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Eläköön terva!Eläköön terva!

maatalousyrittäjillä on niin paljon muutakin te-
kemistä, ettei tervan valmistukseen riitä aikaa. 
Sopivaa raaka-ainetta ei ole helppoa löytää. 
Sodanjälkeiset sukupolvet eivät enää tunne 
tervaa niin kuin heidän vanhempansa ja iso-
vanhempansa. Kallisarvoista perimätietoa on 
siirtynyt ja siirtyy edelleen sukupolvien myötä 
unohduksiin. 

Terva voi kuitenkin tarjota uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia. Tervaa jalostetaan edelleen 
aromi- ja terveysvalmisteiksi, ja muitakin kor-
kean jalostusarvon sovelluksia voi varmasti 
löytyä. Tervan komponenttien ominaisuuksia 
ei vielä tunneta kovin tarkkaan. ’Musta kulta’ 
voi siis olla innovaation lähde, ja tervahaudan 
poltto muutakin kuin viihtyisä kesätapahtuma. 

Suuri kiitos ja kunnia maamme lukuisille pe-
rinne- ja paikallisyhdistyksille, jotka pitävät yl-
lä tervaperinnettä ja siirtävät sitä nuoremmille 
polville. Onneksi tänäkin kesänä terva tuoksuu 
usealla paikkakunnalla. 

Eläköön terva ry piti vuosikokouksensa Seu-
rasaaressa toukokuun lopulla. Paikalla oli 
tervanpolton asiantuntemusta niin Itä- kuin 
Länsi-Suomestakin. Yhdistyksen hallitus sai 
arvokkaan lisän asiantuntemukseensa, kirkko-
hallituksesta keväällä eläkkeelle siirtyneen yli-
arkkitehti Antti Pihkalan. 

Otsikossa mainittuihin purjeisiin johtaa hyvin 
tervattu aasinsilta: Viimeaikainen arkeologinen 
tutkimus on osoittanut, että terva oli yksi viikin-
kien maailmanvalloituksen menestystekijöistä. 
Laivan puurakenteiden lisäksi tervattiin myös 
villasta kudotut purjeet! 

Ilkka Pollari 
puheenjohtaja, Eläköön terva ry

ilkka.pollari@skoude.net

Yhdistyksemme toiminta ei osoita hiipumisen 
merkkejä, vaikka päätavoitteemme, mänty-
tervan kemikaalirekisteröinti, on onnistuneesti 
suoritettu. Tervan puolesta on syytä tehdä 
edelleen työtä, sillä tervaa tarvitaan edelleen! 

Kotimaisen hautatervan kysyntä on paljon 
suurempaa kuin sen tarjonta, ja säännöllises-
ti tervaa tuottavia yrittäjiä on valitettavasti 
maassamme enää perin vähän. Syitä tähän on 
monia: Tervan valmistus on paljolti käsityötä, 
ja niin muodoin kallista. Metsänomistajilla ja 
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Oslosta noin 50 kilometriä pohjoi-
seen sijaitsevassa Ringerikessä 
elää vahva viikinkiperinne. Pe-

rinneyhdistys Hardraade on aloittanut 
mittavan projektin keskikokoisen vii-
kinkiveneen rakentamiseksi yli tuhat 
vuotta vanhojen löydösten perusteella. 
Toukokuun alussa yhdistys valmisti tu-
levaa alusta varten tervaa.

Tämän tapahtuman ympärille ko-
koontui myös vuonna 2015 perustettu 
pohjoismainen tervayhteistyöverkosto 
2.–3. toukokuuta. Ruotsin kirkkohalli-
tuksen rahoittaman projektin tarkoituk-
sena on tervan valmistuksen ja käytön 
edistäminen ja tiedon jakaminen Poh-
joismaiden välillä.

Kuulimme luennon alueen viikinki-
historiasta ja viikinkiveneprojektista ja 

pääsimme tuota pikaa käytännön toi-
miin. Hardraade-yhdistyksen vapaaeh-
toisia oli paikalla kolmisenkymmentä. 
Useimmat heistä olivat pukeutuneet itse 
tehtyihin perinneasuihin. Ulkonäön pe-
rusteella mukana oli runsaasti rehevien 
viikinkipäälliköiden suoria jälkeläisiä.

Pienen tervahaudan mestarina toi-
mi Steinar Mölndal, joka kertoi polt-
taneensa tervaa kolmisenkymmentä 
kertaa. Puuta oli nelisen kuutiometriä, 
osittain varsin hyvää tervasta. Me yh-
teistyöverkoston jäsenetkin pääsimme 
mukaan tervasten ladontaan ja haudan 
sytytykseen.

Liekit loimusivat
Norjalainen tervanvalmistus olikin 

ronskia puuhaa. Steinar antoi liekkien 
nousta sytytysvaiheen jälkeen varsin 
korkeiksi ennen kuin liekkejä hillittiin 
paksuilla kunttalevyillä. 

Hauta oli tehty hyvin perinteisesti sa-
viseen rinteeseen ja tasoitettu savi pei-
tetty koivutuohella, jonka päälle pienet 
tervakset ladottiin huolellisesti ja erit-
täin tiiviisti. Hyvin kuivat juuritervak-
set muodostivat sisemmän keon, jon-
ka ympärille ladottiin tiiviisti suorasta 
mäntypuusta tehdyt polttopuupilkkeet. 
Haudan ulkoreuna tiivistettiin kuntalla 

Pohjoismainen tervaverkosto kokoontui

Viikinkiajan hengessä
Pohjoismainen tervaverkosto pääsi tositoimiin 
Norjan Ringerikessä toukokuun alussa. 
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Norjalaisissa tervahaudan polttajissa oli 
todennäköisesti mukana viikinkipäälli-
köiden suoria jälkeläisiä.
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Polton onnistuneesta lopputuloksesta 
kertoo yli sadan litran tervasaalis.
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Katso kuvasarja Hardraaden 

tervahaudan poltosta:
https://www.hardraade.no/

tjaeremile 
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Ringeriken tervahauta oli halkaisijaltaan noin kolmemetrinen ja korkeudeltaan 
130-senttinen. 
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Sytytyksen jälkeen lontikka antoi haudan palaa pitkään niin isolla liekillä, että 
muita hieman hirvitti.

takausi päättyy syksyllä, jolloin kokoon-
nutaan Ruotsissa. Toimijat ovat vakuut-
tuneita verkoston tarpeellisuudesta, jo-
ten toiminnan jatkoa jossain muodossa 
suunnitellaan. 

Ilkka Pollari
Kirjoittaja on kemian diplomi-insinööri ja 

Eläköön terva ry:n puheenjohtaja.

ja savella noin 25 senttimetrin korkeu-
teen. Päällys peitettiin kunttalevyillä. 
Sytytystä varten jätettiin alaosan ylle 
noin 30 sentin levyinen aukko ja haudan 
päälle vielä noin 50 sentin aukko. 

Lontikka antoi liekkien loimuta iloi-
sesti hyvinkin puolitoista tuntia. Monet 
katsojat, myös paikalliset, olivat hieman 
huolissaan isoista, koko ajan roihuavista 
liekeistä, mutta mestari vakuutti kaiken 

sujuvan mallikkaasti. Tuuli oli onneksi 
tyyntynyt edellisen päivän myrskypuus-
kista.

Parin tunnin kuluttua syttymisestä 
todettiin ensimmäiset tuotetipat. Ke-
vyempiä jakeita paloi alkuvaiheessa 
melkoisesti pois, ja tervaa saatiin reilun 
vuorokauden kestäneen polton aikana 
toistasataa litraa. 

Tervaverkoston ensimmäinen toimin-

https://www.hardraade.no/tjaeremile
https://www.hardraade.no/tjaeremile
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Pohjoinen mäntyterva 
rekisteröitiin ammattilaisten 
ja vapaaehtoisten aktiivien 
onnistuneella yhteistyöllä. 
Vastaavaa hanketta ei ole 
aiemmin toteutettu missään 
päin Eurooppaa.

Yhdistyksen edustajilta on kyselty eten-
kin pohjoismaisissa yhteyksissä, miten 
Pohjoisen mäntytervan rekisteröinti 
hoidettiin käytännössä. Tämä kirjoitus 
selventää asiaa.

Konsortiosopimuksen laatiminen 
aloitettiin, kun kansalliset toimijat Saa-
rijärven Hautaterva (Topi Hakkarai-
nen), Lentiiran Terwa Ky (Toivo Heik-
kinen) ja Puirova (Markku Sutinen) 
olivat löytyneet. Suomalaistoimijat val-
mistavat tervaa pienimmän rekisteröin-
tiä edellyttävän määrän eli 1–10 tonnia 
vuodessa. 

Rekisteröinnin toimeenpanosta vas-
tannut konsultti Linnunmaa Oy laati 

Rekisteröinnin rahaliikenne

Eläköön Terva ry

Rahallinen
tuki Suomalaisen 

konsortion jäsenet

Maksu konsortion 
pankkitilille

Laskut jäsenille

Mäntytervakonsortio Mäntyterva-
konsortion pankkitili

Konsultointityö

Konsulttiyhtiö 
Linnunmaa Oy Konsultointisopimuksen mu-

kainen maksu Linnunmaalle

Näin se tehtiin
sopimuksen, jossa määriteltiin mm. re-
kisteröinnissä mukana olevat toimijat, 
kustannusten jakaminen sekä rahalii-
kenteen käytännön järjestelyt ja valittiin 
päärekisteröijä Topi Hakkarainen. Sopi-
mus tehtiin englanniksi ja se toimitettiin 
ennen varsinaisen rekisteröinnin aloit-
tamista Euroopan kemikaalivirastoon 
ECHAan. 

Samaan aikaan yhdistyksemme aloit-
ti varojen keräämisen rekisteröinnin 
mahdollistamiseksi ja kotimaisen ter-
van tuotannon pelastamiseksi. Rekis-
teröinnin kokonaiskustannukset olivat 
noin 150 000 euroa. Suurimmat rahoit-
tajat olivat Suomen Kulttuurirahasto, 
Kirkkohallitus, Svenska Kulturfonden, 
Koneen Säätiö, Väriteollisuus ry, Kemi-
anteollisuus ry ja Metsäteollisuus ry. Li-
säksi pienempiä tukijoita oli useita. 

Rekisteröinnin tekemisestä Linnun-
maa Oy:lle syntyneet kulut laskutettiin 
tervakonsortion jäseniltä samalla taval-
la kuin muiltakin yrityksen asiakkailta. 
Tämän vuoksi edellä mainituilta rahoit-
tajatahoilta Eläköön terva ry:lle saadut 

varat ohjattiin tervakonsortion jäsenille 
konsultin laskutusten mukaisesti. 

Eläköön terva ry maksoi myös tar-
vittavat arvonlisäverot. Yhdistyksen 
jäsenet toimivat hankkeessa vapaaeh-
toispohjalta. 

Mukana olleiden valmistajien tervat 
rekisteröitiin toukokuussa 2018 kym-
menen tonnin vuosituotantorajaan 
saakka. Samalla selvitettiin mäntytervan 
keskeiset vaaraominaisuudet ja laadit-
tiin ajantasaiset varoitusmerkinnät sekä 
uudet käyttöturvallisuustiedotteet. 

Rekisteröintiin liittyviä yhdistyksen 
toimia tarvitaan todennäköisesti seuraa-
van kerran, jos ECHA pyytää lisätietoja 
tervasta, jos konsortioon liittyy uusia 
jäseniä tai jos joku suomalainen toimija 
haluaa nostaa tervan vuosituotannon 
rajaa 100 tai 1000 tonniin saakka. 

Juha Pyötsiä 
Kirjoittaja on Eläköön terva ry:n  

varapuheenjohtaja.

REKISTERÖINTIKATSAUS
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Tervaa on käytetty lääkinnäl-
lisiin tarkoituksiin yli 2 000 
vuotta. Aine sopii erityisesti 
ihonhoitoon.

Puupohjaisten tervojen ja etenkin män-
tytervan historia monikäyttöisenä suoja-
aineena on hyvin pitkä. Tunnetuimmat 
käyttömuodot ovat aina olleet erilaisten 
materiaalien suojaaminen kosteutta vas-
taan mitä moninaisimmissa tilanteissa.

Selvästi vähemmän tunnettua on kui-
tenkin tervan käyttö kaikkein tärkeim-
mässä suojaamisessa eli ihon, ihmisen 
pinta-alaltaan suurimman elimen, hoi-
dossa.

Hippokrates kuvaili mäntytervan lää-
kekäyttöä jo reilut 2 000 vuotta sitten. 
Esimerkiksi turkkilaisissa kylissä teh-
dään edelleen perinteisin menetelmin 
monenlaisia havupuu-
tervoja juuri lääkinnälli-
siin tarkoituksiin.

Nykyaikaisia, kaupalli-
sia lääketervatuotteita on 
valmistettu maailman-
laajuisesti reilun sadan 
vuoden verran.

Tehokas ja  
turvallinen aine
Terveydenhoidollisiin 
tarpeisiin hyödynnettyjä 
tervoja on saatu perin-
teisesti neljästä lähteestä, 
joita ovat eri puulajit, bi-
tumi, erityyppiset öljyt ja 
kivihiili. Ihosairauksiin 
käytetään yleisimmin 
mäntytervaa ja kivihiili-
tervaa.

Tutkimuksissa on käy-
nyt ilmi, että mäntyter-
van sisältämät polyaro-
maattisten hiilivetyjen 
pitoisuudet ovat vain 
murto-osa kivihiiliter-
van vastaavasta. Nyky-
aikainen lääkekäyttöön 
tarkoitettu mäntyterva 
valmistetaan niin, että 
myrkylliset fenolit ja syö-
pää aiheuttavat ainesosat 
saadaan suljettua pois.

Mäntytervaa ei pidetä 
perintötekijöiden haital-
lisia muutoksia aiheut-

Mäntyterva hoitaa ihoa
tavana aineena. Lisäksi mäntytervalta 
puuttuu kivihiilitervan taipumus aihe-
uttaa paikallista valoherkkyyttä hoi-
dettavalle alueelle. Sekä välittömät että 
pitkäaikaisen altistuksen aiheuttamat 
ärsytysoireet ovat mäntytervan yhtey-
dessä hyvin epätavallisia.

Mäntyterva katsotaan nykyään te-
hokkaaksi hoitomuodoksi, jolla on hä-
viävän pieni turvallisuusriski. Esimer-
kiksi Australiassa ihon paikallishoitoon 
tarkoitetut lääketervatuotteet sisältävät 
mäntytervaa jopa 2,5 prosenttia.

Hoitoa kutinaan  
ja tulehduksiin
Mäntytervalla on hoidettu laajaa iho-
ongelmien kirjoa. Terva lievittää kuti-
naa, rauhoittaa ärsytystä, estää bakteeri- 
ja sienikasvustoja ja ehkäisee mikrobi-

peräisiä ja muita tulehduksia.
Mäntytervaa käytetään tavallisen 

ihottuman, psoriasiksen sekä taliköh-
närokahtuman paikallishoitoon sekä 
kuivan, kutiavan, hilseilevän tai tuleh-
tuneen ihon parantamiseen.

Havupuutervat auttavat myös aknen, 
pälvikaljun ja erilaisten puremien, haa-
vojen ja mustelmien hoidossa.

Lääkinnällisiin tarkoituksiin valmis-
tettuja mäntytervapohjaisia tuotteita 
saa nykyään monenlaisina valmisteina, 
kuten geeleinä, öljyinä, voiteina, terva-
saippuoina ja erilaisina liuoksina, joiden 
käyttöalue kattaa kasvojen lisäksi koko 
vartalon.

Mäntytervan lopulliset vaikutusmeka-
nismit ovat vielä epäselviä, mutta aineen 
oletetaan hillitsevän dna-molekyylien 
tuotantoa sekä syöpäkudoksille tyy-
pillistä mitoottista solunjakautumista. 

Tämä edistää sairastu-
neen ihoalueen toipu-
mista niin, että se alkaa 
jälleen muodostaa nor-
maalisti sarveisaineita.

Mikko Erkinaro
Kirjoittaja on biologi ja 

tervamestari.

Lähteet:
Arı, S., Kargıoğlu, M., 
Temel, M. & M. Konuk 
(2014) Traditional tar 
production from the Ana-
tolian Black Pine [Pinus 
nigra Arn. subsp. pallasi-
ana (Lamb.) Holmboe var. 
pallasiana] and its usages 
in Afyonkarahisar, Cent-
ral Western Turkey. J. Eth-
nobiol. Ethnomed. 10:29.

Barnes, T.M. & K.A. 
Greive (2017) Topical pine 
tar: History, properties 
and use as a treatment for 
common skin conditions. 
Australasian J. Dermatol. 
58:80–85.

Kurt, Y., M. S. Kaçar & 
K. Isik (2008) Tradition-
al tar production from 
Cedrus libani A. Rich on 
the Taurus Mountains in 
Southern Turkey. Econ. 
Bot. 62(4):615–620.Ti
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Tasan 275 vuotta sitten 
julkaistiin maailman tunnetuin 
tervaan keskittyvä julkaisu. 

Irlantilainen George Berkeley (1685–
1753) kirjoitti vuonna 1744, Cloynen 
piispana toimiessaan, laajan kuvauksen 
tervaveden terveysvaikutuksista ja ter-
vatuotteiden alkuperästä. Teoksen ko-
mea nimi on SIRIS: A chain of Philosoph-

Sukellus tervatarinoiden tynnyriin, osa 7: 

Suopa, oopium, elohopea…  
ja tervavesi

ical Reflexions and INQUIRIES concern-
ing the Virtues of Tar Water and divers 
Subjects connected together and arising 
from another. 

Berkeleyn mukaan tervavesi, juotuna 
runsain määrin ja säännöllisesti, esti ja 
paransi lähes kaikki tunnetut sairaudet 
ja muutenkin edisti kaikenlaista hyvin-
vointia. Hänen ohjeensa tervaveden val-
mistamiseksi oli tämä: sekoita gallona 
vettä neljännesgallonaan tervaa, sekoita 

pari minuuttia puulastalla, 
anna seistä 48 tuntia ja ota 
vesijae varovasti talteen ja 
käyttöön. 

Ensimmäisen 80 sivun 
verran tästä 261-sivuisesta 
tutkielmasta piispa malttoi 
keskittyä tervaveden moni-
puolisten ja ylivoimaisien 
terveysvaikutuksien ku-
vaamiseen ja selittämiseen, 
mutta intoutui sitten esit-
tämään oman selityksen-
sä käytännössä lähes koko 
maailmankaikkeudesta – 
elävästä luonnosta, kemias-
ta, fysiikasta, astronomiasta 
ja filosofiasta. Aika huikea 
teko! 

Berkeley oli lukenut alan 
kirjallisuuden tarkasti. Ter-
vastahan olivat kirjoittaneet 
jo mm. Theoprastus (371–
287 eaa), Plinius vanhempi 
(23–79 jaa) ja Jonstonus 
(1603–1675), mutta piispa 
pohjasi tekstinsä paljolti itse 
kerättyyn tietoon ja omiin 
kokemuksiinsa: Esimerkik-
si sairauksien täyttämänä 
vuotena 1741 hän paran-
si kaikki oman perheensä 
25 kuumetautia reippailla 
tervavesikuureilla. Hän to-
disti väkevästi tervaveden 
parantavan tai lievittävän 
sairauksia hammassärystä 
vatsavaivoihin, keripukista 
isorokkoon. 

Itse ajattelisin tervaveden 
suotuisan vaikutuksen joh-
tuneen ainakin osittain sii-
tä, että sen on täytynyt olla 

sen ajan muihin juomavesiin verrattuna 
suhteellisen puhdasta ja mikrobivapaa-
ta. Omituista kyllä, ihonhoidollinen 
puoli jää lähes kokonaan huomiotta. 
Berkeley nostaa esiin kolme oman ai-
kansa tärkeintä yleislääkettä, suovan, 
oopiumin ja elohopean, ja vaatii roh-
keasti tervavettä tuohon jaloon seuraan. 

Harmi, ettei saunominen ollut Irlan-
nissa tuolloin kovin yleistä tai tunnettua 
– senkin parannusvoiman hän olisi var-
masti osannut selittää. Viinan voiman 
hän varmasti tunsi jo ammattinsakin 
takia, mutta – kansansa tuntien – sen 
eduista taisi olla parasta vaieta.  

Tämä omituinen munkki arveli terva-
tuotteiden parantavien vaikutusten joh-
tuvan männyn kasvuaikanaan saamasta 
valosta. Tästä hän innostui analysoi-
maan valon lähes jumalallista olemusta 
sekä sen ajan alkuaineita: ilmaa, tulta, 
vettä ja maata. Fysiikan tulkinnoissaan 
hän pani lujille myös itsensä Isaac New-
tonin, parikymmentä vuotta itseään 
vanhemman neron.   

Berkeley oli Irlannin tunnetuin fi-
losofi, todellinen moniajattelija. Hän 
oli jo aiemmissa teoksissaan haastanut 
koko aineellisen maailman: pöytä ei ole 
pöytä, vaan pelkästään aistienvarainen 
kokemuksemme siitä. Onko siis mitään 
aineellista edes olemassa? 

Filosofin metodit uuden tiedon hank-
kimiseksi olivat niin ikään mielenkiin-
toisia. Nuorempana hän kerran pyysi 
ystävänsä apua tieteelliseen kokeeseen, 
jossa hän hirtti itsensä. Hän nimittäin 
halusi saada selville, millaisia tuntemuk-
sia ja uusia ajatuksia voi saada sielun al-
kaessa erkaantua ruumiista. Avustajan 
oli määrä katkaista hirttoköysi Georgen 
antamasta merkistä. Kuten arvata saat-
taa, merkki jäi näyttämättä. Onneton 
avustaja odotteli merkkiä pitkään, mutta 
onneksi kuitenkin toimi ennen kuin oli 
liian myöhäistä. Tervavesi kaiketi elvytti 
urhean kokeellisen filosofin. 

Tämä tynnyrillinen tervatarinaa oli 
poikkeuksellisesti pelkkää faktaa. Terva 
säilyttää tarinoiden lisäksi myös tosita-
rinoita.  

Ilkka Pollari

George Berkeley oli aikansa supermies: filosofi, 
hengenmies, matemaatikko ja luonnontieteilijä. 
Ihmisenä häntä on kuvattu leppoisaksi ja hyvän-
tahtoiseksi.
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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.satupalvelu.fi

www.suomalaistenkemistienseura.fi

SUOMALAISTEN 

KEMISTIEN 

SEURA

1919–2019

kemia100.fi

Värien taustalla – 
Väriteollisuusyhdistys ry www.linnunmaa.fi

http://frantsila.com/
http://www.hautaterva.net/
https://www.aarrelehti.fi/
https://www.kemianteollisuus.fi/fi/
http://www.satupalvelu.fi/#/etusivu
https://suomalaistenkemistienseura.fi/
https://kemia100.fi/
http://www.variteollisuus.fi/
http://www.linnunmaa.fi/
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Suomalaisen tervan asialla

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

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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Olemme teettämässä tervahenkisiä 
T-paitoja, hinta 25 € + postituskulut. 
Tilausta varten kartoitamme kiinnos-
tustanne. 

Ilmoita siis alustava toiveesi (kappalemäärä 
ja koko) sähköpostilla osoitteeseen  
ilkka.pollari@skoude.net. 

Pyydämme sinua vielä erikseen vahvista-
maan tilauksesi, kun paitaerä on valmis-
tunut.

Puuvillainen laadukas paita sopii yhtä hyvin 
miehille kuin naisille. Kokovaihtoehdot ovat 
XS/S/M/L/XL/XXL.

www.facebook.com/
pelastetaanterva

Tulossa: tervapaita

www.pelastetaanterva.fi

mailto:ilkka.pollari@skoude.net
https://ilkkapollari.wixsite.com/skoude
http://apukyna.fi/
https://www.kemia-lehti.fi/
https://www.facebook.com/Joutsenkaari/
mailto:ilkka.pollari@skoude.net
https://www.facebook.com/pelastetaanterva
https://www.facebook.com/pelastetaanterva
https://www.facebook.com/pelastetaanterva
http://www.pelastetaanterva.fi/
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Musta kulta eli terva on monille 
tuttu. Terva mainitaan useissa 
sanonnoissa, tervan tuoksua 

lisätään moniin valmisteisiin, ja tervan 
kitkerän maun voi maistaa mm. niin 
pastillien kuin jäätelönkin muodossa. 
Terva oli 1600-luvulta 1800-luvun lop-
puun asti tärkeä vientituote. Tervaa tar-
vittiin puulaivojen suojaksi, ja kun me-
renkulku maailman merillä vilkastui, al-
koivat tervahaudat savuta metsissämme. 
Viennin huippuna pidetään vuotta 1863, 
jolloin Suomesta vietiin tervaa maail-
malle jopa 29 miljoonaa litraa. 

Lopulta puulaivat saivat väistyä, met-
sille tuli tärkeämpää käyttöä ja tervan-
tuotanto hiipui 1800-luvun lopulla. 
Laajamittaisesta tervantuotannosta voi 
kuitenkin yhä löytää paljon jälkiä maas-
tossa ja valmistuksesta kertovat etenkin 
tervahaudat, joita on Suomessa tuhan-

Terva ja tervahaudat
Kulttuuriperintöä ja muinaisjäännöksiä

Kainuulaisia tervanpolttajia, Samuli Paulaharju 1890–1910-luvuilla. Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma.

sia. Tervahaudat ovat savunneet erityi-
sesti Kainuussa, Pohjanmaalla, Savossa 
ja Karjalassa. Oulu oli etenkin 1800-lu-
vulla ”tervakaupunki” ja laajamittaisin 
tervantuotanto keskittyi Pohjanmaalle 
ja Kainuuseen. 

Terva on vanha keksintö, mutta tervan 
varhainen historia on hämärän peitossa. 
Ei siis tiedetä tarkkaan, milloin, missä 
tai miten terva on alun perin ”keksit-
ty”. Terva on mainittu monissa antiikin 
lähteissä, ja muinaisten egyptiläisten 
arvellaan käyttäneen jonkinlaista tervaa 
muumioinnissa. Todennäköisesti terva 
on tunnettu täällä pohjoisessakin pit-
kään, sillä tervaa on tarvittu erityisesti 
puun suoja-aineeksi. Tervalla käsiteltiin 
veneet, jotka tarvitsivat suojaa kosteutta 
vastaan ja sillä voitiin suojata rakennuk-
set tai puiset työkalut. Tervaa on käytet-
ty lisäksi lääkkeenä moneen vaivaan, ja 

kuten sananlasku sanoo: ”Jos ei sauna, 
viina tai terva auta, niin tauti on kuo-
lemaksi”. 

Tervahaudalla tarkoitetaan maahan 
kaivettua kuoppamaista rakennetta, jos-
sa tervaa on valmistettu. Tervaa voidaan 
valmistaa eri tavoin ja siten myös ter-
vahautoja tunnetaan useita eri tyyppejä. 
Yksinkertainen tapa valmistaa tervaa on 
puiden polttaminen maakuopassa, jon-
ka pohjalle on asetettu astia tervalle. 
Tervaa on voitu valmistaa myös ojamai-
sessa rakennelmassa eli rännihaudassa. 
Laajamittaiseen tuotantoon ja suurien 
tervamäärien valmistukseen on raken-
nettu suppilon muotoisia tervahautoja. 

Pienimuotoisista kotitarpeeksi teh-
dyistä tervahaudoista jää vähemmän 
jälkiä maastoon arkeologien tutkitta-
vaksi, mutta suurikokoiset pyöreät ter-
vahaudat erottuvat maastossa hyvin. 
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Kotitarpeen raaka-aineeksi on riittänyt 
tervaskannot tai pienempi määrä puuta. 

Laajamittaista tuotantoa varten tar-
vittiin mäntypuuta jo huomattavasti 
enemmän. Useissa lähteissä kuvataan-
kin tervan tuotannon vaiheita, tervan-
valmistuksen tapoja ja perinteitä, joten 
käsittelen seuraavassa tervanvalmistusta 
nimenomaan suppilonmuotoisissa ter-
vahaudoissa, jotka usein liitetään vien-
tiin ja tervan suurtuotantoon. Kotitarve-
poltosta on lähteissä paljon vähemmän 
tietoa, vaikka sitäkin on todennäköisesti 
harjoitettu pitkään.

Tervan valmistus  
tervahaudassa 
Ensin oli tehtävä paljon työtä, jotta 
päästiin sytyttämään tuli hautaan ja 
odottamaan tervan valumista. Työ alkoi 
mäntyjen koloamisella eli kuorimisella. 
Männyt kuorittiin kesäaikaan lähes ym-
päri niin, että ne alkoivat tuottaa pih-
kaa, mutta eivät kuolleet pystyyn. Parin 

vuoden kuluttua kuoriminen voitiin 
tehdä toisesta kohdasta uudelleen ja 
joskus kuoriminen voitiin tehdä vielä 
kolmannen kerran, ennen kuin puu oli 
kerännyt riittävästi pihkaa ja oli valmis 
kaadettavaksi. Puut kaadettiin talven 
tultua, ja lumiseen aikaan puut voitiin 
ajaa valmiiksi hautapaikalle. Pakkaske-
lillä pilkottiin tervakset, eli puusta pil-
kottiin kiilamaisia eripituisia kappaleita, 
jotka aseteltiin polttoa varten valmiiksi 
pinoiksi tulevan tervahaudan ympärille. 

Tervahaudan paikan tuli olla tiedossa 
jo etukäteen. Sijainti valittiin huolella, 
paikan tuli olla kivetön ja mielellään rin-
teessä. Tuuli vaikeutti polttoa, joten tuu-
lelta suojaisa paikka oli aukeaa parempi. 
Maaperän haudan paikalla oli hyvä olla 
tiivis ja pitävä, savimaa oli hiekkaista 
parempi, mutta liiasta vetisyydestä ja 
kosteudesta saattoi olla haittaa. Raaka-
aineen sijainti ja kuljetusreitit vaikutti-
vat myös siihen, mihin hauta kannatti 
rakentaa. Polton aikana tarvittiin tur-
vetta tai multaa haudan peitteeksi, jo-

Tervahautaa ladotaan, Auvo Hirsijärvi 1936. Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma.

ten niitä oli hyvä olla saatavilla haudan 
läheisyydessä. Kun parhaimmat metsät 
oli jo poltettu tervaksi, oli siirryttävä 
kauemmaksi ja vaikeampien taipaleiden 
päähän. Mikäli hauta sijaitsi kauempana 
asutuksista, niiden läheisyyteen raken-
nettiin todennäköisesti väliaikaisia asu-
muksia tai majapaikkoja, sillä paikalla 
vietettiin monta päivää ja yötä raskaan 
työn touhussa.  

Haudan pohja kaivettiin maahan sup-
pilon tai lautasen pohjan muotoiseksi, 
ja pois kaivettu maa tasoiteltiin haudan 
reunoille. Rinteeseen, hautaa alemmaksi 
kaivettiin halsi tai halssi eli tervahaudan 
”suuaukko”, kohta johon terva haudasta 
valutettiin. Tervahaudan pohjan tuli olla 
tiivis ja tasainen, jotta terva ei päässyt 
valumaan haudasta läpi maaperään. 
Haudan pohjalle asetettiin keskipistees-
tä halsiin vievä putki, jota pitkin terva 
valutettiin haudasta ulos. Reikää putken 
alkupäässä kutsuttiin silmäksi, ja siihen 
asetettiin puu pystyyn silmätikuksi. Jot-
ta putken silmä ei olisi mennyt tukkoon, 
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tarvittiin sen alkupäähän ristikko tai 
muita tukirakenteita estämään tukkeu-
tumista. 

Tervaksien latominen hautaan oli 
tarkkaa työtä, haudan ulkoreunan tuli 
nousta keskikohtaa ylemmäksi ja ter-
vakset tuli latoa kaltevasti kohti haudan 
keskustaa. Kun kaikki tervakset oli la-
dottu hautaan, rakennelma peitettiin 
ja tiivistettiin sammaleilla, turpeilla tai 
mullalla. Haudan alareunan tervakset 
jätettiin kuitenkin peittämättä sytyttä-
mistä varten. Sammalia tai muita peit-
teitä varattiin haudan läheisyyteen, sillä 
niiden avulla voitiin hallita polttoa ja 
tulen etenemistä. 

Sopivan tyynenä kesäiltana oli aika 
sytyttää tervahauta hautamestarin joh-
dolla. Haudan sytyttämisen jälkeen se 
sai palaa jonkin aikaa, ja sitten myös 
haudan alaosa tukittiin sammalilla tai 
muilla peitteillä. Tervahauta pyrittiin 
polttamaan hitaasti kytemällä niin, et-
tä palo eteni hitaasti kohti keskustaa. 
Polttaminen vaati jatkuvaa valvontaa ja 
palon etenemistä voitiin säädellä tur-
peiden ja ilma-aukkojen avulla. Tervan 

Tervahautaa sytytetään, Samuli Paulaharju 1913 Kiiminki. Museovirasto, Kansatieteen kuvakokoelma, Samuli Paulaharjun 
kokoelma. 

Loppuunpalaneen tervahaudan pohjaa tyhjennetään, Eino Mäkinen 1936. Museo-
virasto, Kansatieteen kuvakokoelma. 
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laatuun ja määrään vaikutti polton on-
nistuminen ja mitä isompi tervahauta, 
sen kauemmin urakka kesti. Työtä teh-
tiin vuoroissa, ja ison tervahaudan polt-
taminen loppuun saattoi viedä monta 
vuorokautta. Polton loputtua tervahauta 
pyrittiin tukahduttamaan ja sammutta-
maan. Lopuksi hauta voitiin purkaa, jol-
loin pohjalla olevat hiilet saatiin talteen. 
Mikäli hiiliä tai hautaa ei tarvittu, hiilet 
saivat jäädä haudan pohjalle säilöön. 
Polton jälkeen oli usein vielä edessä iso 
työvaihe, eli tervatynnyrien kuljetus 
kohti sopivaa vientisatamaa. 

Tervan polttoon on liittynyt paljon 
erilaisia tapoja ja perinteitä, joita kuvaa 
hyvin elävästi esimerkiksi Samuli Pau-
laharju monissa teoksissaan. Tervan 
poltto tervahaudoissa on osa kulttuu-
riperintöämme ja lisäksi se on samaan 
aikaan jossain määrin elävää kulttuu-
riperintöä, sillä tervahautoja poltetaan 
mm. erilaisissa kesätapahtumissa ja taito 
polttaa tervaa on yhä tallella. Tervaa voi-
daan tänäkin päivänä hyödyntää samoi-
hin käyttötarkoituksiin kuin ennenkin. 

Tervahaudat  
muinaisjäännöksinä
Tervahaudat ovat kiinnostava muinais-
jäännösryhmä ja suuret tervahaudat on 
usein helppo paikallistaa esimerkiksi 
laserkeilausaineistosta. Maastossa suu-
rikin tervahauta voi jäädä tiheän kas-
villisuuden peittoon ja olla siten melko 
huomaamaton muinaisjäännös. 

Arkeologian näkökulmasta tervahau-
toihin liittyy paljon haasteita. Yksi haas-
te on tervahautojen iän määrittäminen. 
Samaa haudanpohjaa on voitu käyttää 
useaan kertaan ja käyttökertojen välissä 
on voinut olla pitkiä aikoja. Asia on syy-
tä ottaa huomioon ajoittamisessa. Hau-
dan rakenteita on voitu korjata tai uusia, 
jolloin mahdolliset rakenteiden ajoitus-
tulokset eivät välttämättä ole luotettavia. 
Tervahautoja ja niiden rakenteita ku-
vaillaan yksityiskohtaisesti monissa läh-
teissä, mutta polttoon liittyvät termit ja 
haudan eri osien nimitykset vaihtelevat 
paljon eri lähteissä. Arkeologian alalla 
käsitteiden yhdenmukaistaminen voisi 
tulevaisuudessa ainakin tuoda selkeyttä 
tutkimuksiin ja etenkin raportointiin. 
Tervahautojen runsaan lukumäärän 
vuoksi jokaisen yksittäisen tervahau-
dan suojelu ei ole järkevää, joten suo-
jelukysymys itsessään on myös haastava 
tervahautojen kohdalla. Tervahautojen 
tyypittely tai jonkinlainen luokittelu 
voisi auttaa suojelutarpeen arvioinnissa. 

Tervahautojen lisäksi kiinnostavaa 
tutkittavaa voisi ehkä löytyä maastosta 

tervahautojen ympäristöstä, etenkin jos 
paikan sijainti on syrjäinen tai ollut jos-
kus etäällä asutuksesta. Tervanpolttoon 
liittyvät väliaikaiset asuinsijojen jäänteet 
voisivat tuoda lisätietoa siihen, minkä-
laista elämää tervanpolttajat ovat työn 
ohessa eläneet. Ruokahuoltoa on var-
masti tarvittu, samoin erilaisia työkaluja 
ja etenkin talvisin tervaksien pilkkomi-
sen aikaan on tarvittu valoa, lämpöä ja 
suojaa purevalta pakkaselta. 

Tervahautojen suojelun lisäksi tärkeä 
suojelukysymys on ehkä itse perinteen 
säilyminen tuleville sukupolville. Ter-
vamestareita ei taida nykypäivänä löy-
tyä joka kylältä, mutta taito valmistaa 
tervaa on säilyttämisen arvoinen, jotta 
laadukasta hautatervaa voidaan tulevai-
suudessakin sivellä esimerkiksi paanu-
kattoisten kirkkojen kattojen suojaksi 
tai puuveneen pintaan.  

Johanna Roiha
Filosofian maisteri Johanna Roiha on 

Helsingin yliopistosta 2019 valmistunut 
arkeologi, joka on kiinnostunut erityi-
sesti geoinformatiikasta ja kenttätyö-

menetelmistä. Hiisi-lehdessä 1/2019 
julkaistu artikkeli pohjautuu hänen 

kandidaatintutkielmaansa Kirjallisuus-
katsaus tervahaudoista arkeologian 

näkökulmasta. 

Tervahauta Savitaipaleella, mahdollinen halsin paikka näkyvissä alarinteen 
puolella. Johanna Roiha 2016. 
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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. 

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.

Tervatonttukirjailija Päivi Honka-
koski on kouluttanut Oulussa nuo-
ria vetämään Tervatonttu-aktivi-
teetteja lapsille. Ohjelmassa on mm. 
Tervatontun kierros, jossa opitaan 
tervan teosta, piirileikki, köydenve-
toa, hevosenkengän heittoa ja muita 
perinneleikkejä. Tervatontut myös 
pitävät satuhetkiä ja kertovat samal-
la lapsille tervan teosta. 

Täydennyskoulutuksessa olevista 
tontuista Sonja, Milla ja Henriikka 
tonttuilevat jo kolmatta kesää, Elisa-
tonttu on vasta eka kesää mukana.

Mitä olette tehneet lasten kanssa?
Milla: Olen lukenut Tervatonttu-
satuja ja askarrellut villalangasta 

tupsuja.
Henriikka: Olen pitänyt tervatont-

tu-kierroksia ja leikkinyt perinne-
leikkejä lasten kanssa.

Sonja: Torilla Oulunpäivillä luin 
tervarunoja ja maistatin lapsilla ter-
vakarkkeja.

Mikä on hauskinta?
Milla: Lasten reaktiot, niiden 

kanssa työskentely.

Oppivatko lapset ja kiinnostaako 
terva?
Henriikka: Kyllä, lapset kyselevät ja 
oppivat paljon.

Tervatontut täydennyskoulutuksessa
Sonja: Lapset ovat innoissaan mu-

kana, leikkivät ja kuuntelevat.

Mitä muuta tervatonttuilu on 
tuonut tullessaan?
Kaikki: On ollut meillekin opetta-
vaista, on tullut samalla lisää terva-
tietoa. Olemme myös päässeet tutus-
tumaan perusteellisemmin Turkan-
saaren ulkomuseoon.

Tervatonttunuoret ovat vetäneet 
ohjelmaa lapsille Turkansaaren ul-
komuseossa ja käyneet kouluilla 
kertomassa tervasta. Myös Oulun-
päivillä ja muissa tilaisuuksissa on 
ollut tervatonttuja mukana. 

Reippaat 
Tervatontut 

Turkansaaren 
ulkomuseossa.

mailto:ilkka.pollari@skoude.net
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Puheenjohtaja Ilkka Pollari
Sihteeri Timo-Pekka Aaltonen
timo-pekka.aaltonen@apukyna.fi
www.pelastetaanterva.fi

Eläköön terva ry:n 
yhteisöjäsenet  
kesäkuussa 2019
• AARRE – Lehti metsästä 
• Frantsilan Luomuyrttitila
• Hautaterva.net
• Kemia-lehti
• Kemianteollisuus ry
• Linnunmaa Oy
• Restaurointi ja kunnostus 

Joutsenkaari
• Skoude
• Suomalaisten Kemistien Seura

Tervetuloa jäseneksi!
Eläköön terva ry:n jäseneksi voi liittyä 
osoitteessa www.pelastetaanterva.fi 
> Yhdistys.
Jäsenmaksut 2019: 
• yksityishenkilöt 20 euroa, 
• yhteisöjäsenet 200 euroa. 

www.facebook.com/
pelastetaanterva

Sydänmaan Tervatapahtuma
26.–30.6.2019
Lue lisää tästä.

Ylikiimingin TervasTiima 
29.6.–7.7.2019
Lue lisää tästä.

Kuortaneen Terwaviikko
15.–21.7.2019
Lue lisää tästä.

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

Tirinkylän koulussa Ou-
lussa tervatontut olivat 
teemana koko kouluvuo-
den ajan. Päivi Honka-
kosken Tervatonttu Toivo 
-kirjat antoivat suuntavii-
voja opiskeluun. 

”Tämä oli mahtava ko-
konaisuus”, rehtori Vesa 
Rinta-Säntti kommentoi. 

”Saman tarinan puit-
teissa saatiin käsiteltyä 
biologiaa, maantietoa, kä-
sityötä, kuvaamataitoa ja 
musiikkia, jopa äidinkie-
len draama-osio toteutui 
tässä. Tämä oli oppimis-
kokonaisuutena mahtava 
tapa oppia uusia asioita!”

Opettaja Marita Helis-
tén kertoi, että yksi vuo-
den kohokohtia oli ter-
vavaellus, jossa vietettiin 
päivä metsässä tehtäviä 
tehden ja paistaen mak-
karaa nuotiossa. Helistén 
suosittelee teemaa muil-
lekin kouluille, niin hyviä 
kokemuksia Tirinkylässä 
oli.

Vuosi huipentui Terva-
tontun matkassa -juhlaan, 
jossa oppilaat esittivät 
Tervatonttu-aiheisia näy-
telmiä, runoja, musiikki-
kuvaelmia ja yhteislaulu-
ja. Juhlasalissa vilisti lähes 
sata tervatonttuhattuista 
oppilasta.

Kolmasluokkalaiset 

Oulussa tonttuiltiin koko vuosi 

  Tervatontut Sanni 
(vas.) ja Seida esiin-
tyivät Tirinkylän 
koulun kevätjuhlassa.

Seurasaaren käsityömarkkinat
20.–21.7.2019
Lue lisää tästä.

Kolovesi-viikko
22.–27.7.2019
Lue lisää tästä.

Kuhmon tervastulet
3.8. 2019
Lue lisää tästä.

Tervetuloa tervatapahtumiin!

Seida ja Sanna esiintyivät 
Silja-tonttutyttö miettii 
-musiikkikuvaelmassa.

Tytöt kertoivat, että 
heillä on vuoden mittaan 
tehty mm. massasta ja 
piirtämällä tervatonttuja 
ja kirjoitettu tervatonttu 
runoja. Molemmat olivat 
oppineet myös kuinka ter-

vaa tehdään. Se yllätti, et-
tä tervaa voidaan käyttää 
myös lääkkeissä. Haus-
kimpia asioita oli ollut 
kuvaamataidossa tehdyt 
tervatontut ja nettisivus-
tolla tervatonttuasioiden 
tutkiminen (www.terva-
tonttutoivo.fi). 

mailto:timo-pekka.aaltonen@apukyna.fi
http://www.pelastetaanterva.fi/
http://www.pelastetaanterva.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaanterva
https://www.facebook.com/pelastetaanterva
https://www.facebook.com/pelastetaanterva
https://www.sydanmaa.net/terva.html
http://www.tervasvesainen.fi/
https://kuortane.fi/tapahtuma/terwaviikko-2019/?fbclid=IwAR1JRwE4csOh
mailto:myynti@k-systems.fi
https://www.kansallismuseo.fi/fi/tapahtumat/seurasaaren-kaesityoemarkkinat-1
http://visitsavonlinna.fi/events/kolovesi-viikko-2019/
http://toloset.fi/TERVASTULET3.pdf
http://www.tervatonttutoivo.fi/#/etusivu
http://www.tervatonttutoivo.fi/#/etusivu

