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ASi EESTI RAUDTEE OHUTUSE-, TÖÖOHUTUSE-, KVALITEEDI-,
KESKKONNA- JUHTPÕHIMÕTTED

• Ohutuse-, tööohutuse-, kvaliteedi- ja keskkonnajuhtpõhimõtted on osa ASi Eesti Raudtee
terviklikust sisekontrollisüsteemist.
• Selgitame välja ohud, hindame regulaarselt riske ja kavandame ennetavaid meetmeid, sh,
et raudteetaristut oleks ohutu kasutada, sellel saaks ohutult töötades tagada töötajate tervise
säilimise ning see ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda.
• Järgime rahvusvahelisi ja riiklikke kehtivaid raudteeohutuse-, tööohutuse-, ja
töötervishoiualaseid, keskkonnaalaseid ning muid kohalduvaid õigusakte, kehtivaid
lepinguid ning ettevõttesiseseid normdokumente.
• Kehtestame raudteetaristu korrashoiu ja kasutada andmise tingimused ja ohutusnõuded
ning kontrollime nende täitmist, et raudtee-ettevõtjate ja teiste ettevõtjate tegevus meie
raudteel oleks ohutu.
• Tagame raudteetaristu maksimaalse läbilaskevõime läbi kvaliteetse liiklusjuhtimise ja
minimiseerime taristurikete arvu.
• Nullvisiooni põhimõttest lähtuvalt kujundame koos raudteetaristu majandamise ja
kasutamisega seotud osapooltega ohutuse tagamisega seotud protsessid ja tegevused nii, et
ka eksimuse korral inimesed ei hukkuks ega saaks raskelt vigastada.
• Selgitame välja toimunud tööõnnetuste, raudteeohutust mõjutavate ja muude
raudteeliiklust ohustanud juhtumite juurpõhjused ning kõrvaldame ohud ja rakendame
meetmeid juhtumite vältimiseks.
• Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses tehnoloogilisi lahendusi ning
keskkonnasõbralikumaid materjale, mis tagavad ohutult toimiva raudteeliikluse ja väldime
keskkonna saastumist ning saastumise ohtu.
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• Arendame järjepidevalt personali teadmisi ja oskusi raudteetaristu operatiivse, efektiivse,
keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva toimimise ning majandamise tagamiseks.
• Kaasame töötajaid, töötajate esindajaid ja koostööpartnereid tööõnnetuste ärahoidmiseks,
töötervishoidu ning töökeskkonda ähvardavate ohtude märkamiseks ja teadaandmiseks,
nende analüüsimiseks ja edasiseks kontrolliks.
•

Parendame

järjepidevat

ettevõttes

ohutuse-,

tööohutuse,

kvaliteedi-,

keskkonnajuhtimissüsteeme.
• Järgime oma tegevuses standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõudeid.
• Vastutustundliku ettevõttena peame oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ja
panustame strateegiliselt sotsiaalse- ja looduskeskkonna arengusse.
• Juhtpõhimõtteid viivad ellu kõik ettevõtte töötajad.
• Tagame töötajatele ja koostööpartneritele juhtpõhimõtete kättesaadavuse, selgitame ja
suuname, et nad saaksid kaasa aidata ohutuse, tööohutuse, kvaliteedi ja keskkonnakaitse
mõjususe suurendamisele ettevõttes.

