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TG	  Granit	  Oy	  on	  Suomen	  johtavia	  graniitin	  louhijoita,	  jonka	  päälouhimot	  sijaitsevat	  Virolahden	  ja	  Luumäen	  
kunnissa.	  Vuonna	  1966	  perustettu	  yritys	  palvelee	  kivenjalostajia	  kaikkialla	  maailmassa.	  Viennin	  osuus	  yrityksen	  
liikevaihdosta	  on	  yli	  99	  prosenttia.	  Markkina-‐alueilla	  raakakivilohkareet	  jalostetaan	  käytettäväksi	  
rakennusprojekteissa,	  sisustusmateriaaleina	  ja	  lukuisissa	  muissa	  kiveä	  käyttävissä	  hankkeissa.	  

Arvoisa	  vastaanottaja,	  

Tässä	  kirjeessä	  kerromme	  yrityskaupasta,	  jossa	  merkittävä	  suomalainen	  raakakiven	  louhija	  ja	  viejä,	  Taivassalon	  
Graniitti	  Oy,	  on	  saanut	  uudet	  omistajat	  sekä	  uuden	  nimen.	  Vahvat	  perinteet	  jatkuvat	  kun	  vuosikymmenien	  aikana	  
kertynyttä	  tietotaitoa	  siirretään	  sukupolvelta	  toiselle.	  Uusi	  TG	  Granit	  Oy	  jatkaa	  laadun	  ja	  tehokkuuden	  
edelläkävijänä	  globaalissa	  kiviteollisuudessa.	  

Panostus	  tulevaisuuteen:	  Taivassalon	  Graniitille	  uudet	  omistajat	  
Kesäkuussa	  2013	  TG-‐Group	  Oy	  osti	  Taivassalon	  Graniitti	  Oy:n	  koko	  osakekannan.	  Myyjinä	  toimivat	  Ismo	  ja	  
Tommi	  Kainu.	  

TG-‐Group	  Oy:n	  perustajia	  ovat	  Unto	  Ahtola,	  Andreas	  Tallberg	  ja	  Arto	  Metsänen.	  Tommi	  Kainu	  jatkaa	  myös	  TG-‐
Group	  Oy:n	  osakkaana,	  hallituksessa	  ja	  neuvonantajana.	  

TG-‐Group	  Oy:n	  toimitusjohtajalla	  Unto	  Ahtolalla	  on	  pitkä	  kokemus	  kivi–	  ja	  louhimoalalta	  oltuaan	  Sandvik	  Mining	  
and	  Constructionissa	  eri	  tehtävissä	  yli	  30	  vuotta.	  ”Olen	  erittäin	  innostunut	  tästä	  kaupasta.	  Taivassalon	  Graniitin	  
erittäin	  ammattitaitoinen	  henkilökunta,	  hienot	  louhimot	  ja	  vahvat	  asiakassuhteet	  luovat	  mitä	  mainioimmat	  
puitteet	  yhtiön	  jatkuvalle	  kehittämiselle.	  On	  ensisijaisen	  tärkeää,	  että	  Tommin	  osaaminen	  on	  käytettävissämme	  
myös	  jatkossa,	  koska	  vuosien	  tuomaa	  kokemusta	  ei	  yli	  yön	  siirretä	  uusille	  omistajille.”	  

”Yhtiön	  kehitysnäkymät	  ovat	  myönteiset	  ja	  uskomme,	  että	  tapahtunut	  omistajanvaihdos	  on	  omiaan	  
nopeuttamaan	  kasvuamme	  kansainvälistyvillä	  markkinoilla,	  joilla	  voimme	  tarjota	  asiakkaillemme	  suomalaisista	  
lähtökohdista	  toimivan	  tuotanto-‐	  ja	  palvelukonseptin.	  Uusien	  omistajien	  vahva	  kivialan	  osaaminen	  takaa	  
yrityksen	  jatkuvuuden	  ja	  kehityksen	  myös	  tulevaisuudessa”,	  toteaa	  Tommi	  Kainu.	  

Nimenmuutos	  TG	  Granit	  Oy:ksi	  
Taivassalon	  Graniitti	  Oy:n	  nimi	  muuttui	  syyskuussa	  2013	  TG	  Granit	  Oy:ksi.	  TG	  on	  jo	  asiakkaidemme	  tuntema,	  
tuotteidemme	  vakiintunut	  kauppanimi.	  Samassa	  yhteydessä	  yrityksen	  toimisto	  siirtyi	  Tampereelle.	  

Uudessa	  toimistossa	  työskentelevät	  Unto	  Ahtola	  sekä	  syyskuussa	  asiakaspalvelupäällikön	  tehtävissä	  aloittanut	  
Petra	  Alho.	  Petralla	  on	  kokemusta	  kivi-‐	  ja	  louhimoalalta	  työskenneltyään	  Sandvik	  Mining	  and	  Constructionissa.	  
Myös	  logistiikka-‐alan	  koulutus	  sekä	  vuosien	  työkokemus	  kuljetusten	  parissa	  vahvistavat	  TG	  Granit	  Oy:n	  
osaamista.	  

Toimitusjohtajuuden	  vaihdos	  
Yrityskaupan	  jälkeen	  Unto	  Ahtola	  on	  toiminut	  TG-‐Group	  Oy:n	  toimitusjohjana	  sekä	  TG	  Granit	  Oy:n	  hallituksen	  
puheenjohtajana.	  TG	  Granit	  Oy:n	  toimitusjohtajuus	  vaihtuu	  1.1.2014	  Tommi	  Kainulta	  Unto	  Ahtolalle.	  

	  
Parhain	  yhteistyöterveisin,	  
	  
Unto	  Ahtola	  /	  TG	  Granit	  Oy	  


