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BLC-konserni vahvistaa yrityskaupoilla  

asemaansa turvatekniikan toimialalla

BLC-konserni on 4.12.2020 solmitulla kaupalla ostanut AM Security -konsernin ja siihen kuuluvat 

yritykset AM Security Oy:n, AM Lukkoasema Oy:n sekä Hardware Group Finland Oy:n.

Tehdyt yritysjärjestelyt eivät vaikuta konsernin yritysten liiketoimintoihin. BLC Turvan sekä AM Securityn, AM 

Lukkoaseman ja Hardware Group Finlandin toiminta jatkuu entisellään omien brändien alla. Kasvava konser-

ni mahdollistaa entistä paremman palvelun.

Yritysjärjestely kasvattaa BLC-konsernin liikevaihdon 44 miljoonasta eurosta 95 miljoonaan euroon ja kaksin-

kertaistaa henkilöstömäärän yli 500 henkilöön.

 - BLC-konsernin tavoitteena on kasvaa valtakunnalliseksi toimijaksi turvaliiketoiminnassa. Tehty kauppa tu-

kee tavoitetta, BLC-konsernin omistajan, Savonlinnan BLC-osuuskunnan toimitusjohtaja Hannu Väänä-

nen kertoo.

Kauppa täydentää myös BLC-konsernin liiketoimintakokonaisuutta. AM Security Oy ja AM Lukkoasema 

Oy tarjoavat lukitus- ja turvatekniikkaratkaisuja. AM Security Oy on valtakunnallinen turvaurakoitsijoita ja 

Suomen suurin turvallisuusalan tukkuliike. Hardware Group Finland Oy on avainpalvelu- ja lukitustuotteiden 

maahantuoja ja tukkuliike.

 - Lukitus- ja turvatekniikkaratkaisut kuuluvat myös BLC Turvan palveluihin. Tukkuliiketoiminta vahvistaa 

BLC:n toimintaa, Hannu Väänänen kertoo.

Jukka Nevalaisesta myös AM Security Oy:n toimitusjohtaja

BLC Turva Oy:n toimitusjohtaja Jukka Nevalainen toimii jatkossa myös AM Security Oy:n toimitusjohtajana. 

AM Lukkoasema Oy:n ja Hardware Group Finland Oy:n toimitusjohtajat jatkavat tehtävissään.

Jukka Nevalainen kuvailee BLC-konsernin roolia turva- ja tietotekniikan alalla vahvaksi

 - Meillä on osaava henkilöstö ja laaja tuote- ja palveluvalikoima. Toimimme nyt 19 paikkakunnalla ympäri 

Suomen ja pystymme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin, Jukka Nevalainen kertoo.
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BLC-konsernin kasvustrategia nojaa globaaleihin megatrendeihin

BLC-konsernin kasvustrategia nojaa maailmanlaajuisiin megatrendeihin: turvallisuuden tavoitteluun ja tekno-

logian yleistymiseen ihmisten arjessa. Nyt tehty yritysjärjestely on strategian mu-kainen.

 - Trendit luovat kysyntää, johon BLC-konsernin yritysten turvatekniikan tuote- ja palvelukonseptit vastaa-

vat erinomaisesti, Hannu Väänänen toteaa.

 

Lisätietoja antaa:  

Hannu Väänänen, konsernijohtaja, CEO, BLC-konserni, p. 044 777 5776 

Jukka Nevalainen, toimitusjohtaja, BLC Turva, AM Security Oy p. 0400 675 272

BLC-konserni on nopeasti kasvava, vakavarainen, moderni turva- ja tietotekniikan palveluita tarjoava kon-

serni. Haluamme olla alamme vetovoimaisin toimija ja tuottaa asiakkaillemme arvoa toimimalla oppaana 

turva- ja tietotekniikassa. Konsernin liikevaihtovaihtotaso on noin 95 miljoonaan euroa ja henkilöstömäärä 

yli 500 työntekijää. Konserniin kuuluu liiketoiminnot; BLC Telecom ja BLC Turva sekä nyt ostetut yrityk-

set AM Security, AM Lukkoasema ja Hardware Group Finland. Toimimme 19 paikkakunnalla ympäri 

Suomen ja pääkonttorimme on Savonlinnassa. BLC on perustettu vuonna 1889. Konsernin omistaa Savon-

linnan BLC-osuuskunta.

BLC Turva on turva-alan suunnannäyttäjä, joka tarjoaa turva-, lukitus-, automaatio- ja audiotekniikan rat-

kaisuja Suomessa. Yritys työllistää n. 220 turvatekniikan asiantuntijaa ja toimii 12 paikkakunnalla. Kattava 

palveluverkosto ja paikallinen palveluosaaminen ovat yhtiön keskeisiä vahvuuksia. Panostamme voimak-

kaasti palvelu- ja tuotekehitykseen. BLC Turvan liikevaihto oli vuonna 2019 noin 32 m€ .

BLC Telecom tarjoaa kattavat tietoliikenne-, puhelin- ja televisiopalvelut henkilöasiakkaille, yrityksille sekä 

teleoperaattoreille. Palveluksessamme on yli 50 alan ammattilaista.

AM Security Oy on valtakunnallinen turvaurakoitsija, joka tarjoaa kattavat valvonta- ja turvallisuusratkai-

sut, lukkoseppäpalvelut sekä paloilmoitinliikkeen palvelut. Turun pääkonttorin yhteydessä toimii tukkuliik-

keemme, joka on alan suurin tukkuliike Suomessa. AM Securityn toimipisteet löytyvät kuudelta paikkakun-

nalta. AM Security Oy:n liikevaihto oli vuonna 2019 noin 25 m€. Yritys työllistää noin 110 henkilöä.

AM Lukkoasema Oy on kiinteistöturvallisuuden ammattilainen, joka hoitaa ketterästi ja luotettavasti 

kaikki turvallisuuteen liittyvät palvelut. Toimipisteemme löytyvät seitsemältä paikkakunnalta. Liikevaihto 

vuonna 2019 oli noin 25 m€. Yritys työllistää yli 130 henkilöä.

Hardware Group Finland Oy on avainpalvelu- ja lukitustuotteiden maahantuoja ja tukkuliike. HGF Oy:llä 

on vahva asema kaluste- ja elektroniikkateollisuuden lukkotoimittajana edustamillaan laadukkailla tuot-

teilla. Hardware Group Finland valmistuttaa sopimusvalmistajillaan myös omia lukitustuotteita Suomen 

markkinoille. Yritys työllistää noin 10 henkilöä.


