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Tervan puolustajat ovat perustaneet 
yhdistyksen jakamaan tervatietoutta 
ja turvaamaan suomalaisen mänty-
tervan tulevaisuutta. 

Eläköön terva -yhdistyksen perustava 
kokous pidettiin 11. syyskuuta Helsin-
gissä. Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Juha Pyötsiä ja sihteeriksi 
Timo-Pekka Aaltonen. Hallituksessa 
ovat myös Ilkka Pollari, Leena Laiti-
nen ja Teija Aaltonen, jonka artikkeli 
Kemia-lehdessä 4/15 oli lähtölaukaus 
tervanpelastustalkoille. 

Kampanjan pontimena on EU:n 
kemikaaliasetus Reach, joka velvoittaa 
tervanvalmistajia rekisteröimään tuot-
teensa. Jos rekisteröinti jää tekemättä, 
mäntytervan kaupallista valmistusta ei 
saa jatkaa 1. kesäkuuta 2018 jälkeen. 

Tervan ominaisuuksien tutkimukseen 
ja rekisteröintiin tarvittava rahoitus, 
arviolta 200 000 euroa, on ylivoimainen 
pienille tervayrittäjille. Pelastetaan terva 
-kampanja haastaa yritykset, yhteisöt ja 
kansalaiset osallistumaan talkoisiin. 

”Arvorakennuksia ei saa 
päästää tuhoutumaan”

Yhdistyksen perustajat ovat yksityisiä 
tervan ystäviä, mutta hankkeella on jo 
arvovaltaisia yhteisötukijoita: Kemian-
teollisuus ry, Museovirasto ja Kirkko-
hallitus. 

”Historiallisesti arvokkaita raken-

Palstalla seurataan tervatalkoiden etenemistä.
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Uusi yhdistys moottoriksi
nuksia ei saa päästää tuhoutumaan”,  
Kemianteollisuus ry:n Juha Pyötsiä 
perustelee talkoiden käynnistämistä. 
Suomessa on satoja paanukattoisia kirk-
koja ja tapuleita, joiden suojaukseen tar-
vitaan kotimaista mäntytervaa.

”Korvikkeista on enemmän haittaa 
kuin hyötyä”, vahvistaa Kirkkohallituk-
sen yliarkkitehti Antti Pihkala. ”Suo-
messa oli sukupolven mittainen aukko 
tervan tuotannossa 1950-luvulta alkaen. 
Kokeilut korvikkeilla vaurioittivat paa-
nukattoja, ja niiden käytöstä oli luovut-
tava.”

Tervaa tarvitsevat myös rakennus- ja 
teknokemian yritykset, veneenveistäjät 
ja kotikäyttäjät. Kaikkien yli tonnin vuo-
dessa tuottavien yrittäjien, kyläseurojen 
ja perinneyhdistysten tervahaudat kui-
tenkin sammuvat, jos tervaa ei rekiste-
röidä määräaikaan mennessä. 

”Suomalaiset kokevat tervan aidosti 
omakseen. Facebookin Pelastetaan 
terva -sivulle on kertynyt jo tuhatkunta 
tykkääjää”, Teija Aaltonen iloitsee. Hän 
toimii talkoiden projektipäällikkönä ja 
päivittää tuoreimmat tiedot kampanja-
sivuille.

Yhdistys alkaa kerätä eri lähteistä 
Reach-rekisteröintiin tarvittavaa rahoi-
tusta. Suomalaisen tervan kannattajat 
voivat osallistua talkoisiin liittymällä 
yhdistykseen henkilö- tai yhteisöjäse-
nenä. Lisää tietoa löytyy osoitteesta 
www.pelastetaanterva.fi. 
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Tuhopolton jälkeen uudelleen rakennetun Tyrvään Pyhän Olavin kirkon paanukattoon 
tarvittiin 4 000 litraa hautatervaa. 

http://www.pelastetaanterva.fi

