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Tervehdys Koskioisilta!
Olen Petteri Salmela ja tällä viikolla kerron maatalousyrityksestäni. Tervetuloa
seuraamaan viikkoa.

Kuvassa ensimmäinen mainokseni Kokemäen jokamiehenluokan SM-kilpailuista
2017, jossa sponsoroimme JuJa-Teamia.

Petteri Salmela
0400 918358
info@salmelantila.com

29.8.

Tietoa minusta ja tilan historiasta!

Olen toiminut maatalousyrittäjänä 25 vuotta. Aloitin tilanpidon suoraan päästyäni
armeijasta 5. maaliskuuta vuonna 1997.Maatilamme on nimeltään Vähä-Kurki ja
se sijaitsee Koskioisilla. Ensimmäisessä kuvassa ilmakuva kesäkuulta vuodelta
1959.

Olen asunut suurimman osan lapsuuttani ja nuoruuttani Loimaalla. Miten sitten
päädyin maatilalle Punkalaitumelle? Isoisoisäni Kalle Arve syntyi Sastamalan
Karkussa. Hän työskenteli kansalaissodan jälkeisinä vuosina Kanadassa metsä- ja
rautatietöissä. Kun hän palasi Suomeen, hän halusi käyttää Kanadassa
tienaamiaan rahoja maatilan ostoon ja päätyi ostamaan tämän Vähä-Kurjen tilan
vuonna 1926.

Kalle-isoisoisäni oli erikoistunut apilan- ja timotein siemenviljelyyn ja saanut niistä
useita kunniakirjoja ja tunnustuksia (kuvat 2 ja 3). Kallen vaimo, isoisoäitini Sylvia
Arve toimi opettajana Punkalaitumen Yhteiskoulussa. Heillä oli kaksi lasta, joista
toinen oli mummoni Kerttu Marttila. Tämä on siis mummoni lapsuudenkoti.
Isovanhempani Kerttu ja Kalle Marttila muuttivat Vähä-Kurjen tilalle vasta 80-
luvun puolivälissä peruskorjattuaan päärakennuksen, mutta he olivat viljelleet
tilan maita jo vuosikymmeniä ennen sitä (kuva 4, julkaistu Pellervossa
toukokuussa 1986).

Pappani Kalle Marttila perusti Koskioisille pajan, joka toimi myöhemmin Kesoilin
huoltoasemana. Olin pienestä pitäen mukana sekä maatilan töissä että pappani
pajalla. Näistä sain jo lapsena innoitteen tuleviin ammatteihini.
Perheeseeni kuuluu vaimo Anne-Mari ja neljä lasta Mikael, Eemil, Samuel ja Nella.
Harrastan avantouintia. Myös moottoriurheilu on lähellä sydäntä ja harrastan sitä
aina mahdollisuuksien mukaan. Olen mukana paikallisessa rotary-toiminnassa.
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Oma kouluttautuminen
Peruskoulun aikana kävin 4H:n järjestämän viikon kestävän kurssin, joka sisälsi
moottorioppia, hitsausta ja traktorin huoltoa. Peruskoulusta jatkoin Loimaan
ammatti-instituuttiin ja suoritin siellä kone- ja metallitekniikan linjalla
mekaanikon opinnot. Valmistuin levyseppä-koneistajaksi vuonna 1994. Tänä
aikana kävin myös kaupan ja hallinnon puolella yrittäjyys ammatiksi-kurssia
yhden kevään ajan ja sain siitä todistuksen.

Loimaan ammatti-instituutin jälkeen hain Hämeen ammatti-instituuttiin
Mustialaan, jossa suoritin maatilatalouden viljelijän tutkinnon. Erikoistuin
Mustialassa maatalouskoneisiin. Sitten tuli palattua taasen takaisin Loimaan
suuntaan ja pääsin Konekeskon ja Loimaan ammatti-instituutin järjestämään
täsmäkoulutukseen, josta valmistuin maatalouskoneasentajaksi vuonna 2000.
Tämän jälkeen päätin vielä jäädä opiskelemaan Loimaalle työn ohessa eli
oppisopimuksella. Olin vuoden töissä Mäkelän korjaamossa ja sain keväällä 2001
todistuksen maatilatalouoden lisäkoulutuksesta raskaskoneasentajan
nimikkeellä. Lisäksi olen suorittanut 2010-luvulla Paimion
aikuiskoulutuskeskuksen kautta sähköalan perustutkinnon
farmisähkökoulutuksessa.

Kuvat 1-3: Maatilan Pirkka, 1999
Kuvat 4-5: Maatilan Pirkka, 2000
Kuvat 6-7: Tutkintotodistuksi
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Viljely tilalla
Päätilamme on Punkalaitumella. Sivutilat sijaitsevat Ypäjällä ja Pyhtäällä.
Tilamme on ollut suorakylvössä liki parisenkymmentä vuotta. Tilallamme
viljellään kevätohraa, syysohraa, kauraa, kevätvehnää, öljypellavaa ja timotein
siementä.

Lisäksi tuotamme hevosheinää. Heinää saa kuivaheinänä ja esikuivattuna
säilöheinänä. Säilöheinästä on saatavilla useampaa kuiva-ainepitoisuutta.
Asiakkaan toiveet huomioidaan. Myös olkea on saatavana sekä pyörö- että
suurkanttipaaleissa.

Metsäsektori
Olemme itse hoitaneet tähän asti harvennus- ja taimikonhoitotyöt. Puuta on
sahattu liki vuosittain toistaiseksi vielä omiin tarpeisiin. Myymme myös
polttopuuta sekä halkoina että klapeina. Päätehakkuut myydään pystykaupalla.
Koko perhe on mukana yrityksen töissä. Pojat ovat olleet melko pieniä, kun ovat
ensimmäistä kertaa traktorilla ajaneet. Nellallakin pysyy jo ohjauspyörä kädessä.
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Tämän vuoden
sadonkorjuuta

Säiliöheinän korjuuta Ohran puinti 1.9.

Pojat ajamassa paaleja
tänä kesänä

Heinäsatoa Samuel keräämässa
paaleja 1.9.



Korjaamo- ja asennustyöt
Remonttityöt ovat kiinnostaneet pienestä pitäen ja niitä on tehty yrityksen alusta
alkaen. Tilalle valmistui vuonna 2012 omat huolto- ja asennustilat. Yritys tekee
maatalouskonehuoltoa sekä omissa tiloissa että asiakkaan tiloissa. Teemme
”villinä” kaikkia merkkejä ja jos ei osata, niin hankitaan tietoa. Teollisuuden
yhteistyökumppaneitamme ovat Dinolift, Lännen tractors, Vilakone ja Pemamek.
Yrityksellä on osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. ”Omat miehet ovat
parhaita”

4.9.

Massey Ferguson Ideal 8T.
Päivityskampanja
yhteistyössä Turun

konekeskuksen kanssa.

Traktorihuoltoa Omien huolto- ja
asennustilojen

valmistuminen 2012

Haukankosken teollisuusmiljöö tarjoaa yrityksille sekä kuluttajille erilaisia
tilatarpeita. Hakeeko yrityksesi tuotannollista hallitilaa tai kaveriporukka
autonlaittotilaa, kannattaa kysyä. Myös ns. kylmää säilytys ja varastotilaa
saatavilla.

Juuri nyt meillä on vapaana myös iso +500 neliön lämmin teollisuushalli, jonka
muunneltavuutensa vuoksi soveltuu eri toimialoille.
 Kaukolämpö, kunnan vesi- ja viemäri
 Hyvät logistiset yhteydet & lastauslaituri
 Asfaltoitu piha-alue
 Valaistus ja sähköt uusittu
 Paineilmaverkosto
 Edullinen punkalaitumen hintataso 

Vuokraamme myös henkilönostinta.
Kiitos seuraajilleni viikosta!
Oikein hyvää syksyä!
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