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MAALI LÄHESTYY

Pohjoisen mäntytervan rekisteröinnistä on
nyt tehty noin 70–80 %, ja aikaa olisi vielä
31.5.2018 asti. Olemme hienosti aikataulussa!
Muutamia haasteita on kuitenkin vielä jäljellä.
Euroopan unionissa on tekeillä ainakin
kolme erilaista tervan rekisteröintiä, joista
yksi on meidän pohjoinen mäntytervamme
(Nordic Pine Tar). Sen rekisteröinnin konsulttina toimii Linnunmaa Oy. Lisäksi on kaksi muuta rekisteröintiä, jotka ovat puuterva
(Wood Tar) ja mäntyterva (Pine Tar). Niiden
rekisteröintejä hoitaa saksalainen konsultti
REACheck Solutions GmbH. Tietojemme
mukaan kiinalaiset tervat ovat mukana näissä
rekisteröinneissä.
Puutervan jo tehty rekisteröinti, joka koskee todennäköisesti grillihiilten valmistuksen
hyödynnettäviä sivutuotteita, ulottuu yrityskohtaisesti 10 000 tonnin vuosituotantorajaan
saakka. Meidän rekisteröintimme kattaa vain
10 tonnin vuosituotannon yritystä kohti.
Yhdistyksessämme on aiheuttanut pientä
huolta mahdollisuus, että Euroopan kemikaalivirasto alkaisi jälkeenpäin yhdistellä rekisteröintejä. Siitä saattaisi aiheutua lisäkuluja.
Tosin puutervan laaja rekisteröinti koskee
todennäköisesti lehtipuutervaa. Toisaalta se
voisi myös mahdollistaa joidenkin meidän
rekisteröintitietojemme myynnin mäntytervakonsortioille.
Toinen jäljellä olevista haasteista on se,
että tällä hetkellä rekisteröinnissämme on
vain perinteistä tervahaudassa poltettua tervaa. Yritämme yhä löytää myös metallitan-

kissa poltettua retorttitervaa, jotta saisimme
myös sen mukaan rekisteröintiin. Toivomme
pikaisesti mukaan valmistajan, joka tuottaa
yli yhden tonnin tervaa vuodessa ja joka voisi toimittaa tervastaan näytteen aineen identiteetin määrittelyä varten. Vaikka retorttitervasta aiheutuisikin lisäkuluja, sen myötä
syntyisi kattavampi aineen identiteetin määrittely. Siitä olisi paljon hyötyä jatkossa, koska retorttitervaa valmistetaan varmasti myös
tulevaisuudessa.
Kolmas haaste on rekisteröijien vähäinen
määrä. Mukana on tällä hetkellä vain kolme
maamme suurinta hautatervan valmistajaa.
Toivomme pohjoisen mäntytervan konsortioon uusia jäseniä, vaikka lisäjäsenet nostavat hieman hankkeen kustannuksia. Asialla
on kiire, sillä viimeisen rekisteröintivaiheen
esirekisteröintiaika päättyy jo 31.5.2017. Tervan valmistajien tulisikin ilmoittautua Linnunmaa Oy:lle toukokuun loppuun mennessä, jotta he pääsisivät automaattisesti mukaan
samaan rekisteröintiin. Muussa tapauksessa
heidän pitää hoitaa asia tiedustelun kautta
Euroopan kemikaalivirastossa.
Joka tapauksessa rekisteröintihankeemme
on nyt loppusuoralla, ja ainakin näiden jo nyt
mukana olevien toimijoiden tervan valmistus
pelastuu. Eläköön terva!

Juha Pyötsiä
Eläköön terva ry:n
puheenjohtaja
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Kevät toi, kevät toi
tervaajan

Gallen-Kallelan museo

Esko Puhto ja Jouni
Eklund tervasivat
Gallen-Kallelan museona
toimivan Tarvaspään
kattoa Espoossa kesällä
2016. Tervaa kului 300
litraa kahden urakkapäivän aikana.

Harva meistä tuntee olonsa kotoisaksi kaltevalla katolla, saati viettää
työuransa sellaisilla. Katontervaaja Esko Puhto on elementissään, kun kevätaurinko paistaa ja paanukatto saa mustan hunnun tuoreesta hautatervasta.
puolella ja jatkuu syksyn yöpakkasiin
asti. Yrittäjä seuraa sääennusteita tarkasti, sillä työntäyteisen kesäkauden
katkaisevat vain sadepäivät.
Tervaajan suosikki on sama kuin
monen muun suomalaisen, lämmin ja
aurinkoinen keskikesän päivä.
”Paanut ottavat tervan parhaiten vastaan lämpimällä säällä. Silloin tehdään
pitkää päivää ja tulee sellainen vapauden tunne.”
Paanukattoihin sopii Puhdon mukaan ainoastaan hyvä suomalainen
hautaterva. Sitä hän tilaa Topi Hakkaraiselta Saarijärveltä ja Reijo Tyniltä
Taivalkoskelta.
Katontervaajan ei kannata laistaa
työturvallisuudesta. Osa kohteista
hoituu nostureilla, mutta jyrkimmillä
pinnoilla työskennellään turvaköysien
varassa.
”Alkuaikoina sitä vähän mietti, miten köydet kestävät, mutta ei enää”, 30

vuotta työkseen tervannut Puhto kertoo. Jyrkimmät katot miellyttävät häntä eniten, koska niillä voi varata reilusti
köysiin.
”Loivempi käy enemmän seljälle.”
Tervaajan vapaa-aika koittaa talvella,
mutta ei yrittäjä malta silloinkaan levätä laakereillaan.
”Talvisin teen kattopaanuja seuraavaa kesäkautta varten. Tervaus on päätyöni, mutta kunnostan myös kattoja,
jos aikaa jää.”

Tulossa ohjeet
katon tervaukseen
Kotimaista mäntytervaa tarvitaan noin
kolmensadan paanukatteisen kirkon ja
tapulin sekä monien muiden kulttuurirakennusten suojaukseen. Kirkkohallitus ja Museovirasto työstävät parhaillaan ohjeita katon tervaukseen.
Yliarkkitehti Antti Pihkala Kirkko-

Wikimedia

”Mä katolla ylimmällä, oon Harjulan
seljänteen, niin kauas kuin silmään
siintää, nään järviä lahtineen…”
Mukaelma Pirkanmaan maakuntalaulusta sopii mainiosti kauhavalaisen
Esko Puhdon hyräiltäväksi, kunhan
kesäkauden ensimmäinen urakka pääsee vauhtiin. Tehtävänä on tervata Kangasalan komean kivikirkon ja taivaisiin
kurkottavan kirkontornin paanukatot.
”Tervattavaa pinta-alaa on noin 2 200
neliömetriä. Tervaa tarvitaan puolesta
litrasta vajaaseen litraan neliötä kohden katon kunnosta ja oloista riippuen”,
kokenut katontervaaja kertoo.
Pohjoispuolella terva kestää pidempään kuin aurinkoisella eteläpuolella.
”Eteläpuolen katoilla tervaus saatetaan uusia esimerkiksi viiden vuoden ja
pohjoispuolella kymmenen vuoden välein. Kangasalalla tervaamme eteläpuolen toistamiseen jo tulevana syksynä.”
Tervauskausi alkaa toukokuun alku-

1760-luvulla valmistuneen Kangasalan kivikirkon paanukatto saa alkukesästä uuden tervan. Tervattavaa pinta-alaa on noin 2 200
neliömetriä.
1/2017

5

Turvaköydet varmistavat
tervaajan työturvallisuuden jyrkillä katoilla.
”Parasta työssä on oma
vapaus”, Esko Puhto sanoo.

hallituksesta kertoo, että ohjeen on tarkoitus auttaa sekä tervaustyön tekijöitä
että työn tilaajia.
”Ohjeissa kuvataan esimerkiksi, millaisia taustatietoja tarvitaan, mitä tervaa katolle käytetään ja miten terva esikäsitellään. Yksinkertaisen tuntuisessa
työssä on monta huomioon otettavaa
asiaa.”
”Työn suorituksen lisäksi tarkastellaan valmisteluvaihetta ja valvontaa.
Paanukattojen tervaukseen myönnetään seurakunnille avustuksia, ja yleisohje auttaa myös urakka-asiakirjojen
laadinnassa.”
Alan toimijat ja seurakunnat ovat
vuosien mittaan keränneet tietoa tervaustavoista ja toivoneet yhtenäistä
ohjeistusta. Restaurointimestari Erkki
Hiipakka, konservaattori Risto Holopainen ja yliarkkitehdit Martti Jokinen ja Antti Pihkala aloittivat ohjeen
valmistelun kuutisen vuotta sitten.
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”Kokeiluvaiheen jälkeen on tullut
aika jakaa hyviksi havaitut tervausmenettelyt paanu- ja lautakattojen omistajille ja alan toimijoille”, Pihkala kertoo.
Tulevaa tervausohjetta ovat koonneet
myös rakennuskonservaattori Jani Puhakka ja intendentti Anu Laurila Museovirastosta.
Kuvitettu ohje sopii ammattilaisten
lisäksi tee se itse -tervaajien apuvälineeksi. Ohje on tarkoitus julkaista
alkukesän aikana Kirkkohallituksen
yleiskirjeenä, mahdollisesti myös
Museoviraston ohjekorttina. Ohjeet
löytyvät valmistuttuaan osoitteesta
www.sakasti.fi > Yleiskirjeet.

Alalle toivotaan
uusia ammattilaisia
Ohjeen tekijät toivovat katontervaajien ammattikunnan vahvistuvan Suomessa.

”Tervaajia on vain kourallinen, eikä muutama ammattilainen ehdi joka
paikkaan hyvän tervaussään aikana”,
Pihkala sanoo.
”Koko terva- ja tervausala on supistunut huolestuttavasti kaikissa Pohjoismaissa. Alalle tarvitaan lisää toimijoita
ja heille koulutusta ja verkostoitumista.”
Myös Esko Puhto on huomannut,
ettei alalle ole tungosta.
”Onhan tämä työ aika likaista, korkealla tehtävää ja kausiluontoista. Tuttu yrittäjä on pestannut monena kesänä
romanialaista apuväkeä.”
Puhdolla on sesongin aikana apunaan yksi tai kaksi työntekijää. Alkavana kesänä yrittäjää työllistävät neljän
kirkon ja parin tapulin katontervaukset; enempää ei varauskalenteriin mahdu.
Miten tervaajaksi voi opiskella?
”Tervaamista ei opeteta missään op-

Gallen-Kallelan museo

Pelastetaan terva
– Rädda tjäran

pilaitoksessa, vaan työn oppii tekemällä. Parasta olisi päästä oppilaaksi kokeneelle tervaajalle”, Anu Laurila sanoo.
Esko Puhdon suunnitelmissa on kavuta katoille vielä seitsemänä kesänä.
Sitten on aika siirtyä eläkkeelle ja jättää
tervaaminen nuoremmille.
”Mielelläni opastaisin, jos sopiva oppilas löytyisi.”
Anu Laurilan mukaan myös tervanpolttotaitoja tulisi pitää ammattimaisesti yllä, jotta hautatervaa olisi jatkuvasti tarjolla.
”Esimerkiksi yhdistykset polttavat
jonkin verran tervahautoja, mutta
työkseen tervaa tuottavia on kovin vähän.”
”Suomessa olisi vielä tilaa ainakin
yhdelle ammattimaiselle tervantuottajalle”, Antti Pihkala vahvistaa.
Leena Laitinen

Eläköön terva ry:n
yhteisöjäsenet
toukokuussa 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AARRE – Lehti metsästä
Conralex Oy
Hautaterva.net
Kemia-lehti
Frantsilan Luomuyrttitila
Lentiiran lomakylä
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 ry:n jäseneksi voi
liittyä osoitteessa www.pelastetaanterva.fi > Yhdistys.
Jäsenmaksut 2017: yksityishenkilöt
20 euroa, yhteisöjäsenet 200 euroa.
Timo-Pekka Aaltonen
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KOKOUS

Eläköön terva ry

VUOSIKOKOUS
29.5. kello 17, Helsingissä

Tarkempi paikka ja saapumisohjeet 17.5. lähtien www-sivulla
pelastetaanterva.fi/yhdistys.html
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Säännöt ladattavissa osoitteessa:
http://pelastetaanterva.fi/dokumentit/saannot.pdf
Samat tiedot ja asiakirjat saa halutessaan myös yhdistyksen
sihteeriltä: Timo-Pekka Aaltonen, tp@apukyna.fi, 050-3638641,
Aholantie 186, Kisko.

Eläköön terva!
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Suomalaisen tervan asialla

Frantsilan Luomuyrttitila
Kotimaiset terveys- ja kauneustuotteet luonnolliseen
hyvinvointiin vuodesta 1981.
www.frantsila.com

www.linnunmaa.fi

Topi Hakkarainen
puh. 050 327 8783
info@hautaterva.net

Laadukkaita
tervatuotteita
rakentamiseen
sekä
elintarvikkeiksi.
Lentiiran terva | 044 0154 179 | www.terva.fi

Restaurointi ja kunnostus

JOUTSENKAARI
044-5821873
rkjoutsenkaari@gmail.com
Joutsenkaari

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

www.perinnetaito.fi

www.viikinkiajanlaiva.fi

1/2017
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TERVAPERINNE TALTEEN

Tervan asialla

Runoileva hirsiveistäjä
Kun järeä hirsi yhdistyy tuoksuvaan tervaan,
ollaan suomalaisen perinteen ytimessä.
”En silti sulje kiinalaisen tervan käyttöä kokonaan pois. Se voi toimia ihan
hyvin. Käyttökohde määrittelee tulosta. Massiivipuu rakoilee pinnasta herkemmin, joten sienikasvusto voi päätyä kasvamaan tervan alta ihan pienen
halkeamankin kautta. Jokin paremmin
sääsuojattu kohde voisi soveltua hyvinkin kiinalaiselle tervalle.”

Tervanpolttajaksi
tarpeesta
Nykyään aidon hautatervan löytyminen alkaa olla kiven alla. Monet tervahautojen polttajat ovat jo ikäihmisiä,
tai hautoja sytytetään lähinnä harrastukseksi ja viihteeksi vaikkapa urheiluseurojen ja kyläyhdistysten voimin.
”Sain mainitsemani hautatervan iäkkäältä valmistajalta, joka epäili ehkä
yhden haudan vielä polttavansa. Hän
on ollut tervahaudoilla mukana 30-lu-

Tuomas Kyngäs

”Olen törmännyt tervan käyttöön
hirsiveiston myötä. Aikoinaan tervasin
kaivopuuta tervalla, jonka alkuperästä
pakkausmerkinnät eivät kertoneet
mitään. Jonkin ajan kuluttua rupesin
ihmettelemään käsittelyn heikkoa tulosta: tervattu kaivopuu kasvoi sieniä”,
puuskahtaa Oulun ja Pudasjärven tienoilla toimiva metsuri Tuomas Kyngäs.
Tervauksen yllättävä toimimattomuus jäi vaivaamaan mieltä. Kyngäs
etsi selvennystä kääntymällä VTT:n
puoleen, jolloin selvisi, että terva oli
kiinalaista alkuperää.
”Epäonnistunut tervaus siivitti etsimään parempaa tavaraa. Pohdiskelin
ja filosofoin, että perinteisessä hautatervassamme saattaa olla luonnostaan
suoja-aineita, joita ilmastomme ja säärasituksemme puunsuojaukselta vaatii. Aineita, jotka ovat syntyneet omien
mäntyjemme kehityksessä juuri meikäläisiin olosuhteisiin sopiviksi.”

vulta saakka. Harkitsen nyt vakavasti
ryhtyväni tervanpolttajaksi, jotta saisin
ainakin omat tervatarpeeni varmuudella täytettyä myös tulevaisuudessa.”
Kyngäs työskentelee sivutoimisesti
metsätöissä, kuten taitavalle hirsiveistäjälle sopiikin. Raaka-aineet katsellaan
tarkalla silmällä. Tervataudin kohteeksi
joutunutta puuta voisi samalla kerätä
tervan valmistuksen raaka-aineeksi.
Kantojen käyttö olisi myös mahdollista,
mutta niitä on huomattavasti työläämpi
puhdistaa maa-aineksesta ja pilkkoa.
Pudasjärvelle nouseva oma ”tervanpolttolaitos” voisi olla millainen tahansa, tervahauta tai metalliastia tai peräti
molemmat. Kyngäs kaavailee ottavansa myös tärpätin talteen, jonkinlainen
jäähdytysjärjestelmä on mielessä.

SUON YLITYS
aamulla ongelle mieleni halasi
säätäkin selailin, sataisiko
hyllyltä vapani kaivoin ja suukon
sille annoin; moiskis!
”vapaseni, tänään on meidän päivä”
kävellessä hyräilin: ahvenia, ahvenia,
savulla ja voissa pannulla
mielikuvilla näin viiletin
matkaa taivutin
ja vahingossa varomaton olin
ryötän suon ylityksessä
kuului vain plumps!
kun loppui kengän kantopinta
ja sammalen juuria alhaalta päin näin
vapaa silti ylhäällä pidin ettei kastuisi
ja sillä kai taivasta tavoittelin
hetken luulin
sinne meni elämä juuri
suuri oli hetki kun pinnalle
pulahdin suu ja nenä täynnä sammalta
ja rahkan välistä röhisin, happea hörpin
yskin ja köhin koko suon silmällä

Järeää ja komeaa
jälkeä. Tuomas Kyngäs
taitaa hirsiveiston.
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piti ahven suomunsa, saapas veden
kun täyteen jäivät
27.10.2015
Tuomas Kyngäs

Hirsirakennus on saanut pintaansa hautatervan koesävytyksiä.

”Viime kesääni kuului tervamaalin tekoa ja koevedoksia. Koesävytykset olivat talven armoilla ulkohuussin seinässä. Etenkin tervan
värjäys mustikoilla vaikutti erottelevan siveltäessä puun syyt enemmän lasyyriksi.”
Sävytyksissä Kyngäs käytti vajaan ruokalusikallisen pigmenttiä
mutta huomasi tervan sävyttyvän
turhankin herkästi. Reseptit täytyykin jatkossa tehdä grammamitoilla, jos haluaa sävyjen säilyvän samoina uusien tervamaalien
teoissa.
Kyngäksen mielestä perinteisen
hautatervan käsiteltävyys ja väri
ovat miellyttävämpiä kuin metallitynnyritervassa. Astiaterva on
tummempaa, jopa mustaa, joten
sävytys on erilaista.
Vastikään koesävytyksiä hiihdellen katsomassa käynyt Kyngäs
ilahtui näkemästään.
”Sävyt olivat seinissä kuin olisi
juuri vedetty. Seinän suunta on
suoraan länteen, eli aurinko paahtaa koesävyihin kuumimmin. On
myös etelä-länsirinnettä ja kangasmaasto, joten lämpötila nousee
kuumaksi auringossa. Tervamaalista hankin lisää kokemusta, kun
jatkan reseptikokeiluja kesällä”,
mies myhäilee.

Teija Aaltonen

sininen hetki puhkaisee pimeän valoksi
ulkona yökuura helisyttelee valkoista
ja pakkanen kurkistaa ikkunan takaa
liiteri piilottelee pimeää alleen
lintulauta pitelee pysähtyneisyyttä paikallaan
kävelen uunin luo, raapaisen tulitikun
ja istutan tulen tuohen nurkkaan
peittelen uuniin puita
se on poissa, sininen hetki
ehkä illasta näkisin sinut taas
kun matkallasi vedät pimeän valon ylle
5.11.2016
Tuomas Kyngäs

Kuvat: Tuomas Kyngäs

Tervamaalin
teossa

”Kaipaan lisätietoja etenkin tervan haudutuksen lämpötiloista ja
tärpätin talteenoton jäähdytyksen
lämpötiloista. Asiaan vihkiytyneet
saisivat mielihyvin ottaa minuun
yhteyttä. Tavoitteenani ei ole puhdas tärpätti vaan tervan ohenteeksi
käypäinen.”
Kokeneiden ja aloittelevien tervanpolttajien saattaminen yhteen
olisi Kyngäksen mielestä erittäin
tärkeää, jotta perinnettä saadaan
siirrettyä eteenpäin. Se helpottaisi
oman tervanpolton aloitusta merkittävästi.

Vasemmalla alhaalla kullanruskeat hirret on käsitelty pelkällä hautatervalla. Niiden yllä
sävytyksiä. Oikealla alhaalla on mustikkasävytys.
1/2017
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Sukellus tervatarinoiden tynnyriin, osa 3:

Tervaa, höyheniä
ynnä muuta
Työtehtäviini Eläköön Terva!
-lehden toimittajaharjoittelijana
kuuluu myös elämän varjopuolien valottaminen. Toistaiseksi
lehtemme on keskittynyt tervan
ihmeitä tekeviin vaikutuksiin
– paanukatoista kurkkupastilleihin. Tämä artikkeli sen sijaan
keskittyy tervan käyttöön
kurinpidon ja häväistyksen
välineenä.
Ernst F. Hendersonin mukaan (1896)
varhaisin maininta tervasta ja höyhenistä löytyy Englannin kuninkaan
Richard Leijonamielen (1157–1199)
pyhiinvaeltajille antamasta käskystä:
“… a thiefe or felon that hath stolen, be-

ing lawfully convicted, shal have his head
shorne, and boyling pitch poured upon
his head, and feathers or downe strawed
upon the same… “.
Rikollisen pää siis tuli ajella paljaaksi
ennen kuin sille valeltaisiin kiehuvaa (!)
tervaa ja luomus viimeisteltäisiin untuvilla. Näin tehtiin, jotta rikollinen varmasti tunnistettaisiin ja voitaisiin seuraavassa satamassa karkottaa laivasta.
Logiikka on tämä: varkauden tähden
ei yhtä vahvaa käsiparia kannattanut
vaarallisen merimatkan aikana sulkea
tyrmään, mutta tekijä oli toisaalta jälkeenpäin jollakin tavalla tunnistettava.
Ja molempia tarvikkeita, tervaa ja merilintujen untuvia, oli laivoissa valmiiksi saatavilla.
Keskiajalla vihollisten niskaan kaadettiin linnan muurilta kaikenlaista –
kaiketi myös tervaa. Entä höyhenet?

Tästä ei dokumentteja tähän hätään
löytynyt. Mutta Amerikan vallankumouksen aikaan tervaus ja höyhennys
on ilmeisesti ollut laajasti molempien
osapuolten käytössä.
Ja samaan aikaan kansa kapinoi
virkamiehiä vastaan. Kohteena olivat usein tulliviranomaiset, mistä voi
päätellä, että käytäntö oli tuttu erityisesti merimiehille. Toisinaan rangaistua myös ajelutettiin tai kannettiin
parrulla läpi kaupunkien. John Malcolm (k. 1788) tervattiin jopa kahdesti.
Maurice de Bevere (1923–2001) eli
Morris on Lucky Luke -teossarjassaan
kuvannut useita tapauksia, joissa tervatuiksi joutuivat monet Villiin Länteen uskaltautuneet arkajalat sekä tietysti kovaonniset Daltonin veljekset.
1800-luvun tunnetuin tapaus löytyy
kuitenkin Samuel Langhorne Cle-

Wikipedia
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Pixabay

Rikollisen pää
tuli ajella paljaaksi
ennen kuin sille
valeltiin kiehuvaa
tervaa ja luomus
viimeisteltiin
untuvilla.

Ei aivan, mutta melkein. Anni Swan
(1875–1958) liippaa melko läheltä. Tervapöpö-sadun Kettu Repolainen: ”…
otti tervaa ja sekoitti siihen vähän tärpättiä. Sitten hän muovaili ihmeellisen
ukon, jolle hän antoi nimen Tervapöpö.”

Timo-Pekka Aaltonen

mensin (1823–1910) eli Mark Twainin Huckleberry Finnin seikkailuista,
missä väkijoukko tervaa ja höyhentää
kiertävät estraditaiteilijat ’kuninkaan’
ja ’herttuan’. Heidän näytöksensä anti
’kuninkaallisine ihme-eläimineen’ ei
kaiketi ollut vastannut yleisön odotuksia ja maksettua pääsymaksua.
Asiasta toiseen: me suomalaiset uskomme vahvasti, että kulkurin elämästä täysin siemauksin nauttivalla
Huckilla olisi sukunimensä mukaiset
suomalaiset juuret – viittavathan hänen isänsä elintavat vahvasti siihen
suuntaan. Kun nyt satun tässä Googlen
uumenissa jo olemaan, niin kaivelenpa tätäkin asiaa hieman. Jonkunlainen
vahvistus löytyy yllättävältä taholta:
Kirjailijamestarin pikkuserkku Cyril
Clemens (1902–1999), väitti kuuluisan sukulaisensa olleen Sibelius-fani.
Tämä toinen Clemens lähetti Ainolaan
peräti 76 kirjettä ja korttia ja kutsui
Siban perustamansa Mark Twain -seuran kunniapuheenjohtajaksikin.)
Löytyykö suomalaisesta kirjallisuudesta esimerkkejä tervasta ja höyhenistä?

Malttinsa menettävä Jänis Vemmelsääri
takertuu tervapöpöön auttamattomasti
kiinni. Miten Vemmelsääri pääsee pinteestä? Saadaksesi selville sadun jännittävän loppuratkaisun voit etsiä tämänkin kirjan kirjastosta (tai netistä), ellei
se nyt satu hyllyssäsi jo olemaan.
Lisäksi Mikko-Pekka Heikkisen
(1974–) kirjasta Nuorgamin Alkon
tuho löytyy kuvaus kahdesta nuoresta miehestä, joille määrättiin synkkä
rangaistus (muistaakseni puutteellisesta Lappiin ja eränkäyntiin liittyvän
perinnetiedon hallinnasta): heidän tuli
rakentaa tervahauta, valmistaa tervaa,
valella itsensä sillä ja kieriskellä metsän
kuntassa.
Perinne siis elää, mutta onneksi viime
aikoina entistä humaanimmin: kesällä
2016 Kaakkois-Suomen liikenteessä
kummasteltiin tervattua ja höyhennettyä Datsunia. Ja varsin tuore uutinen
Saksasta kertoo, että tuntemattomaksi
jäänyt tekijä on Saarbrückenissä tervannut ja höyhentänyt kaksi tienvarren
peltipoliisia.
Ilkka Pollari
1/2017
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Vaakunat kert

Vaakunat ovat kuntien
tunnuksia, joihin kiteytyy
seudusta jotain olennaista.
Terva näkyy monen
vaakunan kuvakielessä.
1940-luvun lopun kunnallislaissa
määrättiin, että jokaisen Suomen
kunnan piti saada oma vaakuna.
Suunnittelijoiksi värvättiin joukko
taidokkaita heraldikkoja. Erityisen
paljon vastuuta saivat kolme suurta
eli Gustaf von Numers, Olof Eriksson ja Ahti Hammar.
Luvassa oli mittava tehtävä, johon
paloi aikaa lopulta parikymmentä
vuotta. Urakka ei ollut helpoimmasta päästä, sillä kuntia oli kaikkiaan
466 kappaletta. Jokaisesta kunnasta
haluttiin kertoa visuaalisen tunnuksen myötä jotakin ytimekästä ja
olennaista, sillä vaakunan on edustettava tunnusmerkkinä yhteisöään.
Kun viimeisinkin eli Kempele
sai oman vaakunansa marraskuussa 1969, kunnallislain velvoittama
tavoite oli täytetty esimerkillisesti.
Esimerkiksi tanskalainen heraldikko Sven Tito Achen on kuvaillut
suomalaista kunnallisheraldiikkaa
maailman parhaaksi.
Tervakuvaston päätymistä monen
kunnan vaakunaan ei sovi ihmetellä, sillä terva oli Suomen kemianteollisuuden pioneeri ja vientikaupan kirkas tähti 300 vuoden ajan.
Lisäksi monen kunnan vaakunassa
on esillä metsään tai tulenlieskoihin
liittyvää kuvitusta, mutta vaakunaselitys ei mainitse yhteyttä tervaan,
vaan kyse voi olla esimerkiksi viittauksesta kaskenpolttoon.
Kuntavaakunoiden kulta-aika
sammui kuntaliitosten myötä, ja
vaakunoita jäi pois käytöstä. Moni
hieno heraldiikan helmi on siirretty
syrjään pölyttymään. Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kotiseutuliitto
ovatkin ehdottaneet, että lakkautettujen kuntien vaakunoita käytettäisiin paikallisidentiteettiä vahvistavina kotiseutuvaakunoina.
Perinteet luovat vankan perustan,
kun paikallisidentiteettiä vahvistetaan. Vaakunoissa paikalliset tervaperinteet ovat esillä ja esimerkkiä
antamassa parhaalla näköalapaikalla. Ne kannustavat pitämään tervaperinnettä elossa ja välittämään sitä
yhä uusille sukupolville.
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Vaakunat: Wikimedia

Vaakuna on heraldiikan väri- ja sommittelusääntöjä noudattaen kuvioitu
kilpi, jota henkilö tai yhteisö käyttää
tunnuksenaan. Sen sisällön määrää
pysyvästi ja tarkoin vaakunaan kuuluva sanallinen vaakunaselitys, vaikka
vaakunan ulkoasu eri tilanteissa vaihteleekin. Esimerkiksi Suomen valtiovaakunan sisältö on pysynyt muuttumattomana, vaikka eri aikakaudet ja
tyylisuunnat ovat muokanneet kuvaa.

Kokkola

Pixabay

Teija Aaltonen

Mikä on vaakuna?

Vaakunan selitys: ”Kultakentässä kyljellään
musta tervatynnyri, jonka tapinreiästä ja
pohjista lyövät punaiset tulenlieskat”. Kuvio
kertoo seudulle merkittävästä tervanpoltosta ja tervakaupasta. Vaakunan suunnittelivat vanhan vaakunan pohjalta Olof
Eriksson ja Into I. Suominen.

Paltamo
Vaakunan selitys: ”Kultakentässä hirsittäin,
alatusten, kolme mustaa tervavenettä tynnyreineen.” Nykyisen Paltomon seuduilla
tervahaudat savusivat jo 1600-luvulla, ja
kaupankäynti kiihtyi huippuunsa 1800luvulla. Vaakunan on suunnitellut Gustaf
von Numers.

Hyrynsalmi
Vaakunan selitys: ”Hopeisessa kentässä sininen aaltokoroinen paalu, jossa kultainen
tervatynnyri.” Tervanpoltto oli muinoin
seudun tärkein elinkeino. Vuonna 1924 rakennettu Löytöjoen terva- ja tärpättitehdas
eli niin sanottu Hallan Ukon tervauuni sijaitsee Hallan tilan naapurissa Löytöjoen varressa. Restauroitu tehdasalue on matkailunähtävyys. Vaakunan on suunnitellut Aarno
Liuksiala.

ovat tervan tarinaa

Kuortane

Kuhmo

Vaakunan selitys: ”Aaltokoroisesti katkoinen
hopea-sininen kilpi, jonka yläkentässä kolme
nousevaa punaista liekkiä ja alakentässä
uiva hopeinen kuha.” Liekit viittaavat tarinaan Kuortaneenjärven palosta, josta kansa
kertoo kahta tarinaa. Ensimmäisen mukaan
järven länsirannalle oli varastoitu kuljetusta odottavia tervatynnyreitä. Varastossa
syttyi tulipalo, palava terva valui ojia pitkin
järveen. Vaakunan on suunnitellut Ahti

Vaakunan selitys: ”Mustassa kentässä kolme
kultaista kuusta asetettuina 2 + 1.” Aihe
kuvaa seudun erämaaluontoa, pohjaväri voidaan tulkita tervanmustaksi. Vaakunan on
suunnitellut Olof Eriksson.

Hammar.

Alavus, vanha vaakuna
Utajärvi
Vaakunan selitys: ”Vihreässä kentässä hopeinen aaltokoroinen vastapalkki, jossa
musta tervavene.” Vaakunan aihe viittaa
tervanpolttoon ja tervakauppaan Oulujokea pitkin. Vaakunan on suunnitellut Olof
Eriksson.

Vaakunan selitys: ”Kultakentässä seisova
karhu pidellen molemmin käsin päänsä yläpuolella pitkällään olevaa tynnyriä, jonka
ylälaidassa olevasta tapinreiästä nousee
liekki; kaikki mustaa, paitsi karhun varukset
ja tynnyristä nouseva liekki punaiset.” Vaakuna viittaa seudulla harjoitettuun tervanpolttoon. Vaakunan on suunnitellut Matti
Visanti.

Uusikaarlepyy
Vaakunan selitys: ”Sinisessä kilvessä pystyyn asetettu kultainen tervatynnyri, jonka
kannesta ja molemmista sivuista kultaiset,
punakielekkeiset tulenlieskat lähtevät.”
Kuvan innoituksena on ollut tervakauppa,
joka oli merkittävä tulonlähde Pohjanmaan
satamakaupungeille 1600–luvulta alkaen.
Aihe on peräisin vuonna 1620 vahvistetusta
kaupunginsinetistä, vaakunan on piirtänyt
uudelleen Gunnar Clément.

1/2017
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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 lehteen, ja osa voidaan julkaista pelastetaanterva.fi-verkkosivuilla.

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”.

Etsi reitti
sokkelon
läpi.

Lastenpalstalle lähetetyt aineistot
jäävät Eläköön terva -yhdistykselle kaikin oikeuksin.

Isoisän tarinoita: Tervatynnyreitä
Talvi alkaa kohta väistyä. Päivällä jo
aurinko lämmitti ja vesi tippasi räystäistä, mutta ilta oli pimeä ja pakkanen kiristyi yöksi. Uunin kylki hohkasi lämpöä mökkiin.
Tervatonttuja istuskeli Tervasoihdun perheen kotimökissä. Kyläläiset
olivat tulleet kuuntelemaan, kuinka
Toivon isoisä kertoili tarinoita tervasoutumatkoiltaan ja maailmalta.
Toivo, Seppo ja Silja istuivat lattialla
isoisän jalkojen juuressa. Pikku Emmi
oli kivunnut isoisän syliin.
– No niin lapset, isoisä aloitti. – Nyt
saatte arvata: Kuinka monta tynnyriä
tervaa Suomesta viedään parhaimmillaan ulkomaille vuodessa?
– Kymmenen? pikku Emmi arvasi.
– Hö, yhteen tervaveneeseenkin
mahtuu enemmän, Seppo tuhahti. –
Vietäisiinkö kolme tuhatta tynnyriä?
Vanhemmat tervatontut hymyili16
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vät pikkutonttujen arvauksille. Toivo
oli nähnyt Tervahovin ja ajatteli niitä
kaikkia tynnyreitä, joita oli siellä nähnyt.
– Voisiko se olla kymmeniä tuhansia? Toivo arvasi.
– Vieläkin enemmän, isoisä kertoi.
– Parhaina vuosina Suomesta on viety ulkomaille jopa kaksisataa tuhatta
tynnyriä tervaa!
Lapset henkäisivät kunnioittavasti
ja koettivat kuvitella sellaisen määrän
tervatynnyreitä.
– Jos yhteen tynnyriin mahtuu 125
litraa tervaa, Silja laski. – Niin silloinhan tervaa on viety ulkomaille siis…
sitähän on viety yli kaksikymmentä
miljoonaa litraa!
– Niin on, isoisä sanoi. – Ajatelkaa,
mitä kaikkea sillä määrällä tervaa on
maailmalla tervattu: Kokonaisia laivastoja, talojen kattoja, veneitä, köy-

siä, kalaverkkoja, työkaluja ja rekiä…
ja kaikki se suomalaisella tervalla.
Tervaa ei turhaan sanota Pohjolan
mustaksi kullaksi. Terva, jonka me
poltamme täällä kotimetsässä myydään Tervahovissa tervaporvareille ja
viedään ulkomaille. Niillä rahoilla me
ostamme kotikylään tarvikkeita kaupungista. Ja meidän tekemällämme
tervalla tervataan ehkä myöhemmin
vaikkapa laiva Englannissa. Laiva, joka seilaa valtameren ylitse etsimään
uusia maailmoja.
Pikku tontut kuuntelivat isoisää
silmät suurina. He kuvittelivat, kuinka kotikylässä poltettu terva matkasi maailmalle. Vielä yölläkin lapset
näkivät unta suomalaisella tervalla
tervatuista laivoista, jotka seilasivat
maailman ääriin.
Kirjoittanut
Päivi Honkakoski

10-vuotias Toivo Oulusta on
piirtänyt tervatonttuja rakentamassa tervahautaa. Mitä eri
eläimiä löydät kuvasta?

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

TervatonttuToivo.fi

LEDARE

				

MÅLET NÄRMAR SIG

Nordisk tjärregistrering har framskridit så att
cirka 70–80 % står klart och det finns tid för registrering ännu till 31.5.2018. Tidtabellen håller
bra men några utmaningar återstår fortfarande.
Inom Europeiska unionen är det minst tre olika
tjärregistreringar på gång varav den ena är vår
Nordiska talltjära (Nordic Pine Tar). Konsulten
för den här registreringen är Linnunmaa Oy.
Därutöver finns det två andra registreringar som
är Trätjära (Wood Tar) och Talltjära (Pine Tar).
De sköts av tyska konsulten REACheck Solutions
GmbH. Enligt våra uppgifter är kinesiska tjäror
med i dessa registreringar. Åtminstone den redan
slutförda registreringen av trätjära, som sannolikt
gäller biprodukter använda för grillkolsproduktion, sträcker sig upp till en årlig produktionsgräns på 10 000 ton per företag. Vår registrering
täcker ju endast en årsproduktion på 10 ton per
företag. I föreningen har vi varit lite oroliga över
eventuella tilläggskostnader ifall Europeiska
kemikaliemyndigheten börjar efteråt kombinera registreringar. En omfattande registrering av
trätjäran gäller dock sannolikt lövträdstjära. Å
andra sidan kan det också möjliggöra försäljning av några av våra registreringsuppgifter till
talltjärakonsortier.
Den andra utmaningen vi har haft gäller det
faktum att vi har i vår egen registrering enbart
tjära som är producerat med traditionell tjärdal.
Vi försöker fortfarande ännu hitta retorttjära som
är gjort i en ”metalltank” för att vi skulle få även
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den med i registreringen. Vi skulle därför snabbt
behöva med en tillverkare som producerar över
ett ton tjära per år och som kunde ge ett prov för
att definiera ämnets identitet. Även om detta förorsakar tilläggskostnader så skulle vi få en mera
omfattande identitetsbeskrivning av ämnet. Vi
skulle säkert ha nytta av det i framtiden eftersom
retorttjära produceras säkert också i framtiden.
Som tredje utmaning skulle jag framhäva det
låga antalet registrerade. Vi har för tillfället endast tre tjärproducenter som dock är de största
tillverkare av daltjära i vårt land. Vi önskar trots
det nya medlemmar till det nordiska talltjärakonsortiet även om flera medlemmar ökar lite på projektkostnaderna. Det finns kort om tid eftersom
förhandsregistreringen av det sista registreringsskedet slutar redan 31.5.2017. Tjärproducenter
borde också anmäla sig till Linnunmaa Oy fram
till slutet av maj så att de automatiskt skulle komma med i samma registrering. Annars måste de
sköta ärendet via förfrågan i Europeiska kemikaliemyndigheten.
I alla fall är vårt registreringsprojekt nu på
slutrakan och tjärproduktionen för åtminstone
de aktörer som är redan med blir räddad. Leve
tjäran!
Juha Pyötsiä
Ordförande för föreningen
Eläköön terva ry

Uula Roslagin Mahonki valmistetaan aidosta
tervasta ja keitetystä pellavaöljystä.
Valitse puupinnoillesi täysin hengittävä ja luonnollinen
vaihtoehto ja nauti tervantuoksuisista maalaushetkistä!

Suomalaisen tervan asialla
SUOMALAISTEN
KEMISTIEN
SEURA
www.suomalaistenkemistienseura.fi

KEMIA

Kemi

www.kemia-lehti.fi

UULA.FI

PERINTEISET LUONNONMAALIT

Sujuvat tekstit - kertovat kuvat
teija.aaltonen@apukyna.fi
timo-pekka.aaltonen@apukyna.fi
050-309 6419

www.apukyna.fi

lämpöinen hauta:
puun viisaus tiivistyy
tummaan pisaraan

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

Värien taustalla – Väriteollisuusyhdistys ry
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METSÄ • JUURET • PUU • LUONTO • HYVINVOINTI • OMA TALOUS

LEHTI METSÄSTÄ.
1 /17

7 lehteä
49,90€

PETO
MELKOINEN
METSÄSSÄ

(norm. 71,00 €)

Ä.
LEHTI METSÄST

n etu:
+ Kestotilaaja rkiston
ja a
Näköislehden s!
ikeu
rajaton lukuo

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

www.aarrelehti

.fi

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,
luonnonläheisistä tutustumiskohteista sekä
esittelee maamme monipuolista luontoa.

KAUPAN PÄÄLLE!

112-sivuinen Aarten kesäkirja!

VOIT TILATA MYÖS
•
•

NETISSÄ: www.aarrelehti.fi/etu
PUHELIMITSE: 020 413 2277
(arkisin klo 8–21)
Tilaustunnus AM7031

AN

+ KAUPLE
PÄÄL

QR-koodin
avulla pääset
älypuhelimellasi
suoraan tilaussivulle

0 €!

5,0
Arvo 2

Täytä, leikkaa irti ja postita heti!

T I L A U S KO R T T I
Kyllä kiitos! Haluan tilata Aarteen kestotilauksena
7 lehteä vain 4990 € (norm. 71,00 €)
K7
50
00
11 lehteä vain 72, € (norm. 98, €)
K11

AARRE
maksaa
tilauksen
postimaksun

✚ Saan yhden Aarre-lehden kaupan päälle! (arvo 11,50 €)
✚ Saan kaupan päälle upean 112-sivuisen Aarteen kesäkirjan (arvo 25,00 €).
✚ Kestotilaajan edut, mm. näköislehden ja arkiston rajaton lukuoikeus
Tilaus jatkuu kestotilauksena 6 lehden laskutusjaksoin voimassa olevaan
normaalihintaan niin kauan kun itse haluan.

AM7031

Etunimi ________________ Sukunimi _____________________________
Lähiosoite ___________________________________________________

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: A2
00003
VASTAUSLÄHETYS

Postinumero _____________ Postitoimipaikka _______________________
Puhelin ______ - ____________________________ Syntymävuosi _______ Aarteen til
on metsä ausmaksu
verotuk
Sähköposti __________________________ @ _______________________ vähennyskelpo sessa
inen!
Kyllä, haluan saada Viestilehdet Oy:ltä uutisia ja tarjouksia

o sähköpostiini

o matkapuhelimeeni.

Aarre ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Tarjous on voimassa
31.7.2017 asti ja koskee uusia
kotimaan tilauksia. Tilaus alkaa
ensimmäisestä mahdollisesta
numerosta ja laskutetaan tilauksen alettua. Tilaajalahja toimitetaan n. 1 kuukauden kuluttua
tilauksen maksamisesta. Antamiasi yhteystietoja voidaan
käyttää ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin
henkilötietolain
mukaisesti.
Halutessasi voit kieltää yhteystietojesi käytön/luovutuksen
ilmoittamalla siitä Viestilehdet
Oy:n asiakaspalveluun, PL 440,
00101 Helsinki, puh. 020 413
2277 (ark. 8–21). Puhelun hinta
soitettaessa 0204-alkuiseen numeroon on kiinteästä verkosta
8,35 snt/puhelu + 6,55 snt/min
ja matkapuhelimesta 8,35 snt/
puhelu + 18,05 snt/min.

