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Tervan REACH-rekisteröinti on lähtenyt vauhdik-
kaasti liikkeelle. Kiitos kolmen suuren rahoittajan 
eli Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfon-
denin ja Kirkkohallituksen tuen, pääsimme hyvin 
alkuun. Rahaa on nyt kerätty noin 130 000 euroa. 
Konsulttimme Linnunmaa Oy aloitti tervakonsor-
tion kokoamisen, sopimusten laatimisen ja jäsen-
ten tervanäytteiden keräämisen ja aineen identi-
teetin määrittelyn. 

Tervan tilanne on päässyt hyvin esille lehdissä ja 
TV-uutisissa, ja uutisoinnista on voinut syntyä 
sellainenkin kuva, että asia on jo hoidettu. Vielä 
riittää kuitenkin tehtävää. Tervan pelastamiseen 
tarvitaan edelleen rahoitusta noin 50 000 euroa. 
Varoja tarvitaan terveys- ja ympäristövaikutusten 
selvittämiseen ja rekisteröintiasiakirjojen laatimi-
seen sekä arvonlisäverojen maksuun. Olemme jo 
maaliviivan läheisyydessä eikä nyt kannata pysäh-
tyä.

Kaikille ei ole vielä selvinnyt se oleellisen tärkeä 
seikka, että kaikkien valmistajien ja EU-maahan-
tuojien, jotka tuottavat tervaa yli yhden tonnin  
(1 t) vuodessa, on tehtävä oma rekisteröintinsä. 
Kaikkien tuottajien pitää siis olla itse mukana kon-
sortiossa, joka valmistelee rekisteröintiasiakirjat.

Rekisteröinnin valmistelun yhteydessä saimme 
pian selville, että tervaa tehdään myös muualla 
kuin Suomessa. Suomi on tärkein valmistusalue 
EU-alueella, lisäksi hieman tervaa valmistetaan 
Norjassa, ehkä myös Ruotsissa. Saamiemme tie-
tojen mukaan tervaa valmistetaan EU-alueella vä-
hän myös Slovakiassa, Romaniassa ja Bulgariassa 
sekä EU-alueen ulkopuolella Ukrainassa, Serbi-
assa ja Kroatiassa. Myös Venäjällä tervan valmistus 
on tuttua, vaikka sieltä ei ole viime vuosina ollut 
tervan tuontia. 

Ylivoimaisesti suurin tervan valmistaja on kuiten-
kin Kiina, jossa valmistusperinne on jopa pidempi 

kuin Pohjoismaissa. Tervan valmistus Kiinassa on 
niin laajamittaista, että suurin osa myös Suomessa 
ja muissa Pohjoismaissa myytävästä tervasta on 
nykyisin kiinalaista tervaa. 

Eläköön terva -yhdistyksen rahoituksella on tar-
koitus varmistaa, että maamme tervan rekisteröin-
tiin osallistuvat valmistajat, jotka tuottavat tervaa 
1–10 tonnia vuodessa, voisivat jatkaa toimin-
taansa. Toistaiseksi tällaisia yrityksiä on löytynyt 
vain muutamia. Ne tuottavat vuosittain yhteensä 
noin 10–20 tonnia tervaa. Määrä riittää arvioiden 
mukaan kirkkojen paanukattojen ja muiden his-
toriallisten kohteiden restaurointiin ja ylläpitoon. 

Kaikki muu tervan käyttö katetaan pääosin kiina-
laisella tervalla. EU-lainsäädännössä rekisteröinti-
velvoite tuontikemikaaleista kuuluu EU-maahan-
tuojille, tässä tapauksessa ruotsalaisille yrityksille. 
Tietojemme mukaan osa niistä aikoo luopua ter-
van maahantuonnista. Koska Suomessa on totuttu 
käyttämään tervaa moniin tarkoituksiin, vaiku-
tukset voivat olla yllättäviä satojen tervatonnien 
kadotessa nopeasti markkinoilta. Samoin kävisi 
muissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. 

Tärkeä tulevaisuuden kysymys kuuluukin: olisiko 
Suomessa mahdollista aloittaa nykyistä laajamit-
taisempaa tervan valmistusta? Tervan tuotanto on 
vahvassa nosteessa olevaa metsäpohjaista biota-
loutta. Eurooppalaisilla markkinoilla olisi myös 
enemmän tilaa uusille toimijoille, jos osa kiina-
laisesta tervasta poistuisi EU-markkinoilta. Lisäksi 
erilaisille tervoille voi löytyä uusia käyttökohteita. 

Juha Pyötsiä
Eläköön terva – Rädda tjäran ry:n puheenjohtaja 

(Aiheesta lisää: Terva tulessa – tuonti, tuotanto ja 
tulevaisuus)

REKISTERÖINTI 
VAUHDISSA

PÄÄKIRJOITUS
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Jos määrä ylittäisi mainitun rajan, aine 
olisi pitänyt rekisteröidä jo 1.6.2013 
mennessä”, kertoo Kemianteollisuus 
ry:n johtaja ja Eläköön terva ry:n pu-
heenjohtaja Juha Pyötsiä.

Suomalaiset maahantuojat hankkivat 
kiinalaisen tervan Ruotsista ja tuovat 
sieltä Suomeen. Maassamme tervaa 
tarvitaan niin monien käyttäjien tar-
peisiin, että kotimainen tervantuotanto 
ei mitenkään riittäisi kattamaan kaik-
kea kysyntää. Kiinalaista tervaa käyte-
tään useisiin erilaisiin käyttötarkoituk-
siin tervamaaleista hevosten kavioiden 
hoitoon ja korroosionestotuotteisiin. 

”Toistaiseksi emme tiedä, mistä puu-
lajista ja millä menetelmällä tuontiter-
va on valmistettu. Nämä lähtötiedot 
ovat oleellisen tärkeitä rekisteröitä-

Tuonti, tuotanto ja tulevaisuus

Terva tulessa
Pääosa	Pohjoismaissa	käytettä-
västä tervasta tulee Kiinasta,
mutta	REACH-rekisteröinnin	
kalleus	arveluttaa	maahantuojia.
Jopa	satoja	tonneja	tervaa	
saattaa	kadota	Suomen	
markkinoilta.	Kotimaisen	
tervan	tulevaisuus	on	
mahdollisuuksia	täynnä.

vän aineen identiteetin määrittelyssä. 
Olemme kuitenkin saaneet käyttööm-
me näytteitä myös kiinalaisesta ter-
vasta. Niiden analysoinnin jälkeen on 
mahdollista arvioida, onko aine riit-
tävän samanlaista meidän pohjoisen 
mäntytervamme kanssa.” 

Jos näin on, REACH-asetuksen 
mukaan on pakko ryhtyä neuvotte-
lemaan ruotsalaisten maahantuojien 
kanssa rekisteröintien yhdistämisestä. 
Ruotsalaisten yritysten tulee rahoittaa 
oma osuutensa rekisteröinnistä, koska 
suomalainen rahoitus on tarkoitettu 
kotimaisen tuotannon pelastamiseen. 
Jos aineet ovat niin erilaisia, että rekis-
teröintejä ei voi yhdistää, kiinalainen 
terva on rekisteröitävä erikseen EU-
maahantuojiensa toimesta. 

”Kiinalaista tervaa tuodaan Pohjois-
maihin ja Viroon arviolta 700 tonnia 
vuodessa. Terva tulee Suomeen pää-
osin ruotsalaisten maahantuojien vä-
littämänä. Kukin maahantuoja on tuo-
nut EU-alueelle tervaa hieman alle 100 
tonnia vuodessa, ja siihen on syynsä. 
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Rekisteröintihaasteen  
edessä

Tervan rekisteröinnin rahoitus on rat-
kaisua vaativa ongelma kaikille tervan 
tuottajille ja maahantuojille. Erittäin 
tärkeä huomioon otettava asia on, että 
tuotantomäärien noustessa yritystä 
kohti yli 10 tonniin vuodessa rekiste-
röintikustannukset nousevat merkittä-
västi. 

Kiinalaiset tervan valmistajat ovat 
samanlaisia pienyrittäjiä kuin meikä-
läisetkin tervanpolttajat, joten he eivät 

voi avustaa maahantuojia rekisteröin-
nin tekemisessä. EU-lainsäädännössä 
rekisteröintivelvoite tuontikemikaa-
leista kuuluu EU-maahantuojille, jot-
ka tässä tapauksessa ovat ruotsalaisia 
yrityksiä. 

”Tietojemme mukaan ainakin osa 
ruotsalaisista yrityksistä aikoo luopua 
tervan maahantuonnista, jolloin kus-
tannukset jäisivät vielä harvempien 
yritysten kannettavaksi. Luopuvilla 
yrityksillä on myös muuta liiketoi-
mintaa, joten ne eivät ole riippuvaisia 
yksinomaan tervan maahantuonnista”, 

Pyötsiä toteaa.
Jos useat maahantuojat poistuisivat 

markkinoilta 1.6.2018 jälkeen, suuri 
osa tervan jatkokäyttäjistä jäisi ilman 
raaka-ainetta myös Suomessa. Maas-
samme on totuttu käyttämään tervaa 
moniin eri tarkoituksiin, joten vai-
kutukset voivat olla yllättäviä satojen 
tervatonnien kadotessa markkinoilta. 
Samoin kävisi myös muissa Pohjois-
maissa ja Baltiassa.

Pyötsiän mukaan rekisteröintivel-
voite voikin luoda painetta tervamark-
kinoiden perusteelliselle muutokselle. 
Nykyisiä toimijoita voi poistua mark-
kinoilta ja maahantuonti EU-alueelle 
voi vähentyä tai jopa loppua kokonaan. 
REACH-rekisteröinnin siivittämää ke-
hitystä pelätään parhaillaan myös muu-
alla kuin Suomessa. 

”Vaaravyöhykkeessä ovat monet pie-
nissä määrin ja lähes käsityönä tuote-
tut kemikaalit, kuten uutteet ja tisleet, 
jotka muuttuvat kemiallisesti niitä val-
mistettaessa. Esimerkiksi Ranskassa on 
laaja hanke selvittämässä sitä, miten 
laventeliöljyn pientuottajat selviäisivät 
rekisteröinnistä.” 

Mitä tapahtuu  
rekisteröinnin	jälkeen?
Tervan tulevaisuuden hahmottelijat 
näkisivät mielellään, että suomalainen 
tervantuotanto kasvaa ja kukoistaa, jat-
kaa kunniakasta perinnettä, tyydyttää 
yhä laajenevaa kysyntää sekä poikii yhä 
uusia innovaatioita. Tervan loistavan 
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Pinus	sylvestris,	levinnäisyysalue.
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tulevaisuuden tieltä on kuitenkin sitä 
ennen raivattava rekisteröinnin lisäksi 
muitakin rankoja, joista yksi on raaka-
aineen riittävyys.

Mäntytervan raaka-aine on mänty 
eli metsämänty Pinus sylvestris, joka 
kasvaa luonnonvaraisena Euraasias-
sa. Metsämännyksi on virallisesti hy-
väksytty Pinus sylvestris var. sylvestris 
(yleisin), Pinus sylvestris var. mongolica 
(kasvaa Mongoliassa, Etelä-Siperian ja 
Kiinan alueilla) ja Pinus sylvestris var. 
hamata (kasvaa Balkanilla, Pohjois-
Turkissa ja Kaukasuksella). Metsä-
mänty on Suomen yleisin puu, mutta 
nykyistä laajempaan tervantuotantoon 
sopivan raaka-aineen saanti voisi osoit-
tautua ongelmaksi. Puun tuonti lähi-
alueilta voisi auttaa. 

”Muita suomalaisen tervantuotan-
non kasvusta seuraavia haasteita ovat 
laajemmat tutkimusvaatimukset ja re-
kisteröintikustannusten nousu. Lisäksi 
viranomaiset kiinnostuisivat enemmän 
tervan mahdollisista vaaraominaisuuk-
sista. Toisaalta, jos suurempi tervamää-
rä rekisteröitäisiin, entistä useampi ter-
vatoimija saattaisi kiinnostua asiasta ja 
osallistuisi hankkeeseen sekä kustan-
nusten jakoon. Jos riittävästi innok-
kaita alkaisi ilmaantua tervaelinkeinon 
pariin, nykyinen tervan 10 tonnin vuo-
situotannon rekisteröinti olisikin vain 
välietappi”, Pyötsiä innostaa.  

Perinteinen hautatervan valmistus 
saattaa kuitenkin olla liian hidasta ja 
kallista nykyistä laajemmille markki-
noille ja suuremmalle tervan tarpeelle. 
Pyötsiän mukaan onkin mahdollista, 
että perinteinen hautaterva jäisi tiet-
tyihin erikoiskäyttöihin. Sellaisia voi-
sivat olla kirkkojen paanukattojen ja  
museoiden lautakattojen tervaukset, 
joissa tarvitaan paksua, hyvin vettä 
kestävää tervaa. 

”Terästankeissa tehtävä retorttiterva 
tai mahdollisesti jokin vastaava tuote 
voisi puolestaan sopia veneisiin, terva-

maaleihin ja muihin käyttöihin, joihin 
kiinalaista tervaa käytetään nykyisin. 
Ensin pitäisi kuitenkin varmistaa, että 
myös nämä tervat ovat riittävän samaa 
ainetta erilaisista valmistusmenetel-
mistä huolimatta, jotta ne tulisivat sa-
maan rekisteröintiin.”  

Teija	Aaltonen

(Panu Nykänen, Suomalaisen terva-
teollisuuden historia (2006) on luetta-
vissa verkosta: http://www.ths.fi/ 
Suomalaisen_tervateollisuuden_ 
historia.pdf)

Historian tuntemus tunnetusti auttaa 
nykyisyyden ymmärtämistä ja tulevai-
suuden hahmottamista. Panu Nykäsen 
teos Suomalaisen tervateollisuuden his-
toria (2006) valottaa tervan mennei-
syyttä ja tarjoaa täkyjä tulevaisuuden 
varalle. Sitaatit teoksesta.

”Kun hautatervan tuotanto loppui 
kannattavuuden kaikotessa, talon-
poikainen tervantuotanto jatkui pie-
nimuotoisena kotitarvetuotantona.” 

Tällä hetkellä Suomessa lukuisat yh-
distykset, kylät, oppilaitokset, puuve-
neharrastuspiirit, yksityiset ihmiset ja 
monet muut tahot valmistavat edelleen 
tervaa pienimuotoisesti. Moni myös 
tuottaa tervaa yli tarpeen ja myy tuo-
tettaan eteenpäin.

”Tuotannon siirtyessä tervatehtaisiin 
ja muihin kemiallisen puunjalos-
tusteollisuuden laitoksiin, käytetyn 
työvoiman tarve putosi murto-osaan 

KOMMENTTI

Tervahistoria	johdattaa	tulevaisuuteen
ennen työvoimavaltaisissa talonpoikai-
sissa hiiltoprosesseissa käytetystä. Vai-
kutukset maaseudun väestön toimeen-
tuloon olivat tietenkin dramaattisia.”
 

Tervan rekisteröity tulevaisuus saattaisi 
kääntää tilanteen toisinpäin. Tervan-
poltto voisi tarjota monille maaseudun 
ja rannikon asukkaille ja eri elinkeinojen 
harjoittajille tervetulleen sivuelinkeinon 
ja lisätienistiä, joillekin mahdollisesti ko-
titeollisuudeksi kasvavan pääelinkeinon.

”Tervateollisuuden historian kään-
nekohdissa ja alan terminologian 
käytössä on pohjimmiltaan kysymys 
kotitarvetuotannon, kotiteollisuuden ja 
varsinaisen teollisuuden välisistä suh-
teista. Kotitarveteollisuus on jatkunut 
samanlaisena samanlaisista tarpeis-
ta lähtien jo tuhansien vuosien ajan. 
1800-luvun aikana 1500- tai 1600-lu-
vulta lähtien harjoitettu tuotanto, jota 
voidaan kutsua prototeollisuudeksi tai 
kotiteollisuudeksi muuttui vähitellen 

tuotannoksi, josta nykyisin käytetään 
nimitystä teollisuus.”  

Tulevaisuuden tervantuottajat voisivat 
edustaa kaikkia kolmea toiminnan suu-
ruusluokkaa: kotitarvetuotantoa, koti-
teollisuutta ja varsinaista teollisuutta. 

”Tervantuotanto nykyaikaistui Suo-
messa ensinnä siellä, missä oli saata-
villa rahoitusta kokeilujen tekemiseen 
erilaisten prosessien käyttämiseksi.”

Havainto on hyvä painaa mieleen. Ny-
kyaikaisen teknologian ja tietotaidon 
avulla tervalla on vielä paljon ennen-
näkemätöntä tarjottavaa sekä tieteelle 
että tavallisille tervankäyttäjille. Terva 
on ennenkin mennyt eteenpäin inno-
vaatioiden tietä, mutta siihen tarvitaan 
tahtoa, tukijoita ja taloudellisia satsa-
uksia.

Teija	Aaltonen
Eläköön terva – Rädda tjäran ry:n 

projektipäällikkö
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Tuusulan Työläiskotimuseon pi-
halla alkoi tervanpolton virittely 
heti kukonlaulun aikaan 12. elo-
kuuta Tuusulan Taiteiden yön työ-
näytöstä varten. 

”Aamuviideltä laitettiin tuli 
pataan”, myhäili museon kanna-
tusyhdistyksen puuhamies Reijo 
Korhonen illansuussa. 

”Kaivoimme talkoilla 25 tervas-
kantoa läheisestä Pirunkorvesta. 
Perinne on jatkunut jo vuosikym-
menten ajan.”

Korhosen mukaan tuotteita 

syntyy päivän mittaan noin 130 
litraa. 

”Noin puolet on tärpättiä, lo-
put suunnilleen puoliksi tervaa ja 
puoliksi tervan kusta.”

Tuoreen tervan, vastapaistettu-
jen lettujen ja makkaroiden sekä 
kuopassa muhivan rosvopaistin 
tuoksut houkuttelivat museon 
pihapiiriin yhä uusia kesäillan 
kulkijoita. Suomalaista suviperin-
nettä parhaimmillaan. 

Leena Laitinen

Terva tippui Tuusulan  
Taiteiden yössä

Kymmeniä	vuosia	uskollisesti	palvellut	”terva-
tehdas”	toimi	tälläkin	kertaa	juuri	kuten	piti.
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Tervanpolttonäytöksen	tuotteet	pullotetaan	ja	
myydään	Työläiskotimuseon	kulujen	kattamiseen.

”Iholle	sipaistu	tervan	kusi	pitää	hyttyset	ja	ampiaiset	loitolla”,	Reijo	Kor-
honen	vinkkasi	Tuusulanjärven	ympäripyöräilyä	suunnitteleville.
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Tervatalkoot myötätuulessa

Mäntytervan rekisteröintiin 
125 000	euroa
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Kirkkohallitus,	Suomen	 
Kulttuurirahasto	ja	Svenska	 
kulturfonden	ovat	tehneet	 
suurlahjoitukset	suomalaisen	
mäntytervan	rekisteröintiin.

”Hyvältä tuntui! Saimme vahvistuk-
sen, että olemme oikealla asialla. Suo-
malaista tervaa tarvitaan”, kuvailee 
Eläköön terva – Rädda tjäran ry:n pu-
heenjohtaja Juha Pyötsiä tuntemuksi-
aan, kun päätös kolmesta suuresta lah-
joituksesta oli varmistunut. 

Suomen Kulttuurirahasto ja Kirkko-
hallitus ovat lahjoittaneet kotimaisen 
mäntytervan REACH-rekisteröintiin 
kumpikin 50 000 euroa ja Svenska kul-

turfonden 25  000 euroa. Lahjoitukset 
kattavat yli puolet alustavasta 200 000 
euron kustannusarviosta.

Rekisteröinnin toteuttaa Linnunmaa 
Oy, joka on perustanut konsortion 
pohjoismaisen mäntytervan valmista-
jille ja maahantuojille. Konsortio on 
EU:n laajuinen, joten siihen voi liittyä 
muitakin kuin suomalaisia. 

Mäntytervan esirekisteröinnin on 
tehnyt aiemmin noin 90 toimijaa, joista 
28 on suomalaisia. 

”Osa esirekisteröinnin tehneistä jää 
pois varsinaisesta rekisteröinnistä. 
Toimijoita on siirtynyt tai siirtymässä 
eläkkeelle, ja osa tuottaa alle tonnin 
vuodessa, jolloin rekisteröintiä ei tar-
vitse tehdä”, kertoo vanhempi asian-

tuntija Marjo Pusenius Linnunmaa 
Oy:stä.

Toisaalta kaikki eivät mahdollisesti 
ole vielä huomanneet tehdä esirekiste-
röintiä. Sen ehtii yhä tehdä toukokuun 
2017 loppuun asti. 

Tuotteiden	ominaisuudet 
tutkitaan	laboratoriossa	
Varsinaisen rekisteröinnin pitää olla 
valmiina 1. kesäkuuta 2018. Pusenius 
uskoo aikataulun pitävän, vaikka terva 
on monien komponenttiensa tähden 
vaativa tutkittava.

”Rekisteröintiin vaadittava aineen 
identifiointi on hyvässä vauhdissa. 
Mäntytervan koostumus ja fysikaalis-

Muovituottaja Borealis 
vietti syyskuussa 
tervajaisia Porvoon 
Kilpilahdessa. Toimi-
tusjohtaja Ismo Pentti 
(edessä) kollegoineen 
levitti suomalaista 
luonnontervaa uuden 
varastoluolan pohjalle.
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kemialliset ominaisuudet on jo pitkälti 
selvitetty. Seuraavaksi ovat vuorossa 
toksikologiset ja ekotoksikologiset tut-
kimukset.”

Kaikkien konsortion nykyisten jä-
senten tervanäytteet lähtevät analysoi-
tavaksi vuodenvaihteen kieppeillä. Tar-
koitus on vahvistaa, että näytteet ovat 
keskenään niin samanlaisia, että tuotta-
jat voivat jatkaa samassa konsortiossa.

Analyysien perusteella selviää myös, 
mahtuvatko esimerkiksi kiinalaisen 
mäntytervan maahantuojat samaan 
konsortioon. Jos kiinalainen mäntyter-
va poikkeaa oleellisesti suomalaisesta, 
näiden toimijoiden on tehtävä oma re-
kisteröinti. 

”Jokaisen, joka haluaa jatkossakin 
tuottaa mäntytervaa yli tonnin vuodes-
sa valmistajana tai EU-maahantuojana, 
on muistettava hoitaa rekisteröinti ke-
mikaalivirasto ECHAan”, Juha Pyötsiä 
korostaa. 

”Konsortiot eivät tee rekisteröinte-
jä jäsentensä puolesta, mutta jäsenet 
voivat hyödyntää kaiken konsortiossa 
yhteisesti kerätyn tiedon, jolloin rekis-
teröinti onnistuu helposti.”

Lahjoittajat	vaalivat 
suomalaista	tervaperintöä
Kolmen ison lahjoituksen tekijät ha-
luavat jatkaa ja vahvistaa suomalaista 
tervaperintöä. Myönnetyt lahjoitukset 
ohjataan nimenomaan suomalaisten 
mäntytervantuottajien rekisteröinti-
kuluihin. 

”Suomi on ollut keskiajalta lähtien 
Euroopan suurin tervantuottaja. Ter-
van kaupallisen tuotannon turvaami-
nen sopii hyvin Kulttuurirahastolle”, 
sanoo rahaston puheenjohtaja Elina 
Ikonen. 

”Suomessa on noin 300 paanukat-
teista kirkkoa ja tapulia, joiden suoja-
uksessa korkealaatuinen terva on kes-
keinen tuote”, muistuttaa yliarkkitehti 
Antti Pihkala Kirkkohallituksesta. 

Svenska kulturfondenin johtaja Leif 
Jakobsson perustelee lahjoitusta ter-
vantuotannon vahvoilla juurilla, jotka 
ulottuvat myös ruotsinkielisille rannik-
koalueille.

”Mäntyterva on tärkeä osa Suomen 
teollista historiaa. Erinomaisten käyt-
töominaisuuksiensa vuoksi se on pitä-
nyt pintansa halki vuosisatojen esimer-
kiksi perinnerakennusten ja veneiden 
hoidossa”, Juha Pyötsiä sanoo.

”Ilman tervaa Suomi ei olisi Suomi.” 
  

Leena Laitinen
Timo-Pekka Aaltonen

Eläköön	terva	–	Rädda	
tjäran	ry:n	yhteisöjäsenet	 
joulukuussa	2016
• AARRE – Lehti metsästä
• Conralex Oy
• Kemia-lehti
• Linnunmaa Oy
• Rakennuskemia Oy
• Restaurointi ja kunnostus 

Joutsenkaari
• Sateenkaari Perinnetaito Oy
• Skoude
• Suomalaisten Kemistien Seura
• Uulatuote Oy
• Viikinkiajan laiva ry
• Väriteollisuusyhdistys ry

Tervetuloa	jäseneksi!
Eläköön terva – Rädda tjäran ry:n 
jäseneksi voi liittyä osoitteessa 
www.pelastetaanterva.fi > Yhdistys.
Jäsenmaksut 2017: yksityishenkilöt 
20 euroa, yhteisöjäsenet 200 euroa. 

Pelastetaan terva
– Rädda tjäran
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Akseli Gallen-Kallela suunnitteli ja 
rakennutti itselleen ateljeerakennuk-
sen Espoon Tervaspäähän vuosina 
1911–1913. Arkkitehtuuriltaan ra-

Gallen-Kallelan Museon

Paanukatto	sai	
tervapinnan

kennus on onnistunut sekoitus useita 
rakennustaiteen tyylejä ja suunnitteli-
jansa taiteellista näkemystä.  

Ateljeelinna koostuu ateljeesta, 

tornista ja galleriasta. Rakennuksen 
ydinosana toimivassa ateljeessa näkyy 
keskiaikaisen suomalaisen kivikirkon 
muotoilua: kivijalka, valkoiseksi rapat-
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Gallen-Kallelan	Museo	Espoon	Tervaspäässä.

tu ulkoseinä ja jyrkkälinjainen paanu-
katto. Tornin sakaraharjainen reunus 
viittaa eurooppalaiseen linna-arkkiteh-
tuuriin. Galleriaa reunustaa pylväiden 
kannattelema kaarikäytävä eli loggia, 
joka henkii renessanssin palatsiarkki-
tehtuuria. Espoon Tarvaspäässä sijait-
seva rakennus toimii nykyään Gallen-
Kallelan Museona.

Kesällä 2016 koitti aika pintakäsitellä 
rakennuksen kauhtumaan päässyt paa-
nukatto uudelleen. Katon tervauksen 
tekijäksi valikoitui Esko Puhto Kauha-
valta (E-P:n Tervapinta Oy). 

Katto tervattiin kauttaaltaan kertaal-
leen, ja aikaa urakkaan kului kaksi päi-
vää. Työhön kului 300 litraa kotimaista 
hautatervaa. Tervan valmistajina toi-
mivat Topi Hakkarainen Saarijärveltä 
ja Reijo Tyni Taivalkoskelta. 

Teija	Aaltonen
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TERVAPERINNE	TALTEEN

”Tervaa on poltettu Kuortaneen seu-
dulla jo ainakin 1700-luvulta lähtien. 
Paikallisen Lions Clubin toiminnan yh-
tenä tarkoituksena on siirtää tätä jaloa 
taitoa eteenpäin jälkipolville”, kertoo 
hautamestarina eli tervasiirana toimiva 
Rauno Laitila.
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Kuortaneen	tervahauta	tuotti	kesällä	2016		
lähes 500 litraa tervaa, sen lisäksi kerät-
tiin	talteen	noin	150	litraa	tervan	kusta.	
Vahtivuorossa	Juhani	Kivimäki.

Nokiottat	
asialla
Kuortane	oli	ainoita	pitäjiä,	jonka	pääelinkeino	oli	tervan	
poltto.	Kuortaneen	Nokiottat	pitävät	edelleen	yllä	vahvaa	
tervaperinnettä.	

Tervaa valmistetaan Kuortaneella 
nykyään joka kolmas vuosi. Tällöin 
tervan valmistuksesta muodostuu koko 
seudulle merkkitapahtuma, ei siis mi-
tään jokakesäistä rutiinia. Kolmen vuo-
den raaka-aineiden hankinta, haudan 
rakennus ja valmistelut huipentuivat 
heinäkuuhun. Tänäkin vuonna yleisöä 
riitti haudan elinkaaren kaikkiin vai-
heisiin. 

Tervan raaka-aineena käytetään pai-
kallista mäntyä, jonka pihkapitoisuutta 
nostetaan perinteisellä runkojen koloa-
misella. Koloamisessa käytetään samaa 
kolmen vuoden sykliä kuin itse poltos-
sakin. 

Tänä kesänä tervaa saatiin lähes 500 
litraa, sen lisäksi kerättiin talteen noin 
150 litraa tervan kusta. Laitilan mu-
kaan Kuortaneen tervaperinne vaikut-
taa turvatulta, koska uutta polvea on 
saatu hyvin mukaan toimintaan.

Todellinen	tervapitäjä

Kuortaneen historia tuntee peräti 302 
rekisteröityä tervahautaa. Löytyyköhän 
mistään muusta pitäjästä enempää? 
Terva on tavallaan mukana myös kun-
nan vaakunassa, jossa kuhanvonkale 
uiskentelee liekehtivässä vedessä. Van-
han tarinan mukaan Kuortaneenjärvi 
on kerran ollut tulessa! 

pohjasta esiin hyvin kuuman kupari-
suonen, jonka seurauksena koko järvi 
höyrysi. Geologista tukea tälle hyvälle 
tarinalle ei valitettavasti ole.

Kuortaneen tervaa myydään ja jae-
taan Laitilan mukaan ympäri Suomea. 
Tämän vuoden tuotteen erikoisin käyt-
tökohde oli vanha suksipari, jonka eräs 
paikallinen isäntä toi talkoolaisille. Sä-
veltäjä Heikki Klemetin (1876–1953) 
sukset kaipasivat tervausta. Myös paik-
kakunnan Klemetti-museo sai klubilai-
silta kaipaamansa kusikäsittelyn  –  siis 
tervan kusella. Se sopii vallan mainiosti 
ronskipuheiseksi tunnetun Klemetin 
henkeen. 

Ilkka	Pollari
Säveltäjämestari	Heikki	Klemetin	(1876–
1953)	sukset.

  Kuortaneen	historia	
tuntee peräti 302 
rekisteröityä	tervahautaa.

Tapauksesta liikkuu kahdenlaista 
perimätietoa: Uskottavamman tarinan 
mukaan rannalla sijainneessa tervava-
rastossa syttyi tulipalo, jolloin palavaa 
tervaa valui järveen. Toisen version 
mukaan maanjäristys puhkaisi järven 



Toinen pulahdus tervatarinoiden tynnyriin
Kuten lehden edellisessä numerossa 
lupasin, jatkan myös raamattuun pe-
rustuvaa puolitieteellistä tutkimus-
tani. Nooan arkin lisäksi vaikuttaa 
hyvin todennäköiseltä, että toinen-
kin historiallisesti merkittävä paatti 
on selvinnyt koettelemuksista tervan 
avulla: Mooseksen kaislavene. 

Tutkijan perusteokseni, vuoden 
1817 perheraamattumme kuvailee: 
”…otti kaislaisen arkun, siwusi sen 
sawella ja pikillä…”. Epämääräinen 
’piki’ voi tietysti tarkoittaa kivihii-
litervaakin. Tutkin siis taloutemme 
raamattuja edelleen: vuoden 1933 
versiossa sivelyn kerrotaan tehdyn 
”maapihkalla ja piellä”. 

Internetistä löytyi lopulta tuore, 
mahdollisesti virallinen versio, jo-
ka vaikuttaa jo tieteellisen tarkalta. 
Siinä kaislakorin tiivistyksen kerro-
taan tehdyn ”asfalttipiellä ja tervalla”. 
Kirkkohallituksen pääarkkitehti, ter-

van ystävä ja yhdistyksemme aktiivijä-
sen Antti Pihkala ei vahvistanut, että 
käännöksessä näkyisi hänen pihkaisen 
kouransa jälki. Yhtä kaikki, siinäpä 
oli pikku pojan turvallista kellua pois 
Egyptin vainojen keskeltä. Kori kuiten-
kin ajelehti tappokäskyt antaneen faa-
raon rantaan, mutta hyvinhän siinäkin 
lopulta kävi.

Tervakaupan	keskus	tuhoutuu

Maailman tervakaupan keskus, Ou-
lun tervahovi, tuhoutui tulipalossa 
1.6.1854. Oolannin sotaan johtavat 
historian käänteet ovat sen verran ki-
murantteja, että en käy niitä läpi tässä 
kovin seikkaperäisesti, sekaisinhan ne 
asiat siinä kuitenkin menisivät. 

Lyhyesti: Kyseessä oli Krimin so-
ta, ja toisena osapuolena oli Venäjä 
(hetkinen, tässä on jotain tuttua…) ja 
toisena Osmannien valtakunta eli sit-

temmin Turkki, jonka tueksi Englanti 
ja Ranska liittoutuivat. Niin kuin lau-
lussakin kerrotaan, seilas Engelsman-
ni Suomemme rantoja ja yritti sata-
maliikennettä estämällä saada myös 
Ruotsia liittymään Venäjää vastaan. 

Siihen aikaan yksikään alus ei py-
synyt pinnalla ilman tervaa, valtaosa 
siitä oli peräisin Suomesta. Venäjän 
läntisimmän osan, siis Suomen, ran-
nikkokaupungit ottivat brittilaivas-
ton osastojen iskuja vastaan ja puo-
lustautuivat vaihtelevalla menestyk-
sellä (etenkin kokkolalaiset, mutta 
siitä myöhemmin). Oulussa brittien 
osasto poltti Oulun tervahovin ja pi-
kipolttimon sekä isot määrät puuta 
ja 7 000 tynnyriä tervaa. Tässäkin 
tilanteessa Oulun tunnetusti taitavat 
tervaporvarit pääsivät voitolle, terva 
kun oli englantilaisten kauppiaiden 
tilaamaa ja ennalta maksamaa.

Ilkka	Pollari
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Tällainen oli ensi tutustumiseni ter-
vankeittoon. Elettiin 90-luvun taitetta 
Pohjois-Karjalassa, Polvijärvellä. Solan 
kylätoimikunta oli keksinyt järjestää 
perinnehenkisen tervankeittonäytök-
sen. Puuhamiehenä olivat kyläseppä 
Oiva Voutilainen ja vanhempi puualan 
ammattilainen Esko Lavikainen. Mei-
käläinen kesäasukas on näille miehille 
monessa kiitoksen velkaa. 

Seuraava tervanpolttoelämys koettiin 
vuosituhannen vaihteessa. Olin vai-
mon kanssa Lavikaisessa kyläilemässä. 
Pihan laidalle oli ilmestynyt nokinen 
tynnyriviritelmä. Kysyin Eskolta, josko 
hän moniosaajana on ruvennut pon-
tikkaa keittämään. No, tervankeiton 
vehkeitähän ne olivat, padasta seuraava 
kehitysversio. Kuulemma sodasta sivii-
liin tuotua oppia vanhempien miesten 
kertomana. Ajankuluksi olivat herrat 
lepovaiheen puhdetöinä kurssittaneet 
vapaaehtoisia tervan kotitarvekeittä-
jiksi. 

Innostuin värkeistä ja pääsin seuraa-
maan kokeilua. Laitteistoa vielä paran-
nettiin vanhasta kiuassäiliöstä tehdyllä 
jäähdyttimellä. Eskon ensiluokkaisia 
tervaksia käyttämällä saimme liki 10 
litraa sivelykelpoista ainetta 70 litran 
pytystä. Jäähdyttimen ansiosta tärpätti 
ei karannut höyrynä ilmaan vaan tiivis-
tyi nesteeksi.

Samoihin aikoihin tervakokeilun 
kanssa hankimme suvun kesäkodin 
rinnalle ikioman vapaa-ajan mökin, 
nyt Viron saarilta Haapsalon ulkopuo-
lelta. Tämä vanha ”Metsavahi maja” oli, 
kuinkas muuten, pinnaltaan tervattua 
lautaa. Se kuitenkin kaipasi uutta käsit-
telyä ja kuriirin välityksellä hankimme 
ensi hätään ostotervaa Saarenmaalta. 
Silloin ei Viron rautakaupoissa tervaa 
edes ollut myynnissä. Tuli ikävä So-
lan tervankeittäjän laitteistoa. Pienen 

Pönttötervaa 
kotitarpeiksi

Suomesta tuotu tervapannu kului ah-
kerassa käytössä loppuun kahdessa 
kesässä. Niin paljon saimme kuiten-
kin tervaa talteen, että sillä voideltiin 
myös Polvijärvelle noussut uusi hirsi-
talo. Nyttemmin meillä on jo menossa 
järjestyksessä toinen paksummasta pel-
listä tehty keittoastia. 

Sen hitsasi vormsilainen nuori ky-
läseppä ja puupaattien tekijä Algor 
Streng. Hän ehti käydä vuosia sitten 
meilläkin tervaopissa. Nyt miehellä 
on jo omat keittovälineet. Trailerilla 
pytyt kulkevat kevyesti rantaan veneen 
viereen ja sitten vaan kuumaa tervaa 
sivelemään. Tervanpolton jatko-oppia 
Algor on hankkinut jo mainituilta Saa-
renmaan mestareilta.

Omalla pienellä saarellamme meidät 
tunnetaan tervankeittäjäperheenä. Pai-
kallisesta koulusta ovat oppilaat olleet 
seuraamassa prosessia. Pitäjäjuhlaansa 
museolleen kokoontuvia rantaruotsa-
laisia tuntuu heitäkin terva koukutta-
van. Kerran otimme saarelaisten pyyn-
nöstä vastaan yli 50 naisen ryhmän. 
He edustivat Itämeren saarten väkeä 
kolmen valtakunnan alueelta. Myim-
me heille keittämäämme ainetta pilt-

Alussa	oli	valurautapata	ja	silokallio.	Tervaslastut	ahdettiin	padan	
sisään	ja	kaadettiin	laitos	kumolleen	kalliolle.	Reunan	ali	lähti	putken-
pätkä	sivummalle	kanisteriin.	Kallion	ja	padan	reunus	eristettiin	
ilmatiiviiksi	savikerroksella.	Lopuksi	padan	päälle	sytytettiin	kesto- 
nuotio	palamaan.	Kohta	putki	työnsi	ulos	höyryä	ja	reilun	puolen	
tunnin	päästä	tippuivat	ensimmäiset	tervatipat	kanisteriin.

suostuttelun jälkeen saimmekin Eskon 
luopumaan omistaan ja kuljetimme 
pöntöt Vormsille.

Historiasta toki tiedetään, etteivät 
tervahaudat ja tervanpoltto ole olleet 
yksin Pohjoismaiden juttu vaan laajem-
pi koko Itämeren kulttuuripiiriä yhdis-
tänyt asia. Vormsissakin on tiedossa 
maailmansotien väliseltä ajalta muuta-
ma tervahautakuoppa ja jäänteitä uu-
demmasta tynnyripoltosta. Vanhoissa 
valokuvissa esiintyy myös muurattuja 
rakenteita. Ilmeisesti tähän perintee-
seen tukeutuu Saarenmaan nykyinen 
tervankeiton pienteollisuus. 

Tervankeittäjäperhe	
Männyt vioittuvat helposti tuulisilla 
saarilla ja tuottavat hyvin tervaksia. 

Tervanpoltossa	käytetään	paineenalaista	astiaa	ja	ilmoille	tupruaa	kuumaa	höyryä.	Työ-
turvallisuus	on	hyvä	muistaa,	lasten	ja	lemmikkien	liikkeitä	kannattaa	valvoa.
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tipurkeissa à 2 € purkki. Etiketissä 
luki: Päris Puutõrva Vormsist, Äkta 
Ormsö Tjära. 

Tässä yhteydessä on syytä koros-
taa työturvallisuutta. Keittäjältä ei 
ehkä edellytetä konemestarin pä-
tevyyskirjaa, mutta perustietämys 
paineenalaisten astioiden osalta 
tulisi harrastajallakin olla. Mikäli 
polttotynnyriä ei ole suljettu ilma-

tiiviiksi ja tuli pääsee sinne sisään, 
seuraa paukku. Eskon mukaan epä-
virallinen padanlennätyksen rekor-
di Polvijärven kylillä on alun tois-
takymmentä metriä. Savi, kovavilla 
tai tulenkestävä naru ovat toimivia 
kannentiivisteitä. 

Timo	Leskinen

Timo	Leskisen	mainiosti	toimiva	tervankeittokalusto	mahtuu	pääosin	kottikärryyn.

Pannu	pöhisee	ja	terva	tuoksuu.	70	litran	tynnyri	
tuottaa	jopa	10	litraa	tervaa.
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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:	Tervahovin	poltto

16  Eläköön terva!

Tervakorven kylän väkeä oli 
taas kokoontunut mökkiin 
kuuntelemaan isoisän tarinoi-
ta. Toivo istui ystäviensä Sepon 
ja Siljan kanssa lattialla iso-
isän jalkojen juuressa. Ulko-
na paukkui pakkanen, mutta 
sisällä mökissä oli lämmintä. 
Päre valaisi pimeää iltaa.

Kaikki tontut kuuntelivat hil-
jaa, kun isoisä aloitti:

– Kerran kävi niin, että eng-
lantilaiset polttivat tynnyreit-
täin omaa tervaansa.

Mökissä kävi kummastunut 
kohahdus. Polttivat omat ter-
vansa? Miksi? Terva oli arvo-
kasta, sanottiinhan sitä poh-
jolan mustaksi kullaksi. Joka 
tynnyrillinen tervaa oli vaati-

nut vuosien ja vuosien työn. 
Tervasoihdut vielä ymmärsi, 
mutta polttaa nyt tervatynny-
reitä?

– Kävi katsokaas niin, että 
Oolannin sodan aikaan Eng-
lanti ja Venäjä olivat toistensa 
vihollisia. Eräs onneton vara-
amiraali purjehti Ouluun ja 
näki Tervahovissa tuhansia 
tervatynnyreitä. Vara-amiraali 
päätti, että ne olivat sotatar-
vikkeita, ja käski polttaa koko 
Tervahovin tynnyreineen, ettei 
terva vain päätyisi venäläisten 
käsiin.

– Miksi hän piti tervaa sota-
tarvikkeena? Toivo ihmetteli.

– Katsokaas, kun sotalaivat 
ovat puuta, ja ne pitää tervata, 

isoisä selitti. – No, joka tapauk-
sessa vara-amiraali poltti tervat 
ja Tervahovin. Mutta Englanti 
tarvitsee myös tervaa, koko 
heidän laivastonsa on tervattu 
suomalaisella tervalla. Vara-
amiraali tuli polttaneeksi omat 
tervansa. Englantilaiset olivat 
jo ostaneet ja maksaneet ne 
tervatynnyrit, mitkä hän poltti. 
Oululaiset yrittivät kyllä sanoa 
sen hänelle, mutta sotaherra ei 
ottanut sitä kuuleviin korviin-
sa.

– Taisi vara-amiraali saada 
melkoisen puhuttelun, kun 
palasi Englantiin, Toivo arveli.

Kirjoittanut	 
Päivi	Honkakoski

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 -yhdistyk-
selle kaikin oikeuksin.
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Väritä!
Värityskuvan	on	piirtänyt	
Tervatonttu	Toivo	-kirjojen	
kuvittaja	Ludi	Wang.

Eemeli 6-v.

Jasper 2-v.

Rienna 8-v.

Kolme	komeaa	kuvaa	viime	kesältä,	
kun	pappa	teki	tynnyritervaa.



 

    
REACH-registrering av tjära har kommit igång 
med fart. Vi kom bra igång med hjälp av understöd 
från tre stora finansiärer dvs. Finska Kulturfonden, 
Svenska kulturfonden och Kyrkostyrelsen. Insam-
lade medel ligger nu vid cirka 130 000 euro. Vår kon-
sult Linnunmaa Ab började bilda ett tjärkonsortium, 
ingå avtal och samla in medlemmarnas tjärprov samt 
definiera ämnets identitet.

Hur det står till med den inhemska tjäran har fram-
kommit väl i tidningar och tv-nyheter och det har 
även kunnat uppstå en sådan bild att saken är redan 
skött. Men det finns ännu att göra. För att rädda tjä-
ran behövs det ännu finansiering, cirka 50 000 euro. 
Medel behövs för att reda ut hälso- och miljöpåver-
kan och utarbeta registreringsdokument samt betala 
mervärdeskatt. Vi är nästan framme vad gäller våra 
mål och nu lönar det sig inte längre att stanna upp. 

Det finns en väsentlig sak som inte ännu har blivit 
klar för alla dvs. att alla tillverkare och EU-impor-
törer, som producerar tjära över ett ton (1 t) per år, 
måste göra sin egen registrering. Alla producenter 
måste således själv vara med i konsortiet som förbe-
reder registreringsdokumenten.

I samband med förberedning av registreringen fick 
vi veta att tjära görs även annanstans än i Finland. 
Finland är det viktigaste producentlandet inom EU, 
tjära produceras i små mängder dock även i Norge, 
eventuellt också i Sverige. Enligt uppgifter vi har fått 
produceras tjära i små mängder även i Slovakien, 
Rumänien och Bulgarien samt utanför EU i Ukraina, 
Serbien och Kroatien. Även i Ryssland är tjärpro-
duktion bekant även om det inte har funnits någon 
import de senaste åren.

Den överlägset största tjärtillverkaren är ändå Kina 
som har en längre tradition på tillverkning än de 
nordiska länderna. Tjärtillverkningen i Kina är så 

omfattande att den största delen av tjäran som är 
såld i Finland och de andra nordiska länderna är 
numera kinesisk.

Syftet med Leve tjära-föreningens finansiering är att 
försäkra att finska tillverkare som deltar i registre-
ringen av tjära, de som producerar tjära 1–10 ton per 
år, kunde fortsätta sin verksamhet. Tills vidare har 
det endast funnits få sådana företag. De producerar 
årligen cirka 10–20 ton tjära. Mängden räcker enligt 
beräkningar till restaurering och underhåll av spån-
tak på kyrkor och övriga historiska mål. 

Övrigt bruk av tjära täcks huvudsakligen med kine-
sisk tjära. Enligt EU-lagstiftningen hör registrerings-
skyldighet av importkemikalier till EU-exportörer, i 
det här fallet svenska företag. Enligt våra uppgifter 
ska en del av dem lämna tjärexporten. Eftersom det 
finns en vana i Finland att använda tjära till många 
ändamål kan följderna vara överraskande då hund-
ratals ton av tjära försvinner snabbt från marknaden. 
Det samma skulle hända i de övriga nordiska län-
derna och i Baltikum.

Den viktiga framtidsfrågan lyder: Skulle det vara 
möjligt att börja tillverka tjära mera omfattande i 
Finland? Tjärproduktionen är skogsbaserad bioeko-
nomi som är i starkt uppsving. Det skulle även finnas 
mera utrymme för nya aktörer på den europeiska 
marknaden om en del av den kinesiska tjäran skulle 
lämna EU-marknaden. Därutöver kan det uppfinnas 
nya användningsmöjligheter för olika sorters tjära.

Juha Pyötsiä
Ordförande för föreningen  

Eläköön terva – Rädda tjäran ry

(Läs: I den här tidningen mera information om  
kinesisk tjära, tjärans framtid och import.) 

LEDARE

REGISTRERING 
I FULL FART
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Värien taustalla – Väriteollisuusyhdistys ry

Suomalaisen	tervan	asialla

JOUTSENKAARI   
Restauro int i ja kunnostus

044-5821873 
r k j ou t s enkaa r i@gma i l . c om

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

lämpöinen hauta:
puun viisaus tiivistyy
tummaan pisaraan

Sateenkaari  
Perinnetaito Oy
Tampereentie 490
33880 LEMPÄÄLÄ
p. 010 2923 130

www.perinnetaito.fi

Sujuvat tekstit - kertovat kuvat

teija.aaltonen@apukyna.fi
timo-pekka.aaltonen@apukyna.fi

050-309 6419

www.apukyna.fi

http://www.perinnetaito.fi


 

KEMIA
Kemi

Lukuelämyksiä 
laatulehtien 
ystävälle!

*) Tilauksesi on voimassa viiden numeron ajan tutustumishintaan. Tilaus jatkuu sen jälkeen 
voimassaolevaan kestotilaushintaan (hinnat nyt: Kemia 8 nroa / 95 euroa, TTT 6 nroa / 79 euroa  
ja Uusiouutiset 8 nroa / 89 euroa), kunnes haluat lopettaa tilauksen. Kestotilauksen voi perua  
milloin vain. Tarjous on voimassa 30.6.2017 asti, ja se koskee uusia tilauksia Suomeen.

Kemia-lehti on täynnä kiinnostavia juttuja arkipäivän kemiasta, 
terveydestä ja hyvinvoinnista, yhteisestä ympäristöstämme sekä 
kemian kiehtovasta historiasta, keksinnöistä ja keksijöistä. Lehti  
on loistava lukupaketti ja mainio lahjaidea kaikille luonnon- 
tieteistä kiinnostuneille.

Työ Terveys Turvallisuus (TTT-lehti) on työhyvinvoinnin 
erikoisaikakauslehti. Sitä lukemalla saat luotettavaa tietoa ja 
hyödyllisiä vinkkejä turvallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseen omassa työssäsi ja työpaikallasi.

Uusiouutiset kertoo Suomen tiestä kohti kiertotaloutta. Lehti on 
kierrätyksen, uusiokäytön, resurssiviisauden ja materiaalitehok-
kuuden tärkein tietolähde ja alan johtava erikoislehti.

Voit tehdä tilauksesi:

•  Netissä: www.kemia-lehti.fi/terva 
Valitse haluamasi lehti (Kemia, TTT tai Uusiouutiset) ja kirjoita lisätietoja-kohtaan  
”Tervatarjous”, niin saat lehden viisi seuraavaa numeroa 29 eurolla. *)

•  Sähköpostilla: tilaukset@kemia-lehti.fi 
Kerro viestissä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja laskutusosoite, jos se on eri  
kuin tilausosoite. Kirjoita, minkä lehden haluat tilata ja viitteeksi ”Tervatarjous”.

•  Puhelimitse: 030 4246 5370 – kerro, että tilaat valitsemasi lehden tunnuksella 
”Tervatarjous”.

Nyt kaikki lehdet tutustumistarjouksena 
Eläköön terva! -lehden lukijoille:

Viisi numeroa valitsemaasi lehteä ja kaupan päälle 
lukijalahjaksi mahtava HISTORIAEKSTRA, jossa 
on Kemia-lehden herkullisimpia historiajuttuja 
vuosien varrelta. Lue Nobelin palkinnon värikkäästä 
historiasta, viinan viemistä valtiaista ja Artturi I. 
Virtasen ikimuistoisesta häämatkasta.  
Lahjan arvo 12 euroa!

Viisi numeroa 
vain 29 euroa!


