
1  Eläköön terva!

    

PÄ
Ä

KI
RJ

OI
TU

S

Jäsentiedote marraskuu 2018

SI
SÄ

LL
YS

Eläköön terva!Eläköön terva!

2 Uutisia: Toinen pohjoismainen tervatapaaminen Suomessa
4 Ainutlaatuinen hanke onnistui
5 Sukellus tervatarinoiden tynnyriin, osa 6: Weripunanen tulimeri
8 Lasten palsta: Tervatonttu Toivo
9 Esittelyssä hallituksen tuore jäsen Mikko Erkinaro

Työ jatkuuTyö jatkuu
Sen lisäksi, että korvaamattoman kulttuu-

riperinnön suojaaminen on tärkeää, hyvälle 
mäntytervalle on myös kasvava tarve. Kysyntä 
ylittää tarjonnan moninkertaisesti. Uskomme, 
että terva voi tarjota paljon nykyistä laajempia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Tervan puolesta toimiminen on monella tapaa 
mielekästä: Pidämme yllä hienoa, vuosisataista 
perinnettä. Autamme osaltamme merkittäviä 
toimijoita, kuten Kirkkohallitusta ja Museoviras-
toa, saavuttamaan konkreettisia tavoitteitaan. 
Näiden organisaatioiden avainhenkilöiden pa-
nos yhdistyksessä on korvaamaton. Opimme 
ja opetamme Pohjoismaisessa verkostossa. 
Lisäämme tietoisuutta ja ymmärrystä tervan 
ominaisuuksista. Ja kuulumme kivaan, yhtei-
seen hiileen puhaltavaan joukkoon! 

Tuleva toiminta vaatii myös varainkeruuta. 
Toivon jäsenistöltä vinkkejä uusien rahoitus-
lähteiden, halukkaiden tukijoiden, löytämiseksi. 
Niitä voi lähettää minulle sähköpostitse. 

Tervehdin ilolla myös Mikko Erkinaroa, uutta 
hallituksemme jäsentä. Saimme vihdoin aktiivi-
joukkoomme oikean tervamestarin, monessa 
liemessä keitetyn metsien miehen! Hän kertoo 
lisää itsestään toisaalla tässä lehdessä. 

Kiitos väistyvälle puheenjohtajalle Juha Pyöt-
siälle! Hän tietysti jatkaa aktiivista toimintaansa 
yhdistyksessä – kukapa tervasta pystyisi luopu-
maan. Näistä asemista on hyvä jatkaa. 

Ilkka Pollari 
puheenjohtaja, Eläköön terva ry

ilkka.pollari@skoude.net
puh. 0500 601 976

Yhdistyksen ensimmäinen päätavoite, mänty-
tervan kemikaalirekisteröinti, on nyt onnistu-
neesti suoritettu. Hyvän työn tekijät – yhdistyk-
semme jäsenet ja tukijat – ansaitsevat suuren 
kiitoksen!

Työmme tervan puolesta jatkuu. Pyrimme 
tulevaisuudessakin edistämään suomalaisen 
tervan valmistusta ja käyttöä. 
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Toinen pohjoismainen  
tervatapaaminen Suomessa

UUTISIA

Parikymmentä tervan ystävää 
kolmesta Pohjoismaasta 
kokoontui pääkaupunki-
seudulle 4.–5. kesäkuuta. 

Yhteistyöverkoston tapaamisessa oli 
tällä kertaa esittelyssä suomalaisen ter-
van käyttö. Jo viime syksynä verkosto 
kävi Saarijärvellä tutustumassa suoma-
laiseen tervanvalmistukseen. 

Pohjoismainen yhteistyöhanke ter-
van tiimoilta käynnistyi viime vuonna 
ja päättyy näillä näkymin ensi vuonna. 
Yhteistyö jatkuu varmasti jollain tapaa 
sen jälkeenkin, sillä vertaisverkostosta 
on ollut paljon hyötyjä osapuolille.

Kokouksen seminaariosuus pidettiin 
Seurasaaressa. Verkoston vetäjä Linda 
Lindblad kertoi Ruotsin toimista ter-
van hyväksi. Juha Pyötsiä kertoi juuri 

Museoviraston rakennuskonservaattori Jani Puhakka esitteli suomalaista hauta-
polttoista mäntytervaa ja sen käyttöä.

Ulkoilmamuseoon 
oli järjestetty ter-
vauksen työnäytös. 
Tervausvuorossa 
Museoviraston ra-
kennuskonservaat-
tori Erkka Pajula.
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valmistuneesta mäntytervan kemikaa-
lirekisteröinnistä. Lisäksi kuultiin esi-
tys itse Seurasaaresta. 

Tutustuimme rakennuskonservoin-
tikeskuksessa Seurasaaren ulkoilma-
museon rakennusten hoitoon ja kat-
sastimme kesän tervauskohteita ulko-
museossa, jossa meille esiteltiin suo-
malaista hautapolttoista mäntytervaa 
ja sen käyttöä. Käynnissä oli tervausta 
Karunan kirkon kellotapulissa ja hau-
takappelissa.  

Osallistujilla oli mahdollisuus myös 
itse kokeilla suomalaisen tervan levit-
tymisominaisuuksia, ja hyvin tervaus 
onnistuikin. 

Nautimme illallisen Seurasaaressa 
Kalevalakehdossa. Merimaisema, ke-
säilta ja hyvä ruoka olivat mitä parhain 
yhdistelmä. 

Toisena päivänä palelimme bussia 
odotellessa. Tapaamispaikoissa ilmeni 
pientä sekaannusta, kun bussi oli varat-
tu monen välikäden kautta Ruotsista. 

Kävimme katsomassa ajankohtaisia 
tervauskohteita läntisellä Uudellamaal-
la. Inkoon kirkolla, jota muun muassa 
arkkitehti Kasper Järnefelt esitteli, oli 
juuri saatu valmiiksi katon tervaus. 
Hvitträskin ateljeekodissa arkkitehti 
Olli Helasvuo Arkkitehdit Mustonen 
Oy:stä esitteli rakennusten tervaus- ja 
muita kunnostusprojekteja vuodesta 
2014 alkaen. Paluumatkalla tarkastim-

Luennot pidettiin rakennuskonservointikeskuksessa, joka voitti vuonna 2009 
arvostetun puupalkinnon. Pohjoismaisen tervaverkoston tuore vetäjä Linda Lind-
blad istuu etupenkissä vasemmalla ja Museoviraston erikoistutkija Elisa Heikkilä 
oikealla.

me vielä pari vuotta aiemmin tehdyn 
Tarvaspään museon katon tervauksen.

Vaikka retkipäivä oli kesän kylmim-
piä, olivat kohteet erittäin mielen-
kiintoisia, ja ehdimme käydä monta 
mielenkiintoista keskustelua tervasta. 

Mukana oli jälleen hyvin erilaisia ter-
vafaneja: museoväkeä, maahantuojia, 
rakennusurakoitsijoita, perinneraken-
tajia ja kiinteistönhaltijoita. 

Elisa Heikkilä

Retkiateria nautittiin Seura-
saaren rannassa. Alkukesän 
viileys unohtui, kun tervan 
ystävät pääsivät vaihtamaan 
ajatuksia.
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Ainutlaatuinen hanke onnistui
Kolme vuotta sitten alkanut suoma-
laisen mäntytervan pelastuskampanja 
pääsi onnellisesti maaliin. Kolmen suu-
rimman suomalaisen tervanvalmista-
jan mäntytervat rekisteröitiin touko-
kuun puolivälissä Euroopan kemikaa-
livirastoon ECHAan. 

Pohjoismaisen mäntytervan (rekiste-
röintinimi Tar, pine, yleisnimi Nordic 
Pine Tar) päärekisteröijä on Saarijär-
ven Hautaterva (yrittäjä Topi Hakka-
rainen) ja muut rekisteröijät Lentiiran 
Terwa Ky (Toivo Heikkinen) sekä Pui-
rova (Markku Sutinen). Rekisteröineet 
yritykset voivat vastedes tuottaa tervaa 
1–10 tonnia vuodessa. 

Esimerkiksi kyläyhdistykset tai ta-
pahtumajärjestäjät saavat tuottaa jat-
kossakin tervaa ilman rekisteröintiä, 
kunhan vuosituotanto jää alle yhden 
tonnin.

Tervapelastustalkoita johtaneen Elä-
köön terva ry:n tavoitteena oli saada 
kotimaiselle mäntytervalle Euroopan 
unionin kemikaaliasetuksen REACH-
in edellyttämä rekisteröinti ja kerätä 
siihen vaadittava rahoitus. Rahoitusta 
saatiin muun muassa säätiöiltä, Kirk-
kohallitukselta, yhdistyksiltä ja yrityk-
siltä. Suurimmat rahoittajat ovat olleet 
Suomen Kulttuurirahasto, Kirkkohal-
litus, Svenska Kulturfonden, Koneen 

Säätiö, Väriteollisuus ry, Kemianteol-
lisuus ry ja Metsäteollisuus ry. Lisäk-
si on ollut useita pienempiä tukijoita. 
Rekisteröinnin toteutti konsultti, Lin-
nunmaa Oy. 

Rekisteröinnin rahoitustapa on ollut 
ainutlaatuinen EU:n alueella REACH-
rekisteröinnin toimeenpanossa. Ilman 
ulkopuolista rahoitusta rekisteröinti 
ei olisi onnistunut, ja laajempi kaupal-
linen tervanvalmistus olisi loppunut 
Suomessa tämän vuoden kesäkuun 
alusta lähtien. 

Mitä seuraavaksi?
EU-alueella Saksassa on rekisteröity 
myös puuterva (Tar, wood). Siihen re-
kisteröintiin ovat liittyneet mm. ruot-
salaiset tervan maahantuojat Auson 
AB ja Claeson AB. Tämä rekisteröinti 
kattaa käsittääksemme ruotsalaisten 
tervan maahantuojien pääasiassa Kii-
nasta maahantuoman tervan. Nämä 
ruotsalaiset yritykset välittävät tervaa 
eri puolille EU-aluetta, myös Suomeen. 
Tätä tervaa käytetään esimerkiksi ter-
vamaaleissa.

Suomen ulkopuoliset valmistajat 
ja maahantuojat voivat liittyä meidän 
mäntytervakonsortioomme, mutta nii-
den täytyy maksaa osuus tervan omi-

naisuustietojen tutkimuskustannuksis-
ta, koska olemme saaneet kansallista 
rahoitusta vain kotimaista tervan tuo-
tantoa varten. Ominaisuustutkimukset 
ovat asetuksen mukaan 12 vuoden siir-
tymäajan jälkeen kaikkien EU-alueen 
tuottajien käytössä.

Suomessa kansallisilla varoilla rahoi-
tettu tervan rekisteröinti mahdollistaa 
myös muiden suomalaisten tervan 
tuottajien rekisteröinnit, koska nyt ke-
rätyt ominaisuustiedot ovat kaikkien 
kotimaisten tervan valmistajien käytös-
sä rekisteröintiä varten. Tosin REACH-
asetus edellyttää jo päättyneen vaiheit-
taisen rekisteröintijakson vuoksi, että 
uudet toimijat tekevät ensin ns. tiedus-
telun ECHAan, joka tarkistaa, onko 
niiden tuottama terva samaa ainetta 
kuin jo rekisteröity mäntyterva. Re-
kisteröinti on mahdollista vasta tämän 
vaiheen jälkeen. 

Tiedustelu tehdään sähköisesti eng-
lanniksi, ja se edellyttää tarkat ana-
lyyttiset testit tervan koostumuksesta. 
Tähän tarvitaan konsulttiapua. Tie-
dustelun perusteella ECHA päättää, 
voivatko uudet valmistajat liittyä män-
tytervakonsortioon.  

Juha Pyötsiä
varapuheenjohtaja, Eläköön terva ry
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Pohjoismaisen tervaverkoston osallistujat tutkivat kesä-
kuussa Gallen-Kallelan museona toimivan Tarvaspään 
kattoa, joka tervattiin kesällä 2016. Värin haaleus johtuu 
siitä, että terva ei päässyt imeytymään kunnolla paine-
kyllästettyihin paanuihin vaan huuhtoutui pois.



Terva vauhditti suomalaista 
talouselämää satojen vuosien 
ajan. Oulun alueella se lihotti 
etenkin kaupungin terva-
porvareita mutta avitti myös 
tuhansien kainuulaisten – 
metsämiesten, tervanpoltta-
jien ja venemiesten – usein
kituliasta toimeentuloa. 

Ei Oulun patuillakaan aina helppoa ol-
lut. Tulipalot raivosivat tiiviisti raken-
netuissa puukaupungeissa tavan takaa, 
milloin tupakkamiesten, milloin pa-
hempien tihutyöntekijöiden suosiolli-
sella avustuksella. 

Oolannin sota oli tunnetusti kauhia 
(rähinöinnin keskipisteenä mikäpä 
muukaan kuin Krimin niemimaa), 
ja sen laineet löivät korkeina Venäjän 
keisarikunnan kaukaisimmissakin kol-
kissa. Suometar-lehti raportoi vuoden 
1854 kesäkuun 9. päivän numerossaan:  

”Kesäkuun 1 p:nä klo 10 iltasella 
rupesi 4 englantilaista höyrylaiwaa 
ankkuriin kaupungin satamaan, jonka 
perästä osa niiden wäestöstä tuli klo 12 
maalle 17 wenheellä. Oltuansa maalla 

Sukellus tervatarinoiden tynnyriin, osa 6: 

Weripunanen tulimeri
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k. 1:n saakka yöllä, sytytti wihollinen 
7 warwilla tekeillä olewaa laiwaa ja 
muutamia ankkurissa seisowia aluksia 
satamassa tuleen, niin kuin myös ter-
wansäilytyspaikan, jossa oli koko jouk-
ko walmista terwaa, ja warwilla kaikki 
ulkomaille aiwotut lankut, laudat ja 
orret. Kello ½ 3 j.p. paloi wielä tuli ja 
wiholliset laiwat oliwat kaupungin sa-
tamassa.”

Kertoman mukaan englantilaiset to-
sin polttivat omat tervansa, sillä suu-
rin osa palanutta tervaa oli siirtynyt 
kaupanteossa brittiomistukseen jo ai-
emmin. Todennäköisesti Gustaf Berg-
bom ja muut puutavarakeisarit olivat 
jo tuolloin vakuuttaneet omaisuutensa. 
He saivat lisäksi hykerrellä palon jälkei-
sen rakennusbuumin aiheuttamaa ky-
synnän kasvua.  

Lähes 50 vuotta myöhemmin, tuo-
reella uudella vuosisadalla punainen 
kukko riehui taas Toppilan tienoilla. 
Tällä kertaa syytä sälytettiin Bergbo-
min lautatarhan työmiesten tupakka-
rinkiin päin. Oulun valtalehti Kaleva 
raportoi onnettomuudesta tuoreeltaan 
jo syttymispäivänä 10. kesäkuuta 1901, 
ja laajemmin seuraavan päivän nume-
rossaan:

”Hirmuisen yliwallan sai tuli heti, 

sillä nawakka tuuli lennätti kipinöitä ja 
kekäleitä kauas ympärille, niin että lau-
tatarha oli tuossa tuokiossa roihuawana 
ahjona.”

Tuli tuhosi Bergbomin lautatarhan, 
koko komean Tervahovin ja sen muka-
na 13 200 tynnyriä [lähes 1 700 tonnia] 
tervaa ja Snellmanin sahan. Jutussa 
arvioidaan tarkasti valtavan tuhon ta-
loudellisia vaikutuksia, vakuutetun ja 
vakuuttamattoman omaisuuden arvo-
ja. Lopuksi järkyttynyt toimittaja kui-
tenkin vielä päästää kynänsä upeaan 
Aleksis Kivi -tyyliseen lentoon: 

”Se oli kamala näky. Satoja syliä 
kohosi sysimusta sawupilwi ilmoja 
kohti näyttäen tuhoa uhkaawalta uk-
kospilweltä, jota waikutusta wielä li-
säsi kumea ukkosenkaltainen jyrinä. 
Kuumuus oli kerrassaan sietämätön ja 
pitkäin matkain päässä sawu oli niin 
sakeaa, ettei sinne päin woinut nähdä 
liekkejäkään muualle kuin aiwan maan 
rajassa. Mutta jo se näky, weripunanen 
tulimeri sysimustan pilwen alla oli niin 
kamala, ettei sitä woi sanoin selittää.”

Seuraavan päivän Kalevan isoimmat 
jutut ovatkin jo kulttuurin saralta, mm. 
orkesterinjohtajan, herra Sibeliuksen 
Saksan-kiertueen arvioita. Tervan kul-
ta-aika oli väistymässä, eikä Tervahovi 
enää noussut entiseen mahtiinsa. 

Pienellä googlaamisella löytyi vielä 
yhtymäkohta Tervahovin tuhoon 117 
vuoden taakse. Lainaus keskustelu-
palstalta kertoo, että Toppilan tienoolla 
”Palamaton terva on kuumuuessa valu-
nu maaperrään ja näyttäytyy nyt raken-
nustyö kaivantojen reunoilla 1/2m:n 
syvvyydessä noin vaaksan paksuna 
mustana terva kerroksena.”  

Ilkka Pollari

”Sysimusta sawupilwi kohosi ilmoja 
kohti näyttäen tuhoa uhkaawalta 
ukkospilweltä”, kuvasi Kaleva-lehden 
reportteri Tervahovin tuhoisaa paloa 
kesällä 1901.
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Frantsilan Luomuyrttitila 
Kotimaiset terveys- ja kauneustuotteet luonnolliseen 

hyvinvointiin vuodesta 1981.
www.frantsila.com

Topi Hakkarainen
puh. 050 327 8783

info@hautaterva.net

LEHTI METSÄSTÄ
aarrelehti.fi

www.metsateollisuus.fi

www.satupalvelu.fi

www.woikoski.fi



Suomalaisen tervan asialla
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Värien taustalla – 
Väriteollisuusyhdistys ry

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

lämpöinen hauta:
puun viisaus tiivistyy
tummaan pisaraan

Sujuvat tekstit - kertovat kuvat

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

050-309 6419

www.apukyna.fi

Kemi
KEMIA

www.kemia-lehti.fi

www.suomalaistenkemistienseura.fi

SUOMALAISTEN 

KEMISTIEN 

SEURA

JOUTSENKAARI   
Restauro int i ja kunnostus

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

Joutsenkaari

www.linnunmaa.fi
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Hei! Minä olen tervatonttu Toivo 
ja pidän tätä palstaa ystävieni Se-
pon ja Siljan kanssa. Auttaisitko 
sinäkin? Olisi mukavaa, jos voisit 
lähettää lastenpalstalle omia ter-
va-aiheisia piirustuksia, runoja, 
arvoituksia tai muuta kivaa. Pii-
rustukseen liitä mukaan selvitys, 
mitä kuvassa tapahtuu. 

Voit lähettää aineistosi osoittee-
seen ilkka.pollari@skoude.net tai 
postitse Eläköön terva ry c/o Ilkka 
Pollari, Piispanpiha 1 a 16, 02200 
Espoo. Kirjoita viestin otsikoksi / 
kuoreen merkintä ”Lastenpalstalle”.

Lastenpalstalle lähetetyt aineistot 
jäävät Eläköön terva ry:lle kaikin 
oikeuksin.

Nyt viedään  
Tervatonttua!
Missä maassa Tervatonttu Toivo 
-kirja ilmestyi tänä syksynä? Oikean 
vastauksen löydät sivulta 9.

Koskelan koulun kuoro on tehnyt hilpeän ja taidokkaan Terva-
tonttu-musiikkivideon Anna Hyyryläisen säveltämään Toivo 
Tervatontun lauluun. Video on kuvattu Oulussa Turkansaaren 
ulkomuseossa. Katso video klikkaamalla tästä!

Tervatonttuilua Tirinkylän koulussa

Iiris Laitila

Maija Malinen

Vili Vääräniemi

Oulussa Tirinkylän koulu on otta-
nut koko koulun vuoden teemaksi 
tervatontut:

”Tirinkylän koulun tämän luku-
vuoden yhteisenä teemana on ihana 
Tervatonttu. Oppilaat tekevät vuo-
den aikana eri oppiaineissa Terva-
tonttuun liittyviä töitä. Joulukuun 
tunnelmissa lapset pääsevät seik-
kailemaan Tervatonttu-metsäretki-
polulla, ja lukuvuotemme huipen-
tuu koulun yhteiseen Tervatonttu-
kevätjuhlaan.”

Tässä tervatonttuaiheisia piirustuk-
sia, taiteilijoina koulun oppilaat Vili 
Vääräniemi, Iiris Laitila ja Maija 
Malinen.

KATSO! Musiikkivideo 
Turkansaaresta

Testaa tervatietosi!
Osaatko vastata näihin kysymyksiin? 
Vastaa itse tai kysy kysymykset 
ystävältäsi. Oikeat vastaukset löytyvät 
sivulta 9.

Pikku tonttu:
1.  Minkä muotoinen on tervahauta?
2.  Mistä puusta tervaa poltetaan?
3.  Mihin terva pakataan kuljetusta  

varten?

Iso tonttu:
4.  Mitä tarkoittaa koloaminen?
5.  Montako litraa tervaa mahtuu 

yhteen tervatynnyriin?
6.  Miksi tervakauppiaita kutsuttiin?

https://www.youtube.com/watch?v=_f4dlxLZe9o
mailto:ilkka.pollari@skoude.net
https://www.youtube.com/watch?v=_f4dlxLZe9o
https://www.youtube.com/watch?v=_f4dlxLZe9o


Tiedotteen julkaisija
Eläköön terva ry
Puheenjohtaja Ilkka Pollari
Sihteeri Timo-Pekka Aaltonen
timo-pekka.aaltonen@apukyna.fi
www.pelastetaanterva.fi

Taitto
Päivi Kaikkonen
K-Systems Contacts Oy
myynti@k-systems.fi

Eläköön terva ry:n 
yhteisöjäsenet  
marraskuussa 2018
• AARRE – Lehti metsästä 
• Conralex Oy
• Frantsilan Luomuyrttitila
• Hautaterva.net
• Kanta-Hämeen Aluetaksi Oy
• Kemia-lehti
• Linnunmaa Oy
• Rakennuskemia Oy
• Restaurointi ja kunnostus 

Joutsenkaari
• Skoude
• Suomalaisten Kemistien Seura
• Väriteollisuusyhdistys ry

Tervetuloa jäseneksi!
Eläköön terva ry:n jäseneksi voi liittyä 
osoitteessa www.pelastetaanterva.fi 
> Yhdistys.
Jäsenmaksut 2018: 
• yksityishenkilöt 20 euroa, 
• yhteisöjäsenet 200 euroa. 

www.facebook.com/
pelastetaanterva

Liityin toukokuun vuosikokouksen 
loppumetreillä hallituksen jäseneksi. 
Asun tätä nykyä Somerolla ja yritän 
pitää pientä firmaani pystyssä vaihte-
levalla menestyksellä. Koulutukseltani 
olen biologi, ja tutkin pääosin lepa-
koita. 

Suhteeni tervaan ja tervakulttuuriin 
on pitkä, mutta suorapolkuinen. Se 
alkoi jo nuorella iällä Turkansaaren 
ulkomuseon tapahtumissa. Luonteva-
na jatkona ryhdyin tervanpolttajaksi 

Oikeat vastaukset

Pikku tonttu:
1.  Ympyrä
2.  Männystä
3.  Tynnyreihin

Iso tonttu:
4.  Mäntyjen kuorimista pihkaantu-

misen aikaansaamiseksi
5.  125 litraa
6.  Tervaporvareiksi

– – –

Tervatonttu Toivo -kirja ilmestyi 
syyskuussa Japanissa.

Hallituksen tuore jäsen
Mikko Erkinaro esittäytyy

1990-luvun alussa, ja nykyisin toimin 
tervamestarina. 

Käytännön työn ohella myös terva-
kulttuuri soluttautui vähitellen mukaan 
kiinnostuksen kohteisiini. Tällä moni-
puolisella kentällä on ollut ja on jatkos-
sa paljon tekemistä. Tervakulttuuriin 
on kätkettynä syvä pohjavirta, josta 
sivu-uomat lonkeroivat laaja-alaisesti 
arjen pienistä pulmista pohjoismaisen 
hyvinvointiyhteiskunnan alkuaskeliin 
asti.  

Mikko Erkinaro

”Harrastuksiani ovat sekä työasiat että luonto ja kulttuuri”, Mikko Erkinaro 
sanoo.
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Seurasaaren kappelin 
vastatervattu katto on 

esimerkki onnistuneesta 
tervauksesta.
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