Tiedote 27.5.2014
BLC Turva Oy on valittu Suomen Turvaurakoitsijaliiton Vuoden 2014 turvaurakoitsijaksi. BLC Turva Oy:ssä on
viime vuosina panostettu vahvasti ja ennakkoluulottomasti yrityksen kasvuun, näkyvyyteen ja toiminnan
laatuun.

Yritys on laajentanut palvelu- ja tuotetarjontaansa sekä panostaa jatkuvaan henkilöstönsä koulutukseen niin
sisäisten koulutusten kuin päämiesten järjestämien koulutusten puitteissa. BLC Turva Oy on myös uudistanut
visuaalisen ilmeensä sekä nimensä palvelemaan paremmin tämän päivän ja varsinkin tulevaisuuden tarpeita
ja haasteita.
Valinta tapahtui Suomen Turvaurakoitsijaliiton vuosikokouksen yhteydessä Vantaalla 22.5.2014. Palkinnon
jakaminen perustui vinkkeihin ja hakemuksiin, jotka antoivat hyvät edellytykset arvioinnille ja avoimelle
tiedottamiselle palkinnon jakamisen perusteista.
Palkitussa yrityksessä on ollut rohkeutta miettiä
ja kyseenalaistaa alan toimintamalleja. BLC
Turva Oy:ssä on rohkeasti pohdittu yrityksen
omaa
toimintaa
ja
kehitetty
sitä
ennakkoluulottomasti.
Yrityksen toimitusjohtaja Jukka Nevalainen
iloitsee tästä tunnustuksesta ja sen mukanaan
tuomasta positiivisesta palautteesta. Palkinto
on hieno tunnustus koko henkilökunnallemme
hienosta työstä yrityksemme ja alan eteen.
Toimitusjohtaja Nevalaisen sanojen mukaan
valittu strategia toimii ja kantaa hedelmää.
Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme
kehittäneet toimintaamme nopeasti muuttuvalla toimialalla. Näin olemme onnistuneet kasvamaan yhdeksi
Suomen suurimmista turvallisuusalan yrityksistä.
Moderni myymäläkonsepti, uudet palvelutuotteet kuten mobiili työajanhallinta BLC Tempo ovat esimerkkejä
turva-alalle tuoduista uudistuksista. Tämän ohella tietysti jatkuva palveluvalikoiman kehittäminen, tiiviit
asiakas- ja kumppani suhteet sekä osaava henkilöstö luovat kasvua ja tuovat uusia mahdollisuuksia, kertaa
BLC Turvan toimitusjohtaja Jukka Nevalainen tunnustuksen taustoja.
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BLC Turva on yksi suurimmista turvatekniikkaan ja -palveluihin sekä lukitusjärjestelmiin erikoistuneista
yrityksistä Suomessa. Joensuussa vuonna 1999 perustettu yhtiö on ollut osa BLC-konsernia vuodesta 2009.
Yhtiöllä on toimipisteet seitsemällä paikkakunnalla: Joensuussa, Kuopiossa, Mikkelissä, Savonlinnassa,
Imatralla, Lappeenrannassa ja Helsingissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Joensuussa. BLC Turva Oy:n
palveluksessa työskentelee tällä hetkellä n. 100 turvallisuusalan ammattilaista ja yhtiön liikevaihto vuonna
2013 oli n. 14 miljoonaa euroa.
BLC-konserni on nopeasti kasvava, vakavarainen ja moderni tietoliikenne- ja tietotekniikkaratkaisuita /
palveluita sekä turvatekniikan palveluita ja lukitusratkaisuita tarjoava konserni. BLC-konsernin vuotuinen
liikevaihtotaso on yli 32 M€ ja henkilöstömäärä n. 230 henkilöä. Konserniin kuuluu neljä liiketoiminta-yhtiötä,
joita ovat Blue Lake Communications Oy, BLC Wireless Oy, BLC Turva Oy sekä BLC Protie Oy. BLC-konsernilla
on toimipiste kahdellatoista paikkakunnalla: Espoossa, Helsingissä, Imatralla, Joensuussa, Kuopiossa,
Lappeenrannassa, Mikkelissä, Raumalla, Savonlinnassa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Konsernin
pääkonttori on Savonlinnassa ja yhtiö on perustettu vuonna 1889. Lisätietoa yhtiön ja konsernin muista
toiminnoista saa www.blc.fi, www.blcwireless.fi, www.blcturva.fi, www.protie.fi.

Vuonna 1970 perustettu Suomen Turvaurakoitsijaliitto on noin sadan viidenkymmenen turvaurakointia,
teknistä suojaamista, lukkoliiketoimintaa ja rakennusten varustelua harjoittavan yrityksen ja toimipisteiden
muodostama toimialajärjestö, joka edustaa jäsenistöään suhteissa viranomaisiin, eri järjestöihin ja muihin
alan yhteistyökumppaneihin sekä Suomessa että kansainvälisesti.
Tavoitteenamme on helpottaa alan palvelujen yhteistyökumppaneita ja tilaajia tunnistamaan oikean,
pitkäaikaisen ja luotettavan kumppanin turvaurakointiin helposti. Oikean kumppanin löytäminen on
ratkaiseva tekijä hankkeen tai palvelun läpiviemiseksi onnistuneesti.

