Netel -yritysesittely

Netel on tietoliikenne- ja
sähkönsiirtoverkkojen
rakentaja ja ylläpitäjä
pohjoismaissa.

2017

Netel lyhyesti
Mitä teemme
Netel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää tietoliikenne- sekä sähköinfraa.
Päämääränämme on tukea asiakkaidemme tavoitteita ja pyrkimyksiä sekä
täyttää meihin kohdistuvat odotukset.
Kriittiset suunnittelutyöt ja projektinhallinta tuotetaan Netelin omin
resurssein. Käyttäessämme alihankkijoita, esimerkiksi rakennus- ja
asennustöissä, palvelee asiakastamme kuitenkin aina Netelin oma
projektinjohto.

Juuret
Netel perustettiin vuonna 2000 rakennusyhtiö Peabin tytäryhtiöksi
vastaamaan
telerakentamisen
projektinhallinnasta.
Ensimmäiset
toimintavuodet Netel keskittyi kokonaan uuden teleinfran tuotantoon,
mutta tänään tarjoamme asiakkaillemme täydellisiä toimitusratkaisuja ja
avaimet-käteen -palveluja neljällä eri liiketoiminta-alueellamme. Suomessa
Netelin juuret ovat Telog Oy:n menestyksekkäässä kasvutarinassa, Telog
Oy:n henkilöstö jatkaa nyt Netel Oy:n nimen alla Tietoliikenne- ja
Sähköverkkojen suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa.
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Netel lukuina

153
400
1400

Liikevaihto 2015 (M€)

Työntekijät

Kumppaniverkosto

Netel Group kartalla

Netel — jatkuvasti kehittyvä
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Liikevaihto(M€)

200

ICT Construction AB, ICT
Consulting AB, Telog Oy,
Medam AB ja PP Norway AS
hankinta 2015

150

,

100

50

Nordic FX
Fiberoptic
Enterprise AB,
hankinta 2011

ATS Kraftservice AB,
voimansiirtojakeluyritys,
hankinta 2007

Fiberoptic AS ja Lemcon Networks
Nordic AB, hankinta 2014

Axcel’ista tulee pääomistaja,
Netel Group AB perustetaan

ATS Kraftservice AB myynti

Yritysostopainotteinen
kasvuvaihe alkaa 2013

Peed Holding hankkii
Netel AB:n Peab AB:lta 2010

2005

2010

2015

Vuosi

Neljä vahvaa liiketoiminta-aluetta
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Avaimet käteen –palveluista ylläpidon tehtäviin

Mobiiliverkot

Kiinteät verkot

Konsultointi, suunnittelu, infra-asennukset

Suunnittelu, rakentaminen, asennus

• Mittaukset ja kuuluvuuskartoitukset

• Suunnittelu ja design

• Radioverkko- ja asennussuunnittelu

• Runko- ja kaupunkiverkkojen rakentaminen

• Rakentaminen ja asennus

• Kiinteistöjen ja asuntojen liittäminen (FTTH)

• Käyttöönotto ja integrointi

• Dokumentointi

Sähköverkot

Pientyöt ja ylläpito

Sähköverkkojen suunnittelu ja
käyttöönotto, sähköasennukset

Ylläpito- ja korjaushuoltopalvelut sekä
logistiikkapalvelut kaikkiin liiketoiminta-alueittemme
infrastruktuureihin

Avaimet käteen — kokonaisratkaisu

Työmaan
sijaintipäätökset,
verkon suunnittelu jne.

Verkon
suunnittelu

Aikataulu- ja
materiaalisuunnittelu sekä
resursointi

Työmaahankinnat
sisältäen
lupahallinnoinnin

Optimaalisen työmaan
etsiminen, sopimus- ja
lupatyöskentely

Rakennussuunnittelu
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Verkkojen suunniteltu ja
kehittävä huoltotoiminta

Asennustyön
projektinhallinta

Rakentaminen

Projektinhallinta ja
rakentaminen

Asennus &
käyttöönotto

Dokumentointi

Dokumentointi ja
liittyvät palvelut

Huolto &
ylläpito

Asiakkaitamme

Asiakkaidemme
liiketoiminta-alueita
•

Tele- ja dataoperaattorit

•

Verkkojen omistajat

•

Systeemitoimittajat

•

Kiinteistönomistajat

•

Taloyhtiöt

•

Kiinteistöalan järjestöt ja yhteisöt

•

Rakennusyritykset
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Lähellä
Kuuntelemme asiakkaittemme tarpeita ja luomme
arvoa asiantuntijuudellamme

Sitoutunut
Olemme työssämme omistautuneita, lojaaleja,
sitoutuneita ja luovia

Luotettava
Organisaatiomme on asiantunteva ja
luotettava

Tehokas
Työskentelemme tehokkaasti, joustavasti ja
jatkuvasti kehittyen

Pitkäjänteinen
Kehitämme työskentelyllämme kestäviä asiakas- ja
kumppanuussuhteita

Vahva yritys on perustettu
vahvoille arvoille.

