
 

Keskkonnainfo 
Eesti Energia Kaevandused AS 

Eesti Energia Kaevandused AS lähtub oma töös standardite ISO 14001, ISO 9001 ja OHSAS 18001 nõuetest. 
 
Meie põhitegevus on põlevkivienergeetika ja keemiatööstuse varustamine toorainega. 
Tegevusalad on kaevandamine ja raudteetransport. 
 
Eesti Energia Kaevanduste keskkonna-, kvaliteedi-, töötervishoiu ja tööohutuse poliitika peamine eesmärk on põlevkivienergeetika ja 
põlevkivitööstuse pikaajalise arengu tagamine. 
 
Keskkonnapoliitika eesmärk on keskkonnasäästlik tootmine, mis hõlmab: 

 keskkonnamõjusid vähendavaid investeeringuid, 
 keskkonnateadlikku käitumist, 
 loodus- ja inimressursside väärtustamist. 

 
Ettevõtte eesmärk on kaevandamisega ja raudteetranspordiga kaasnevate keskkonnamõjude ohjamine. Loodushoiu tagamiseks 
täiendame pidevalt oma töökultuuri ja olemasolevaid kogemusi ning kasutame parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi. 
 
Tootmise arendamisel ennetame keskkonnariske, kaasates parimaid teadus- ja uuringuorganisatsioone ja konsultante. Kohustume 
rakendama leevendavaid meetmeid, jälgima keskkonnamõjusid ning mäetööde lõpetamisel läbi viima järelmenetlused. Loodud 
keskkonnakaitseliste ja sulgemiskulutuste eraldis kindlustab keskkonnaseisundi parendamiseks vajalike investeeringute olemasolu.  
 
Kvaliteedipoliitika eesmärk on kliendi varustamine toodanguga: 

 kokkulepitud kogustes, 
 kokkulepitud kvaliteediga, 
 kokkulepitud hinnaga. 

 
Ettevõte arvestab oma äriotsuste tegemisel vastaspoole huve. Suhetes sise- ja välisklientidega, ametiasutustega ning samuti kõigi 
teiste asjassepuutuvate osapooltega hindame konstruktiivset dialoogi. 
 
Töötervishoiu ja tööohutuse poliitika eesmärk on tagada töötajatele võimalikult ohutu töökeskkond:  

 inimeste elu ja tervise väärtustamisega, 
 ohtusid ja riske vähendavate investeeringutega, 
 ohtusid ja riske teadvustava käitumisega. 

 
Tootmise ja tehnoloogia arendamisel ennetame võimalikke töökeskkonna ohutegureid, kaasates parimaid tehnilisi lahendusi pakkuvaid 
partnereid.  
 
Ettevõte järgib kehtestatud keskkonnaaspektide ja töökeskkonna ohutegurite määramise ja hindamise protseduuri. Integreeritud 
juhtimissüsteemi rakendamine ja korralised siseauditid on aluseks keskkonnaseisundi ja töökeskkonna pidevale parendamisele. 
 
Ettevõte peab oluliseks, et tema alltöövõtjad ja tarnijad järgiksid samu keskkonnapõhimõtteid. 
 
Meie tegevuse keskkonnaspektid on järgmised: 
 
Estonia kaevandus 

1. Põlevkivi kaevandamine 
2. Põhjavee väljapumpamine 
3. Kaevandusvee juhtimine looduslikesse veekogudesse 
4. Kaevandusvee puhastamiseks settebasseinide rajamine 
5. Põlevkivi rikastusjääkide ladustamine 
6. Killustiku tootmine 
7. Transpordi ja mehhanismide tööks kütuste ja määrdeainete kulutamine 

 
Viru kaevandus 

1. Põlevkivi kaevandamine 
2. Põhjavee väljapumpamine 
3. Kaevandusvee juhtimine looduslikesse veekogudesse 
4. Põlevkivi rikastusjääkide ladustamine 
5. Transpordi ja mehhanismide tööks kütuste ja määrdeainete kasutamine 
6. Peatatud Tammiku ja Suletud Ahtme kaevanduste võimalikud järelmõjud 

 
Narva karjäär 

1. Põlevkivi kaevandamine 
2. Pinnase ja kivimite teisaldamine, puistangute moodustamine 
3. Põhjavee väljapumpamine 



 

4. Kaevandusvee juhtimine looduslikesse veekogudesse 
5. Rekultiveerimiskavade täitmata jätmine 
6. Veekasutus teede tolmutõrjel, autode ja buldooserite pesemisel 
7. Hädaolukorrad metsa- ka turbaaladel 

 
Aidu karjäär 

1. Põlevkivi kaevandamine 
2. Pinnase ja kivimite teisaldamine, puistangute moodustamine 
3. Põhjavee väljapumpamine 
4. Kaevandusvee juhtimine looduslikesse veekogudesse 
5. Lõhketööd 
6. Põlevkivi, aheraine ja killustiku laadimine, transport, mäemehhanismide töö 
7. Kaevandatud alade rekultiveerimistööde kava mittetäitmine 

 
Raudtee 

1. Põlevkivi raudteetransport (heitmed välisõhku ja müra) 
2. Liiprite ladustamine 


