsitööriistad;
tööstuslikud jahutus- ja
ventilatsiooniseadmed; gaasigeneraatorid,
destilleerimis- ja filtreerimisseadmed,
kaalud, tsentrifuugid, keevitusseadmed;
metallistantsid jm tööpingid, muud
eriotstarbelised masinad)

Mootorid ja turbiinid; hüdraulilised seadmed, pumbad ja
kompressorid; kraanid, ventiilid; laagrid, ajamid ja
hammasülekanded; tööstusahjud ja põletid; tõste- ja
teisaldusseadmed; ajamiga käsitööriistad; tööstuslikud
jahutus- ja ventilatsiooniseadmed; gaasigeneraatorid,
destilleerimis- ja filtreerimisseadmed, kaalud, tsentrifuugid,
keevitusseadmed; metallistantsid jm tööpingid, muud
eriotstarbelised masinad.

12.1 Mootorsõidukitööstuse tooted
(mootorsõidukid, haagised ja
poolhaagised; mootorsõidukite mootorid,
šassiid ja elektriseadmed; mootorsõidukite
istmed, turvavööd ja turvapadjad)

Mootorsõidukid, haagised ja poolhaagised;
mootorsõidukite mootorid, šassiid ja elektriseadmed;
mootorsõidukite istmed, turvavööd ja turvapadjad.

12.2 Muud transpordivahendid (laevad ja
ujuvkonstruktsioonid; lõbusõidu- ja
sportpaadid; raudteevedurid ja
veduritendrid; õhu- ja kosmosesõidukid
ning nendega seotud seadmed)

Laevad ja ujuvkonstruktsioonid; lõbusõidu- ja sportpaadid;
raudteevedurid ja veduritendrid; õhu- ja kosmosesõidukid
ning nendega seotud seadmed.

13.1 Mööbel (puidust, metallist ja plastist
mööbel, istmed; madratsid)

Puidust, metallist ja plastist mööbel, istmed; madratsid.

13.2 Muud tööstustooted (väärisesemed, ehted
jms tooted; muusikariistad; sporditarbed;
mängud ja mänguasjad; luuad ja harjad;
kirjatarbed, tulemasinad, tikud jm tooted)

Väärisesemed, ehted jms tooted; muusikariistad;
sporditarbed; mängud ja mänguasjad; luuad ja harjad;
kirjatarbed, tulemasinad, tikud jm tooted.

14.1 Majapidamis- ja olmejäätmed
(tavaolmejäätmed, v.a taaskasutatavad
jäätmed)

Tavaolmejäätmed, v.a taaskasutatavad jäätmed.

14.2 Muud jäätmed ja teisene toore
(reoveepuhastussetted; ohtlikud jäätmed;
metallist, paberist, kummist, klaasist,
tekstiilist teisene toore, saepuru;
ehitusjäätmed; läga)

Reoveepuhastussetted; ohtlikud jäätmed; metallist,
paberist, kummist, klaasist, tekstiilist teisene toore,
saepuru; ehitusjäätmed; läga.

15.1 Post
15.2 Postipakid, panderollid
16.1 Kasutuses olevad tühjad konteinerid ja

vahetusveovahendid
16.2 Kasutuses olevad tühjad kaubaalused jm

pakendid
17.1 Majapidamise kolimine
17.2 Reisijate pagas ja esemed (reisijatest

eraldiveetav pagas)
Reisijatest eraldiveetav pagas.

17.3 Remonti viidavad mootorsõidukid (peale
remonti veetavate ka pukseeritavad
mootorsõidukid)

Peale remonti veetavate ka pukseeritavad
mootorsõidukid.

17.4 Tehaseseadmed, tellingumaterjal ja
soojakud

Soojakud.

17.5 Muud mujal klassifitseerimata
mitteturustatavad kaubad
(muuseumikollektsioonid, näituste
ehitusmaterjalid, sõidukid ja seadmed,
rändavate tsirkuse ja lõbustusparkide
seadmed; tühi taara (taaskasutatav ja
kuulub tootjale))

Muuseumikollektsioonid, näituste ehitusmaterjalid,
sõidukid ja seadmed, rändavate tsirkuse ja
lõbustusparkide seadmed; tühi taara (taaskasutatav ja
kuulub tootjale).

18.0 Koos transporditavad kaubad
19.1 Määramata kaubad konteinerites või

vahetusveovahendites
19.2 Muud määramata kaubad (kunstiteosed,

arhitektuursed joonised ja projektid)
Kunstiteosed, arhitektuursed joonised ja projektid.

20.0 Muud mujal klassifitseerimata kaubad


