Kinnitatud
AS Eesti Raudtee juhatuse
29.09.2020 otsusega nr 543/19

EESTI RAUDTEE JUHTIMISSÜSTEEMI, sh OHUTUSE, TÖÖOHUTUSE,
KVALITEEDI ja KESKKONNA-ALASED JUHTPÕHIMÕTTED

Juhatus on sõnastanud ASi Eesti Raudtee visiooni, missiooni ja väärtused:
•

VISIOON: Saada regiooni kaasaegseimaks raudteetaristu-ettevõtjaks

•

MISSIOON: Olla raudteealane kompetentsikeskus ning tagada ohutu ja efektiivne teenus
raudteel

•

VÄÄRTUSED: Koostöö, ausus, uuendusmeelsus, professionaalsus

•

Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtted on osa ASi Eesti Raudtee terviklikust
sisekontrollisüsteemist, mida parendame järjepidevalt. Vastutustundliku
ettevõttena peame oluliseks ettevõtte jätkusuutlikku arengut ning strateegilist
panustamist sotsiaalse ja looduskeskkonna arengusse.

•

Selgitame välja ohud, hindame regulaarselt riske ja kavandame ennetavaid
meetmeid selleks, et raudteetaristut oleks ohutu kasutada nii klientide kui
töötajate poolt ning see ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda.

•

Järgime rahvusvahelisi, riiklikke ning ettevõttesiseseid kehtivaid raudteeohutuse-,
tööohutuse-, töötervishoiu- ja keskkonnaalaseid ning muid kohalduvaid
õigusakte.

•

Kehtestame raudteetaristu korrashoiu ja kasutada andmise tingimused ja
ohutusnõuded ning kontrollime nende täitmist.

•

Tagame raudteetaristu maksimaalse läbilaskevõime läbi kvaliteetse
liiklusjuhtimise ja taristurikete minimeerimise.

•

Nullvisiooni põhimõttest lähtuvalt kujundame koos raudteetaristu majandamise ja
kasutamisega seotud osapooltega ohutuse tagamise nii, et ka eksimuse korral
inimesed ei hukkuks ega saaks raskelt vigastada.
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•

Selgitame välja toimunud tööõnnetuste, raudteeohutust mõjutavate ja muude
raudteeliiklust ohustanud juhtumite juurpõhjused ning rakendame meetmeid
juhtumite vältimiseks.

•

Eelistame raudtee ehituses, remondis ja hoolduses tehnoloogilisi lahendusi ning
keskkonnasõbralikumaid materjale, mis tagavad ohutult toimiva raudteeliikluse ja
väldivad keskkonna saastumist.

•

Arendame järjepidevalt personali teadmisi ja oskusi raudteetaristu operatiivse,
efektiivse, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva toimimise ning majandamise
tagamiseks.

•

Kaasame töötajaid, töötajate esindajaid ja koostööpartnereid töötervishoidu ning
töökeskkonda ähvardavate ohtude välja selgitamisesse, analüüsimisesse ja
edasisse kontrolltegevusse.

•

Järgime oma tegevuses standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõudeid.

•

Juhtpõhimõtteid viivad ellu kõik ettevõtte töötajad. Tagame töötajatele ja
koostööpartneritele juhtpõhimõtete kättesaadavuse.

Iga juhi kohustus on teha ASi Eesti Raudtee juhtpõhimõtted oma alluvatele
mõistetavaks.
Juhtpõhimõtted tehakse huvipooltele kättesaadavaks kodulehe www.evr.ee kaudu
või e-kirjaga, kui selle vastu tuntakse huvi.

Tagamaks, et ASi Eesti Raudtee raudteetaristut kasutavad ettevõtjad oleksid
teadlikud juhtpõhimõtetest, käsitletakse põhimõtete aspekte erilise tähelepanuga
nendega sõlmitavates lepingutes.
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