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Katso selaimessa

Elenian mittava merikaapelihanke eteni myötätuulessa

Elenia rakensi touko-kesäkuun vaihteessa uuden keskijännitteisen merikaapeliyhteyden mantereelta Siikajoelta Hailuotoon. Relacom Finland Oy v
Elenian projektipäällikkö Pasi Kosken mukaan vaativa hanke saatiin hyvällä yhteispelillä maaliin tavoitteiden mukaisesti.
Lue koko juttu relacom.fi

Relacomin ICTN-yksikkö menestyi EFQM-laatuarvioinnissa

Relacomin ICTN-yksikkö osallistui kesä–syyskuussa Recognised for Excellence -arviontiin. Se on organisaation toiminnan ja tulosten ulkopuolinen
asteen asiantuntija-arviointi, johon osallistui Relacomissa seitsemän ulkopuolista asiantuntijaa. Relacomin ICTN palkittiin arvioinnissa neljällä tähd
”Vastaava, voimassa oleva laatuluokitus on tällä hetkellä vain noin kymmenellä suomalaisella yrityksellä.
Vaikka olemmekin tuloksesta iloisia, aiomme toki jatkaa aktiivista laadun kehittämistämme”, ICTN-yksikön johtaja Antti Siipola toteaa.

Caruna parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Relacomin kanssa

Relacom toimii urakoitsijana Carunan maakaapelointihankkeessa Siuntiossa. Maan alle viedään noin 95 kilometriä keskijännitteistä sähköverkkoa.
asiakkaan sähkönjakelun luotettavuus paranee. Työt ovat käynnistyneet ja valmistuvat toukokuuhun 2018 asti.
Lue lisää relacom.fi.

Tutustu palkittuun vastuullisuustyöhömme

Toimitusketjujen vastuullisuusluokituksiin ja -työkaluihin erikoistunut EcoVadis palkitsi Relacom Finlandin toimialansa parhaana toimijana yritysvas
arviossa kultatasolle. Vain viisi prosenttia yhtiöistä saa tämän korkeimman tason arvion. Koska yhä useampi yhteistyötahomme on halunnut kuulla
vastuullisuutemme kehittämiseksi, päätimme tehdä ohjelmastamme videon.
Katso video.

Document House ja Relacom aloittivat valtakunnallisen yhteistyön

Yhteistyön ansiosta Document Housen asiakkaille voidaan tarjota entistä laadukkaampaa palvelua, kun logistiikka-, asennus-, ylläpito- ja huoltoto
teknologiapalveluiden asiantuntijayritys Relacom. Sopimuksen myötä Relacomin palvelukseen siirtyy 18 Document Housen työntekijää.

Relacomin tonttiaurasta positiivisia kokemuksia

Relacomin Telecom-yksikkö on ottanut käyttöön kaapeliurakoinnissa uuden työkalun tonttiosuuksille, mikä on saanut loppuasiakkailta hyvän vas
kuitukaapelin asennusprojektien kattavuutta kiinteistöjen piha-alueilla.

Tonttiaura toimii 23 hevosvoiman teholla ja etenee jopa 36 metriä minuutissa. Koneessa on aura, joka upottaa mikrokaapelin putken maahan no
ohut, joten maanpintaa tarvitsee rikkoa kaivuutöissä vain hyvin vähän.

– Jatkossa meidän ei enää tarvitse käyttää kaivuria pihatöissä, vaan työskentelemme jatkossa kompaktilla laitteella, joka on nopea ja jättää vain
kiinteistönomistajat tulevat tykkäämään tästä todella paljon, Telecom-yksikön johtaja Antti Kirjavainen kertoo,
Katso, miten tonttiaura toimii
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