
OHUTUS
EELKÕIGE!

Ettevõte Enefit Energiatootmine AS tegutseb järgmises 
kolmes  valdkonnas:

•  elektri-, soojusenergia ja müügiks mõeldud põlev-
    kivituha tootmine Balti, Eesti ja Auvere elektrijaa-
   made baasil;
•  erinevate fraktsioonidega vedelkütuse, uttegaasi ja 
   elektri koostootmine õlitööstuse energotehnoloo-
   giaseadmete abil;
•  elektrijaamade ja õlitööstuse varahaldus.

Elektritootmise valdkonnas püüab ettevõte laiendada 
oma kütteallikate portfelli ning säilitada positsiooni 
avatud energiaturul Nord Pool Spot.

Õlitootmise valdkonnas ettevõte püüab tagada toodete 
nõuetekohast kvaliteeditaset ja jätkuvalt suurendada 
tootmismahtu, kasutades kõige efektiivseid tehnoloogilisi 
lahendusi.

Varahalduse valdkonnas püüab ettevõte optimaalsete 
kuludega maksimeerida varade väärtust nende elutsükli 
kõigis etappides ettevõttele seatud eesmärkide saavu-
tamise protsessis.

Oma tegevuses Enefit Energiatootmine AS juhindub 
Eesti Energia kontserni ühistest väärtustest:

•  KLIENDILE KASULIK
•  VÄÄRTUST KASVATAV
•  MINUST SÕLTUB
•  KEERULINE LIHTSAKS
•  OHUTUS EELKÕIGE

Ettevõte Enefit Energiatootmine AS juhindub järgmis-
test põhimõtetest:

1. Tagada usaldusväärne, säästlik ja ohutu elektri- ja 
soojusenergia tootmine konkurentsivõimelise hinna 
eest ning kooskõlas Eesti Vabariigi kehtiva seadus-
andluse ja normidega.

2. Tagada klientide erinevate fraktsioonidega vedelkü-
tuse nõuetekohased hanked ja kvaliteeditase. 

3. Kasutada paindlikult oma tootmisvõimsusi ning 
reageerida kiiresti turu võimalustele ja vajadustele.

4. Teha teadlikke investeerimisotsuseid seadmete töö-
kindluse tagamiseks, finantstulemuste parandami-
seks, tootmise toetamiseks ja arendamiseks.   

5. Vähendada keskkonna tehnogeenset koormust, mis 
on tingitud põlevkivituha tekkest ning saasteainete 
emissioonist atmosfääri, vette ja pinnasesse, ümbrit-
seva looduse kasutamise pideva kontrolli kaudu, 
ökoloogiliselt tähtsate projektide ellurakendamise ja 
parimate kättesaadavate tehnoloogiate tootmisse 
juurutamise teel.

6. Suurendada uttegaasi põletamise efektiivust ja 
nõuetekohase kvaliteediga põlevkivituha hangete 
mahtu tarbijatele, tagades sellega Eesti loodusres-
sursside suurima kasutamise.

7. Tagada maksimaalne töökeskkonna ohutus, püüda 
välistada tööõnnetusi ning ennetada kutsehaigusi.

8. Tagada vastavus rahvusvahelistele standarditele ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ja 
ISO 55001:2014 ning pidevalt täiustada integreeritud 
juhtimissüsteemi. 

Enefit Energiatootmine AS juhtkond vastutab ühiskonna 
ees antud poliitika kui ettevõtte efektiivse tegevuse ja 
arengu strateegia elluviimise eest ning kutsub üles igat 
töökollektiivi liiget osalema aktiivselt selle realiseeri-
misel.
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