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JJ Kaivin ja Kallio Oy liittyy osaksi TerraWise konsernia 

Maanrakennukseen, louhintaan ja murskaamiseen, sekä kiviaineskauppaan erikoistunut JJ Kaivin ja Kallio 
Oy liittyy yrityskaupan myötä osaksi TerraWise konsernia. Yrityskaupan myötä TerraWise jatkaa 
kasvustrategiaansa laajentamalla merkittävästi osaamistaan vaativissa maanrakennustöissä. Samalla 
TerraWisen toiminta laajenee Varsinais-Suomen alueelle. Osana yritysjärjestelyä JJ Kaivin ja Kallio Oy:n 
aiemmat omistajat jatkavat edelleen merkittävässä operatiivisissa rooleissa sekä omistajina uudessa 
kokonaisuudessa.  
 
JJ Kaivin ja Kallio on maanrakennukseen, louhintaan ja murskaamiseen, sekä kiviaineskauppaan erikoistunut 
vuonna 1996 perustettu yhtiö. Yhtiö toteuttaa haastavia maanrakennuksen projekteja Varsinais-Suomen, 
Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella. Yhtiön asiakaskunta koostuu sekä julkisesta sektorista että yksityisistä 
yrityksistä. Yhtiö omaa monipuolista osaamista haastavien maanrakennusprojektien menestyksekkäästä 
toteuttamisesta. Yhtiön toiminta perustuu asiakaslähtöiseen ja laadukkaaseen toimintatapaan. Näiden 
ominaisuuksien avulla yhtiö on viimeisten vuosien aikana kyennyt kasvattamaan liiketoimintaansa 
merkittävästi. 
 
Nyt toteutettu yritysjärjestely jatkaa TerraWisen valittua kasvustrategiaa. Järjestelyn myötä TerraWise 
vahvistaa edelleen osaamistaan ja resurssejaan sekä maanrakentamisessa että myös louhinnassa. JJ Kaivin ja 
Kallio järjestelyn myötä TerraWise omaa entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa pääurakoitsijana 
monipuolisia maanrakennushankkeita koko eteläisen Suomen alueella. Tavoitteena on myös nyt toteutetun 
järjestelyn jälkeen kasvattaa konsernin liiketoimintaa edelleen erityisesti orgaanisesti, mutta myös 
valikoiduin yritysostoin. 
 
”Yrityksemme on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti ja yrityskauppa on luonnollinen askel eteenpäin. 
Asiakkaillemme pystymme tarjoamaan edelleen laadukkaita palveluita, mutta paljon kattavammin kuin 
aikaisemmin. Laatu ja asiakassuhteet ovat jatkossakin yrityksen tärkeimpiä toimintaa ohjaavia tekijöitä.", 
toteaa JJ Kaivin ja Kallio Oy:n toimitusjohtaja Jarno Virtanen. 
 
“JJ Kaivin ja Kallio Oy, jolla on pitkä ja menestyksekäs historia, jatkaa edelleen valittua kasvun strategiaa. 

Koko, vankka ammattitaito ja huippuluokan luotettavuus hyödyttävät asiakkaitamme entistä laajemmissa ja 

vaativammissa palvelukokonaisuuksissa.”. kertoo Terrawise Oy:n toimitusjohtaja Juha Saapunki. 
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JJ Kaivin ja Kallio Oy  
JJ Kaivin ja Kallio on Varsinais-Suomesta lähtöisin oleva maanrakennusalan toimija. Yhtiön palveluihin kuuluvat monipuoliset 
maanrakennustyöt, louhinta, murskaus ja kiviaineskauppa. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Raisiossa. Yhtiö toimii pääasiassa 
Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueella ja työllistää yli 30 toimialan ammattilaista. www.jjkaivinjakallio.fi 

 
TerraWise Oy  
TerraWise syntyi joulukuussa 2015 kolmen maanrakennusalan toimijan Kanta Kaivu Oy, Kallionporaus Arto Soininen Oy ja Cendigo 
Oy yhteenliittymisen myötä. Samalla konserni kasvua tuli tukemaan kotimainen riippumaton pääomasijoittaja Sentica Partners Oy. 
Tämän jälkeen TerraWise on laajentunut kahden yritysjärjestelyn myötä, kun maaliskuussa 2016 Ympäristörakennus Saarinen Oy ja 
heinäkuussa 2016 JJ Kaivin ja Kallio Oy liittyivät osaksi konsernia. Tänään TerraWise konsernin palveluihin kuuluvat muun muassa 
maa-ja pohjarakentaminen, salaoja- viemäri-, putki- ja vesieristystyöt, viher- ja kivirakentaminen, kunnallistekniset työt, louhinta, 
kiilaus, murskaus sekä purkutyöt. Konserni toimii pääosin Uudenmaan ja Pirkanmaan alueella ja työllistää yli 200 toimialan 
ammattilaista ja liikevaihto on lähes 50 miljoonaa euroa. www.terrawise.fi 


