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SAIN ensikosketukseni tervaan joskus 1950- ja 
1960-lukujen vaihteessa, kun sukseni tervattiin. 
Silloinhan sukset olivat vielä puuta. Suksea läm-
mitettiin nuotion päällä, jotta terva pehmeni ja 
imeytyi hyvin puuhun. Mahtava tuoksu jäi mie-
leeni pysyvästi. En tietenkään tuolloin aavistanut, 
miten terva tulisi koskettamaan minua myöhem-
min työurallani.

Ensikosketuksen jälkeen yhteyteni tervaan säi-
lyi satunnaisesti. Olen vieraillut tervahaudoilla 
tai käynyt vanhan paanukattoisen kirkon tai mu-
seorakennuksen luona tervauksen jälkeen. Myös 
pienvenesatamissa tuoksui yleensä aina terva. 
Omakin mökki tuli maalattua tervaa sisältävällä 
Roslagin mahongilla.

MYÖHEMMIN kohtasin tervan Euroopan unionin 
(EU) kemikaalilainsäädännön myötä. Terva on 
tyypillinen esimerkki perinteisestä kemiallisesta 
tuotteesta, jota valmistetaan pieniä määriä lähes 
käsityönä. Tällaiset tuotteet sopivat huonosti mo-
dernin eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön 
vaatimuksiin. Niitä koskevat toksikologiset tieto- 
ja tutkimusvaatimukset ovat yleensä ylivoimaisia 
ja aivan liian kalliita tuotteiden valmistajille.

Osallistuin Suomen edustajana sekä biosidi- 
direktiivin sekä myöhemmin EU:n uuden REACH- 
kemikaaliasetuksen valmisteluun. Tervasta kes-
kusteltiin molempien lainsäädäntöhankkeiden 
yhteydessä esimerkkinä siitä, kuinka vaikea 
maamme tervantuottajien on selvitä säädösten 
velvoitteista. 

Alan lainsäädäntö edellyttää kaikilta kemi-
kaaleilta tietyt yhteiset turvallisuusvaatimukset. 
Tervan usean sadan vuoden käyttökokemuksella 
ei ole merkitystä EU-lainsäädännön kannalta. Ei 
myöskään sen ratkaisevalla merkityksellä paa-
nukattoisten kirkkojen ja puukattoisten museo-
rakennusten, puuveneiden ja muiden tuotteiden 
suojelussa.

POHJOISMAISESSA tutkimuksessa selvitettiin 
biosididirektiivin määräämänä tervan biosidista 

tehokkuutta. Tutkimus osoitti, että mäntytervalla 
ei ole tavallisissa käyttötarkoituksissaan puunsuo-
jauksessa biosidilta vaadittavaa kemiallista tehok-
kuutta puuta pilaavia sieniä vastaan. Mäntytervan 
suojaava vaikutus perustuu sen muodostamaan 
kosteudelta suojaavaan kalvoon. Näin terva vältti 
biosidien ennakkohyväksynnän.

NYT TERVAA uhkaa REACH-asetus, jonka mu-
kaan EU:n alueella ei saa valmistaa eikä saattaa 
markkinoille kemiallisia aineita, jollei niitä ole re-
kisteröity. Rekisteröinnin tarkoituksena on selvit-
tää aineen ominaisuudet ja varmistaa niiden tur-
vallinen käyttö. Jos mäntytervaa ei rekisteröidä 
1.6.2018 mennessä, sen valmistus (valmistusmää-
rän ollessa yli yksi tonni vuodessa) muuttuu EU-
alueella lainsäädännön vastaiseksi. Rekisteröinti-
velvoite koskee jokaista tervan valmistajaa tai EU-
maahantuojaa. 

Ongelman ratkaisemiseksi perustimme Eläköön 
terva -yhdistyksen, joka kerää eri tahoilta rahoi-
tusta tervan rekisteröintiin. Lisäksi yhdistys vaalii 
kulttuuriperintöä edistämällä ja mahdollistamalla 
tervan käyttöä perinteisiin ja uusiin sovelluksiin 
sekä edistämällä yhteistyötä asiasta kiinnostunei-
den tahojen kesken. Tällä hetkellä rahoitustar-
peesta on merkittävä osa saatu hoidettua. Suuri 
kiitos hankkeen tukijoille. Seuraavaksi työlistalla 
on rekisteröinti. Hankkeen konsultiksi on saatu 
Linnunmaa Oy. Tehtävä on haastava koostumuk-
seltaan hyvin vaihtelevien kemikaalien kohdalla. 

Hanke on hoidettava kunnialla loppuun, muuta 
vaihtoehtoa ei ole. Haluamme varmistaa tervan 
käytön jatkuvuuden. Lisäksi toivomme terval-
le ja sen monille käyttötarkoituksille positiivista 
huomiota. Tervan valmistus on yksi esimerkki 
biotaloudesta. Arvelen, että tervan käytössä ja sen 
valmistamisessa on uusia, vielä hyödyntämättö-
miä mahdollisuuksia. Ilman tervaa Suomi ei olisi 
Suomi. 

Eläköön Terva -yhdistyksen puheenjohtaja 
Juha Pyötsiä

TERVAA TARVITAAN 

PÄÄKIRJOITUS
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Viikingit tulevat!
Kun ensimmäiset suvituulet 
alkavat puhaltaa, viikinkivene 
Sotka lähtee uljain purjein 
kohti uusia seikkailuja. 
Vesillelaskua edeltävät 
jokakeväiset tervaustalkoot 
Sotkan kotisatamassa Sipoon 
Joensuun tilalla, A. I. Virtasen 
perintömaisemissa.

”Hyvä porukka ja matkanteon hieno tunnelma”, Susanna Koskelo perustelee viikinki-
intoaan. Kun aurinko paistaa ja tuuli on sopiva, vene kulkee junan lailla.
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”Parasta on, kun tuulee sopivasti ja 
Sotka kulkee tasaista vauhtia kuin juna. 
On hienoa ajatella, että samalla tavalla 
matkaa tehtiin tuhat vuotta sitten. Meri 
ei ole muuttunut mihinkään”, Susanna 
Koskelo kuvailee. 

Koskelo luotsasi huhtikuuhun 2016 
asti puheenjohtajana Viikinkiajan laiva 
ry:tä, joka liittyi ensimmäisten joukos-
sa yhteisöjäseneksi Eläköön terva -yh-
distykseen. Hän korostaa kotimaisen 
tervan tärkeyttä veneen kunnossapi-
dossa.

”Mäntytervaa kuluu kevättalkoissa 
30–40 litraa, kun raaputamme pinnat 
ja tervaamme veneen rungon, airot, 
köydet ja kaikki muutkin osat.” 

Koskelo uskoo, että pitkälti tervan 
ansiosta Sotka on säilynyt hyvässä kun-
nossa. 

”Päätimme yksimielisesti lähteä mu-
kaan tervanpelastustalkoisiin. Jos suo-
malainen terva katoaa markkinoilta, 
meidän täytyy varmaan itse opetella 
tekemään sitä!”

”Vei koko käden”

Sotka ei ole mikä hyvänsä purjehdus-
vene, vaan tarkka jäljennös eli replika 
vanhimmasta suomalaisesta hylkylöy-
döstä Lapurista, joka löytyi Suomen-
lahden rannikolta Virolahden alueelta 
vuonna 1976. 

Hylyn otaksuttiin aluksi olevan pe-
räisin viikinkiajalta, joka ajoittui suun-
nilleen vuosiin 800–1050 jaa. Myöhem-
missä tutkimuksissa rakennusajaksi 
on arvioitu 1200-luvun loppupuoli. 
Rakenteeltaan vene edustaa kuitenkin 
viikinkiajan rakennusperinnettä. 

Viikinkiajan laiva ry sai alkunsa 

vuonna 1997, kun joukko harrastajia 
päätti Dirk Schneiderin johdolla ra-
kentaa Lapurista replikan Helsingin 
Kulttuurivuosi 2000 -säätiön tuella. 
Ahkeran puurtamisen jälkeen Sotka 
laskettiin vesille Vuosaaren satamasta 
toukokuussa 1999.

”Pyrimme tekemään kaiken samoil-
la tarvikkeilla, joita viikingit käyttivät. 
Yksi takoi seppänä yli 600 niittiä, jotka 
ruostesuojattiin kastamalla ne puna-
hehkuisina tervaan. Toiset tekivät puu-
tapit ja airot ja veistivät luonnonkaare-
vista puista veneen kaaret.”

”Sotkan laudat pantiin paikoilleen 
höyryttämättä heti tuoreena, ja lautojen 
välit täytettiin tervatulla hamppuriveel-
lä. Riveystä on myöhemmin tiivistetty 
kaatamalla lautojen saumaan kuumaa 
tervaa. Opettelimme myös nahan par-
kituksen ja kenkien valmistuksen.”

Lähtikö homma jo vähän lapasesta? 
”Ainakin se vei koko käden”, Koskelo 

nauraa. 
”Itse olen opiskellut muinaistek-

niikka-artesaaniksi, koska haluamme 
pukeutua ajan hengen mukaan. Elävöi-
tämme tuhannen vuoden takaista aikaa 
ja elämäntapaa, jolloin merenkävijät 
asuivat rannikolla ja kulkivat veneellä 
markkinoille.”

”Kesäisin purjehdimme niin paljon 
kuin mahdollista, sekä päiväretkiä että 
pitempiä, jolloin mahdutamme 12-met-
riseen veneeseen teltat, vaateparret ja 
eväät. Pisin reissumme Ahvenanmaalta 
Helsinkiin vei viisi vuorokautta.”

Tervasudit heilumaan

Aluksi veneessä oli vain purjeet ja airot, 
mutta nykyisin avuksi otetaan tarpeen 
tullen moottori.

”Turvallisuussyistä, koska säät ovat 
hyvin vaihtelevat. Joskus matka etenee 
vastatuulessa väärään suuntaan, vaik-
ka soudamme täysin voimin”, Koskelo 
kertoo.

Talvisin kokoonnutaan tekemään 
kenkiä ja vaatteita ja viettämään mui-
naishenkisiä pikkujouluja Hauhon Här-
kälinnaan. Yhdistys tekee yhteistyötä 
muiden viikinki- ja keskiaikaharrasta-
jien kanssa. 

”Olemme vierailleet Verlan aika -ta-
pahtumassa, ja tulevana kesänä käym-
me Hämeenlinnan keskiaikamarkki-
noilla. Saamme mukavaa huomiota, 
minne rantaudummekin.”

Sotka lasketaan kesän korvalla ve-
sille Sipoossa, jossa vene on talvisäily-
tyksessä Joensuun tilan venesatamassa. 



1/2016  5

Sotka-veneen purjehtijoilta on kysytty soutuvoimaa Suomen oikukkaassa kesäsäässä. Viikinkihenkiset vaateparret 
ja eväät ovat olennainen osa retkien viehätystä.

Viikinkiajan laiva ry 
• Perustettiin 1997. 

• Rakensi Sotka-nimisen replikan 
Suomen vanhimmasta hylkylöy-
döstä. 

• Pyrkii elävöittämään suomalaista 
viikinkiaikaa.

• Noin 40 jäsentä, uudet jäsenet 
tervetulleita.

• Puheenjohtaja Tuukka Vänskä.

• Lisätietoja: www.viikinkiajanlaiva.fi  
ja www.facebook.com > Viikinki-
ajan laiva.

Viikinkien reseptillä. Sotkan osat 
käsitellään tervan, pellavaöljyn ja 

mäntytärpätin sekoituksella. Su
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Susanna Koskelo

http://www.viikinkiajanlaiva.fi
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Juhlallista vesillelaskua edeltävät kun-
nostustalkoot, joiden aikana vene puh-
distetaan, huolletaan ja tervataan. Vesil-
lelaskun jälkeen vene saa turvota jonkin 
aikaa ennen ensimmäistä purjehdusta.

”Emme ole vielä lyöneet lukkoon ke-
sän purjehdusten aikataulua, sillä huo-
masimme, että purjeen liikkiköysi on 
irtoamassa. Sen ompelemiseen takaisin 
kiinni kuluu viikonloppu tai parikin.”

Kevään 2016 tervaustalkoot pidettiin 
23. huhtikuuta vaihtelevassa kevätsääs-
sä, jota Koskelo kuvaa hiukan haasta-
vaksi. ”Välillä satoi rakeita ja lunta.” 

Kaikkeen tottuneet viikingit vetivät 
sadevaatteet ylleen ja saivat kuin saivat-
kin tervatuksi koko aluksen. Puhtaak-
si harjatut laudat, airot, melat, tapit ja 
muut laivan osat siveltiin kauttaaltaan 
tervan, pellavaöljyn ja mäntytärpätin 
sekoituksella. 

Nobelistin perintö

Nobelisti A. I. Virtanen hankki Skrä-
ddarbyn kartanon alueella sijaitsevan 
Joensuun tilan vuonna 1933 Biokemi-
allisen tutkimuslaitoksen koetilaksi. 
Maanviljelijän työtä ihaillut nobelisti 
kiintyi tilaan ja asettui sinne lopulta 
asumaan Lilja-vaimonsa kanssa. 

Joensuun tila toimii nykyisin per-
heyhtiönä, joka vaalii AIV:n perintöä 
ja tuottaa matkailupalveluja kestävän 
kehityksen hengessä. Alueella on vene-
satama ja leirintäalue palveluineen. Ke-
sällä 2016 kartanon päärakennuksessa 
avataan bed and breakfast -majoitus. 

Viikinkiajan laiva ja Joensuun tila 
ovat yhteistyökumppaneita win-win-
pohjalta. Yhdistys on saanut talvi- ja 
laituripaikan läheltä Sibbesborgin lin-
noitusta, joka on tarinan mukaan pe-
räisin viikinkiajalta, todellisuudessa 
1300-luvulta. Vastavuoroisesti yhdistys 
järjestää Joensuun tilalla viikinkiai-
heisia tapahtumia ja esiintyy lauantai-
markkinoilla. 

Näillä näkymin viikinkejä voi bonga-
ta Joensuun tilalla seuraavan kerran 18. 
kesäkuuta ja uudestaan muinaistulien 
yönä 27. elokuuta.

Susanna Koskelo toivottaa kaikki 
kiinnostuneet tervetulleiksi kesän ta-
pahtumiin tutustumaan Sotkaan ja yh-
distyksen toimintaan. 

”Purjehdustaito ei ole välttämätön, 
eikä tarvitse olla muinaishenkinen. 
Molemmat tosin voivat tarttua”, hän 
hymyilee.  

Leena Laitinen

Ennen kevätkunnostusta veneestä tyhjennetään satojen kilojen edestä painolastikiviä.

Viimasta ja rakeista viis, talkoot jatkuvat. Taustalla Joensuun tila, jossa A. I. Virtanen 
asui viimeiset vuotensa.
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Valmis! Mäntytervaa kuluu 30–40 litraa, kun runko, airot, melat, tapit ja veneen muut osat saavat tervakäsittelyn 
jokakeväisissä talkoissa. 

KUULTAVA TERVAMAALI
ULKOKÄYTTÖÖN

Uula Roslagin Mahonki valmistetaan aidosta
tervasta ja keitetystä pellavaöljystä.

Valitse puupinnoillesi täysin hengittävä ja luonnollinen
vaihtoehto ja nauti tervantuoksuisista maalaushetkistä! 

PERINTEISET LUONNONMAALIT
UULA.FI

COMPLIANCE 
SERVICES

www.linnunmaa.fi

Sue Salminen
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1. Mitä tarkoittaa REACH-rekis-
teröinti, josta nyt puhutaan tervan 
yhteydessä?

REACH tulee sanoista Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restric-
tion of Chemicals. REACH-asetus on 
siis EU:n kemikaaliasetus. Sen mukaan 
EU:n alueella ei saa valmistaa eikä saat-
taa markkinoille kemiallisia aineita, jos 
niitä ei ole rekisteröity. 

2. Eikö ole turhaa EU-byrokratiaa, 
kun ikiajat käytössä ollut tervakin 
pitää rekisteröidä?   

Kemikaaliasetus on olemassa meidän 
kaikkien turvallisuuden takaamiseksi. 
Kansalaisten käyttöön ei haluta kemi-
kaaleja, joiden sisällöstä ei ole tutkittua 
tietoa. REACH-asetus koskee kaikkia 
kemiallisin menetelmin tuotettuja ai-
neita, myös tervaa.

3. Mitä rekisteröintitutkimuksiin 
kuuluu, ja mikä taho ne suorittaa?

Mikä ihmeen REACH?
Tervan rekisteröinnin käytännön toi-
mia ovat muun muassa aineen identi-
teetin ja ominaisuuksien tutkimukset. 
Kemikaalivirasto ECHA asettaa tiukat 
vaatimukset tehtävään auktorisoiduille 
laboratorioille ja menetelmille. Toksi-
kologisissa ja ekotoksikologisissa tut-
kimuksissa laboratoriolta edellytetään 
GLP-sertifiointia (Good laboratory 
Practice). Suomessa on vain muutama 
kriteerit täyttävä laboratorio.

4. Mikä on rekisteröinnin takaraja? 

Takaraja on 1.6.2018. Terva kuuluu 
REACH-asetuksen viimeiseen rekis-
teröintivaiheeseen. Siihen kuuluvat 
aineet, joita valmistetaan tai maahan-
tuodaan 1–100 tonnia vuodessa valmis-
tajaa tai maahantuojaa kohti.

5. Keitä rekisteröintivelvoite koskee 
eli voiko kukin nyt vain odotella, että 
joku rekisteröi mäntytervan, ja sitten 
oma toiminta jatkuu laillisesti enti-
seen tapaan?

Rekisteröintivelvoite koskee jokaista 
tervan valmistajaa tai EU-maahan-
tuojaa. Kaikkien tervatoimijoiden on 
nyt tärkeää havahtua siihen, että män-
tytervan rekisteröinti on valmistaja- ja 
EU-maahantuojakohtainen. Vain ne 
toimijat voivat jatkaa laillisesti toi-
mintaansa, jotka ovat olleet takarajaan 
mennessä mukana rekisteröimässä ter-
vansa. 

Asia ei siis hoidu niin, että kun jotkut 
tervan tuottajat ovat rekisteröineet ter-
van, niin kaikki tuottajat saavat jatkaa 
laillisesti toimintaansa.

6. Mäntytervalla on Suomessa satojen 
vuosien perinne. Eikö se riitä vakuu-
deksi?

Ei riitä. Tervan usean sadan vuoden 
käyttökokemuksella ei ole merkitystä 
EU-lainsäädännön kannalta. Ei myös-
kään tervan ratkaisevalla merkityksellä 
paanukattoisten kirkkojen ja puukat-
toisten museorakennusten, puuvenei-
den ja muiden tuotteiden suojelussa. 

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on toiminut Helsingin Annankadulla vuodesta 2007.
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Tarvitaan tutkimusfaktaa tervan omi-
naisuuksista.

7. Mitä sitten tapahtuu, jos tervaa ei 
rekisteröidä?

Jos mäntytervaa ei rekisteröidä taka-
rajaan mennessä, sen valmistus (jos 
valmistusmäärä ylittää yhden tonnin 
vuodessa tuottajaa kohti) muuttuu EU-
alueella lainsäädännön vastaiseksi. Alle 
tonnin tuottavat tahot eli käytännössä 
lähinnä tervaa tynnyrissä polttavat 
harrastajat saavat jatkaa harrastustoi-
mintaansa, kuten ennenkin. Jos mänty-
tervaa ei rekisteröidä lainkaan, suoma-
lainen tervaperinne hiipuu kokonaan 
harrastustoiminnaksi, ja tervan pitkä 
perinne biotalouden tuotteena katkeaa.

8. Miksi rekisteröintiä suorittamaan 
tarvitaan konsultti?

Konsultti on hankkeen tekninen to-
teuttaja. Tehtävään valitulla asiantun-
tijayrityksellä Linnunmaa Oy:llä on 
pitkä kokemus vastaavista kemiallisten 
aineiden ominaisuustutkimuksista. 
Rekisteröintiin osallistuvat kaikki EU-
alueella toimivat saman aineen valmis-
tajat ja EU-maahantuojat. Konsultti-
työ alkaakin mäntytervan kemiallisen 
identiteetin määrittelyllä ja rekisteröin-
nin toteuttamista koskevilla neuvotte-
luilla jäsenmaiden tervanvalmistajien 
ja maahantuojien kesken. Tehtävä on 
erittäin haastava varsinkin mäntyter-
van kohdalla, koska kemikaali on koos-
tumukseltaan vaihteleva.  

9. Miksi mäntytervan vaikea ja  
kallis REACH-rekisteröinti kannattaa 
tehdä?

Mäntyterva on suomalaisen vientiteol-
lisuuden ensimmäinen menestystuote 
ja tärkeä osa suomalaista teollisuuspe-
rinnettä ja kulttuurihistoriaa. Mänty-
tervan ympärille on syntynyt kaikkina 

aikoina uusia tuotteita ja innovaatioita. 
Modernia ja monikäyttöistä mäntyter-
vaa käyttävät esimerkiksi teknokemian 
yritykset, veneenveistäjät, hevosala ja 
tietysti tavalliset kansalaiset. Kirkkojen 
ja museorakennusten katoissa ja pin-
noissa se on korvaamaton. Perinteiset 
hirsirakentajat käyttävät mäntytervaa 
monipuolisesti, ja moderni arkkiteh-
tuuri on löytänyt tervan ominaisuudet 
ja kauneuden julkisivujen pintakäsitte-
lyssä. Jos mäntytervaa ei rekisteröidä, 
tervan laajamittainen käyttö tyrehtyy. 
Menetämme myös tulevaisuuden ter-
vainnovaatioiden mahdollisuudet.

10. Koskeeko rekisteröinti myös  
koivutervaa?

Koivun kaarnasta valmistettu koivu-
terva eli tökötti ei kuulu tämän rekiste-
röinnin piiriin. Aineiden koostumuk-
set poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi 
koivuterva pitäisi rekisteröidä erikseen. 

11. Kerro vielä lopuksi, miten män-
tytervaa syntyy ja mitä aine pääosin 
sisältää?

Mäntyterva syntyy männyn kuivatis-
lauksen eli pyrolyysin avulla. Voimak-
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kaasti pelkistävässä reaktiossa puun 
selluloosasta ja muista hiilihydraateista 
muodostuu alifaattisia yhdisteitä, ku-
ten rasvoja ja niiden estereitä sekä 
parafiinihiilivetyjä. Ligniinistä syn-
tyy aromaattisia yhdisteitä, kuten fe-
noleja, kreosoleja ja guajakoleja. Terva 
sisältää myös pihkasta peräisin olevia 
terpeenejä ja hartsihappoja. Paras terva 
saadaan hautapoltetusta männystä, sillä 
se sisältää hartsia enemmän kuin muut 
puutervat. Tervanpolttoprosessissa 
syntyy tervan lisäksi etikkahappoa, 
metanolia, asetonia, puuhiiltä, pikeä, 
raakatärpättiä, puuhappoa ja erilaisia 
kaasuja. Perinnemenetelmillä puuta 
hiilletään noin 170–420 celsiusasteen 
lämpötiloissa, mikä ei riitä tisleiden ja 
tislausjäännösten tuotantoon. Terva-
haudassa lopputuotteeksi jäävät vain 
terva, puuhiili ja tervavesi eli ”tervan 
kusi”. 

Teija Aaltonen

Asiantuntijana vastaamassa: 

Kemianteollisuus ry:n johtaja ja Eläköön 
terva ry:n puheenjohtaja Juha Pyötsiä.Juha Pyötsiä

Tutkimuskohteena mäntyterva.



 

Suomalaisen tervan asialla

Kietäväisen 
tervatuotteet

tervatuotteet.suntuubi.com
ekietavainen@tervatuotteet.fi

puh. 050 541 9670

SUOMALAISTEN 

KEMISTIEN 

SEURA

www.suomalaistenkemistienseura.fi

Sinun kokemuksesi on meidän tarinamme.

Värien taustalla – Väriteollisuusyhdistys ry

Perinnerakentamiskeskus
Rikalantie 74, 24800 Halikko • puh. 044 9888 277www.viikinkiajanlaiva.fi

Tilaa tuore haikukirjani 
”Lintuja, pisaroita” täältä: 
ilkka.pollari@skoude.net
www.skoude.net

lämpöinen hauta:
puun viisaus tiivistyy
tummaan pisaraan
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Perheeni vapaa-ajan vene FRAMTI-
DEN on rakennettu Maarianhami-
nassa, se valmistui vuonna 2003. Mi-
nulta kysytään usein, miten aikani 
riittää hoitamaan 10 metriä pitkää puu-
venettä. Kyselijät lähtevät aina siitä ole-
tuksesta, että hion joka kevät veneeni 
melkein puupuhtaaksi ja lakkaan sen 
7–11 kertaa. Kaikki tämä samalla pe-
läten keväisten lehtipuiden siitepöly-
laskeutumia ja vääriä ilmankosteus- ja 
lämpötilalukemia. 

Vastaan heille, että veneeni on ter-
vattu ja hiontaa ei tarvita. Vesilinjan 
alapuolen joudun kyllä vähän rap-
suttamaan, koska siihen tulee sopiva 

Tervassa on Tulevaisuus – 
Tulevaisuus on tervassa!

maali eikä terva. Itse tervaus vesilinjan 
yläpuolelta kestää tunnin. 3–4 päivän 
kuluttua voin laskea veneen oikeaan 
elementtiinsä. 

Kun säätieto lupaa kolme sateetonta 
kevätpäivää, tervaan veneen sisäpuolel-
ta. Tämä onkin sitten jo suurempi työ 
johon menee jopa viisi tuntia! Koska 
keväällä voi vielä olla hivenen kylmää, 
lämmitän tervan kuumassa vesihau-
teessa ja ohennan vielä Miranolilla. 
Kun sekoitus on lämmön ja ohenteen 
vaikutuksesta juoksevaa, se imeytyy to-
della hyvin puuhun ja juoksee hienosti 
limilautojen väliin ja myötävaikuttaa 
veneen tiiveyteen. 

Veneeni FRAMTIDEN (Tulevaisuus) 
on rekonstruointi 1600–1700-lukujen 
saaristolaistalon suuremmasta venees-
tä. Kuvissa se on ”markkinaversiona”, 
takana neljällä hakasella kiinnitetty ka-
juutta paikallaan. Saaristolaisten kau-
punkikämppä!  

Veneessä kuljetettiin aikoinaan hei-
nät ja lehdekset kotiin saarista, jolloin 
kajuutta jätettiin kotirannalle. Myös 
keltaiset ylimääräiset varalaidat on 
kiinnitetty hakasilla. Kun eläimet kulje-
tettiin kesälaitumille saariin, niiden oli 
helppo ”astua laivaan”, kun varalaidat 
oli asentamatta. Tämän kaltaiset ve-
neet olivat eräällä tavalla saaristolaisten 
Volkswagen Transporter -pelejä!

Tervani ostan Kuhmon alueelta, ja 
laatu on aina ollut moitteetonta. Koti-
piirissäni Turun saariston Korppoossa 
minulla on kahdessa hirsimökissä lau-
takatot, jotka tervaan joka toinen kevät. 
Tervaan myös ikkunakarmeja ja -pokia 
sekä vajojen ulko-ovia. Muuten kaikki 
taloni lauta- ja hirsipinnat ovat käsit-
telemättä. Väittävät, että itse tuoksun 
toukokuusta lokakuuhun tervalle. Itse 
en sitä huomaa! 

Bosse Mellberg
Korppoo
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Terva suojaa 
hirsirakenteet 
Mökkimme on vanha riihi, joka 
on siirretty mökkipaikalle vuosina 
1964–1965. Sen maavara oli pieni, 
joten kaivoimme maan sisäkautta 
pois ja tervasimme pitkittäiset lä-
hinnä maata olevat hirret altapäin. 
Uusimme uusilla laudoilla alapoh-
jan. Sen päälle tuli tuulipaperi ja 
ekosellukerros, sitten vanhat pak-
sut lankut. 

Riihen korjaaja

Tervatuliaisia Narvan 
Markkinoilta

Tervahaudan tärkeä yksityiskohta: tervan laskupaikka.
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Hautamestarit jo useamman päivän palaneen tervahaudan päällä. 

Kävimme kesällä 2015 Narvan Markkinoilla, ja 
mukaan ostettiin tietysti tervaa. Tervasimme ter-
vahaudan tervalla terassin ja kompostin rungot, 
kun niitä rakennettiin loppukesällä.

Löysin myös parikymmentä vuotta vanhan 
avaamattoman tervapurkin Narvan markkina-
haudan tervaa varaston perukoilta. Avattaessa 
kansi jysähti kymmenen metrin korkeuteen, 
avaajan nahka oli pari viikkoa tervapilkuissa ja 
korvissa tinnitti. Terva oli vielä aivan käypää – se 
mitä purkkiin jäi paineen purkautumisen jälkeen. 
Oppia ikä kaikki. 

Eve Salo

TERVAPERINNE TALTEEN
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Veneeni on 7-metrinen puinen avovene, johon rakennan talven aikana 
pieniä muutoksia. Kaikki pinnat kyllästän tietenkin tervalla. 
Kuvissa tekeillä olevat kone- ja nukkumahytti. 

Marko Rajamäki
”Mitä teetkin, tee se tervan kanssa 
niin hyvä tulee.” 

Timo Wuokko

Vanhojen pyörien kunnostus viime kesänä.
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Teksti: Ilkka Pollari 
Kuvat: Pixabay

Ruotsin kirkon ja Uppsalan yliopiston 
käsityölaboratorion tervaseminaari ko-
kosi tammikuun lopulla Uppsalaan ne-
lisenkymmentä asiasta kiinnostunutta. 
Seminaarissa keskityttiin lähinnä kirk-
kojen ja muiden arvorakennusten kat-
tojen suojauksen kokemuksiin, ongel-
miin ja ratkaisuihin. Huoli arvokkaan 
kulttuuriperinnön suojaamisesta on 
yhteinen. Kokemuksia, tietoa ja tari-
noita on siis syytä jakaa. 

Seminaarin aluksi kuulimme nor-
jalaisten kokemuksia sauvakirkkojen 
kattojen tervauksesta. Koristeelliset 

Tarttuvaa asiaa 
Uppsalan seminaarissa
Uppsalan tervaseminaari 
rakensi siltaa pohjoismaiselle 
tervayhteistyölle. Tervalla on 
perinteinen tehtävä kirkkojen 
ja arvorakennusten kattojen 
suojauksessa.

Ensimmäinen retkeni tervan maa-
ilmaan onnistui mainiosti ja lisäsi 
kiinnostustani aiheeseen entisestään. 
Suurkiitos järjestäneille tahoille! Ter-
vaväki oli mukavaa ja puhalteli selke-
ästi yhteiseen hiileen. Pohjoismaisia 
kieliä puhuttiin monella eri tavalla 
ja ymmärrettiin vielä useammalla. 
Talvinen Uppsala oli kaunis, mutta 
kylmä.

Ennen seminaarin avausta keskus-
telu arkeologi Andreas Henniuksen 
kanssa tarjosi reippaan sukelluk-
sen tervatarinoiden ehtymättömään 
tynnyriin. Uppsalan seutu on hänen 
tutkimustensa mukaan sopiva paik-
ka tervaseminaarin järjestämiseen, 
koska Upplannin alueelta on löydet-
ty 200–400-luvuilta peräisin olevat,  
Euroopan vanhimmat tervahaudat. 

Huomasimme olevamme kiin-
nostuneita tervan historiasta myös 
toiselta kantilta: olemme jäljittäneet 
tervahavaintoja raamattujen (uusien 
ja vanhojen) teksteistä. Nooan arkin 
tervauksesta ”sisältä ja ulkoa” saim-
mekin aikaan kohtuullisen debatin. 

Henniuksen mukaan raamatun 
ajan tervat ja piet ovat olleet mineraa-
lipohjaisia, eivät siis puutervaa lain-
kaan. Minusta ajatus ukko Nooasta 
tervahautaa vahtimassa on kuitenkin 
niin kiehtova, että päätin unohtaa 
tiedemiehen argumentit ja kertoa 
tarinaa edelleen ”eräiden lähteiden 
mukaan hyvinkin todennäköisenä” 
tosiasiana. Palaan tervan raamatulli-
siin yhteyksiin tämän lehden tulevissa 
numeroissa – pysykää siis kanavalla…

Ilkka Pollari

Sukellus tervatarinoiden tynnyriin

puurakenteiset sauvakirkot ovat Nor-
jan arvokkainta kulttuuripääomaa, ja  
vanhimmilla niistä alkaa olla ikää lähes 
tuhat vuotta. Kunnollinen suoja niiden 
kattoihin saadaan aikaan vain huolelli-
sella tervauksella. 

Tervaveteraani Jon Brenne (titteli-
nään ’vel bevarad’ – ’hyvin säilynyt’ tai 
peräti ’hyvin säilötty’) kertoi asiantun-
tevasti 65 vuoden kokemuksiaan ter-
van käytöstä. Minulle tuli yllätyksenä, 
että Norjassa tervaan on tapana lisätä 
jauhettua puuhiiltä ja hienoa hiekkaa 
antamaan lujuutta, joustavuutta ja UV-
suojaa. 

Norjalaisen pienimuotoisen tervan-
tuotannon turvaamiseksi on perustettu 
tervapankki, joka ostaa tervaa tuottajia 
houkuttelevalla hinnalla ja myy sitä 
edelleen käyttäjille: museovirastolle, 
kirkolle, yksityishenkilöille. Kohtuul-
linen myyntikate riittää pitämään yllä 
järkevältä kuulostavaa systeemiä. 

Tervaseminaarin norjalaiset asian-
tuntijat siteerasivat tervakäsittelyn 
ohjeina Panu Kailan 1980-luvun alun 

teesejä sekä kertoivat tervan luokituk-
sesta. Pääasiat ovat varmasti ennallaan, 
mutta kuulijat jäivät ihmettelemään, 
eikö sen uudempaa ohjeistusta todel-
lakaan löydy.

Suomen tervakokemus 
kiinnostaa
Suomen kuulumiset esitti Antti Pih-
kala Kirkkohallituksesta. Meidän ko-
kemuksemme kiinnostavat muita Poh-
joismaita paljon. Suomen kirkonkatto-
jen tervaus loppui 1950-luvulla, mutta 
alkoi onneksi uudelleen 1980-luvulla, 
kun epäonnistuneisiin kokeiluihin ”ny-
kyaikaisilla ratkaisuilla” kyllästyttiin. 

Suomesta tervaa onneksi vielä val-
mistetaan. Tom Nylundin käytännön 
kokemuksia paanukattojen tervauk-
sesta kuunneltiin suurella mielenkiin-
nolla. 

Suomen panos oli muutenkin vah-
va, sillä mukana olivat myös Museo-
viraston Elisa Heikkilä ja Pietarsaaren 
alueen seurakuntayhtymän kiinteistö-

Nooan tervattu arkki.
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päällikkö Daniel Wikström. Lisäksi 
monilla Ruotsin terva-aktiiveilla on 
suomalaisia sukujuuria, esimerkiksi 
seminaarin järjestäjän, hienon terva-
julkaisun laatineen Arja Källbomin 
vanhemmat ovat Kuhmosta. 

REACH-rekisteröinti 
askarruttaa Ruotsissa
Oma osuuteni oli kertoa Eläköön terva 
-yhdistyksestä sekä Euroopan kemi-
kaalilainsäädännöstä, joka tuntui ole-
van yleisölle melko tuntematon aihe. 
Kampanjamme pohjoisen mäntyter-
van REACH-rekisteröinnin aikaansaa-
misesta herätti positiivista vastakaikua, 
mutta pani etenkin ruotsalaiset isän-
tämme mietteliäiksi: mikä tulee ole-

Norjalainen sauvakirkko.

maan Kiinasta maahantuodun tervan 
kohtalo? 

Kerroin, että REACH-rekisteröinti 
edellyttää toimijoiden yhteistyötä ja 
mukaan pääsisivät kaikki tuottajat tai 
maahantuojat, joiden tuotteet mahtu-
vat neuvoteltavien koostumusrajojen 
sisään.  

Suurin osanottajajoukko tuli Ruotsin 
eri hiippakunnista, joilla (toisin kuin 
Suomessa) on vastuu omien kiinteistö-
jensä suojelusta. Ruotsi luottaa Kiinasta 
maahantuotuun tervaan, jota on useaa 
laatua, kuten näytepulloista havaitsim-
me. Tervan tarve on melkoinen, sillä 
pelkästään kirkkorakennuksiin arvioi-
tiin tarvittavan noin 25 tonnia vuodes-
sa. Ilmassa olikin huoli liiallisesta tu-
keutumisesta maahantuotuun tervaan. 

Ruotsissa olisi valmista kysyntää ja 
maksukykyä kunnolliselle hautaterval-
le. Länsinaapurin tervatietämys kes-
kittyy paljolti Gotlantiin, jossa myös 
poltetaan vuosittain tervaa usean koti-
seutuyhdistyksen toimesta. Saarella on 
myös testattu eri tervojen säänkestoa, 
eikä ollut tietenkään mikään yllätys, 
että gotlantilaisten oma hautaterva oli 
testivoittaja.  

Tervaseminaarin osanottajat päätti-
vät tiivistää yhteistyötään ja työskente-
lyä yhteisen tervan käyttäjien tietopan-
kin luomiseksi. Siitä löytyisivät tervojen 
tuottajat ja maahantuojat, luokitukset 
ja hyviksi havaitut käyttötavat. Verkon 
kautta arvokas tieto saadaan kaikkien 
ulottuville. 
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Oppia tervanpolttoon
Eläköön terva ry tuottaa kesän ja syksyn 
aikana tervanpolton oppimateriaaleja, 
joiden tekemiseen on saatu tukea Al-
fred Kordelinin säätiön Gust. Kompan 
rahastolta. Säätiön apurahoilla tuetaan 
kemian opetusta ja tutkimusta, kemian 
tulosten ja sovellusten tunnetuksi teke-
mistä, kemian kotimaista ja kansainvä-
listä yhteistyötä, kemian sanastotyötä, 
kemian historian tutkimusta sekä ke-
mian alan museo- ja näyttelytoimintaa. 

Oppimateriaalien aiheina ovat tervan-
poltto tervahaudassa ja tervan tynnyri-
poltto. Kuvitetut oppaat julkaistaan il-
maiseksi kaikkien tervan ystävien iloksi 
ja hyödyksi. Oppaat ovat syksyn tullen 
ladattavissa www.pelastetaanterva.fi 
-verkkosivulta pdf-muodossa. Tiedo-
tamme projektin edistymisestä verk-
kosivuillamme ja Facebookissa Pelas-
tetaan terva -sivulla. 

Tervahaudat palavat taas tulevana ke-
sänä monilla paikkakunnilla kautta 
Suomen. Tilaisuuksissa vierailevan 
kannattaa nykäistä kokeneita tervan-
polttajia hihasta ja kysyä käytännön 
vinkkejä, mikäli oma harrastusseura 
tai kyläyhdistys kaavailee tervatapah-
tuman järjestämistä. Perinteinen osaa-

minen välittyy hienosti paikan päällä 
katsellen ja kysellen. 

Ja mikä parasta! Monin paikoin on 
myynnissä upeasti tuoksuvaa, mai-
niosti toimivaa ja taatusti aitoa  suo-
malaista mäntytervaa. 

Vinkatkaa omasta tervatapahtumas-
tanne kampanjan projektipäällikölle 
osoitteeseen teija@apukyna.fi tai Face-

book-sivullemme osoitteessa www.fa-
cebook.com/pelastetaanterva. Julkai-
semme tapahtumatietoja mielihyvin. 

Yhteistyökumppanimme tervahauta-
oppimateriaalien teossa on Sydänmaan 
Kyläyhdistys. 

Sydänmaan Tervatapahtuma 
29.6.–3.7.2016 
www.sydanmaa.net/terva.html

Tervakset.

Tervahaudan 
poikkileikkaus
Piirros: Heimo Kulmala. 
Digitointi: Anna Säilä.
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Tervahauta Lentiirassa. Lontikka eli hautamestari polkee tervahaudan turpeita ja valvoo tulta.



 

Hei! Minä olen tervatonttu Toivo ja pidän tätä palstaa ystävieni Sepon 
ja Siljan kanssa. Auttaisitko sinäkin? Olisi mukavaa, jos voisit lähettää 
lastenpalstalle omia terva-aiheisia piirustuksia, runoja, arvoituksia tai 
muuta kivaa. Piirustukseen liitä mukaan selvitys, mitä kuvassa tapahtuu. 

Aineistot voi lähettää sivun alareunassa olevaan osoitteeseen. Kaikki ei 
ehkä mahdu mukaan, mutta valitsen tälle palstalle aina jotakin joka leh-
teen, ja osa voidaan julkaista pelastetaanterva.fi-verkkosivuilla.

Isoisän tarinoita: Englanti
Iltaisin Tervakorven kylän vä-
keä kokoontui Tervasoihdun 
perheen mökin tupaan. Toi-
von isoisä Teuvo Tervasoihtu 
kertoili iltojen ratoksi tarinoita 
matkoiltaan. Nytkin tupaan oli 
ahtautunut ainakin kaksikym-
mentä tervatonttua kuuntele-
maan. Toivon pikkusisko Em-
mi istui isoisän sylissä.

– Kun olin Englannissa, niin 
kuulin siellä tällaisen jutun, 
isoisä aloitti tarinaansa. – Eng-
lanti on suuri maailmanmahti 
laivastonsa ansiosta. Arvatkaa-
pa, millä ne laivat on tervattu? 
Suomalaisella tervalla tieten-
kin! Muuten laivat olisivat la-

honneet, eivätkä englantilaiset 
olisi päässeet purjehtimaan esi-
merkiksi Intiaan asti.

– Mikä on Intia? pikku Emmi 
kysyi.

– Intia on maa kaukana, kau-
kana täältä, isoisä selitti. – Siellä 
on kuumaa ja siellä kasvaa ek-
soottisia kasveja, ja siellä asuu 
tiikereitä.

– Mikä on tiikeri? Emmi ih-
metteli.

– No se on niin kuin raidalli-
nen kissa, mutta karhun kokoi-
nen, isoisä kertoi ja kuiskasi:  
– Eivätkä tiikerit suinkaan tyy-
dy metsästämään pieniä hiiriä.

Kauhunväristys kulki tuvas-

sa, kun tervatontut kuvittelivat 
lähimetsään hiipimään karhun 
kokoisen kissan.

– Joka tapauksessa siis ilman 
suomalaista tervaa englantilai-
set eivät olisi päässeet purjehti-
maan joka kolkkaan maailmas-
sa, perustamaan siirtomaita ja 
tuomaan kauppalaivoillaan 
mausteita ja silkkejä ja muuta 
eksoottista tavaraa tänne myy-
täväksi. Heidän laivansa olisi-
vat lahonneet ilman tervaa.

Toivo tunsi itsensä hyvin tär-
keäksi ja oli ylpeä siitä, että osa-
si polttaa tervaa.

Kirjoittanut  
Päivi Honkakoski

Helka 5v: ”Metsässä oleva tervahauta on sytytetty 
ja liekit ovat suuret.”
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AINEISTOT LASTENPALSTALLE 
voi lähettää sähköisesti 
teija@apukyna.fi 
tai postitse 
Eläköön terva ry  
c/o T.-P. Aaltonen, 
Aholantie 186, 25460 Kisko. 
Kirjoita viestin otsikoksi / 
kuoreen merkintä 
”Lastenpalstalle”. 
Lastenpalstalle lähetetyt aineistot 
jäävät Eläköön terva -yhdistykselle 
kaikin oikeuksin.

Väritä!
Värityskuvan  
on piirtänyt 
Tervatonttu Toivo 
-kirjojen kuvittaja 
Ludi Wang.

Etsi reitti tervatynnyrin luo!
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 22  Eläköön terva!

Tervahauta
– tarkennuksia sanan kääntämisestä
Suomen kieleen vakiintunut termi 
”tervahauta” on nykyisellään selkeä ja 
suomalaisten ymmärrettävissä. Alun 
perin kyseinen termi on kuitenkin 
vahvasti kansankielinen. Jos teknisesti 
ajatellaan, kyseessä ei ole hauta, vaan 
ennemminkin miilumainen ylöspäin 
suuntautuva rakennelma. 

Kun tätä termiä on käännetty vierail-
le kielille, esimerkiksi englantiin, on 
erittäin harhaanjohtava termi ”hauta” 
otettu sellaisenaan käyttöön. Tämä on 
ymmärrettävää, sillä sanakirjat tunte-
vat kyllä käsitteen ”tervahauta” (eng-
lanniksi tar pit). Englantilaisille tar pit 
liittyy kuitenkin kivihiilitervaan, joka 
on hyvin karsinogeeninen pahanha-
juinen aine. Suomalaisesta tervasta 
puhuttaessa on parasta käyttää termiä 
pine wood tar, tai aromatic pine wood 
tar. Tai enemmän tieteellistä termiä ve-

getative tar. ”Tervahauta” termiä kään-
nettäessä se tulisi aina kääntää tar kiln, 
joka merkitsee tervamiilua, koska tar 
pit -termistä tulee automaattisesti mie-
leen kivihiilitervaesiintymä.

Tämä virhe on tehty kääntämisessä jo 
yli sata vuotta ja se on osaltaan ollut ja 
on yhä esteenä suomalaisen tervakult-
tuurin myönteiselle imagolle maail-
malla. 

Filosofian maisteri
Markus H. Korhonen

Katso mm. 
The New Caxton Encyclopedia Volume  

Seventeen, s. 5651, 1977
Encyclopedia Americana International  

Edition Volume 26, s. 262, 1966

YLEISÖNOSASTO JA YHDISTYSTIETO

Eläköön terva ry:n  
yhteisöjäsenet 
toukokuussa 2016
• AARRE – Lehti metsästä
• Kemia-lehti
• Linnunmaa Oy
• Skoude
• Suomalaisten Kemistien Seura
• Uulatuote Oy
• Viikinkiajan laiva ry
• Väriteollisuusyhdistys ry

Tervetuloa jäseneksi!
Eläköön terva ry:n jäseneksi voi 
liittyä osoitteessa www.pelaste-
taanterva.fi > Yhdistys.
Jäsenmaksut 2016: yksityishenkilöt 
20 euroa, yhteisöjäsenet 200 euroa. 

Eläköön terva
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http://www.pelastetaanterva.fi
http://www.pelastetaanterva.fi
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Täytä, leikkaa irti ja postita heti! 

AARRE
maksaa

tilauksen
postimaksun

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: A2
00003
VASTAUSLÄHETYS

   Kyllä kiitos! Haluan tilata Aarteen
edulliseen tutustumishintaan 6 lehteä nyt vain 39,90 €
Tilaus jatkuu kestotilauksena 6 lehden laskutusjaksoin voimassa olevaan normaali-
hintaan (nyt 59 €) niin kauan kun itse haluan.
       Saan kaupan päälle Fiskars XtractTM -puutarha- ja retkisahan, arvo 25,00 €!

Etunimi  ________________  Sukunimi _____________________________

Lähiosoite  ___________________________________________________

Postinumero _____________  Postitoimipaikka  _______________________

Puhelin ______ - ____________________________ Syntymävuosi _______

Sähköposti __________________________ @ _______________________

T I L A U S K O R T T I

AM6034

TILAA Aarre!
Saat konkreettista hyötytietoa metsänhoidosta ja 
puukaupoista ja pysyt ajan tasalla metsänhoidon 
menetelmistä ja puumarkkinoista.

Aarre on idearikas suunnannäyttäjä, kun 
puhutaan vaikkapa puun käytöstä rakentamiseen 
ja sisustamiseen, eränkävijän varusteista tai siitä, 
mitä metsän antimia viikonloppuna syödään. 
Aarre antaa vinkkejä suomalaisista, luonnon-
läheisistä tutustumiskohteista sekä esittelee 
maamme monipuolista luontoa.

VOIT TILATA MYÖS

• NETISSÄ:
    www.aarrelehti.fi/netti

Aarre ilmestyy 11 kertaa vuodessa. 
Tarjous on voimassa 30.7.2016 asti 
ja koskee uusia kotimaan tilauksia. 
Tilaus alkaa ensimmäisestä mah-
dollisesta numerosta ja laskutetaan 
tilauksen alettua. Tilaajalahja toi-
mitetaan n. 1 kuukauden kuluttua 
tilauksen maksamisesta. Antami-
asi yhteystietoja voidaan käyttää 
ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja 
sen yhteistyökumppaneiden suo-
ramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. Halutessasi voit kieltää 
yhteystietojesi käytön/luovutuk-
sen ilmoittamalla siitä Viestilehdet 
Oy:n asiakaspalveluun, PL 440, 
00101 Helsinki, puh. 020 413 2277 
(ark. 8–16). Puhelun hinta soitetta-
essa 0204-alkuiseen numeroon on 
kiinteästä verkosta 8,35 snt/puhelu 
+ 6,55 snt/min ja matkapuhelimesta 
8,35 snt/puhelu + 18,05 snt/min.

METSÄ  JUURET  PUU  LUONTO  HYVINVOINTI  OMA TALOUS

Kyllä, haluan saada Viestilehdet Oy:ltä uutisia ja tarjouksia o sähköpostiini  o matkapuhelimeeni.

X

X

QR-koodin 
avulla pääset 

älypuhelimellasi 
suoraan tilaussivulle

• PUHELIMITSE 
 numerosta 020 413 2277 
 (arkisin klo 8–16) 
 Tilaustunnus AM6034

KAUPAN PÄÄLLE! 
 Fiskars XtractTM 

-puutarha- ja retkisaha 

• SoftGripTM -kahvalla tukeva ote
• Terän pituus 160 mm
• Kätevä lukituspyörä
• Vyölenkki vetäytyy sisään 
   sahaa käytettäessä

Arvo 
25,00 €!

Aarre_Tilausilmo_210x297mm_EkakoonTerva_5.2016.indd   1 9.5.2016   15:44:17


