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Energiapuusta tuli JJ Maahisen leipäpuu
Maaliskuussa viralliset 25 vuotta täyttävä laitilalainen perheyritys JJ Maahinen Oy jatkaa jo
1950-luvulla nykyisen omistajan isän aloittamaa kuljetustoimintaa. Osakeyhtiön perustivat vuonna 1995 kaksi veljestä, joista toinen ei ole nykyään
enää toiminnassa mukana.
Yritystä pyörittää Jukka Toivonen poikansa Matias Toivosen kanssa.
- Perheyrityksen jatkuvuus
on meille arvokas asia. Toivon,
että Matias jatkaa tätä sitten aikanaan.
Jo kaksivuotiaana turvaistuimessa mukana istuneen nuoremman Toivosen varaan saattaa toki luottaakin.

- Nelivuotiaana hän kyseli
multakasan äärellä ihan vakavissaan, että kumpi tekee kuorman, Jukka Toivonen nauraa.
Vuosien varrella kuljetusyrityksen toiminta on laajentunut
monipuoliseksi
osaamiseksi.
Kalustoa löytyy kuorma-autoista
lastaus- ja nostokalustoon sekä
kuormankäsittelyyn. Kalustoa
täydentää pyöräkuormaaja ja
neljä erikokoista tela-alustaista
kaivinkonetta lisävarusteineen.
- Kalustoa olemme kuitenkin hankkineet lähinnä sellaiseen tarkoitukseen, että teemme sillä itsellemme kuljetustoimintaa - alihankkijoina toimimme vähemmän, Jukka Toivonen
selittää.

- Talvella on tosin lumenaurausta ja -kuljetusta ja hiekoitustöitä. Kesäisin meillä on
ajossa myös yksi asfalttiyhdistelmä, jolla tehdään töitä paikalliselle asfalttiyritykselle, Matias Toivonen kertoo.

Kesä painottuu raakaaineen hankintaan
Pääasiassa JJ Maahinen Oy on
kuitenkin suuntautunut energiapuukauppaan. Haketta on toimitettu jo 20 vuotta UPM Metsälle, sekä muutamille pienemmille lämpölaitoksille.
- Kullanarvoisia yhteistyökumppaneitamme ovat metsänomistajat, joilta hankimme se-

kä karsittua että karsimatonta
energiapuuta, sekä nostamme
kantoja. Korjaamme puun usein
kokonaisvaltaisena urakkana,
mikä helpottaa maanomistajan
työtä.
JJ Maahisen terminaali on
Laitilan kaupungin vanhan kaatopaikan mäellä, jossa eri vaiheissa oleville hake- ja multakasoille on hyvää tilaa.
Toiminta on ympärivuotista.
Kesä painottuu pääasiassa bioenergian raaka-aineen hankintaan sekä hake- ja multakasojen kääntelyyn ja hoitoon.
- Jonkin verran teemme
myös maanrakennustöitä ja raivaamme tienvarsipusikkoja. Siitäkin saadaan rankaa energia-

ilmoitus

Matias ja Jukka Toivonen ovat suuntautuneet vahvasti
energiapuukauppaan. Laitilan kaupungin vanhan kaatopaikan mäellä JJ Maahisen terminaalissa on eri vaiheissa oleville hake- ja multakasoille hyvää tilaa.

hakkeeksi. Lisäksi laitilalaiset
voivat tuoda tänne ilmaiseksi
omat risunsa energiapuuksi sekä haravointijätteensä, josta jalostetaan multaa, Matias Toivonen kertoo.
Energiapuu jalostetaan hakkeeksi talviaikaan yhteistyökumppanien avulla. Siihen yrityksellä ei ole omaa kalustoa,

vaikka lähes kaikkeen muuhun
sitä löytyykin.
- Paikallisten yrittäjien yhteistyöverkosto toimii, kun itse
ei voi kaikkea tehdä. Meillä on
täällä hyvä henki ja toista yrittäjää autetaan aina mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyö toimii kumpaankin suuntaan, Jukka Toivonen kiittää.
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