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Esa  Heino  

Metsätalousteknikko,  tiedottaja, Metla/Kannus  

Esko  Jaskari  

Metsätalousteknikko,  tervahankkeen  vetäjä,  Metla/Kannus  

LUKIJALLE  

TERVAVIIKKO OSOITTI YHTEISTYÖN VOIMAN 

Kannuksen Lehtorannassa 5.-11.6.2000 

olleen tervaviikon  järjesti  Metsäntutki  

muslaitoksen (Metla) Kannuksen tutki  

musasema  yhteistyökumppaninaan  Pitkin  

Pikkurataa  -hanke. Näiden lisäksi  tapah  

tuman  onnistumiseen vaikuttivat  tavalla 

tai  toisella  useat  eri  tahot ja  henkilöt.  Pe  

rinteisen tervahaudan poltto  kaikkine  sii  

hen kuuluvine töineen sekä  viikkoon liit  

tyneet muut  tapahtumat  vaativat paljon 

työpanosta.  Kannuksen tutkimusasema 

tuskin  olisi  siihen yksin  pystynyt  eikä  se 

olisi  ollut  tarkoituksenmukaistakaan. Tut  

kimusasemalta osallistui  nytkin  varsin 

moni enemmän tai vähemmän voimalli  

sesti  tähän "savottaan". Ennen kaikkea  

tervaviikon toteutumisessa  ja onnistumi  

sessa  oli  kuitenkin  kysymys  yhteistyön  

voimasta.  Yhteistyöllä  se  sujui!  Kiitokset  

kaikille  mukana  olleille  tahoille sekä  yk  

sityisille  henkilöille! 

Tervaviikon tapahtumat  keskittyivät  Leh  

torantaan, mikä sijaitsee  Lestijoen  ran  

nassa  nelisen kilometriä Kannuksesta Hi  

mangalle  päin.  Alueella oli jo entuudes  

taan tunnettavuutta siellä olevan puulaji  

puiston  ansiosta.  Tervahauta poltettiin  sa  

massa paikassa,  mistä  hautasavut olivat  

viimeksi  nousseet  yli sata  vuotta sitten.  

Väkeä kävi  paikalla  pitkin  viikkoa,  mutta 

tervanpolttoon  liittyviä  varsinaisia  yleisö  

tapahtumia  olivat haudan sytytys  ja ter  

van  lasku.  Myös  tiedotusvälineissä viikko 

oli  esillä.  Ruokaa  ja kahvia  sai  ostaa  pai  

kan  päältä  -  kiitos  välikannuslaisten. Kol  

mena päivänä  järjestettiin  alueella yh  

teensä useita opaskierroksia  yleisölle.  

Pelletointitekniikkaankin oli  alueella 

mahdollisuus tutustua. Useita esitelmiä 

ja puheenvuoroja  sisältänyt  tervasemi  

naari pidettiin  -  vain kivenheiton  päässä  

savuavasta  tervahaudasta -  Seljesistä  

vuokratulla,  katetulla lavalla. Kun  vielä 

mainitsemme, että heti viikon alussa  tut  

kimusasema järjesti  (yhdessä  Metlan 

puutieteen  tieteenalan kanssa)  Pouttu 

Oy:n  auditoriossa  Pohjanmaan  puun laa  

tua  ja  käyttöä  käsitelleen  tutkimuspäivän,  

niin  tervaviikon  tärkeimmät tapahtumat  

ovatkin lueteltu. 

Lehtorannan tervaviikko  havisutteli  his  

torian lehtiä nostamalla esille  vanhaa 

metsänkäyttöperinnettä.  Näin se oli 

omanlaisensa kulttuuriteko. Tapahtuma  

osoitti  selkeästi  myös  yhteistyön  voiman. 

Työnantajamme  Metsäntutkimuslaitoskin  

tunnettaneen  taas  hieman paremmin.  

Tämä julkaisu  on ikäänkuin konkreetti  

nen muisto tervaviikosta.  Siihen ja ter  

vaan  liittyviin  asioihin  muutoinkin on  tä  

män myötä  mahdollisuus tutustua  myös  

niiden,  jotka  eivät  tervaviikolla  käyneet.  
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Esko  Jaskari  

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

Taisto  Jaakola  

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

LESTI  JOKIVARREN TERVATALOUDEN  HISTO  

RIAA JA LEHTORANNAN  TERVANPOLTTO  

HANKKEEN TOTEUTUS 

Tervantuotannossa on  ollut useita  huip  

puja,  jolloin  väestö on saanut  elantonsa 

viime vuosisatojen  aikana.  Vaihteleviin 

tervan  tuotantomääriin vaikuttivat  monet 

seikat.  Puulaivakulttuuri,  kirkkojen  paa  

nukatot ja sodat lisäsivät  1500-1700-lu  

kujen  tervan  tuotantoa  Kainuussa ja Poh  

janmaalla.  Lestijokivarteen  perustettiin  

1 700-luvulla  tervahautoja  vilkkaasti.  Vä  

likannuksen metsissä  Ojalan  ja Tokolan 

alueella toimivia tervahautoja  oli  kym  

menkunta,  joista  useat  on vieläkin met  

sistä  paikannettavissa.  Tervatalous esiin  

tyy  myös Välikannuksen kylän  paikkojen  

nimissä  (mm.  Hautakangas  ja Hautamä  

ki).  Lehtorannan tervahauta on  perimä  

tiedon mukaan rakennettu 1 700-luvun lo  

pulla  ja siinä  poltettu  viimeksi  tervaa  vii  

me vuosisadan  lopulla,  mitä ajankohtaa  

puoltaa  myös  se,  että  haudan päällä  kas  

voi  suuria yli  90-vuotiaita  petäjiä.  Tuohon 

aikaan oli yleistä,  että  kylillä  perustettiin  

yhteishautoja,  ja talolliset käyttivät  kol  

manneksen vuosityöajastaan  tervanpol  

ton  hyväksi.  Tervahautoihin ladottiin  kes  

kimäärin 300 p-m
3 tervaspuita,  josta  ter  

vaa  saatiin  noin 30  tynnyriä  (125 litraa/ 

tynnyri).  

Tervatalouden kulta-aikana kolometsäksi  

valittiin noin 40-vuotias hento-oksainen 

kuivan  kankaan männikkökuvio,  jolta  

kolottiin  kaikki  rungot. Lisäksi  hautaan 

pienittiin  tervasrosopuut  ja  tervaskantoja.  

Tervaspuuraetsikön  välittömään lähei  

syyteen  rakennettiin myös  hauta.  1700- 

1 800-luvuilla  kolottiin  lähialueen metsi  

köt  vauhdilla ja usein myös  kruunun 

omistamat  metsät. Lestijokivarren  metsät 

kolottiin  muutamassa kymmenessä  vuo  

dessa,  jonka  jälkeen  tervantuotanto  siirtyi  

Mutkalammin ja Sievin suuntaan.  Siirty  

minen edemmäksi vesistön  läheltä toi on  

gelmia.  Aikakirjoissa  on merkintöjä  ter  

vahaudoista levinneistä metsäpaloista,  

kun  lähistöllä  ei  ollut  tarpeeksi  sammu  

tusvettä haudanpolton  hallintaan.  

Tervanpolton  yleistyttyä  kiinnitettiin  ter  

vatalouden metsänkäyttöön  huomiota ja 

alettiin  kantamaan tervanpolttajilta  veroa.  

Vuonna  1816 Lohtajan  kylän  jakokunnan  

kokous  päätti,  että liiallinen tervan-  ja 

"potaskanpoltto"  kielletään torppareilta,  

rengeiltä,  ja  loisilta  viiden hopearuplan  

sakon ja tavaran  (tervan)  takavarikon 

uhalla. Samalla kiellettiin  muitakin polt  

tamasta tervaa  liian lähellä  kyliä.  Kieltoja  

ja  rajoituksia  rikottiin  kuitenkin  yleisesti.  

Viranomaiset katsoivat  tervanpolttoa  ns.  

sormien lävitse,  koska  tervapoltto  toi  ve  

rotuloja  myös  heille itselleen. Metsien ra  

kenteen muuttuminen kuusi-ja  lehtipuu  

valtaiseksi  vaikutti  osaltaan tervanpolton  

vähenemiseen. 1800-luvun loppupuolella  

rautalaiva-aika, puunjalostusteollisuuden  
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Koloamisen  aikaan  (kuva:  Metla/Jyrki  Hytönen) 

kehittyminen  ja tervan  alhainen hinta 

sammuttivat  haudat. Vielä vuonna 1936 

Lohtajan  Väliviirteellä  tiedetään poltetun  

tervaa  kotitarpeiksi.  

Hankkeen toteutus 

Ajatus tervahaudan polttamisesta  heräsi  

Lehtorannan puulajipuiston  avajaistilai  

suudessa  1996. Metlan ja Välikannuksen 

kyläyhteisön  (pienimuotoinen)  tervan  

polttohanke  käynnistyi  kesällä  1997,  jol  

loin Lehtorantaan kolottiin  noin 500 män  

tyä  siten,  että runkojen  pohjoispuolelle  

jätettiin  koloamaton kuorikaistale ns.  

"elämänlanka".  Koloamisella käynnistet  

tiin  puun oma parantamisprosessi,  jossa  

puu  tuottaa  ns.  "haavakohdan" suojaksi  

pihkaa.  Seuraavana kesänä koloamista  

jatkettiin  noin neljän  metrin korkeuteen 

saakka  ja  viimein  kesällä  1999 poistettiin  

kolottuja  puita  hengissä  pitänyt  kuori  

kaistale.  Lehtorannan kolopuiden  keski  

ikä oli  yli  80  vuotta.  Vanhassa puussa  

sydänpuun  osuus  on niin suuri,  että puu 

ei  "tervastu" enää kokonaan. Helmikuus  

sa 2000 tervaspuut  kaadettiin,  ajettiin  

varastolle  ja pienittiin  hautaan ladottavik  

si  säröksiksi.  Haudan polttokuntoon  saat  

taminen, ladonta  ja  päällystäminen  hauta  

mullalla tehtiin muutamaa  päivää  ennen 

sytytystä.  Hankkeen tervamestarina (lot  

nikka)ja  isähahmona oli  Onni Kivelä  Hi  

mangalta  ja varalotnikkana oli  Unto Mä  

ki-Petäjä  Kannuksesta. Metlan puolesta  

hankkeesta vastasivat  Esko Jaskari ja 

Taisto Jaakola. Osa työstä  tehtiin ns. pi  

demmän kaavan  mukaan mm. särökset  

varastoitiin  turhan kauas  haudasta,  mikä 

aiheutti lisätyötä  ladonnassa. 

Vuonna 1999 liityimme mukaan Sievin  

kunnan  metsäperinteen  EU-hankkeeseen 

(Pitkin  Pikkurataa -hanke),  jonka  myötä 

hankkeen luonne muuttui  Metlan ja kylä  

yhteisön  tervanpoltosta  yhdeksi  Keski  

pohjanmaan  kulttuuritapahtumista.  Sy  

tytys  tapahtui  5.6.  Heikki  Leppäsen  aloit  

tamana.  Sen jälkeen  hautaa poltettiin  ter  
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vamestarin  ja noin 50  hengen  vapaaeh  

toisen valvojajoukon  avulla  viikon  ajan.  

Tervaa  ja  tervankusta  (vetistä  tervaa)  ker  

tyi  haudasta kaikkiaan  noin 500 litraa.  

Haudasta kertyneen  tervan määrä jäi  en  

nakkoarvioitua vähäisemmäksi, mikä 

johtui  sekä  kolopuiden  yli-ikäisyydestä  

että  ensimmäisessä  koloamisessa  tehdyis  

tä virheistä.  Tervamestarin moitteiden 

mukaan ensimmäinen koloaminen ei  

ulottunut puun tyveen  saakka  ja koloa  

miskorkeuskin  oli  yleisesti  vain 1,5  met  

riä. Haudasta kertynyt  terva käytetään  

Metlan lahjatavarana.  Tervahaudan hiiltä 

kerättiin Metlan Eraus  ry:n  toimesta suu  

riin  paperisäkkeihin  ja  myytiin  halukkail  

le.  Hiilen sihtaaminen ja pussitus  oli  no  

kista  työtä,  joten  osa  hiilistä  poltettiin  

myöhemmin  kesällä  hautaan. 

Lehtorannan tervanpoltto  oli  haastava, 

suuritöinen,  mutta kiinnostava  hanke. En  

tisaikojen  tervanpolttajien  työn  arvostus  

nousi  hankkeen myötä  merkittävästi  eten  

kin,  kun  entisaikaan ei  ollut käytettävissä  

kaivinkoneita  haudan tekoon, monitoimi  

koneita  puun kaatoon,  halkomakoneita 

puiden  pienimiseen.  Hyvästä  yhteistyöstä  

yhdessä  tekemisestä  huolimatta ei  tiedon  

välityksen  katkoksiltakaan  kokonaan väl  

tytty,  sillä  pettymystä  aiheuttaneista ter  

vatansseista  päätettiin  luopua jo huhti  

kuussa.  Tilaisuuteen ei siis  koskaan  anot  

tu  tanssien  järjestämislupaa,  koska niistä  

vastaamaan  ei  saatu ketään.  Tervakulttuu  

ri  elää  juuri  nyt uuttaa  tulemistaan. Leh  

torannan tervahanke jää  meidän kaikkien  

mieliin ikimuistettavana  tapahtumana.  

Kirjallisuus  

Luukko, A. 1957.  Suur-Lohtajan historia  I. Kok  

kola.  712  s. 

Virrankoski, P.  1997.  Pohjanlahden ja Suomense  

län  kansaa.  Kokkola.  488 s. 

Sytytyshetkeä  odotellessa.  Kuvassa  Onni  Kivelä, Jyrki Hytönen ja Heikki  Leppänen (kuva:  Metla/Esko  

Jaskari). 
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Esko  Jaskari  

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

LEHTORANNAN  TERVAHAUDAN LÄMPÖTILAN 
SEURANTA 

Lehtorannan tervahaudan eri  osien läm  

pötilojen  kehitystä  seurattiin  koko  terva  

viikon  ajan suoritetuin mittauksin.  Hau  

taan  asennettiin neljä  yli  800 asteen kuu  

muutta  kestävää  lämpötila-anturia.  Lisäk  

si  haudan ulkopuolella  oli  yksi  ulkoilman 

lämpötila-anturi.  Hautaan asennetut  an  

turit  pujotettiin  rautaputkiin,  jotka upo  

tettiin  haudan ladontavaiheessa yhdelle  

tervahaudan neljännes-sektoreista  (kes  

kustasta  ulospäin  edeten)  metrin välien  

siten,  että jokaisen  anturin mittauspää  

asettui  noin 30 cm:n korkeudelle terva  

haudan pohjasta.  Keskimmäinen anturi  

mittasi  haudan keskustaan  kertyvän  ter  

van  lämpötilaa.  Antureiden lämpötilalu  

kemat  mitattiin  kahden tunnin välein ja 

kirjattiin  mittauskirjaan.  Mittausaineistoa 

koottaessa  todettiin kolmen anturin läm  

pötilalukemissa  niin suuria vaihteluita,  

että  niiden antamat  tiedot hylättiin.  Hau  

dan keskustan  lämpötilaa  (tervan  lämpö)  

ja  ulkoilman lämpöä  osoittavista  anturien 

tiedoista  koottiin  alla  olevat  lämpökäyrät.  

Polttoaikana haudalla vierailleiden "asi  

antuntijoiden"  mielestä tervan lämpöti  

lalukemia pidettiin  liian  alhaisina.  Lehto  

rannan haudasta laskettu  terva oli  käsin  

kosketeltavissa,  mikä merkitsi  sitä, että 

tervanlaskussa  sen  lämpötila  ei  ollut  55 

astetta  korkeampi.  

Lämpötila-anturit  valmisti  metsätalous  

teknikko Kari  Sauvala Metlan Vantaan 

tutkimuskeskuksesta.  Mittaukset  suori  

tettiin  Yokogawa  Model 2455  -mittarilla.  

Lehtorannan lämpötilamittausten  tulok  

set  ovat  suuntaa-antavia. Lämpötilamit  

tausten luotettavuuden varmistamiseksi,  

olisi  antureita tullut asentaa vähintään 

kahdelle satunnaisesti arvotulle sektoril  

le.  Lisäksi  kuhunkin mittauspisteeseen  

olisi  tullut asentaa kolme eri  korkeudelta 

mittaavaa anturia.  Lisäantureilla olisi  voi  

tu  poistaa  sekä  haudan ladonnan epäta  

saisuuden että haudan pohjamaan  kylmä  

hohkaavuuden vaikutukset  lämpötila-ar  

voihin. 

Kuva  1. Haudan  keskustan  (tervan)  ja ulkoilman  lämpötilakehitys  polton aikana  (kuva:  Keijo Polet).  
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Esa Heino  

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

TERVAMESTARI ONNI  KIVELÄN  HAASTATTELU 

"EI YHTÄÄN OO POROHON  MENNY" 

Lehtorannan tervahaudan tervamestarina 

toimi  Onni  Kivelä  Himangan  Pahkalasta.  

Onnin  ensikokemukset  tervanpoltosta  

ovat  vuodelta 1938,  jolloin  hän 14-vuo  

tiaana oli mukana avustamassa tervan  

polttoon  liittyvissä  askareissa.  Tämä hau  

ta poltettiin  Himangan  Pernussa,  kuten 

myös  seuraavakin vuonna 1945,  jolloin  

Onni oli  juuri  palannut  sodasta.  Kotiky  

lässä  Pahkalassa  tervaa poltettiin  vuonna 

1948,  jolloin  Onni  kertoo  saaneensa  tun  

nustusta  sedältään, joka  hänelle tervan  

polton  taidot  oli  opettanut.  

45 vuoden tauko 

Onni Kivelän tervahautakokemuksiin tuli 

vuosikymmenien  mittainen tauko.  Hi  

mankalaisen Pekka  Tuorilan patistelema  

na Onni suostui  mukaan Pernussa 1993 

poltettuun  tervahautaan,  mutta  oli  kyllä  

sitä  ennen sanonut, että  "tei  arvaa  pojat,  

kuinka  paljon  siit  on  työtä".  Pitkän  tauon 

jälkeen  ei ollut  ihme, jos  aivan  kaikki  ter  

vanpolttoon  liittyvät  niksit  eivät  selkeänä 

enää muistissa  olleetkaan. Tällainen asia  

oli  ainakin haudan latomisen aloittami  

nen. Tuorila  oli tuonut Onnille kirjankin  

luettavaksi  ja Onni  havaitsi siitä,  että 
noinhan se  setä oli  häntä neuvonut. Seu  

raava hauta oli  jo viiden vuoden päästä  

Pahkalassa,  minkä jälkeen  olikin sitten  

Lehtorannan tervahaudan vuoro.  Samana 

kesänä Lehtorannan kanssa  Onni  vastasi  

myös Kokkolassa poltetusta  tervahau  

dasta. Epäonnistumista  ei  Onnin mukaan 

ole  ollut kertaakaan. "Ei yhtään  oo  poro  

hon menny", Onni  sanoo. 

Lehtorannan tervahaudan tervamestariksi  

Onni Kivelä  tuli  Metlan (Taisto  Jaakola)  

pyynnöstä.  Jaakolahan toimi sitten hau  

dalla Onnin opissa  ja  tervanpolttotietoa  

saivat  toki  muutkin aktiivisesti  työssä  

mukana  olleet.  Onni ja Taisto  ovat  "hir  

veän hyvät  tutut  nyt",  kuten Onni itse  

sanoo. Projektin  aikana  asioista on  kui  

Onni Kivelä  (kuva:  Metla/Esko Jaskari).  
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tenkin keskusteltu,  koska  tervamestari  sa  

noo, että "mehän toisinaan vähän kina  

simmekin siellä".  Kivelä  oli tarkastanut 

Lehtorannan haudan ennen polttamista  ja 
todennut sen  arinan hyväksi.  Laatikko  ei  

ollut  kunnossa,  mutta  vanhasta puuput  

kesta  oli  rassikin  mennyt  läpi,  vaikka  sen  

sisälle  oli  kylläkin  sitten  rautaputki  pitä  

nyt  laittaa.  Tuulen vuoksi  piti  Lehtoran  

nan haudan sytytyksen  kellonaikaa  muut  

taa, muttei onneksi  päivää kuitenkaan. 

Tuulesta on Onnin mukaan se  haitta, että 

hauta lähtee tuulen puolelta  äkkiä pala  

maan, mutta alapuolelta  tulee savua, lop  

puu happi  eikä tahdo syttyä.  Lehtoran  

nassa tilannetta paransi  sytytyksen  siir  

tämisen ohella  tuulen heikentämiseksi  

laitettu  pressu.  Myös  turverahkoista  tah  

too  tervahaudalla olla  puutetta. Onnin pu  

heista saa  käsityksen,  että Lehtorannan 

tervahautaan käytetyt  puut olisivat  voi  

neet  olla  parempiakin.  

"Jännittävällä  mielellä" 

Tervamestari  Onni  Kivelä  sai  Lehtoran  

nan tervanpolttohankkeessa  "poikia  opet  

taa" ja olla  mukana "jännittävällä  mie  

lellä".  Hän ei  yhtään  epäillyt,  etteikö  han  

ke  onnistuisi.  Epäonnistumista  ei  tarvin  

nut  pelätä.  Monista tavalla tai  toisella 

hankkeessa  mukana olleista  tahoista yksi  

oli  eläkeläiset,  jotka  olivat  mukana hautaa 

valvomassa.  Onni oli heille luvannut tulla 

sinä  päivänä  paikalle.  Lausuntokin hänen 

oli  pitänyt  eläkeläisille  antaa siitä,  miten 

nämä olivat  työssä  pärjänneet.  Hiilen  

nostokin,  mikä on Onnin mielestä  tym  

pein  homma, oli  Lehtorannassa sujunut  

ihan hyvin.  Jännittävin hetki  on  puoles  

taan se,  kun  tervaa ruvetaan  laskemaan.  

Paljon  uusia  tuttuja 

Tervamestari Onni Kivelälle  tuli terva  

hankkeen aikana monia uusia  tuttuja.  Tut  

kimusaseman johtajaa  Jyrki  Kangasta  

hän pitää  erittäin  sopivana  miehenä. Onni 

muistelee  Kankaan tulleen hiilennostoon 

ja  todenneen tälle,  ettet sinä  tuommoisilla 

kengillä  (pikkukengät)  ja kehotti  hake  

maan saappaat.  Näin oli  Jyrki  sitten  teh  

nytkin  ja kysynyt,  että  joko nyt passaaja  

Onni oli  vastannut, että  joo  nyt  passaa.  

Haastatteluhetkellä 76-vuotiaan Onni 

Kivelän kotikylällä  Himangan  Pahkalas  

sa  poltetaan  jälleen  tervaa  vuonna 2003. 

Jos elinpäiviä  on  ja terveyttä  riittää  aikoo 

Onni olla  jälleen  mukana. 
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Lauri Piirainen  

Ruunari,  Kuhmo  

TERVATYNNYRIN  RUUNAUS 

Sain kutsun  tervaviikolle  Metlan Kan  

nuksen tutkimusasemalta tervatynnyrien  

munausta  varten.  Kuhmosta lähti mat  

kaan kolmihenkinen ryhmä,  jossa  tarkas  

tajana  toimi  Ilmari  Pulkkinen,  ruunaajana  

Lauri  Piirainen  ja kirjurina  Toivo Heik  

kinen. 

Totesin  paikan  hyvin  suunnitelluksi  ja  oli  

han se  ollut tervahaudanpolttopaikka  jo 

esi-isienkin  aikaan.  Koska  tervanpoltossa  

oli  mukana ikämiehiä,  joilla  taito on  hal  

lussa, se näkyi  kaikissa  työvaiheissa.  

Ruunasin isäni Toivo Piiraisen  entisillä  

mittakannuilla ja raudoilla muutaman  

tynnyrin.  Isäni oli Kuhmossa aikoinaan 

valan tehnyt  ruunari. 

Ensin mitattiin  tynnyrit  vedellä mittakan  

nujen  avulla.  Kirjuri  piti  laskua veden 

määrästä. Nuotiossa  kuumennetuilla  rau  

doilla poltettiin  tynnyriin  ruunausmerkin  

nät. Ensin  tuli  kirjain  M eli  mitattu. Seu  

raavaksi  125 L eli  tarkka  litramäärä.  Vuo  

siluku  2000,  jonka  jälkeen  piirinumero  

34  ja  lopuksi  3,  joka  on isäni  ruunaaja  

numero.  Sitten  olikin  tynnyrit  munattuja  

tervanlasku alkoi. 

Saimme myös  osallistua  perjantaina  pi  

dettyihin  luentoihin,  jotka  olivat mielen  

kiintoisia.  Ja kaiken  päätteeksi  meidät 

kutsuttiin Kannuksen kaupungintalolle  

syömään,  jonka  jälkeen  maha täynnä  ja 

tyytyväisin  mielin lähdimme Kuhmoa 

kohti.  Kiitokset  kannuslaisille vieraanva  

raisuudesta ja  siitä,  että saimme olla mu  

kana elvyttämässä  tervaperinnettä.  

Ruunattu  tervatynnyri  (kuva:  PMA/Erkki Oksanen)  
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Ilmari Pulkkinen 

"Matias  Palviander",  Kuhmo 

"RÄKÄRIT" ELI TERVANTARKASTAJAT 

Tervahovi  oli  tervan  säilytyspaikka,  mut  

ta  siellä  tarkastettiin  myös  terva. Terva  

hovin johdossa  oli  inspehtoori.  joka  hoiti 

kirjanpidon.  Hänen alaisenaan toimivat  

"räkärit",  jotka  suorittivat  tervan  tarkas  

tuksen. Heidän tuli  ottaa selville,  että oli  

ko  terva väärennettyä.  On sattunut,  että 

tervan  joukkoon  on  laitettu  muraa, multaa 

tai  jopa hevosenlantaa. 

Räkärin  tuli pystyä  erottamaan eri  ter  

valaadut toisistaan: hieno,  puolihienoja  

paksuterva.  Oli  pystyttävä  erottamaan  

vesipitoisuus  eli  puolipuhdasterva.  Ter  

vantarkastajat  ottivat  jokaisen  tuottajan  

jokaisesta  tynnyristä  kolme talouskannua,  

jotka  tulivat  tervaporvarin  hyödyksi.  Ta  

louskannut tekivät  1,5  tynnyriä  venelas  

tista,  jotka  menivät  ilmaiseksi.  Nuo  ta  

sauskannut olivat  ainaisen katkeruuden 

aiheuttajina  tervatalonpoikien  keskuu  

dessa. 

Tervahovista  määrättiin v.  1827,  että jo  

kaisella  räkärillä  oli  oma merkkinsä,  min  

kä  hän leimasi  tynnyrin  kylkeen.  Oulun 

tervahovin  samassa  säännössä määrättiin  

tervalaatujen  merkinnöistä  seuraavaa:  

-  hienon hieno kokopuhdas  (fin  fin  helren)  0  0 

-  hieno kokopuhdas  (fin  helren) 0 

-  paksu  kokopuhdas  (tjock  helren) ® 

-  hienon hieno puolipuhdas/fin  fin  halfren) m 
-  hieno puolipuhdas  (fin  halfren)   

-  paksu  puolipuhdas  (tjock  halfren)  

-  vedellä sekoitettu  tynnyri  merkittiin C/:llä  

Vuosisadan lopulla  oli  laatuluokkia kolme,  kuten  edellä on  mainittu.  

Räkärit  valvoivat,  että tynnyrit  olivat  48 

kannun vetoisia.  Tarkastus  tässä  vaihees  

sa ei  ollut  enää mahdollista,  koska  tynny  

rit  olivat  täysiä.  Niinpä  oli  luotettava ruu  

narien haudoilla tekemiin tarkastuksiin.  

Ensimmäinen tervan  tarkastus  suoritet  

tiin tervahaudalla tervanpolttajan  toimes  

ta. Tynnyrit  kusetettiin  eli  tervavesi  las  

kettiin  kusetinreiästä  yleensä maahan. 

Laskeminen tapahtui  kusetinreiästä,  joka  

oli  tynnyrissä  ruutinreikää vastapuolella  

tynnyrinpäädyssä  noin 5 senttiä  pohjasta  

ylöspäin  läpimitaltaan  noin 2 cm, joka  

suljettiin  mäntypuisella,  toisesta  päästä  

kantikkaalla  tapilla.  

Kun tynnyrit  oli kusetettu,  täytettiin  ne 

muista tynnyreistä.  Täytettäessä  käytet  

tiin  puukaukaloa  ja puuämpäriä.  Terva  

tynnyriä  ei  pystytty  kuitenkaan pitämään  

1800-loppupuolella  täsmälleen 48  kan  

nun suuruisena. Eräs  Lyypekin  kauppa  

huone teki muutamalle Oulun kauppiaalle  
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Lehtorannan  tervahaudalla  9.6. otetussa  kuvassa  kirjoittaja  erottuu  paloruotumestarin asussaan 

(kuva: Metla/Esa  Heino). 

ilmoituksen asiasta.  Vaasan ja  Kristiinan 

tynnyreihin  mahtui 126  1, Kokkolan 123 

i/  51,  Oulun 118 3/5 1  ja  Haaparannan  127 

1. Kyseisenä  vuonna Saksasta  ilmoitettiin  

senaatille,  että eniten petosta  on  tapahtu  

nut  Kajaanin  kruunauspiirissä.  Se  oli  joh  

tunut  siitä,  ettei  tynnyreitä  ollut  mitattu 

asetuksen määräämällä tavalla. 

Täyttökannuista  oli  myös  erimielisyyttä  

siitä,  mitä  laatua täyttökannut  olivat.  Ter  

vaporvarin  mielestä  se  olisi  pitänyt  olla 

hienoa tervaa  ja talonpojan  mielestä  sitä, 

mitä tarkastus  ja täyttökannut  koskivat.  

Oulun tervahovin säännöissä ei ollut mai  

nintaa,  mitä laatua täyttökannut  ovat. 

Lienee kyseessä  ollut  tervaporvareiden  

keskeinen sopimus  heidän edukseen. 

Luonnollisinta olisi  kai  ollut talonpoikien  

vaatimus. 

Tervan ostopaikan  muutos  Kainuuseen 

aiheutti myös sen,  että tasauskannuja  

otettiin  nyt  neljä  tynnyriä  kohti. Ostopaik  

ka  siirtyi  Kainuuseen 1890-1900-luvuil  

la.  Kilpailun  kiristyessä  ostopaikoille  

alettiin  houkutella tervan  myyjiä  vähen  

tämällä täyttökannujen  määrää. Terva  

kaupan  kiristyessä  1900-luvun alussa  

Bergholmin  kauppahuone  ilmoitti, että 

hienosta ja paksusta  tervasta  maksetaan 

sama hinta, eikä täyttökannuja  oteta  ol  

lenkaan. 
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Anne Ruuttula-Vasari 

Hankesuunnittelija,  Pitkin  Pikkurataa  -hanke  

SEN MINKÄ TEET,  NIIN  TEE TERVAN KANSSA 

YHTEISTYÖKUMPPANIN MIETTEITÄ  

Kesäkuun toinen viikko  vuonna 2000 oli 

merkittävä  ajanjakso  Keski-Pohjanmaal  

la.  Viikon  aikana Kannuksen Lehtoran  

nassa  palattiin  siihen aikaan entiseen eli  

poltettiin  tervaa  haudassa oikeilla  ja  vielä  

vanhoilla työmenetelmillä.  

Erikoiseksi  haudan polton  teki  se,  että  

polttajana  oli Metsäntutkimuslaitos  yh  

teistyökumppaninaan  EU-rahoitteinen 

Leader-projekti  eli  Pitkin  Pikkurataa  -  

hanke. Kannuksen tutkimusasema oli 

aloittanut valmistelutyöt  jo  kolme  vuotta 

aiemmin koloamalla puut.  Pitkin  Pikku  

rataa  -hanke tuli  mukaan syksyllä  1999, 

jolloin  Kannuksen  tutkimusaseman  terva  

haudan polttoon  käytetty  työpanos  hy  

väksyttiin  osaksi  Pikkurata  -hankkeen  

omarahoitusta. 

Hankeja  Kannuksen tutkimusasema  läh  

tivät  yhteistyössä  tuotteistamaan perin  

teistä keskipohjalaista  elämäntapaa  eli 

tervanpolttoa.  Talven aikana käytiin  tosin 

hiukan hakemassa oppia  Kuhmon Lentii  

rasta asti.  Siellähän kainuulaiset  itsepäi  

sesti  ovat polttaneet  tervaa pitempään  

kuin  muualla Suomessa. Käynnin  seu  

rauksena oli  se,  että kesällä  Lehtorannas  

sa  asteli  sitten  oikea kainuulainen räkäri  

ja kruunari  hyväksymässä  kannuslaisten 

tervan  maailmanmarkkinakelpoiseksi.  

Tervahaudan valmistelut  etenivät  konsa  

naan kuin  ennen vanhaan. Tervamestari 

Onni  Kivelä  Himangalta  seurasi  tiukasti,  

että Kannuksen  tutkimusaseman tulevat 

tervamiehet  oppivat  oikeille  tavoille.  Ke  

vättalvella  tervapuut  "särjettiin"  ja lato  

minen aloitettiin  toukokuulla. Uusi  terva  

hauta ladottiin vanhalle paikalle,  joten  si  

nällään toimittiin ekologisesti.  

Hauta  sytytettiin  kesäkuun alussa  maa  
nantai-iltana kovan tullen vallitessa.  Ter  

vasta  kiinnostunutta yleisöä  saapui  pai  

kalle satamäärin. Hauta vahdittiin eri  

vuoroissa,  ja tervamestari Onni  Kivelä ja 

kisälli  Taisto Jaakola joukkoineen  valvoi  

vat  tiukasti,  ettei  hauta vain ryöstäytynyt.  

Moni  pääsikin  henkilökohtaisesti  valvo  

maan  hautaa ja ihmettelemään sitä  työ  

määrää, minkä muutama  sata  litraa  tervaa  

vaatii. 

Anne  Ruuttula-Vasari  (kuva: Metla/Esko  Jaskan) 
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Tervanlasku  alkoi  torstaina  ja jälleen  sa  

dat  kiinnostuneet saapuivat  paikalle.  Leh  

toranta  veti  viikon  aikana paikalle  tuhan  

sia  ihmisiä.  Talkootyössä  liikuteltiin  rei  

lua sataa  ihmistä.  Myös  tiedotusvälineet 

kiitettävästi  kommentoivat tapahtumia.  

Perjantaina  9.6.2000 järjestettiin  korkea  

tasoinen tervaseminaari,  johon  saatiin  

lukuisia  tervaan  perehtyneitä  eri  asian  

tuntijoita.  Tervaa lähestyttiin  muun  mu  

assa  historian, lääketieteen, metsänhoi  

don ja matkailubisneksen näkökulmasta. 

Pikkurata  -hankkeen vastuulle  jäi tiedo  

tuksen hoitaminen sekä seminaarijärjes  

telyitä.  Hanke teki  haudalle posterit  sekä  

käsiohjelman.  Yhteistyössä  Nivalan Kat  

valan museon  kanssa  tehtiin  tervanäyttely  

tervalatoon. 

Itse  perinteen  ja "oikeiden" tervanpolt  

totapojen  siirtäminen  oli  parhainta  antia 

tervaviikossa.  Haudalla oli  oma tunnela  

taus,  joka  yhdisti  ja kiehtoi  mukana ol  

leita  ihmisiä.  Tapahtuma  ajoittui  hyvin  al  

kukesään,  jolloin  tapahtuma  ei jäänyt  

muiden vastaavien tapahtumien  jalkoihin.  

Samaan tapahtumaan  saatiin  sidottua hy  

vin Pikkuratavaellus ja Pikkuratayö.  Yh  

teismarkkinointi  toi  mukanaan uutta ylei  

söä molempiin  tapahtumiin.  Yhteistyö  

kumppaneita  löytyi  monestakin eri  suun  

nasta  ja  uusista  suunnista. 

Keskipohjalainen  metsähistoria  konkreti  

soitui monella  eri  tavalla viikon aikana. 

Itse  tervaseminaari antoi vastauksia  sii  

hen,  miten tervanpolttoa  voi hyödyntää  

eri  tavoilla.  Rännistä valunut oikea terva 

ja tervan haju  yhdisti  joukkoja  tavalla, jo  

ta on vaikea saavuttaa keinotekoisesti. 

Hankkeen kannalta tervaviikko  oli  työte  

liäs,  mutta  tuloksekas.  Median ja itse  ta  

pahtuman  kautta  Pikkurataseutu,  keski  

pohjalainen  metsähistoria ja Metsäntut  

kimuslaitoksen  Kannuksen tutkimusase  

ma eri  puolineen  saatiin  hyvin  esille.  Ter  

vanpoltto  näyttää  edelleenkin olevan asia,  

joka  yhdistää,  liikuttaa  ja puhuttaa  ihmi  

siä. 
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Eila  Joki-Tokola  

Sihteeri,  Välikannuksen maa-  ja kotitalousnaiset  

MUISTELUKSIA TERVAVIIKOLTA 

Keväällä,  Tokolan  Aunen järjestämässä 

maa-ja kotitalousnaisten  puutarhaillassa  

Joki-Tokolan Arja  kertoi,  että Lehtoran  

nassa  on  tulossa  tervanpoltto.  Olimmehan 

me  tietoisia siitä,  että se  poltetaan,  mutta 

ei  luultu mitenkään meitä liikuttavan,  jos 

Metla polttaa  tervaa.  Miehet olivat kyllä  

olleet talkoissa  niitä puita  kuorimassa.  

Nyt  oli  Metlan väki  esittänyt,  että  jos  otet  

taisiin ravintola  hoitoomme. Ajatus  vähän 

ensin arvelutti,  mutta muutamat  rohkeat 

olivat heti  mukana. Pari  kokoontumista 

ja paikkojen  katsomista  järjestettiin  ja 

niin asia  oli  jo  valmis  toteutettavaksi,  että 

pääpaino  olisi  makkarat  ja  muurinpohja  

letut  sekä  kahvia  ym.  virvokkeita.  Lou  

nasta  oli  pyydetty  myös  päivisin,  mutta 

missä  se  valmistetaan?  Onhan  meillä  kau  

pungin  omistama koulu.  Annettiin tehtä  

väksi  pääemäntä  Raija  Ypyä-Saarenpääl  

le ottaa selvää asiasta,  voisiko  koulua saa  

da käyttöön.  Ja niinhän se  järjestyi,  keittiö  

käyttöömme.  

Tervaviikon lähestyessä  teimme Lehto  

rantaan  tutustumisretken ja suunniteltiin 

makkaranpaiston  ja kahvittelun  merkeis  

sä  loput  asiat  ja  jaettiin  työt.  Arja  toimi 

organisaattorina  työn  jaossa  ja  työhöntu  

loajoissa.  Allekirjoittanut  lupasi  hoitaa 

yhden  lettupannun  ja Hillilän  Toini toi  

sen.  Nuoria tyttöjä  kysyttiin  makeis-  ja 

limsapuolelle.  Kylän  naisista  saatiin työ  

porukoita  kasaan  joka päivälle.  Perälah  

den Anneli  ja Akolahden Anna-Liisa lu  

pasivat  tulla töiden jälkeen  illalla  teke  

mään missä  tarvitaan. Raija  otti  työpa  

rikseen Ylikosken Sirkan koulun keitti  

ölle.  Hän  huolehti myös  ruokatarvikkeis  

ta.  

Loppuviikosta  miehet pystyttivät  myynti  

kojut  ja vetivät  pressut  päälle  sateen  va  

ralta. Kaikki  oli  valmista  h-hetkeä varten.  

Maanantaina oli kaikki  tarvikkeet  ja ih  

miset  paikalla.  Oli  vaikea arvata  paljonko  

väkeä tulee ja mitä  he  haluavat.  

Oli  jännittävää  seurata, kun miehet tilkit  

sivät  sitä  tervahautaa ja hautamestari kä  

veli  ja asetteli vielä "tuohon ja tuohon" 

tilkettä.  Väkeä kertyi  pikkuhiljaa  haudan 

ympärille  -  ei  ne meistä  mitään  välittä  

neet  -  ohi menivät.  Olivat  just  syöneet.  

Tuuli yltyi,  kun sytyttämisen  aika tuli.  

Miehet laittoivat  pressuja  tuulen puolelle  

suojaksi  -  ei  uskallettu  sytyttää.  Pari  tuntia 

odottelua -  ja  siinä  ajassa  pannujen  hyvät  

tuoksut  tekivät  tehtävänsä ja houkutteli  

vat  väen  myyntipöytien  ääreen. Lettuja  

meni  niin paljon  kuin parilla  pannulla  

ehdittiin  paistaa  sekä kahvia  ja makkaraa. 

Sinä iltana loppui  lettutaikinakin  kesken,  

mutta ei enää seuraavina. 

Seuraavina päivinä  väki  tuli  jo  aamupäi  

västä  ja me olimme  valmiina. Raija  ja 

Sirkka  keittivät  hyvää lihasoppaa  lou  

naaksi  ja  toiset naiset  vuorottelivat  myyn  

tipöydissä.  Päivä  meni nopeasti,  samoin 

kuin  koko  viikko.  Säätkin  suosivat  ja  hau  

ta  paloi  tasaisesti  hyvässä  vahdissa,  jossa  

vuorottelivat  esim.  maamiesseuran ja  hir  

viporukan  miehet ym. kyläläiset.  Se  oli 

koko  Kannuksen yhteispeliä  ja ponnis  

tusta.  Hautaa vahdittiin yötäpäivää  Kuu  
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Kenttäravintola  (kuva: Metla/Esa Heino). 

siston  Kirstin  ym.  naisten valmistaman 

kaljan  voimalla. Metlan miehet hankkivat  

sammalturppaita,  joilla  hillittiin  pala  

mista.  -  Oli  se  vain mukava viikko.  Oli  

han siellä  tervaseminaaria ym. oheisoh  

jelmaa,  mutta  ravintola  vei  meidän ajan.  

Koko  viikon oli  tasaisesti  kävijöitä  ja  suu  

rin  osa  poikkesi  ottamassa  pöydistämme  

jotakin.  Ruokana oli  lihakeiton lisäksi  

kinkkukiusausta  ja hernekeittoa, välillä  

oli  tungostakin  ruokapaikalla,  mutta  mei  

dän ripeät  rouvat  hoitivat asian jouhe  

vasti.  Lettuja  meni niin  paljon  kuin ehti  

paistaa,  koko  viikon  ajan.  Moni tuli  kol  

menakin päivänä  syömään  -  ihan vasiten.  

Metlan työmiehetkin  sanoivat
,
 että  "kun 

jää omat  eväät  syömättä".  

Meillä oli  tosi  hauska  viikko  naisten kans  

sa.  Se oli  kuin  lomaa meille -  kodin arki  

rutiineista.  Koko  viikon  puhuimme kes  

kenämme lauantai-illan tansseista.  Poru  

kassa  olisi  ollut monta  tanssihaluista. 

Käytiin  jopa lattia  kokeilemassa  ja  olisi  

se  luistanut.  Harmonikkakerho harjoitteli  

siellä  teltassa  perjantaina.  Mikä  pettymys  

lauantai-iltana kun ei saatukaan tanssia 

-  oli  jäänyt  luvat hankkimatta. Kaikki  

lähtivät pikkuhiljaa  vain kotiinsa.  

Viikko  meni kyllä  nopeasti  ja yhteenve  

tona täytyy  sanoa,  että  yhteistyö  on  valt  

tia. Kaikki  olivat  viikkoon tyytyväisiä.  

Saatiin sen  verran  rahaakin talkootyöllä,  

että  saadaan seurojentalolle  uudet verhot 

näyttämölle  -  ja sekin  on  jotakin.  Ja saa  

tiinhan me  tervaa muistoksi. 
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Päivi  Laajala  

Kaupunginjohtaja,  Kannuksen  kaupunki  

AJATUKSIA  TERVAVIIKOSTA 

JOS EI  TERVA,  SAUNA TAI VIINA AUTA,  ON  TAUTI KUOLEMAKSI 

Jos nyt  en aivan sanatarkkaan vanhan 

kansan viisautta  muista, niin ainakin asia  

sisältö  on oikea. 

Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tut  

kimusasema toteutti mielenkiintoisen 

Lehtorannan tervaviikon 5.-11.6.2000 

Kannuksessa.  Viikon  ohjelma  oli  moni  

puolinen  ja toteutus todellinen suururak  
ka. Työssä  oli  mukana runsaasti  tutkimus  

aseman henkilökuntaa ja valmistelut  oli  

aloitettu  todella hyvissä  ajoin,  jo edellis  

kesinä.  Oman panoksensa  viikon  ruoka  

tarjoilujen  onnistumiseen antoi  Välikan  

nuksen maa-  ja  kotitalousnaiset.  Viikon 
aikana oleva näyttely  havainnollisti hy  

vin,  miten hauta rakennetaan, sytytetään  

ja  poltetaan  ja  miten  tervaa lopulta  laske  
taan.  

Voin olla  ylpeä  tästä tapahtumasta,  se  oli 

aito ja  erilainen!  

Se miksi  aloitin tekstini  sananlaskulla ter  

van  terveydellisistä  vaikutuksista johtui  

siitä,  että  9.6.  pidetyssä  tervaseminaarissa  
ihotautien erikoislääkäri  Hakan Granlund 

esitelmöi  aiheesta "Terva  lääkeaineena". 

Lapsuudesta  muistan, että  tervaa käytet  

tiin  monissa hyödyllisissä  tarkoituksissa,  

mutta että varsinaisesti  hoitavana lääk  

keenä sitä  ei  käytetty.  

Isäni  tervasi tyttäriensä  puusukset  päivää  

paria  ennen koulun hiihtokilpailuja  ja sii  
tä aiheutuva tervan tuoksu nostatti  jo  kil  

Päivi  Laajala toimi  aamupäivällä tervaseminaarin  

puheenjohtajana  (kuva:  Metla/Esa  Heino).  

pailujännitystä.  Näin jälkeenpäin  voi 

miettiä, luistivatko  tahmeat,  vasta tervatut 

sukset  varsinaisena hiihtopäivänä.  Lisäk  

si tervaa  vedeltiin lehmien ja  hiehojen  sel  

kään  paarmojen,  sääskien  ja kärpästen  

karkottamiseksi,  kun  lehmät  ja  hiehot las  

kettiin  laitumelle. 

Häkan Granlundia kuunneltuani tulin sii  

hen tulokseen,  että ehkä tervan  todelli  

seen parantavaan  voimaan uskottiin  
enemmän kuin  mitä  se  loppujen  lopuksi  

vaikutti.  Tieteellisiä  tutkimustuloksia  ter  
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van  todellisista  terveyttä  parantavista  vai  

kutuksista  on vähän. 

Kaikki  tervaseminaarin esitelmät olivat  

todella hyviä,  mutta  toinen sangen mie  

lenkiintoinen oli  MML Jukka Valtasen 

esitelmä  aiheesta  "Metsätyön  historiaa  ja 

kertomuksia  metsätyöstä".  Toimin semi  

naarin aamupäivän  tilaisuuden puheen  

johtajana  ja minulla oli  loistava  tilaisuus 

yleisön  edessä seurata ihmisten ilmeitä  

ja  reakointia. Esitelmän  pitäjän  mielen  

kiintoinen historiasta  lähtevä ote  aihee  

seen sai  yleisön  elämään. Esitelmää to  

della hyvin  rikastuttivat  vanhat ja uudet 

metsätyökalut,  joihin  yleisöllä  oli mah  

dollisuus tutustua. Selvästi  huomasi,  että 

esitelmä toi mieliin  muistoja  ja herätti  

keskustelua,  eritoten  vanhempien  herro  

jen  keskuudessa.  

Koko  tervapäivien  tärkein  asia  oli  itse  ter  

vahauta. Tutkimusaseman henkilökunta 

teki suuren  työn  haudan rakentamisessa,  

sytyttämisessä  ja valvomisessa.  Kaikkia  

näitä töitä ohjasivat  ja valvoivat terva  

mestarit  Onni  Kivelä  Himangalta  ja Unto 

Mäki-Petäjä  ja Taisto  Jaakkola Kannuk  

sesta. Mukana oli  suuri  joukko  vapaaeh  

toista valvontaväkeä ja mikä parasta,  

myös Kannuksen kaupungin  luottamus  

henkilöt,  valtuutetut ja hallituksen  jäse  

net, komennettiin valvomaan oma osuu  

tensa. 

Kaupungin  valvontavastuun aikana hauta 

kyti  ja savusi  rauhallisesti,  räjähtämisen  

tai sammumisen merkkejä  ei  näkynyt.  Ti  

lanne olikin  leppoisaa  jutustelua  ja hau  

dan valvomista  yhdessä.  Siinäpä  unoh  

dettiin kokousasiat,  pykälät  ja säännöt. 

Yleisöä tervaviikko  veti joka  päivä  tasai  

seen tahtiin. Ehkä eniten ihmisiä oli  sil  

loin,  kun  tervahana avattiin ja  Kuhmosta 

saakka  tulleet  "kruunari" Lauri  Piirainen,  

"paloruotumestari"  Ilmari  Pulkkinen  ja 

matkailuyrittäjä  Toivo Heikkinen valvoi  

vat  tervan  määrän ja laadun. Mukana oli  

myös  Esa Heikkinen Kainuun maaseu  

tukeskuksesta.  Tilaisuudessa oli  tunnel  

maa,  olivathan em. vieraat  ja  paikalliset  

tervamiehet pukeutuneet  asiaan kuulu  

valla  tavalla 1900-luvun alun tyyliin.  

Tervaviikko  oli  tapahtumana  aito.  Yleisö 

sain  hyvän  kuvan siitä,  miten tervaa  on 

aikoinaan tehty.  Keski-Pohjanmaaon  pe  

rinteisesti  ollut tervan  polttamiseen  eri  

koistunutta aluetta. Siitäkin syystä  tämä 

tapahtuma oli  hyvä  toteuttaa Kannukses  

sa. 

Metsäntutkimuslaitos on ehkä hiukan 

tuntematon laitos tavalliselle ihmiselle.  

Tervapäivien  myötä  Kannuksen tutki  

musasema  kertoi  myös  harjoittamastaan  

tutkimustyöstä  metsiemme hyväksi.  Tä  

mäkin  asia  tuli sopivasti  esille  viikon  ai  

kana. 

Kannuksen kaupungin  puolesta  kiitän  

Kannuksen tutkimusaseman henkilökun  

taa,  Välikannuksen maa-ja  kotitalousnai  

sia  ja  kaikkia  vapaaehtoisia,  jotka osallis  

tuivat  mielenkiintoisen ja hienon tervavii  

kon  järjestämiseen!  
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Matti Johansson  

Kunnanjohtaja,  Sievin  kunta  

AJATUKSIA  TERVAVIIKOSTA 

TERVAA JA HÖYHENIÄ 

Omat kokemukseni  ennen Tervaviikkoa  

tervan  tuoksusta oli  veneen tervaamisesta 

mökillä Saimaan rannalla. Tuoksu ei  aina 

ollut mieluinen, muutakin tekemistä oli.  

Toinen kokemus  tervasta oli  sarjakuvan  

näkemys  tervasta  ja höyhenistä,  jolla  epä  

miellyttävät  henkilöt  karkotettiin  juhlal  
lisesti.  Muuten terva oli  kummajainen,  

jonka salaisuutta  uteliaana lähdin ihmet  
telemään Kannuksen tapahtumaan.  Seu  

raavassa  kaupunkilaisen  näkemyksiä  ja 

ihmetyksiä  tapahtumasta.  

Haudan tuoksu 

Jo paikalle  saavuttuani  levisi  tervahaudan 
tuoksu ympäriinsä.  Itse  hauta osoittautui  

paljon  suuremmaksi  ja vaikuttavammaksi 

kuin  osasin  olettaa.  Jokainen ymmärtää,  

että  aikoinaan tosissaan tehdyt  tervahau  

dat ovat olleet käsittämätön  asia.  Se on 

ollut ahkerien ihmisten nöyrää  työtä al  

keellisissa  olosuhteissa. Silloin ei aina  

kaan  ollut  makkaranmyyntiä  ja  soppatar  

joilua, vaan omat eväät lienevät olleet 
suhteellisen ohuet. 

Suurin hämmästykseni  oli, että haudan 

tekeminen vaatii  niin paljon  pitkäjänteistä  

esivalmistelua.  Puiden valmisteluja  itse  

haudan teko vaatii  osaamista  ja tarkkuut  

ta,  entisajan  korkeaa  teknologiaa.  Tieto  

on  periytynyt  sukupolvelta  toiselle  vuo  

sisatojen  ajan.  Onneksi  jotkut  harvat 

osaavat  homman vielä nykypäivänäkin.  

Matti Johansson oli tervaseminaarin puheenjoh  

tajana iltapäivällä (kuva:  Metla/Esa Heino). 

Se  tarkkuus  ja tyyli  kaikilta  asianosaisilta 

kertoi,  että  perinnettä  ei  haluta  unohtaa. 

Tervan reitit 

Itse haudan lisäksi  vaikuttavaa  oli  kuulla  

mikä  merkitys  tervalla  on  ollut  vuosisa  

tojen  ajan.  Nokialla on  vielä matkaa sa  

maan. Mielenkiintoista oli  huomata,  että 

tervan  valmistus  on  aikanaan ohjautunut  

niille paikoille  ja  alueille mikä milloinkin  

on ollut luonnollisesti tarkoituksenmu  
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kaista.  On suoritettu  luonnollista valintaa 

ja  samalla  terva  on  ohjannut  asumisen  ja 

elämisen mahdollisuuksia. Metsää on  ku  

lunut paljon  tervatynnyreiden  täyttämi  

seksi. 

Tervan myötä  hyvinvointi  on  levinnyt  

rannikolta kohti  Kainuun kairoja.  Tämä 

on  ollut oman aikansa  aluepolitiikkaa,  jol  

la on  heijastusvaikutuksia  vielä tänä päi  

vänäkin. Reitit  ovat  tulleet rannikolle ja 

sieltä maailmalle. Ei ole sattuma, että 

kaupungin  porvarit  ovat  tervan ympärillä  

pyörineet  ja tehneet kauppaa.  Tällöin on 

syytä  muistaa,  että  samalla on  tuotu tava  

raa  ja  vaikutteita vuosisatojen  ajan  pohjan  

perukoille.  Terva  on  avannut  tiet  kansain  

välistymiseen.  

Tervan  tuho  ja  uusi  tuleminen  

Kaikella on aikansa,  niin tervan aikakau  

dellakin. Uhka tuli  raudan myötä,  joka 

syrjäytti  puun laivojen  rakentamisessa. 

Yksinkertaista  mutta totta.  Toisaalta se  on 

vain osoitus  kehityksestä,  jossa  tällä  ker  

taa  uhrina oli  Suomalainen maaseutu ja 

sen tärkeä tuote. Maaseudun oli uusiu  

duttava. Tilanne on  opettavainen  nyky  

päiväänkin.  

Terva on  kuitenkin  tehnyt  uuden tulemi  

sen.  Ei  samassa  mittakaavassa  kuin  aikai  

semmin mutta  kuitenkin.  Ne  vielä  pieni  

muotoiset yritykset  tervan  uudelle tule  
miselle  ovat  mielenkiintoisia  ja tarkem  

man tutkimisen arvoisia.  Tapahtuman 

järjestäjillä  on  ollut nenä  haistaa tämä ja 

kiitos heille siitä. 
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Esa Heino 

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

LEHTORANNAN  PUULAJIPUISTO  

Osittain  Lestijoen  rantaan  sijoittuva  Leh  

torannan  tila  tuli  Metsäntutkimuslaitok  

sen  hallintaan vuonna 1984. Seuraavana 

vuonna istutettiin  ensimmäiset taimet  -  

jo useita  puulajeja  -  tilan joenvarsipel  

lolle. Sen  jälkeen  puulajipuistoon  eli  hie  

nosti  sanottuna  arboretumiin on  istutettu 

lisää  puulajeja  niin,  että  tällä hetkellä alu  

eella kasvaa  muutamia kymmeniä  erilai  

sia,  koti-  ja ulkomaisia  havu- ja lehtipuu  

lajeja  ja-lajikkeita.  Puulajipuistoon  ra  

kennetun kulkureitin  ansiosta  paikkaan  

voi tutustua vaikka pyörätuolilla  liikkuen  

tai lastenvaunuja  työntäen.  Alueen raken  

tamisesta  ja hoidosta on huolehtinut lä  

hinnä Taisto  Jaakola. 

Lehtorannan puulajipuistossa  kasvavia,  

alkuperältään  ulkomaisia  havupuita  ovat  

viherrakentamisessa yleisesti  käytetyt  

vuorimänty  (Pinus  mugo)  ja sembramän  

ty  (Pinus cembra)  sekä  esimerkiksi  semb  

ramäntyä  muistuttava makedonianmänty  

(Pinus  peuce),  valkokuusi  (Picea  glau  

ca),  harmaapihta  (Abies  concolor),  doug  

laskuusi  (Pseudotsuga  menziesii)  ja ka  

nadantuija  (Thuja  occidentalis ). Siperi  

anlehtikuusesta (Larix  sibirica)  ja kontor  

tamännystä  (Pinus  contorta  vcir.  latifolia)  

on nähtävillä melko isot  alueet. 

Lehtipuiden  osalta puulajipuistossa  ovat 

edustettuina muun muassa  tuttu kotipih  

Puulajipuiston avajaiset  pidettiin 31.5.1996.  Pääosan  avajaisvieraista  muodostivat  Välikannuksen 
koululaiset.  Kuvassa  tutkimusaseman  johtaja Jyrki  Kangas (vasemmalla)  ja opettaja Matti  Taskila  (kuva:  

Metla/Esa Heino).  
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laja (Sorbus  aucuparia),  tervaleppä  (Al  

nus  incana),  metsävaahtera (Acer  plata  

noides),  pallomaisen  latvuksen  muodos  

tava  terijoensalava  (Salixfragilis  'Bulla  

ta'), pylväshaapa  (Populus  tremula 'Erec  

ta'),  marjaomenapuita  (Malus  baccata)  

sekä rauduskoivun  (Betula  pendula)  

muotoja  olevat visakoivu  (Betula  pendula  

var.  carelica)  ja pirkkalankoivu  (Betula  

pendula  f.  bircalensis).  Tarkempia  tietoja  

Lehtorannan puulajipuistosta  on  julkaistu  

Dendrologian  seuran  Sorbifolia-lehdes  

sä (Heino  &  Hytönen  1998).  

Noin neljän  kilometrin  päässä  Kannuksen 

keskustasta  sijaitsevan  Lehtorannan puu  

lajipuiston  alueella on  myös  kotimaisella  

kuusella  (Picea  abies),  männyllä  (Pinus  

sylvestris),  hieskoivulla (Betula  pubes  

cens)  ja rauduskoivulla  perustettu,  koko  

naisuutena ympyrän  muotoinen ns. Nel  

der -tiheyskoe.  Tällä kohteella on  mah  

dollisuus havainnollisesti nähdä kasva  

tustiheyden  vaikutus  puiden  kehitykseen.  

Lehtorannassa on myös  4H-pajukokoel  

ma, alueesta kertova  opastaulu,  vieras  

kirjakatos,  kämppä  ja sen  vieressä  nuotio  

paikka,  sauna  joen  rannassa  sekä  tietysti  

tervaviikon  keskipisteenä  ollut  terva  

hauta. 

Kaiken kaikkiaan Lehtorannasta on vuo  

sien varrella  muodostunut omanlaisensa 

nähtävyys.  Alue ei  kuitenkaan ole vielä 

valmis,  vaan sitä  kehitetään edelleen. Ai  

nakin puulajipuiston  laji-ja  lajikemäärää  

lisätään. Uusimmat istutukset  ovatkin  

touko-kesäkuulta 2001. Tervahaudalle 

tullaan laittamaan tietotaulut. 

Kirjallisuus  

Heino, E. &  Hytönen, J. 1998. Lehtorannan puu  

lajipuisto.  Lehtoranta  arboretum  at  Kannus.  Sorbi  

folia  29(3): 99-104.  

Vasemmalla  18.9.2000 kuvattu  makedonianmänty (Pinuspeuce) ja oikealla  terijoensalava (Salixfragilis  

'Bullata') kuvattuna  24.8.1999 (kuvat: Metla/Esa  Heino). 
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Sauli  Takalo  

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

Tero Takalo 

Metsätalousteknikko,  Metla/Kannus  

PELLETOINTITEKNIIKKA ESILLÄ TERVAYII  

KOLLA 

Metsäntutkimuslaitoksen  (Metla) Kan  
nuksen  tutkimusasemalla on  kehitelty  

pelletointitekniikkaa  jo  usean  vuoden. 

Toiminta alkoi  tuhkan rakeistamisesta,  

mutta  myös  erilaiset  lannat ja  jätökset  so  

veltuvat  pelletointiin.  Tällä hetkellä kehi  

tystyö  on  keskittynyt  puuperäisten  ainei  

den,  kuten purun ja myllytetyn  hakkeen 

kuivauksen  ja pelletoinnin  tutkimiseen.  

Hakkeen ja varsinkin hakkuutähdehak  

keen lisääntyvän  käytön  ehkä merkittävin 

este  lienee sen  alhainen tiheys ja suuri  

kosteus  ja  näistä  johtuen tuotetun lämmön 

(kWh)  korkea  yksikkökustannus.  Kalliis  

ta  kuljetuskustannuksista  johtuen  haketta 

ei  kannata kuljettaa  100  -150  km  kauem  

maksi  ja hakkuutähdehakkeella raja  on 

vieläkin  alhaisempi.  Hakkeen korkeista 

kuljetuskustannuksista  johtuen  ovat  eräät 

lämpölaitokset  ilmoittaneet luopuvansa  

sen  käytöstä  ja siirtyvänsä  puupelletin  

käyttäjiksi  edellyttäen,  että  sitä  on  saata  

vana  ja kilpailukykyisillä  hinnoilla. 

Kannuksen tutkimusasemalla tehtyjen  

alustavien  selvitysten  ja kokeiden perus  

teella näyttäisi  siltä,  että myös  metsässä 

jo haketuksen yhteydessä  saadaan aikaan 

pelletointiin  tarvittavat olosuhteet. 

Hakkeen maastopelletoinnin  tärkeimpiä 

etuja  ovat: 

-  tiheys  (kg/m
3) yli  kolminkertaistuu 

(metsätähdehakkeeseen  verrattuna 5-8 

kertaistuu) 

-  kosteus  vähenee 30  -  40 % (rasikuivaus,  

kuumennuksen ja pelletoinnin  johdosta) 

-  homeongelma  poistuu  (haittana  varsin  

kin kotitalouksissa)  

-  kaukokuljetuksen  kustannukset  alene  

vat (mm.  tarpeeton  vedenrahtaus loppuu)  
-  puun/pelletin  käyttö  laajenee  uuden 

pienkaminateknologian  myötä  myös 

pientalouksiin  (pelletin  saatavuus  para  

nee) 

-  pelletointi  yleistyy  (urakoitsijat)  

-  rasikuivauksessa  neulaset ja pienet  ok  

santyngät  varisevat  metsän ravinteiksi  

Hankkeen tavoitteena on kehittää  siirret  

tävä  pelletointilaitteisto,  minkä  avulla  

pienirakeisesta  ja kuumennetusta hak  

keesta/sahanpurusta  voidaan valmistaa 

puupellettiä  välivarastolla  joko välittö  

mästi  haketuksen/sahauksen yhteydessä  

taikka  sen  jälkeen. 

Puusta sekä  muista  polttoon  ja lannoit  

teiksi  tarkoitettuja  pellettejä  sekä  erilaisia  

pelletointilaitteistoja  oli  nähtävillä terva  

viikolla  Lehtorannassa. 
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Säröksiä  ja niiden  latojia (kuva: Metla/Esko  Jaskari) 

LEHTORANNAN  TERVAVIIKKO  VÄRIKUVIN 

Lehtorannan  tervahautaa  varten  kolottiin  satoja 

mäntyjä. Markku  Parhiala työn touhussa  (kuva:  

Metla/Esko Jaskari). 

Koloamisen  seurauksena  puu  pihkoittuu (kuva: 

Metla/Esa Heino).  
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Hautaan  tarvitaan  melkoisesti  turppaita. Kuvassa  vasemmalta  Erkki  Halmekangas,  Seppo Kukkonen  ja 

Soini  Ala-Kuusisto  (kuva: Metla/Esa Heino). 

Kesäkuun  alku  2000. "Hongan rasvan"  poltto  lähestyy honkien  keskellä  (kuva:  Metla/Esa  Heino). 



27 

Tervahauta sytytettiin  maanantai-iltana  5.6.2000. Kuvassa  tervamestarin  opissa  ollut  Taisto  Jaakola  

(kuva: Metla/Esko Jaskari). 

Hyvällä  mallilla  (kuva:  Metla/Esa Heino) Esko  Jaskari  toimi  Metlan  puolelta tervahankkeen  

vetäjänä (kuva: Metla/Esa Heino). 
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Yleisöä  "tervan  ympärillä" (kuva:  PMA/Erkki  Oksanen) 

Seppo Vihanta  savuavan  tervahaudan  äärellä  (kuva: Metla/Esa  Heino) 
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Joukko  viikon  puuhaihmisiä: Esko  Ala-Kuusisto, Paulija  Arja  Joki-Tokola, Paavo Hollanti, Marja-Lii  

sa Ala-Kuusisto,  Onni  Kivelä, Raija  Ypyä-Saarenpää, Anneli  Hollanti, Taisto Jaakola, Anne  Ruuttula  
Vasari  ja Toini Hillilä  (kuva: Metla/Esko Jaskari).  

Tervaa tulee  (kuva: Metla/Esko Jaskari)  Onni  Kivelä  ja Unto Mäki-Petäjä (kuva:  Metla  

Esko Jaskari) 
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Perjantaina 9.  kesäkuuta  pidettiin  tervaseminaari Seljesistä  vuokratussa  telttakatoksessa  (kuva:  Metla/  

Esa Heino).  

Lohtajalaisen Leppäkarin Hirsiveistämön pystyttämässä  hirsiladossa  oli pieni tervanäyttely.  Kuvassa  

tervahaudan  pienoismalli  (kuva:  PM  A/Erkki Oksanen).  
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Tervaviikko noteerattiin  myös  tiedotusvälineissä. Tässä  erikoistoimittaja  Erkki  Kujala Radio  Keski  

Pohjanmaasta (kuva: Metla/Esa Heino). 

Juha Nurmi  ja  Jaakko  Miettinen hiilen sihtauksessa (kuva:  Metla/Esko  Jaskari)  
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Sauli  ja Tero  Takalo  esittelivät  pelletointitekniikkaa  (kuva:  Metla/Esa Heino) 

Kolmena  päivänä vedettiin  yhteensä  useita  opaskierroksia,  joissa  puulajipuistolla oli  keskeinen  asema 

Opaskierrokset veti  Esa  Heino  (kuva:  Metla/Tero Takalo).  
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Tervaseminaari  

Lehtorannassa 9.6.2000 
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Jyrki Kangas  

Tutkimusaseman  johtaja,  Metla/Kannus 

TERVA EI OLE PELKKÄÄ TUOHIVIRSUKULT  

TUURIA -  TERVASEMINAARIN AVAUSSANAT 

Tervanpoltto  Lehtorannassa on kaiken  

kaikkiaan  ollut  mielenkiintoinen  ja  myös  

monitavoitteinen prosessi.  Tämä terva  

seminaari on  yksi  viikon,  jota hyvällä  

syyllä  voi kutsua  Kannuksen tervavii  

koksikin,  kohokohdista. Metsäntutkimus  

laitoksella on viikon  puitteissa  ollut ilo  

tehdä talkoohengessä  yhteistyötä  varsin  

monien henkilöiden ja tahojen  kanssa.  

Käytänkin  tämän tilaisuuden nyt  hyväk  

seni  ja kiitän  kaikkia  hyviä  yhteistyö  

kumppaneitamme.  Ilman teidän panos  

tanne  tervahauta ja sen  poltto  ei olisi  to  

teutunut.  Toivottavasti  tervanpoltto  kaik  

kine  oheisohjelmineen  on teillekin mie  

leenpainuvaa  aikaa  ja  herättää positiivisia  

tuntoja  niin tällä hetkellä kuin  myöhem  

minkin. Ainakin me metlalaiset tulemme 

lämmöllä muistelemaan yhteistä  tervan  

polttoponnistusta.  

Tervaviikko on  toivottavasti tuonut  Met  

laa ja sen  tutkimusasemaa Kannuksessa 

lähemmäksi  kaikkea  kansaa ja siten  ma  

daltanut kynnystä  yhteistyöhön  kans  

samme muissakin projekteissa.  Täytyy 

myöntää,  että meillä Metlassa on ollut 

tervanpoltossa  ketunhäntä kainalossa  

muullakin tapaa: toivomme näet,  että  tut  

kimuslaitoksen  jalkautuminen  kansan  

omaisen tapahtuman  kautta on omiaan 

herättämään mielenkiintoa laitostamme 

ja sen muutakin työtä kohtaan. Kenties 

tervanpoltto  tällä  lailla  madaltaa kynnystä  

tutustua  myös  varsinaisen  ydintoimin  

tamme, metsäntutkimuksen,  tuloksiin.  

Siihen on ollut hyvä  mahdollisuus jo tä  

Jyrki  Kangas (kuva:  Metla/Esa  Heino). 

män viikon  aikana,  kun  viikon  aluksi  jär  

jestettiin  Kannuksessa tutkimuspäivä  ai  

heesta Pohjanmaan  puun laatu ja käyttö.  

Samalla lailla kuin  tervaviikko  Metlalle 

voi  tervanpoltto  itsessään  olla monita  

voitteista,  kuten tämän seminaarin esitel  

mät osoittavat.  Tervalla tuotteena on ai  

kojen  saatossa  ollut  ja  on  edelleen monia  

käyttötapoja.  Tervaseminaarin esitelmis  

sä  tarkastellaan laajasti  tervankäytön  his  

toriaa ja tervan  merkitystä  Suomelle ja  

Keski-Pohjanmaalle  eri  aikakausina. 

Vaikka  tervan  taloudellinen merkitys  on  

nykyään  kaikkiaan  vähäisempi  kuin  vaik  

kapa  parisataa  vuotta  sitten,  terva ja ter  
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vajalosteet  voivat  edelleen olla hyväme  

nekkisiä  kauppatavaroita.  Terva  ei kuulu 

pelkästään  tuohivirsukulttuuriin.  Esimer  

kiksi  sillä  tunnetaan  lääkinnällisiä vaiku  

tuksia  paitsi  kansanperinteessä  myös  ny  

kyaikaisessa  lääketieteessä.  Tosin "ellei  

sauna, viina ja terva  auta,  tauti  on  kuole  

maksi" ei  aivan  tarkkaan ottaen  taida pi  

tää paikkansa.  Tervanpolttokulttuuri  voi 

toimia myös  matkailullisena vetonaulana, 

mikä on  ollut  nähtävissä nyt  Kannuksen 

Lehtorannassakin. Ehkäpä  äskeinen van  

han kansan viisauskin  voidaan laskea 

enemmän kulttuuriperinteen  alaan ja kyl  

pylämatkailulliseksi  täkyksi  kuin lääke  

tieteelliseksi totuudeksi. 

No,  mikäpä  minä olen tämän enempää  

valottamaan tervan  saloja.  Olemme  saa  

neet seminaariimme edustavan valikoi  

man tervaeksperttejä,  jotka  paljon  parem  

min  ja syvemmällä  asiantuntemuksen ja 

kokemuksen tuomalla rintaäänellä voivat 

laajentaa  ymmärrystämme  tervan  histo  

riasta,  nykypäivästä  ja tulevaisuuden 

mahdollisuuksista. Kiitän  jo etukäteen 

kaikkia  esitelmöitsijöitä  mainioista alus  

tuksista  sekä  kaikkia  seminaarin järjeste  

lyihin  osallistuneita.  Ja te  arvoisa  terva  

seminaarin yleisö,  jota tänne Lehtoran  

taan  on  tullutkin  ilahduttavasti,  sydämel  

lisesti  tervetuloa! Uskon,  että esitelmät  

ovat kiinnostavia  ja herättävät vilkasta  

keskustelua  (kuten  tapahtuikin;  kirjoit  

tajan  huomautus jälkikäteen).  Viihtykää  

tervaviikolla  ja  ammentakaa  tietoa ja ide  

oita  tästä seminaarista! Seminaarin esi  

telmät  painetaan  myöhemmin  Metsäntut  

kimuslaitoksen  tiedonantoja  -sarjaan  

koostettavassa  tervaviikkojulkaisussa.  

Tätä kautta  ainakin osa  tervaseminaarin 

annista on muidenkin kuin seminaariin 

osallistuneiden saavutettavissa.  
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Tapani  Tasanen  

Yksikön  johtaja, Seinäjoen  ammattikorkeakoulu  

SUOMEN TERVATALOUDEN VAIHEET JA VAI  

KUTUKSET METSISSÄ 

Mitä terva on? 

Tervan valmistus  on tuhansia vuosia van  

ha perinne,  josta  on  arkeologisia  havain  

toja  hyvin  laajalta  alueelta.  Tervaa on 

käytetty  mm. laivojen  ja  veneiden tiivis  

tämiseen ja suojaamiseen,  ajokalujen,  

kattojen,  puurakenteiden  ja  työvälineiden  

eristämiseen  kosteudelta sekä lääkeai  

neena. Siitä  on  myös  valmistettu jatkoja  

losteita,  mm. pikeä  ja tärpättiä.  Tervaa 

syntyy  puun kuivatislauksessa  eli  pyro  

lyysissa,  joka on  puuaineksen  hajotta  

mista  erilaisiksi  tuotteiksi  lämmön avulla. 

Puun laadusta,  tislausmenetelmästä ja 

olosuhteista riippuen  prosessissa  syntyy  

puutervaa,  pikeä,  raakatärpättiä,  puuhap  

poa eli  tervavettä, puuhiiltä  ja kaasuja.  

Perinteisessä  suomalaisessa tervahaudas  

sa kaasut  ja  myös  suuri  osa  tisleistä  haih  

tuvat  huokoisen maakatteen läpi,  eikä  nii  

tä voida ottaa talteen. Tuotteena saadaan 

vain tervaa, hiiltä  ja tervavettä. Kun  pro  

sessi  toteutetaan  ulkopuolelta  kuumenne  

tussa hiiltokammiossa eli  retorttiuunissa,  

saadaan muutkin tuotteet  talteen jatkoja  

lostettaviksi  (Lassila  1945,  Paajala  &  Jo  

kivartio 1989; ks.  kuva  10). 

Terva valmistetaan meillä Suomessa ta  

vallisesti  männystä,  mutta  sitä saadaan 

jonkin  verran  myös  kuusesta  ja mäntyä  

kin runsaammin lehtikuusesta. Pihkapi  

toisuus vaihtelee puun eri  osissa;  männyn  

kannoissa  voi olla pihkaa  25  -  30  %  kui  

vamassastaja  runkopuussa  n. 5 %.  Pihka  

pitoisuuteen  vaikuttavat myös kasvupaik  

Tapani Tasanen  (kuva:  Metla/Esa Heino). 

ka,  maantieteellinen sijainti  ja  puun  ase  

ma metsikössä.  Rungon  pihkapitoisuutta  

voidaan kohottaa keinotekoisesti koloa  

malla  runko eli  poistamalla  suurin osa  

kuoresta,  jolloin puu pihkoittuu  voimak  

kaasti.  Pihka  on terpeeneihin  liuennutta 

hartsia.  Hyvältä  tervalta  vaadittavat omi  

naisuudet perustuvat  näiden aineiden riit  

tävään pitoisuuteen.  Lehtipuistakin  saa  

daan tervaa, mutta sillä  ei  ole  taloudellista 

arvoa  eikä  järkevää  käyttöä  pihkan  puut  

tumisen vuoksi (Lassila  1945,  s.  22 -  25;  

Paajala  &  Jokivartio  1989,  s.  15 -  18) 

Hautatervan valmistus 

"Terva-aikana", 1600-luvun alusta en  
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simmäiseen  maailmansotaan saakka  ter  

vaa valmistettiin  pääasiassa  tervahau  

doissa.  Niiden rakenne ja polttotekniikka  

muuttuivat  jonkin  verran  vuosisatojen  ku  

luessa ja paikallisia  tai alueellisia eroja  

esiintyi,  mutta pääpiirteissään  tervan  val  

mistaminen  tapahtui  koko  maassa  samaa 

kaavaa noudattaen. Tiedot seuraavaan  tii  

viiseen kuvaukseen  tervan  tuotannon  ja 

kuljetuksen  vaiheista on  koottu  lähinnä 

Juveliuksen (1747,  § 6 -  10), Räisäsen 

(1968,  s. 109- 114)  ja Turpeisen  (1985.  

s.  275 -  283)  seikkaperäisistä  esityksistä.  

Tervanpolttoon  käytettävät  männyt  ko  

lottiin  pystyyn  eli  runkoa kuorittiin  tyvel  

tä niin  korkealle  kuin  mies ylettyi.  Run  

goista  käytettiin  tervanpolttoon  yleensä  

vain tyviosa  2,5  -  3,5  metrin  korkeuteen 

saakka  (Juvelius  1747, s. 14; Alho 1968, 

s. 46 -  47).  Varrellisen koloamisraudan 

kanssa  yletyttiin  aina  10-11 metrin  kor  

keuteen (Helander 1949, s. 21).  Puu ei 

saanut  kuolla liian  nopeasti.  Koloaminen 

tehtiin vähitellen,  useamman vuoden ku  

luessa.  Puuhun jätettiin  pohjoispuolelle  

runkoa  kymmenkunta  senttiä  leveä kuori  

jänne,  jota  pitkin  vettä ja ravinteita  kul  

keutui  latvukseen.  Tervaksia  saatiin  aino  

astaan  tällä tavoin käsitellystä  puun tyvi  

osasta,  joka  koloamisen  jälkeen  pihkoit  

tui voimakkaasti.  Parhaassa kasvussaan  

olevat  30 -  40-vuotiaat,  rinnankorkeudel  

ta  n. 15 cm:n  läpimittaiset,  suorat  ja  oksat  

tomat männyt  sopivat  parhaiten tervan  

raaka-aineeksi. Isoja,  mutkaisia tai  oksai  

sia  puita  oli  hankalampi  käsitellä,  mutta 

niitäkin kolottiin  sitten  kun sopivammat  

oli  käytetty.  Suurista  männyistä  saatettiin  

tehdä lautoja  tervatynnyreihin.  Tynnyrit  

valmistettiin  yleensä talviaikana suora  

syisestä  mäntypuusta.  Pohjanmaalla  Ju  

veliuksen mukaan myös  kuusesta  mänty  

jen  säästämiseksi.  Tynnyrin  kumpaankin  

päähän  laitettiin neljä  kuusesta  valmis  

tettua vannetta.  Kunkin tynnyrin  tuli  ve  

tää 48 kannua eli 125 litraa (Juvelius  

1747, § 10; Räisänen 1968, s. 113 -  114).  

Tervaspuut  saivat  seisoa  paikoillaan  met  

sässä kolme tai neljä  vuotta  ensimmäi  

sestä koloamisesta lukien,  ennen kuin  ne 

kaadettiin syksyllä  tai  talvella.  Tervan 

valmistukseen otettiin  kuoreton,  pihkoit  

tunut puun tyviosa  ja mahdollisesti kyy  

närän verran  (1 kyynärä  =59 cm)  kuo-  

Kuva 1. Tervaspuiden koloamista  jatketaan Sotka  

mon Ristijärvellä.  Edellinen  koloaminen  on tehty 

maasta  käsin  niin  korkealle  kuin  mies  on ylettynyt  

(kuva: Ilmari  Manninen  1932, Museovirasto). 

rimatonta puuta  tämän yläpuolelta.  Puun 

latvaosa,  joka usein muodosti suurimman 

osan puun tilavuudesta,  jätettiin  tarpeet  

tomana  metsään lahoamaan. Jos tervas  

metsä oli  talojen  lähellä, saatettiin  kolo  

puiden  latvoja  kerätä polttopuuksi.  Ter  

vaspölkyt  ajettiin  syystalvella  tulevan ter  

vahaudan paikalle,  joka  pyrittiin  sijoitta  

maan mahdollisimman lähelle tervasmet  

sää. Pölkyt  pilkottiin  talven mittaan 
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ohuiksi säröksiksi,  joita  kertyi  paikalle  

melkoiset  pinot.  Tervahauta kaivettiin  ke  

väällä sopivaan  paikkaan,  mielellään tuu  

lensuojaiseen  rinteeseen. Haudan paikka  

ei  saanut  olla  kovin kivinen  eikä myös  

kään kostea;  maalajin  tuli  olla  sellaista,  

että  haudan pohja voitiin  tiivistää  tervan  

pitäväksi  savea,  "suolikaa",  kuusen  ja 

männyn  kuorta  (koskuita)  tai koivun 

tuohta käyttäen.  Hautaan  ladottiin  tervak  

sia  yleensä 10-50 syltä.  Tervassyli  oli 

eri  aikoina ja eri paikkakunnilla  varsin  

venyvä  käsite.  Soldan (1862,  s.  19)  kertoo  

,
 että "syli  on  

...
 6  jalkaa  korkea  ja  leweä,  

sen  syvyys  on sama kuin  puiden  pituus  

...
 yvähintäin  10 jalkaa". Soldanin ter  

vassyli  sisälsi  siten n. 10 pinokuutiomet  

riä  tervaksia.  Alho (1968,  s.  46 -  48)  pää  

tyy  useista  lähteistä  keräämiensä tietojen  

pohjalta  siihen,  että tervassylen  kuutiosi  

sältö vaihteli  9,43  -  11,30  pinokuutiomet  

rin välillä. Näillä mitoilla laskettuna ter  

vahautaan ladottiin  n. 100 -  500 pinokuu  

tiometriä  tervaksia. Yhdestä sylestä  ter  

vaksia  saatiin tavallisesti  korkeintaan 

kaksi  tynnyriä  eli  250 litraa tervaa.  Ison  

haudan tuotos  saattoi  siten olla satakunta 

tynnyriä,  mutta  yli  200 tynnyrin  terva  

hautojakin  tiedetään poltetun.  Jos tervaa 

poltettiin  kannoista  ja juurista,  nämä py  

rittiin  pilkkomaan  sopivan  muotoisiksi  ja 

niistä  poistettiin  maa-ainekset mahdol  

lisimman tarkkaan. Tervahaudan muoto  

vaihteli  varhaisempina  aikoina,  vähitellen 

se  vakiintui  suppilomaiseksi.  

Tervahaudan koko  piti  sovittaa  käytettä  

vissä  olevaan puumäärään.  Puut ladottiin 

hautaan poutasäällä  ja työ pyrittiin  teke  

mään yhden  päivän  aikana.  Pilkotut  puut,  

särökset  ladottiin tiiviisti siten,  että ne  

osoittivat  hieman  alaviistoon  haudan sy  

däntä kohti.  Hautamestari piti  tarkoin 

huolta siitä,  että tervan  juoksu haudan sy  

Kuva  2.  Tervahaudan  tekoa  (Suomen metsämuseo ja metsätitokeskus  Lusto.  Tapion kokoelma)  
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dämeen ja edelleen  juoksutusputkea  eli  

piippua  pitkin  tynnyriin  olisi  esteetöntä. 

Kun kaikki  puut oli ladottu paikoilleen,  

hauta peitettiin  turpeilla  ja sammalilla,  

joskus  käytettiin  myös  heinää tai  olkia.  

Näiden päälle  tuotiin vielä  runsaasti  mul  

taa.  Turve-ja  multakerroksen  avulla  sää  

deltiin tervahaudan hapensaantia,  jotta  se  

palaisi  sopivan  hitaasti,  hautumalla. Hau  

dan alareunoille jätettiin  ympäriinsä  syty  

tysaukkoja,  joihin  aseteltiin  sytykkeitä.  

Tervahauta poltettiin  useimmiten juhan  

nuskesällä tai heinäkuulla. Hautames  

tariksi  valittiin  mieluusti kokenut mies, 

jotta tervahaudasta saataisiin  mahdolli  

simman suuri  tervamäärä ja poltto  tapah  

tuisi  ilman vahinkoja.  Haudan riistäyty  

minen palamaan  ilmiliekillä  oli  jatkuva  

pelonaihe.  Huonolla onnella  hauta saattoi  

palaa  tuhkaksi  parissa  tunnissa.  Mestarin 

piti  tulla  toimeen vähällä unella,  kun  ison 

tervahaudan poltto kesti  toista viikkoa.  

Hänellä  oli  toki  useampiakin  apumiehiä,  

koska  hautaa oli  valvottava ympäri  vuo  

rokauden ja työssä  oli  välillä  varsin  kii  

reisiä vaiheita. 

Tervahauta sytytettiin  illalla, tyynellä  

säällä, jotta  se  saataisiin palamaan  tasai  

sesti.  Tapahtumaa  seuraamaan  kertyi  

usein joukko  kylän  väkeä;  eri puolilla  

maata  säilyneen  perimätiedon  mukaan 

tervahaudan sytytys  oli  luonteeltaan iloi  

nen joukkotapahtuma.  Hautamestarille ja 

apuväelle  haudan sytyttäminen  oli kuiten  

kin  vakava ja tarkka toimitus.  Polton 

kriittisessä  alkuvaiheessa  tarvittiin  useita 

miehiä.  Savun piti  tulla  ulos haudan reu  

noilta.  Jos  jostakin  kohdasta  tuli  liikaa sa  

vua  tai  haudan pinta  syttyi  ilmiliekkeihin,  

heitettiin  kyseiseen  paikkaan  nopeasti  tur  

vetta  ja  multaa.  Jos  haudassa oli runsaasti  

kosteutta,  saattoi  siitä  syntyvä  vesihöyryn  

paine  purkautua  suorastaan  räjähtämällä,  

jolloin  turpeet  ja mullat  lensivät  ympä  

riinsä  haudan päältä.  Silloin  tuli  hauta  

Kuva  3. Kainuulaisen tervahaudan  haikileikkaus (lähde: Räisänen  1968) 
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mestarille ja apulaisille  kiire,  jotta  hauta 

ei  palaisi  ilmiliekissä.  Turvetta piti olla  

runsaasti  varalla,  että aukot saatiin  paika  

tuksi.  Kun tervahauta oli  saatu palamaan  

tasaisesti,  hautamestari ohjasi  tulta  hitaas  

ti  haudan sydäntä  kohti.  Tervaa ruvettiin  

laskemaan  tynnyreihin  vuorokauden tai  

kahden  kuluttua  polton  alkamisesta.  En  

sin alkuun piipusta  juoksi  tervansekaista 

vettä,  sitten paksua,  jäykkää  tervaa, joka  

vähitellen muuttui  juoksevaksi.  Kun ter  

van juoksu  oli  parhaimmillaan,  oli  tervan  

laskijalla  kiire  ja apuvoimia  tarvittiin  jat  

kuvaan tynnyrien  vaihtamiseen. Tämä 

vaihe kesti  muutaman vuorokauden;  vä  

hitellen tervan  tulo hidastui niin, että kak  

si tai  kolme  miestä  pystyi  hoitamaan pol  

ton  loppuun.  Tervahaudan polttoon  liittyi  

taikauskoakin;  tervaa ei  mielellään kut  

suttu  polton  aikana omalla nimellään,  

vaan puhuttiin  "kalusta" tai  "tavarasta"  

(Juvelius  1747, § 9; Räisänen 1968, 

5. 112). 

Myös  tervan kuljetus  haudalta joenran  

taan ja edelleen  satamakaupungin  terva  

porvareille  vaati  monenlaisia taitoja.  Tal  

vella tynnyreitä  kuljetettiin  hevosen vetä  

mässä reessä,  kesäaikaan saatettiin  maas  

tossa  käyttää  paikkuita  eli  paluksia,  joissa  

aisat kiinnitettiin  suoraan  yhteen tai  kah  

teen  tervatynnyriin.  Hevoskuljetus  reellä 

tai  rattailla satamakaupunkiin  saakka  tuli  

kyseeseen  vain lyhyemmiltä  etäisyyksiltä  

ja  tasaisilla  mailla.  Kauempaa  tervaa  kan  

natti  kuljettaa  vain vesitse  lautoilla  ja ter  

vaveneillä,  joihin  saatiin suurempi  lasti 

kerralla. Nämä oli  varustettava kestä  

mään koskipaikkojen  ankarat rasitukset.  

Veneisiin laitettiin myös  purjeita  myötä  

tuulen hyödyntämistä  varten.  Kainuu  

laiseen tervaveneeseen  mahtui yleensä  22 
-  24  tervatynnyriä.  Kuhmolaisilta  ja  suo  

mussalmelaisilta  edestakainen matka Ou  

luun  vei  kolme viikkoa.  Ajan  mittaan ter  

vanpolttajat  ja  -kuljettajat  kehittivät  mitä 

moninaisimpia  teknisiä  ratkaisuja  työnsä  

helpottamiseksi  ja jouduttamiseksi.  Yh  

teistä niille kaikille  oli  se,  että  tarveaineet 

saatiin lähes kokonaan metsästä ilman 

suuria kustannuksia.  

Tervatalous  Ruotsin  vallan aikana  

Tervanpolton  taidon tiedetään tulleen 

Suomeen kahta tietä.  Ruotsin  kautta  Kes  

ki-Euroopasta  sekä  myös  Venäjän  suun  

nalta (Paajala  &  Jokivartio  1989,  s.  11). 

Keskiajalla  harjoitetun  tervanpolton  laa  

juudesta  ja merkityksestä  ei  ole tarkkaa 

käsitystä,  mutta uuden ajan  alusta  alkaen 

esiintyy  kirjallisia  tietoja  tervan viennistä 

ulkomaille.  Tervan kysyntä  kasvoi  1500- 

luvulla nopeasti  läntisessä  Euroopassa  

siirtomaihin  suuntautuvan laivaliikenteen 

laajenemisen  myötä. Samaan aikaan 

Kuva  4. Kainuulaisten  tervaveneitä Koivukosken  

sulun  yläpuolella Kajaanissa (kuva:  H. Renfors, 

1890-luku.  Museovirasto). 

Preussin  ja muiden perinteisten  tervan  

tuottajamaiden  metsävarat  alkoivat  käydä  

vähiin,  mikä lisäsi  Ruotsi-Suomessa tuo  

tetun  tervan  kysyntää  (Aström  1978,  s.  

77 -  81).  

Terva  nousi 1600-luvun kuluessa metal  

lien  jälkeen  tärkeimmäksi Ruotsin valta  
kunnan vientituotteeksi.  Vaikka oma 

kauppa-  ja sotalaivastokin  tarvitsi run  
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saasti tervaa, liikeni sen tuotannosta n. 

90  %  vientiin  jonka  tärkein kohdemaa oli  

Englanti.  Ruotsin  terva "Stockholm tar",  

josta merkittävä  osa  tuli  Suomesta,  tun  

nettiin Englannissa  laatutavarana. Suo  

men tervanvienti  nousi 1600-luvun lop  

puun mennessä  n.  65  000 tynnyriin  (Kuis  

ma  1993,  s.  31 -38). 

Suomen vientitilastossa  tervalla oli  pit  

kään ehdoton johtoasema  muihin tuottei  

siin  nähden. Aluksi  tervakaupan  tärkein 

keskus  oli  Viipuri,  joka  hankki  tervansa  

Savosta  ja Karjalasta.  Ruotsi-Suomen  ja 

Venäjän  1700-luvun alkupuoliskolla  käy  

mien sotien seurauksena itäisen Suomen  

lahden satamakaupungit  joutuivat  Venä  

jän  haltuun. Saimaan alueen tervanpoltto  

tyrehtyi  kun  vesiyhteys  merelle  katkesi.  

Suomen tervantuotanto  keskittyi  nyt  Poh  

janlahden  alueelle  ja tervataloudesta tuli  

suuressa osassa  Pohjanmaata  pääelinkei  

no (Kaila  1931,  s. 9  -  20  ja  33;  Alanen 

1949, s. 179-219; Halila 1954, s.  235- 

249). 

Metsäntuotteiden hintasuhteet ja  edelleen 

tuotantoalueiden rajat  määräytyivät  pit  

kälti  kuljetusmatkojen  perusteella.  Sa  

haus-ja  veistotoiminta  oli kannattavinta 

rannikkoseuduilla,  joiden  metsistä  otet  

tiin puuta myös  laivanrakennukseen. Ter  

vantuotantoalueen raja  asettui  sellaiselle  

etäisyydelle  rannikosta,  mistä oli  edulli  

sempaa kuljettaa  merenrantaan  kuorma 

tervaa  kuin  kuorma lautoja.  Tervalla  oli 

painoa  ja tilavuutta kohti  laskettuna suu  

rempi  arvo  kuin  sahatulla ja veistetyllä  

puutavaralla,  joten  sitä  kannatti  kuljettaa  

satamiin kauempaa.  Tervaa valmistettiin  

erityisesti  sisämaan jokivarsilla,  mistä  se  

saatiin  jokiveneillä  kohtuullisella  vaivalla  

ja kustannuksilla  kuljetetuksi  rannikon 

kaupunkeihin.  Etelä-Pohjanmaalla,  missä  

mäet eivät haitanneet,  tervatynnyreitä  

vietiin  satamiin myös  hevosella  talviteitä 

Kuva  5.  Suomen  tervanpolttoalueet 1600-luvulla  

ja 1700-luvun  puolivälissä  sekä tuotantomäärineen  

vuonna 1900  (lähde: Turpeinen 1985). 

pitkin.  Niillä sisämaan alueilla, jotka  si  

jaitsivat  etäällä mereen  virtaavista  joista,  

käytettiin  metsiä  lähinnä kaskiviljelyyn.  

Myös  kaskista  saatua  viljaa  vietiin  ulko  

maille.  Vilja  tai  siitä  valmistettu  paloviina  

olivat  arvokkaimpia  tuotteita painoonsa  

ja tilavuuteensa nähden, mutta niiden 

tuottamisen kannattavuus ei ollut yhtä 

varmalla pohjalla  kuin  tervatalouden. 

Kaskiseuduillakin jouduttiin  katovuosina 

maksamaan veroja  tervanpoltosta  saa  

duilla tuloilla (Kaila  1931,  s.  4  -  6ja  32  -  

35;  Helander 1949,  s.  25  -  29).  Kuljetus  

matkan ohella paikkakunnan  puunkäyt  

töön  vaikutti  ratkaisevasti  myös  metsän 

kasvupaikkojen  laatuja  sen myötä  puiden  
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pihkapitoisuus.  Tervaa  saatiin  runsaim  

min  karuilla  hiekkakankailla kasvavista  

männiköistä,  lehtoseuduilta taas  huomat  

tavasti vähemmän (Hautala 1956, s. 136;  

Alho 1968, s.  55 -  58).  Kokonaisuutena 

katsottuna  tervanpolton  suosio  perustui  

siihen,  että talonpojat  saivat  sen  avulla 

helpoimmin  ja varmimmin rahaa käyt  

töönsä, kun otettiin huomioon kaikki  

olennaiset  tuotantoon ja kysyntään  liit  

tyvät  tekijät.  Rahaa talonpojat  tarvitsivat  

lähinnä verojen  maksuun, mutta  myös  

suolan,  raudan ja ruudin sekä  erilaisten  

ylellisyystavaroiden  hankintaan. Tervara  

hoilla ostettiin  myös viljaa,  mikäli  oma  

sato  epäonnistui.  Jotkut  talonpojat  keskit  

tyivät  pysyvästi  tervan  tuottamiseen ja 

ostivat  tarvitsemansa  viljan  muilta  (Ala  

nen  1949,  s. 203 -  206). 

Talonpoikien,  tervaporvarien  ja valtion 

välille muodostui selkeä  työnjako.  Tämän 

kolmikannan varaan nousi mittava terva  

talouden organisaatio  sekä  elinkeinolle 

ominainen vahva  kulttuuri  kolmen vuosi  

sadan  ajaksi.  Tervaporvarit  sitoivat  mie  

lellään tervaa  tuottavat talonpojat  pysy  

vään liikesuhteeseen antamalla heille en  

nakkomaksuja  tai  luottoa  sekä  huoleh  

timalla heidän kruununveroistaan. Talon  

pojat  saivat  tervanmyyntimatkoillaan  

myös  vapaan majoituksen  ja kestityksen  

tervaporvarin  tiloissa. Viinaksia heille 

saatettiin  antaa myös  kotimatkan  tarpeik  

si.  Samoin he saivat  ostaa  samalta kaup  

piaalta  kaikki  tarvitsemansa tavarat, usein 

velaksi.  Saadessaan kaiken  tämän terva  

porvarilta  talonpoika  sitoutui toimitta  

maan  tervansa  yksin  hänelle. Lukuisat 

tervantuottaj  at  joutuivat  tällä tavoin pysy  

vään velkakierteeseen. Tervaporvarit  sai  

vat  velallisiltaan tervan  halvemmalla kuin 

muilta, minkä lisäksi  he varmistivat  vel  

kasuhteiden avulla tervan  jatkuvan  saata  

vuuden.  Tämä menettely  oli tervatalou  
delle tyypillinen  ilmiö koko  sen kukois  

tusajan  (Hautala  1956,  s.  228 -  256,  Räi  

sänen 1968, s. 116  -  117; Kuisma 1993, 

s. 28 -  30).  Valtion kannalta tervatalous 

oli  edullinen elinkeino siksi,  että kruunu 

sai  talonpoikien  verot  rahana vaikeam  

min käsiteltävien  luontaistuotteiden si  

jasta. Monessa tapauksessa  veron perintä  

kävi  varsin  vaivattomasti,  kun  tervapor  

vari  maksoi  sen talonpojan  puolesta.  Ter  

va  oli  muutenkin sopiva  tuote Ruotsi-  

Suomen merkantilistisen kauppapolitii  

kan  kannalta.  Se  toi  maahan vientituloja,  

joista  kruunu sai  osansa  verojen  ja vien  

timaksujen  kautta,  mutta  sen  tuotanto  ei  

edellyttänyt  suuria  valtion investointeja.  

Vaikka  tervaporvarit  olivat  yksityisiä  yrit  

täjiä  ja  talonpojat  ainakin muodollisesti  

vapaita  elinkeinonharjoittajia,  tapahtui  

tervan  tuotanto  ja kauppa  kaikissa  por  

taissa  valtion tiukassa  ohjauksessa.  Kaup  

papaikoilla  tervan  laatua valvoivat kruu  

nun asettamat tarkastajat,  räkärit.  Nämä 

vaikuttivat  myös  tervaporvarien  tervasta  

maksamaan hintaan. Kylissä  oli kruunun 

määräämät mittaajat,  jotka  tarkastivat  ter  

vatynnyrien  tilavuuden  ja leimasivat  tyn  

nyrit  ennen kuin  niihin sai  laskea  tervaa  

(Juvelius  1747, s. 24-25;  Helander 1949, 

s. 22-24;  Alho 1968,  s.  45 -  46). 

Tervan  laadun pitäminen  korkeana  oli  tär  

keää Ruotsi-Suomen saavuttaman  hallit  

sevan aseman säilyttämiseksi  Amster  

damin ja Lontoon tervamarkkinoilla.  

Myös  tuotannon  määrää  pyrittiin  ohjai  

lemaan mahdollisimman korkean  hintata  

son  sekä  toiminnan jatkuvuuden  säilyt  

tämiseksi.  Tuotantorajoituksilla  pyrittiin  

hillitsemään myös  tervatalouden aiheut  

tamaa  metsien häviämistä.  Näihin tavoit  

teisiin  pääsemiseksi  Nevanlinnan (nykyi  

sin  Pietari)  ja Tukholman välisen linjan  

pohjoispuolella  sijaitsevien  alueiden ter  

vakauppa  annettiin vuonna 1648 Tukhol  

man suurkauppiaiden  johtaman  terva  

komppanian  hoitoon,  aluksi  20-vuotisella 
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sopimuksella.  Tämä merkitsi  Pohjan  

maan rannikkokaupungeille  tervan  hin  

nan säännöstelyä  ja alhaisia  tuotantokiin  

tiöitä.  Tervakomppanioita  asetettiin  kol  

me peräjälkeen.  Niiden ylivalta  herätti  

Suomessa tyytymättömyyttä  sekä jatku  

via ristiriitoja  tervakaupassa.  Viimeisen 

komppanian  toiminta päättyi  vuonna 

1714,  kun Ruotsin  suurvalta-asema  ja  ter  

vamonopoli  alkoivat  horjua.  Tukholman 

porvarit  säilyttivät  kuitenkin yksinoikeu  

tensa Suomessa tuotetun  tervan  ulko  

maankauppaan  aina siihen saakka kun  

Pohjanlahden  rannikkokaupungit  Vaasa, 

Kokkola  ja Oulu saivat tapulioikeudet  

vuonna 1765 (Helander  1949,  s.  22-25;  

Kuisma 1993, s.  26-43;  Karonen 1999,  

s. 350 -  356). 

Tullitilastoista on saatu selville tervan  

vientimäärät eri  vuosina, mutta  kotimaan 

tervankulutuksesta ei  ole  tilastotietoja.  

Levottomalla 1700-luvun alkupuoliskolla  

vuotuiset tervan  tuotanto-ja  vientimäärät 

vaihtelivat huomattavasti. Vuosisadan 

loppua  kohti  tilanne vakiintui,  mutta tut  

kijoiden  esittämät  arviot  ovat  yhä melko 

ylimalkaisia.  Koko  Ruotsi-Suomen vuo  

situotanto vaihteli  vuosisadan lopulla  

100 000 -  200 000 tynnyrin  välillä.  

Merkittävimmät vientisatamat 1700- 

luvulla olivat Kokkola ja Oulu,  joista  

jälkimmäinen  kilpaili  Arkangelin  kanssa  

maailman suurimman tervanvienti-sataman 

asemasta  (Kuisma  1993. s.  38 -  43). 

Koska  tervanpolttoon  käytettiin  nuoreh  

koja  kasvavia  mäntyjä,  hävitti  tervaspui  

den koloaminen tuottavimman osan met  

sän  puustosta  vuosikymmeniksi.  Metsään 

jäi  harvakseltaan  tervanpolttoon  kelpaa  

mattomia mäntyjä  tai  aukea ala.  Puun  

käytön  kohdistuessa  yksinomaan  män  

tyyn  pääsi  myös  kuiville  kankaille kehit  

tymään  näillä kasvupaikoilla  huonosti 

kasvavia  kuusikoita (Helander 1949, s. 

21 -22;  Alho 1968,  s. 55 -  58).  Tervata  

louden tuhoisat vaikutukset  metsiin  tuli  

vat vähitellen valtiovallan tietoon. Met  

sien  säästämiseksi  ryhdyttiin  lainsäädän  

nöllisiin  toimenpiteisiin.  Vuoden 1734 

metsäasetuksesta  lähtien tervanpoltolle  

asetettiin erilaisia kieltoja  ja  rajoituksia,  

joiden  noudattamista maaherrat virka  

miehineen yrittivät  valvoa (Hertz  1939, 

s.  39 -  40).  Tervanpoltto  edellytti  lupaa  

ja kolottavan  metsän tarkastusta. Tervan 

valmistaminen suurista  puista  kiellettiin,  

sen  raaka-aineeksi kehotettiin käyttä  

mään kantoja  ja  juuria  sekä  huonolaatui  

sia  ja kuivettuneita  mäntyjä.  Myös  Nor  

jasta  mallinsa saaneiden tervauunien ra-  

Kuva  6.  Tervahauta  Pohjanmaalla 1700-luvun 

puolivälissä  (kuvaliite Eric  Juveliuksen väitös  

kirjassa).  

kentamista suositeltiin 1740-luvulla ta  

lonpojille,  mutta  kiinnostus  näitä kohtaan  

jäi  vähäiseksi.  Pohjanmaan  läänin  maa  

herra Creutz antoi metsien säästämistä  

tavoitellen vuonna 1746 määräyksen,  

jonka  mukaan läänin talonpojat  saivat  



44 

polttaa  tervaa  vuosittain enintään  12 tyn  

nyriä  manttaalia kohti (Alanen  1949, s.  

206 -  215;  Halila 1954, s. 242 -  249).  

Tämä määräys  johti  pitkälliseen  talon  

poikien  ja virkavallan väliseen  "tervaso  

taan", jota  käytiin  monella tasolla valtio  

päiviä  myöten.  Kiintiöt  ja rajoitukset  ei  

vät  kuitenkaan sanottavasti hillinneet 

Pohjanmaan  tervanpolttoa.  Viranomaiset  

kin  alkoivat  vähitellen pitää niitä  muodol  

lisina  ja tyytyivät  voimattomina seuraa  

maan tilannetta. Kun virkamiesten toi  

meentulo oli  pitkälti  talonpojilta  perittä  

vien verojen  varassa,  ei  ole  ihme, että  ter  

vanpolttoa  samoin kuin  kaskeamista  kos  

kevat  määräykset  eivät  toteutuneet  suun  

nitellulla tavalla. 

Tervatalous kiinnosti  siitä elantonsa saa  

vien lisäksi  myös  1700-luvun puolivälin  

"hyödyn  aikakauden"  oppineita.  Turussa 

vuonna 1747 painettu  Eric Juveliuksen 

graduaaliväitöskirja  on  seikkaperäinen  ja 

kokonaisvaltainen  selvitys  tervatalou  

desta  ja  sen  merkityksestä  Pohjanmaalla.  

Kirjoittaja  kuvaa  tarkasti  tervan  valmis  

tuksen vaiheet  puiden  kuorimisesta eli 

koloamisesta  lähtien, tarkastelee tervata  

louden työ-  ja raaka-ainemenekkiä sekä  

esittelee  tervan  jatkojalostamista  pieksi.  

Hän pohtii  myös  toiminnan vaikutusta 

metsiin ja  pitää Pohjanmaan  lääniä kos  

kevaa  tervanpolttorajoitusta  aiheellisena 

männiköiden riittävyyden  takaamiseksi.  

Väitöskirjaansa  sisältyvissä  kuvissa  Ju  

velius esittää  1 700-luvulle tyypillisen  ter  

vahaudan rakenteen ja tärkeimmät sen  

poltossa  tarvittavat  työkalut  (Juvelius  

1747). 

Kun Juvelius tarkastelee Pohjanmaan  ter  

vatalouttajokseenkin  puolueettomasti,  on  

monen muun  1700-luvun oppineen  kir  

joituksissa  ja muistiinpanoissa  erittäin 

kriittinen  tai suorastaan  vihamielinen 

suhtautuminen tätä elinkeinoa kohtaan. 

Tervanpolttajia  syytettiin  männiköiden 

säälimättömästä hävittämisestä,  erityi  

sesti  sellaisilla  paikkakunnilla,  missä 

esiintyi  rakennuspuun  puutetta. (Ruuth 

1899;  Kaila  1931, s.  7 -  31; Alho 1968, s. 

59  -  68).  Jyrkimpiä  tervatalouden vastus  

tajia  oli  talousmiehenä tunnettu  Laihian 

kappalainen  Israel Reinius,  joka  jätti  ter  

vanpolttoa  vastustavan  mietinnön Suo  

men talouskomissiolle vuonna 1745 

(Alanen  1949,  s.  200 -  206).  Hän katsoi  

tervanpolton  olevan syyllinen  paitsi  met  

sien  hävitykseen,  myös  maanviljelyksen  

ja monien muiden hyödyllisempien  toi  

mien laiminlyömiseen.  Reinius  piti  yh  

teismaiden metsien  jakamista välttämät  

tömänä talonpoikien  turmiollisen terva  

talouden kuriin  saamiseksi.  Myös  vuonna 

1797 perustettu  Suomen Talousseura suh  

tautui kielteisesti  tervanpolttoon  ja  kan  

nusti  talonpoikia  luopumaan  siitä  sekä  

käyttämään  puuta  lautojen  sahaukseen. 

(Ranta  1988,  s.  631).  Oppineiden  esittä  

mät rajoitukset  ja muutokset jäivät  käy  

tännössä vähäisiksi.  Metsien uudistumis  

ta  ja  säästämistä  ei  osattu  pitää  tärkeänä,  

kun  puulla  ei  ollut vielä  oikeastaan min  

käänlaista kantoraha-arvoa. Puusta saa  

tiin  tuloja  niukan työpalkan  verran  vasta 

sitten kun  se oli  kuljetettu  johonkin  ran  

nikkokaupunkiin  myytäväksi  joko raaka  

aineena tai  jalostettuna  tuotteena. Aikaa 

ja ponnistuksia  vaativa tervaskantojen  

nosto  ei  innostanut talonpoikia.  Tervaa 

ryhdyttiin  polttamaan  kannoista  ja juu  

rista vasta sitten,  kun sopivat  männiköt 

kävivät  vähiin ja  tukkipuulle  syntyi  kil  

pailevaa  kysyntää  laajenevan  sahateolli  

suuden taholta. 

Autonomian  ajan  tervatalous  

Sotavuodet 1808 -  1809 ja Suomen  siir  

tyminen  Venäjän  haltuun merkitsivät  not  

kahdusta tervan  tuotannossa  ja viennissä. 
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Kuva  7.  Eric  Juveliuksen  Pohjanmaan tervanval  

mistusta koskevan  graduaaliväitöskirjan  kansilehti 
vuodelta  1747. 

Kuva  8.  Yksityiskohtia  tervahaudan  rakenteesta  

ja sen  poltossa  käytettyjä  työkaluja  (kuvaliite Eric  

Juveliuksen  väitöskirjassa).  

Pian tuotantoluvut alkoivat  taas kasvaa,  

joskin  tervan  kysyntä  ostajamaissa  ja sa  

malla sen  hinta vaihtelivat  koko 1800-lu  

vun  ajan  epäsäännöllisesti,  erityisesti  so  

tien vuoksi.  Kun tervan  tuotantoprosessi  

ensimmäisestä  puiden  koloamisesta  val  

miin tuotteen  myyntiin  saattoi  kestää  vii  

sikin  vuotta,  oli  tuottajien  vaikeata sovit  

taa  tuotantomääränsä näihin  vaihteluihin.  

Useimpien  talonpoikien  oli  velkojensa  

vuoksi  myytävä  tervansa  mahdollisim  

man pian  sen valmistumisen jälkeen,  oli  

pa  hinta mikä hyvänsä.  Joinakin vuosina 

sekä tervaporvarit  että tervanpolttajat  

hyötyivät  merkittävästi  noususuhdantees  

ta,  toisinaan tervan hinta taas  painui  niin 

alas,  ettei  siitä  saanut  kunnollista  työpalk  

kaa.  Kysynnän  ja hinnan tempoilusta  

huolimatta tervan  tuotanto jatkui  vakaa  

na.  Vuonna 1815 Suomesta vietiin  n. 75 

000  tynnyriä  tervaa  ja  vuodesta 1825 läh  

tien n. 150 000 tynnyriä  vuodessa,  piki  

mukaan luettuna. Tällä tasolla vienti  py  

syi  aina 1870-luvun lopulle,  mistä  alkaen 

se  aleni jyrkästi  (Lassila  1945,  s. 5;  He  

lander 1949,  s. 28;  Hautala 1956, s.  342 

-  344). Suomen tärkeimpänä  vientituot  

teena terva yhdessä  pien  kanssa pysyi  

1600-luvulta vuoteen  1835 saakka,  jol  

loin  sahatavara pääsi  näiden edelle vien  

nin arvolla  mitattuna (Kuisma  1993, s. 

156- 157).  

Suomen väkiluku kasvoi  1800-luvulla 

erittäin  nopeasti  aikaisempiin  vuosisa  

toihin verrattuna.  Tämä näkyi erityisesti  

maaseudun tilattoman  väestön lisäänty  

misenä. Sen oli  entistä  enemmän turvau  

duttava metsän tuotteisiin elantonsa 

hankkimisessa. Terva sekä  sen jatkoja  

losteet  olivat  tärkeimpiä  tuotteita,  joiden  

avulla  maaseudun kasvava  väestö hankki 

toimeentulonsa. Suuri  osa  torppareista  ja  

muista alustalaisista  olivat työvoimana  
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talonpoikien  tervahankkeissa,  mutta lu  

kuisat  torpparit  polttivat  tervaa  myös  itse  

näisesti  ja ottivat  luvattomasti  tervaspuita  

sekä  talollisten että kruunun metsistä.  

Torpankontrahdeissa  rajattiin  yleensä  

puun  käyttö  kotitarpeisiin,  tervan poltta  

minen myyntiä  varten  ei  siten  ollut  torp  

pareille  luvallista.  Väestön jatkuvasti  li  

sääntyessä  ongelma  korjaantui  vähitellen 

olosuhteiden pakosta.  Isännät saattoivat  

antaa  torppareille  luvan tervanpolttoon,  

jos  saivat  osan  sen tuotosta itselleen.  Kai  

nuussa  metsähallitus antoi  1 800-luvun lo  

pulla  paikalliselle  väestölle runsaasti  lu  

pia  polttaa  tervaa  kannoista,  juurista  ja 

tuulenkaadoista. Samanlainen lupa  annet  

tiin 1860-luvun nälkävuosien aikaan 

maattomille  myös muualla Suomessa 

(Turpeinen  1985,  s.  273 -  275;  Ranta 

1988, s.  637 -  644).  

Tervantuotanto alkoi 1800-luvun alku  

puoliskolla  siirtyä  Pohjanmaan  rannikko  

alueilta idemmäs,  Etelä- ja Keski-Poh  

janmaan  itäosiin  sekä  Kainuuseen, missä  

tervanpoltosta  tuli vähitellen maakunnan 

pääelinkeino.  Tätä kehitystä  jouduttivat  

erityisesti  tervan kuljetusoloihin  tulleet 

parannukset.  Oulujoen  koskia  perattiin  ja 

niiden sivuun rakennettiin ohituskanavia 

1 840-luvulla (Alho  1968,  s.  25-26).  Ter  

vantuotantoalueen siirtyessä  itää kohti  

pieneni  kaskialue  vastaavasti.  Kun kas  

keaminen ja  tervantuotanto  olivat  molem  

mat varsin  työvaltaisia  tuotantomuotoja,  

ei  molempiin  riittänyt  työvoimaa  (Hau  

tala 1956,  s. 135). 

Tervatalouden puunkulutuksen  on arvi  

oitu olleen  enimmillään n. 10 milj.  m  3  

vuodessa (Kuusela  1988, s.  25).  Tämä lu  

ku  tarkoittaa kokonaiskulutusta;  puuta  

käytettiin  runsaasti  muuhunkin kuin  ter  

van  raaka-aineeksi,  mm. tynnyreihin,  ve  

neisiin  ja lauttoihin. Tervanpolttajat  ai  

heuttivat  myös  metsäpaloja.  Tervanpol  

ton  jäljet  näkyivät  maisemassa laajoilla  

alueilla  ja  pitivät  yllä  vuosisataista  pelkoa  

metsien lopullisesta  häviämisestä. Iso  

jaon  eteneminen yli Etelä-Suomen 1800- 

luvun puoliväliin  mennessä hillitsi  tehok  

kaasti  ryöstötaloudeksi  laajentunutta  ter  

vanpolttoa.  Jako tosin vaikutti  aluksi  kiel  

teisesti,  tieto sen  alkamisesta  paikkakun  

nalla kiihdytti  männiköiden koloamista. 

Niin kauan kuin  metsät  olivat  vielä yh  

teisiä,  niistä  pyrittiin  irrottamaan  kaikki  

mahdollinen hyöty.  Joissakin  pitäjissä  

järjestettiin  kokouksia,  joissa  päätettiin  

mistä osista  yhteisiä  metsiä  sai  ottaa ter  

vaspuita  ja  mitkä  alueet  oli  säästettävä  ta  

lojen  kotitarvekäyttöön.  Kun maat  siirtyi  

vät yksityisomistukseen,  alkoi  selvästi  

säästeliäämpi  metsänkäsittely.  Pohjan  

maan tervanpolttovyöhyke  kutistui  sitä  

mukaa kuin  isojako  eteni (Hautala  1956,  

s. 139- 140; Alho 1968, s. 41 -44).  Toi  

saalta  on  todettava,  että  isojako  ei  lopet  

tanut  eikä  myöskään  kokonaisuutena 

merkittävästi  vähentänyt  tervanpolttoa.  

Tosiasiallinen muutos  oli  se,  että Pohjan  

maan tervanpolttovyöhyke  ja  sen  metsiin  

kohdistama  rasite  siirtyivät  isojaon  vuok  

si  toiseen paikkaan,  maakunnan itäisim  

piin  pitäjiin.  Toki  tilanne parani  siltä  osin,  

että metsänomistajalla  oli jaon  jälkeen 

mahdollisuus säästää  metsäänsä,  jos  niin 

halusi.  Yhteismaiden aikaista  ryöstöta  

loutta ja välinpitämättömyyttä  ei  enää 

esiintynyt  samassa  mitassa  ja uudella ter  

vanpolttovyöhykkeellä  oli  varmasti  

enemmän kirveen  koskemattomia  män  

niköitä  kuin  niissä  pitäjissä,  missä  tervan  

poltto  tyrehtyi.  

Valtion metsäpolitiikassa  tapahtui  1800- 

luvun puolivälissä  merkittäviä  uudistuk  

sia.  joista  tärkeimpiä olivat  metsälain  

säädännön uudistaminen,  metsähallinnon 

perustaminen,  metsäopetuksen  aloittami  

nen Evolla, metsävarojen  arviointien 

aloittaminen ja  sahateollisuuden vapaut  
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taminen tuotantorajoituksista.  Metsä  

talouden mahdollisuudet kiinnostivat 

maan korkeimpia  virkamiehiä  1860-lu  

vulle tultaessa. Senaatin  valtiovaraintoi  

mituskunnan päällikkö  Fabian  Langen  

skiöld  teki  kesällä  1860 metsien arvioin  

timatkan Pohjois-Suomeen.  Tarkoitukse  

na oli selvittää, voitaisiinko  valtion talout  

ta  kohentaa  myymällä  sahapuuta  sikäläi  

sistä  kruunun metsistä.  Seurueeseen kuu  

lui  myös  insinööriluutnantti A.F.  Soldan,  

jonka  tehtävänä oli  paneutua  erityisesti  

uittoa ja tervanpolttoa  koskeviin  kysy  

myksiin.  Pari vuotta  tämän matkan jäl  

keen hän julkaisi  seikkaperäisen  selvityk  

sen  tervanpoltosta  Suomessa (Soldan  

1862). 

Tervantuotantoalueet olivat 1800-luvulla 

maan köyhimpiä  seutuja.  Soldan pohtii  

kirjassaan  tervanpolton  suhdetta väestön 

toimeentuloon ja  päätyy  sille  kannalle,  et  

tä maaseudun väestön kannattaisi  siirtyä  

tervanpoltosta  pellonraivaukseen,  maan  

viljelyyn  ja  karjatalouteen.  Hän ei  kuiten  

kaan kehota lopettamaan  tervanpolttoa  

kokonaan,  vaan esittää  joukon  keinoja  

sen  kehittämisestä  kannattavammaksi  ja 

puuta  säästävämmäksi.  Soldanin  mielestä 

tervahaudoista tulisi siirtyä  tehokkaam  

piin  ja  helpommin  käsiteltäviin  uuneihin. 

Erityistä  huomiota hän kiinnittää  tervan  

polton  yhteydessä  saatavien sivutuottei  

den talteenottoon sekä  tervan  jatkojalos  

tukseen. Tervan lisäksi  saataisiin  uuneista 

talteen ainakin  sysiä  sekä öljyjä,  joista  oli  

si  edelleen mahdollista jalostaa  "selittä  

mä-tehtaissa" erilaisia arvokkaita  kemi  

kaaleja.  

Soldan suosittelee myös  pihkan  kokoa  

mista  tervanpolttoa  helpompana  ja pa  

remmin  kannattavana vaihtoehtona. Met  

sähallinnon tulisi edistää  siihen  siirtymis  

tä. Metsien säästämiseksi tervaa tulisi  

valmistaa lähinnä juurista,  kannoista  ja  

oksista.  Puiden koloamista  pitäisi  tehdä 

ainoastaan hakkuiden yhteydessä.  Terva  

taloutta koskevan  tiedon hankkiminen ja 

kaikkien  tervantuotantoon  osallistuvien 

käytännöllinen  kouluttaminen on  tärkeää. 

Tervanpolton  metsille  aiheuttamat haitat 

voitaisiin  järjestelmällisen  metsänhoidon 

avulla välttää kokonaan tervantuotannon 

tästä kärsimättä (Soldan  1862,  s.  42): 

"Jos  koko  maassa käytettäisiin  ainoas  

taan  liikametsä  terwaksi  (tai pihkak  

si)  ja  silloin  otettaisiin  ainoastaan sem  

moisia puita,  jotka  olisi  raiwattaw a, 

jos  metsää hoidettaisiin järestetyllä  ta  

walla, niin woisi  metsiämme wahingoit  

tamatta polttaa  xvähintäin 15  wertaa  

enemmän terwaa, kuin  mitä nyt polte  

taan.  
" 

Valitettavasti Soldanin esityksille  "ter  

vanpolton parantamisesta"  ei  löytynyt  

toteuttajia,  eikä tervataloudesta tullut 

koulutetun työvoiman  harjoittamaa  "si  

vistynyttä"  elinkeinoa. Se  pysyi  loppuun  

saakka  vähäisten pääomien varassa  toi  

mivana talonpoikaisena  pienteollisuute  

na,  jonka  taloudellinen tulos jäi  yleensä  

niukan työpalkan  tasolle. Metsien kehi  

tyksen  kannalta tervan valmistus oli ny  

kynäkökulmasta  katsottuna selvää  ryös  

tötaloutta, joka  johti  mäntykankaiden  

muuttumiseen kituviksi  kuusikoiksi.  

Tuottajien  tervasta  saama hinta ei  kestä  

nyt  aikaa  vieviä  työvaiheita,  kuten  tervas  

kantojen  nostoa  tai  puun koloamista  muu  

tamaa metriä  korkeammalle.  Myös  tyyty  

minen sairaisiin  tai  huonolaatuisiin pui  

hin olisi  vaikeuttanut työtä  liiaksi. Tervas  

puiksi  otettiin järjestään  kaikki  tähän tar  

koitukseen sopivat,  erityisesti  nuoret  kas  

vavat männyt.  Niin  kauan kuin  puuta oli  

saatavilla  ja  sille  ei  ollut selkeää kilpaile  

vaa  käyttömuotoa,  ei  maaseudun väestö 

osannut  pitää  puuta  tuhlaavaa tervatalout  

ta erityisenä  vaarana metsille.  Oppinei  
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Kuva  9.  A.F.  Soldanin  piirroksia  tervahaudoista 

(Museovirasto). 

den ja virkamiesten  varoitukset  ja  ohjeet  

kaikuivat  jatkuvasti  kuuroille  korville.  

Myöskään  Soldanin esitys  pihkan  kokoa  
misesta  ei  saanut  suosiota,  eikä pihkan  

juoksutusta  ole Suomessa myöhemmin  

kään  harjoitettu  laajemmassa mitassa.  

Jonkinlaista koulutusta tervanpolttajille  
koetettiin  järjestää.  Oulun läänin Talou  

den-Seura julkaisi  vuonna 1863 heitä var  

ten  kansantajuisen  oppaan (Neuvoja  Yh  

teiselle  Kansalle  
...
 1863).  Siinä annetaan 

lyhyessä  ja selkeässä  muodossa neuvoja  

kantojen  nostamisesta ja käsittelystä,  ter  

vaspuiden  kuljettamisesta  ja pilkkomi  

sesta,  tervahaudan ja tervatynnyrien  val  

mistamisesta  sekä  tervahaudan polttami  

sesta.  Samoihin aikoihin  seura  palkkasi  

myös  kaksi  tervanpolton  neuvojaa,  toisen 

Pudasjärvelle  ja toisen  Kajaanin  seudulle. 

Tervauunien käyttöönottoa  edistettiin 

1 800-luvun  lopulla  monin  tavoin.  Oppia 
haettiin  sekä Venäjältä  että Skandinavian 

maista,  minkä  lisäksi  suomalaiset kone  

pajat  keksivät  omia malleja.  Valtio antoi 

lainoja  uunien  hankkijoille.  Myös  taval  

liset  kansanmiehet innostuivat tervauuni  

en kehittämisestä.  Innostus laantui kui  

tenkin pian,  koska  uunien käyttöikä  ha  

vaittiin  kohtuuttoman lyhyeksi.  Ne  eivät  

ehtineet tuottamaan  omistajalleen  niihin 

sijoitettua  pääomaa  ennen  kuin  paloivat  

pilalle.  Useimmilla  talonpojilla  ei  myös  

kään ollut  mahdollisuutta sijoittaa  tar  

vittavia  varoja  uunin hankintaan. Uuneja  

ei  voitu siirtää  ja sijoittaa  vuosittain uu  

den tervasmetsän äärelle kuten tervahau  

taa, mikä seikka katsottiin  merkittäväksi  

puutteeksi.  Tervauuneista ei siten  tullut 

valtiovallan odottamaa kohennusta  terva  

talouteen. Vaikka  niistä  ei saatukaan ta  

lonpoikien  työvälinettä,  olivat  ne  kuiten  

kin  tulleet jäädäkseen.  Teollinen tervan, 

pien  ja tärpätin  valmistus kuivatislaus  

laitteilla  alkoi laajeta  hiljalleen  1890-lu  

vulta alkaen. Erityisesti  tämä teollisuu  

denhaara kehittyi  Vaasan läänissä  1900- 

luvun alkuvuosina.  Myös teollinen puun 

hiilto alkoi  saada jalansijaa vuosisadan 

vaihteeseen tultaessa (Hautala  1956, s. 

147- 152). 

Tervanpolton  nopeaan vähenemiseen 

1 880-luvun alusta  alkaen vaikuttivat  eri  

tyisesti  kivihiilitervan  taholta tuleva kil  

pailu,  puulaivojen  vähenemisestä johtuva  

kysynnän  heikkeneminen ja metsäteol  

lisuuden puunhankinnan  ulottuminen 

tervantuotantoalueille (Lassila  1945,  s.  6;  

Hautala  1956,  s.  290 -  305).  Hyvälaa  

tuisella hautatervalla olisi  ollut edelleen 

kysyntää  ja siitä  myös  maksettiin  koh  

tuullisesti.  Tervanpoltto  lakkasi  kuitenkin 

kiinnostamasta  kainuulaisiakin,  kun  met  

säteollisuus  maksoi  sekä  puusta  että työs  

tä parempaa hintaa kuin tervan ostajat.  

Ratkaiseva  tekijä  tervatalouden ja metsä  

teollisuuden kilpailussa  oli  Kainuun osal  

ta  Kajaaniin  vuonna 1909 perustettu  sul  
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fiittiselluloosatehdas.  Myös maatalouden 

kehitys  vaikutti  tervanpolton  väistymistä  

nopeuttavasti.  Ensimmäiseen maailman  

sotaan  mennessä Suomen tervanvienti 

putosi  alle 20  000 tynnyriin  eli  kymme  

nesosaan  1 800-luvun parhaista  vuosista.  

Kokonaan tervan vienti  ei  toki  loppunut.  

Tehdasmaisen valmistuksen osuus  koho  

si,  mutta  tervaa  poltettiin  edelleen hau  

doissakin,  nyt  pääasiassa  tervaskannoista. 

Maailmansotien aikana  tervan  ja  puuhii  

len sekä  samassa  prosessissa  syntyvien  

muiden tuotteiden valmistusmäärät ko  

hosivat  hetkellisesti.  Bensiinin,  voitelu  

öljyjen  ja maalien raaka-aineeksi  tarvit  

tavien  kemikaalien tuonnin tyrehdyttyä  

näitä ryhdyttiin  korvaamaan puun  kuiva  

tislauksessa  syntyvillä  tuotteilla. Jatko  

sodan aikana  perustettiin  kansanhuolto  

ministeriöön tervatoimisto sekä valtio  

johtoinen  yritys,  Oy  Tervaöljy  Ab  pyro  

lyysituotteiden  valmistusta sekä  puuraa  

ka-aineen ja tarvittavien  laitteiden han  

kintaa  varten. Tavoitteena oli  synnyttää  

yksityistä  valtion tukemaa tervateolli  

suutta, lähinnä kantohiiltämöjä  tuotta  

maan tervaa, tärpättiä  sekä autojen  polt  

toaineeksi soveltuvaa  hiiltä  (Lassila  1945,  

Murto 1951,  s. 61 -  211. Paajala  &  Joki  

vartio  1989,  s.  13 -  14).  Tervaöljy  Oy:n  

toimesta rakennettiin neljä  tehdasta,  jotka  

valmistivat  tervasta voiteluöljyjä.  Nämä 

saivat  tervaa  lähes viideltäkymmeneltä  

tehdashiiltämöltä. Kantotervan lisäksi  

voiteluöljyjä  tehtiin sulfaattiselluloosa  

teollisuuden sivutuotteista.  Tuonnin elpy  

minen ja  säännöstelyn  päättyminen  sodan 

jälkeen  johtivat  jälleen  tervantuotannon  

hiipumiseen 1940-luvun lopulla.  Pieneh  

köjä  määriä tervaa kuitenkin  valmistetaan 

edelleen sekä haudoissa että tehdashiil  

tämöissä paitsi  kotimaan kysyntää,  myös  

vientiä varten.  Viime vuosina kiinnostus 

tervahaudan polttoa  kohtaan on  kasvanut,  

joskin  itse  terva  on tätä nykyä  sivutuot  

teen  asemassa. Tervanpoltto  on  vetovoi  

mainen maaseutumatkailun ohjelmanu  

mero. Vanhoissa tervapitäjissä  kyse  on 

myös  perinteen  vaalimisesta;  tervanpol  

ton taito halutaan välittää uusille suku  

polville.  

Kuva  10. I. Lassilan esittämä retorttiuunin  kaavakuva  (lähde: Lassila  1945) 



50 

Tervan valmistusta  käsittelevää  kirjalli  

suutta  on  viime vuosikymmeninä  julkais  

tu vähänlaisesti.  I.  Lassilan  (1945)  ja J.  

Murron (1951)  teokset  antavat  seikkape  

räisen  kuvan  tervan  tuottamisesta  ja  käy  

töstä sota-ajan  poikkeusoloissa.  Tuo  

reemmasta  tutkimuskirjallisuudesta  an  

saitsee  maininnan J.  Paajalan  ja  T.  Joki  

vartion (1989)  kokonaisvaltainen esitys  

tervan  valmistuksesta  ja käytöstä.  Kirjoit  

tajat  tarkastelevat tervanpolton  ja laitteis  

tojen  historiaa,  tervauunien ja kuivatis  

laamoiden tekniikkaa sekä tervan  valmis  

tuksen mahdollisuuksia  ja  taloudellisuut  

ta nykyaikana.  Uudelle vuosituhannelle 

tultaessa on  tervan  ja muiden puun sisäl  

tämien kemiallisten yhdisteiden  tutkimi  

nen ja käyttömahdollisuuksien  selvittä  

minen saamassa  jalansijaa  korkeakoulu  

jen  ja tutkimuslaitosten laboratorioissa.  

Tutkimus painottuu  ensisijaisesti  pyro  

lyysiöljyn  valmistukseen,  jonka  tarkoi  

tuksena on valmistaa uudistuvasta luon  

nonvarasta,  biomassasta  fossiilisia  poltto  

aineita  korvaavia tuotteita. Reaktiot ja  

tuoteyhdisteet  ovat  pitkälti  samoja  kuin  

perinteisessä  tervanpoltossa.  Suomessa  

tällaista  pyrolyysitutkimusta  tehdään esi  

merkiksi  käyttämällä  lähtöraaka-aineena 

metsätähdettä. Tärkeimpiä  tutkijatahoja  

ovat  VTT  Energia  Espoossa  ja Jyväsky  

län yliopiston  soveltavan  kemian osasto  

(Alen  2001).  
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TERVATALOUTEMME KEHITTÄMISHANKKEI  

TA 1860-1880-LUVUILLA  

Maaliskuussa 1856 Venäjänmaan  tsaari  

ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri  II 

saneli  Helsingissä  senaatin pöytäkirjaan  

lausunnon, jossa  hän painotti  valtiovallan 

merkitystä  Suomen maatalouden,  kaupan  

ja teollisuuden kehittämisessä.  Kyseessä  

ei  tietenkään ollut  yksityiskohtaisten  oh  

jeiden  antaminen,  vaan yleinen  periaat  

teellinen julistus  siitä,  miten maata tulisi  

kehittää.  Tarkemmista  toimenpiteistä  sai  

vat  virkamiehet  pitää  huolen. 

Talonpoikaisen  tervanpoltonkin  kehittä  

miseen  kiinnitettiin  senaatin taholta huo  

miota. Tehtävä annettiin vuonna  1859 ete  

välle  insinööriupseerille,  A.  F.  Soldanille,  

joka oli vastikään palannut  kymmenen  

vuoden maanpaosta  Amerikasta.  Kuiva  

tislauksen tekniikkaan  perehtyneestä  

Soldanista suunniteltiin kyllä  aluksi  Hel  

sinkiin  perusteilla  olevan kunnallisen 

kaasulaitoksen  johtajaa.  Hanke kuitenkin 

kaatui,  ja Soldan  siirtyi  tervatalouden ke  

hittäjäksi.  Kesällä 1860 Soldan seurasi  

valtionvarain toimituskunnan vasta  nimi  

tettyä päällikköä,  Fabian Langenskiöldiä  

tämän pitkällä  kiertomatkalla  ympäri  ko  

ko Suomen. 

Näkyvänä  tuloksena retkestä  oli  paitsi  

suuri  joukko tussipiirustuksia  ja vesiväri  

maalauksia,  vuonna 1861 painettu  lähes 

satasivuinen kirjanen  Suomen tervanpol  

tosta  ja sen  kehittämismahdollisuuksista.  

Ruotsinkielinen  kirja  käännettiin  seuraa  

vana vuonna suomeksi,  minkä avulla kir  

jan  sanoman toivottiin leviävän mahdol  

Matti Leikola (kuva:  Metla/Esa  Heino)  

lisimman  laajalle  myös  varsinaisen  maa  

seutuväestön keskuuteen. 

Tervatalouden kehittämiseen Suomessa 

on  hyvät  edellytykset,  Soldan  päättelee.  

Ottamalla käyttöön  tehokkaita tervauu  

neja  voitaisiin  saada talteen paitsi  tervaa  

ja  pikeä,  myös  tärpättiä,  puuviinaa  eli  me  

tanolia,  puuhappoa,  etikkaa  ja käyttö  

kelpoisia  sysiä rautateollisuuden tarpei  
siin. Kaavailuissaan Soldan astuu  samalla 

kymmeniä  vuosia  ajassa  eteenpäin.  Suo  

malainen talonpoika  voisi  tervanvalmis  

tuksen uudistuksen  jälkeen käyttää  puusta  

tislatulla  tärpättiöljyllä  toimivia  lamp  

puja,  parafiinistä  valmistettuja  kynttilöitä  

sekä  puusta  tislattua etikkaa  ja  väkiviinaa.  
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Viittaapa  Soldan kuivatislauksessa  saa  

taviin  voiteluaineisiinkin; tuotteisiin,  joita  

meillä  käytettiin  viime sotien aikana hy  

vällä menestyksellä  mm. valtion rauta  

teillä. 

Soldan  oli  itse  halukas  organisoimaan  toi  

mintaa yhteistyössä  vasta  perustetun  met  

sähallituksen kanssa.  Häntä tarvittiin kui  

tenkin yllättäen  vieläkin  kipeämmin  sa  

maan aikaan  perusteilla  olevan kansalli  

sen  rahapajan  johtajaksi.  Suomi oli  äsket  

täin saanut  oman rahan,  markan,  vaikka 

sen  kurssi  oli  vielä sidoksissa Venäjän  

ruplaan.  Tarmokkailla miehillä oli  kysyn  

tää,  ja  jo  joulukuussa  1864 ensimmäinen 

erä  Soldanin suunnittelemia hopearahoja  

voitiin  luovuttaa Suomen pankille.  Ter  

vanpolton  kehittäminen oli  lopullisesti  

siirtynyt  muille  harteille.  

Hämeen sydänmaille,  Evolle,  vuonna 

1858 perustetussa  metsäopistossa  Sol  

danin ajatus  tervanpolton  kehittämisestä  

todelliseksi  teollisuudeksi otettiin innos  

tuneesti  vastaan. Opiston  johtaja,  insinöö  

rieverstiluutnantti  J. H. A. af Forselles  

lähetti  Evolla toimivan metsänhoidon 

opettajan,  metsänhoitaja  Sederholmin 

ulkomaille tutustumaan puun kuivatis  

lauksen uusimpaan  tekniikkaan. Matkan  

sa tuloksena Sederholm suositteli  terva  

uunien hankkimista  opistolle  Venäjältä,  

missä  alan teollisuus oli  kehittyneintä.  

Vuonna 1865 kuivatislauksen  mallitehdas 

aloitti  toimintansa Evolla. Tarkoituksena 

oli  parantaa  opiston  taloutta ja kouluttaa 

valtion metsänhoitajia  opastamaan  talon  

poikia  tervauunien rakentamisessa  ja käy  

tössä  sekä  johtamaan  tervan  valmistusta 

valtion metsissä. 

Samaan aikaan af Forselles  oli  kehittänyt  

lampun,  jonka  polttoaineena  voitiin  käyt  

tää puhdistamatonta  tärpättiä.  Tämän 

tuotteen  valmistuskustannukset  olivat  

vain puolet  kivihiilestä  kuivatislattavan  

kaasun hinnasta,  joten  sen  kilpailumah  

dollisuudet esimerkiksi  kaupunkien  ka  

tuvalaistuksessa  tuntuivat hyviltä.  Evon 

tervatehtaan tuli laskelmien mukaan kuo  

lettaa itsensä kymmenessä  vuodessa ja 

tuottaa  puhdasta  voittoa sen jälkeen  ko  

konaista 12 % vuodessa. 

Tervan ja tärpätin  valmistaminen Evolla 
oli kuitenkin  käytännössä  suuri  pettymys.  

Opistolla  itse  tehdyt  tynnyrit  olivat  kel  

vottomia,  puuhiilet  eivät  menneet kau  

paksi,  eikä päätuotteiden,  tervan ja tärpä  

tin menekkikään ollut mitenkään loistava.  

Metsähallitus  vaati  tavan  takaa selvityk  

siä tervatehtaan kannattavuudesta,  kun  

nes opiston  johtajan  kärsivällisyys  loppui  

ja tervatehdasta tarjottiin  huutokaupalla  

Kuval. Insinööriupseeri A.F. Soldan, jonka teh  

täväksi  annettiin 1 860-luvun alussa kehittää Suo  

men tervanpolttoa todelliseksi  teollisuudeksi.  
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Kuva  2.  Tervahauta  toiminnassa. A.F. Soldanin  piirros  

halukkaille  yksityisille  yrittäjille.  Sellai  

sia  ei  kuitenkaan ilmaantunut,  ja kun  

Evon opiston  tervatehtaan tarina 1860- 

luvun lopussa  päättyi,  se oli  tuottanut  

tappiota  kaikkiaan  lähes 4 000 tuon  ai  

kaista  kultamarkkaa.  

Vielä kerran  valtiovalta  yritti  tervanpol  

ton  kehittämistä,  nyt  1880-luvulla. Asi  

alla oli  Viipurin  läänin ns.  lahjoitusmai  

den  kehittämistä miettivä komitea.  Se  eh  

dotti senaatille,  että joku  "venäjänkieltä  

osaava  metsäilijä"  lähetettäisiin  Pohjois-  

Venäjälle  tutustumaan  siellä  käytössä  ole  

viin uudenaikaisiin tervauuneihin. Pie  

tarin metsäakatemiassa  opiskellut  met  

sänhoitaja  E. L.  Blumentahl kiersikin  seu  

ralaisineen vuonna  1885 kahden kuukau  

den ajan Venäjän  tervanpolttoseutuja  ja 

hän laati palattuaan  seikkaperäisien  ra  

portin.  Varsinaisissa  ehdotuksissaan  hän  

pitäytyi  jo  A.  F.  Soldanin aikanaan anta  

miin ohjeisiin:  tervaa tulee polttaa  pää  

asiassa  vain juurakoista  ja kannoista  uu  

denaikaisissa retorttiuuneissa,  joiden  

avulla  myös  kaikki  kuivatislauksen sivu  

tuotteet saadaan talteen. Käytännön  toi  

met  Blumentahl  kuitenkin  jätti  "valistu  

neen hallituksen harkittavaksi".  

Syyskuussa  1886 metsänh. Blumentahl 

alusti  tervanpolton  kehittämisen näky  

mistä Finska Forstföreningenin  (Suomen 

metsänhoitoyhdistyksen)  kokouksessa  

Hämeenlinnassa. Kuulijakunta,  jonka 

enemmistö koostui  valtion palveluksessa  

olevista  metsänhoitajista,  suhtautui ter  

vanpolton  kehittämiseen kuitenkin  melko 

nuivasti.  Useat  talonpojat  olivat kokeil  

leet  tervan  polttoa  muuratuissa ns.  mant  

teliuuneissa,  mutta olivat  siten  palanneet  

vanhaan hautapolttoon.  Kerrottiin,  miten 

esimerkiksi  Kuortaneella keinottelijat  oli  

vat  ostaneet  talonpojilta  suuria määriä 

pihkaa  ja sitten  tislanneet  ala-arvoista  tär  

pättiä  vanhoissa viinapannuissa.  -  Ko  
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kous  päätti  silti  antaa  lämpimän  tukensa 

tervanpolton  kehittämiselle,  mutta päätti  

pitäytyä  kaikesta kehittämistoiminnasta,  

varsinkin kun valtiovalta oli  omalla ta  

hollaan osoittanut kiinnostusta  asiaan. 

Finska  Forstföreningenin  kannanotto 

luonnehtii hyvin  tervanpolton  kehittämis  

toimia viime vuosisadalla.  "Ajatus on  pe  

riaatteessa loistava, mutta sen eteen  ei 

käytännössä  ole  syytä  toimia,  vaan  on 

odotettava valtiovallan toimenpiteitä".  Ja 

niin  jäi  tervanpoltonkin  kehittäminen  yk  

sittäisten  kansan miesten tehtäväksi. Vas  

ta  I  maailmansota suuntasi  katseet  uudel  

leen tervanpolton  kehittämiseen,  mutta 

innostusta kesti  vain  muutaman vuoden 

ajan.  Samalla tavoin kävi  II  maailman  

sodan vuosina: kun  öljytuotteiden  tuonti 

vapautui  normaaliaikojen  tultua,  innostus 

laajamittaiseen  tervanpolttoonkin  lopahti.  

Puun kuivatislauksen  mahdollisuudet 

jäivät  suuriksi  lupauksiksi.  

Kuva  3. Kostromassa, Pohjois-Venäjällä käytössä  olleen  tärpätintislauslaitoksen kaavakuva.  L. 

Blumenthalin matkaraportista.  
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MUINAINEN  TERVAN  VALMISTUS  JA  KÄYTTÖ  

Seuraavassa  lyhyessä  katsauksessa  esitän  

muutamia niukkoja  arkeologisia  löytöjä  

ja  havaintoja,  jotka  valottavat  tervan  käyt  

töä  esihistoriallisella  ajalla.  Sanalla mui  

nainen tarkoitan sitä  valtavan pitkää  ajan  

jaksoa  joka  alkaa kivikaudesta  ja loppuu  

joskus  1300- ja 1500-lukujen  tienoilla. 

Tältä  ajanjaksolta  meillä  ei  ole  käytettä  

vissä  historiallisia lähteitä. Tarkasteltava 

ajanjakso  sijoittuu  siis  aikaan ennen  teol  

lista  mäntytervan  tuotantoa, joka alkoi 

itse  asiassa  jo 1500-luvun lopulla.  Tässä 

teollisessa  tai esiteollisessa  tervantuo  

tannossa  olikin  jo kyse  tuotantoketjusta,  

joka  kattoi  koko  prosessin  puiden  koloa  

misesta  tervanpolttoon  ja  kuljetukseen  sa  

tamiin  ja  laivoihin.  Esihistoriallisella  ajal  

la  tervaa  tehtiin lähinnä kotitarpeiksi  tai  

korkeintaan samalle kyläkunnalle.  

Mitä  lähteitä on  säilynyt  muinaisesta ter  

van  käytöstä?  Tietomme perustuvat  nel  

jään päälähteeseen.  Ensimmäiseksi,  koi  

vutervajäännökset  esihistoriallisten  kera  

miikka-astioiden  pinnoissa.  Toiseksi,  esi  

historiallisilta  asuinpaikoilta  löydetyt  koi  

vutervaiset  purupihkalöydöt.  Kolman  

neksi,  asuinpaikoilta  löydetyt  esineiden 

kiinnittämisessä  syntyneet  kitti  fragmen  

tit  ja neljänneksi,  viime vuosisadalle asti  

säilyneet  matalan teknologian  tervanval  

mistusmenetelmät. 

Koivuterva 

Koivutervan eli  tökötin  valmistamisen 

ovat  taitaneet kaikki  suomensukuiset kan  

Jari  Okkonen  (kuva: Metla/Esa  Heino) 

sat,  lisäksi  se  on  tuttu arkeologisista  koh  

teista sekä  Ruotsista että Tanskasta. Val  

mistusprosessissa  koivupuuta,  yleensä  

tuohta,  hiilletetään eli  kuivatislataan.  Me  

netelmä on  vastaava  havupuutervan  teke  

misessä.  Prosessi  tapahtuu  vähähappises  

sa  tilassa,  joko  haudassa tai  astiassa.  Van  

han valmistusohjeen  mukaan sihdillä  ka  

tettu tyhjä  pata  kaivetaan reunoja  myöten  

maahan ja  sen päälle  asetetaan  ylösalaisin  

käännetty,  tuohen palasilla  täytetty,  toinen 

pata.  Tämän ympärille  sytytetään  tuli, 

jonka  vaikutuksesta  terva  valuu tyhjään  

pataan.  Likimain samalla menetelmällä 

on männystä  valmistettu  patatervaa. 

Tökötti  toimii enemminkin kittinä  kuin 

liimana. Lämmitettäessä se pehmenee  
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hieman ja sitä voidaan muotoilla. Ulko  

maisissa  arkeologisissa  löydöissä  on  ha  

vaittu että koivutervaan on voitu sekoittaa 

mehiläisvahaa,  pihkaa,  rasvaa  tai  meri  

pihkaa.  Sekoitteilla  siitä  saatiin  jousta  

vampi.  Suomalaisista  koivutervalöydöis  

tä ei  sekoitteita  ole  vielä  löydetty.  Tökötti  

muistuttaa ominaisuuksiltaa nykyisiä  

kuumaliimoja.  Kylmänä  se  on  hieman tai  

puisaa,  mutta palan  irrottaminen pelkin  

sormin  on työlästä.  Aluksi on  helpointa  

käyttää  hampaita  ja  purra sopiva  kappale  

irti.  Kokeissa  on havaittu että  kylmä  tö  

kötti ei  tartu hampaisiin  ja  sormissa  se  

pehmenee  nopeasti  muotoiltavaan kun  

toon.  Liimatessa tökötin ei tarvitse  olla  

polttavan  kuumaa,  tällöin sitä  voi  painella  

liimattaviin  pintoihin  paljain  sormin.  

Jonkinlainen kuumennettu lasta tai  kolvi  

Kuva 1. Kuvassa  on 3300-2800 eKr. ajoittuva  

Rääkkylän Pörrinmökin  kivikautiselta asuin  

paikalta  löydetty keramiikka-astian pala.  Keskellä  
on nähtävissä  koivutervasta  valmistettu  paikkaus  

massa (kitti) ja siinä keskellä  vaakasuorana  ku  

viona näkyvä  jänteen jälki.  Astia  on  ollut  paikattu  

koivutervalla  ja vahvistettu  jänteellä (kuva  P. 

Pesosen  artikkelista  Tervanpolton juurilla).  

on  mahdollisesti ollut käytössä  pitkien  

saumojen  liimauksessa jo kivikaudella.  

Tanskasta  ja  Ruotsista  on  löydetty  prons  

sikautisia  kiekkomaisia  tököttikappaleita.  

Halkaisijaltaan  ne  ovat  12-30 cm  ja niissä  

on ollut kantamista  ja yhteen  sitomista  

helpottanut  reikä  keskellä.  Kiekoissa  on 

havaittavissa jälkiä naruista  joilla  ne  ollut  

sidottu  yhteen.  Etelä-Skandinaviassa tö  

kötillä  tiedetään tiivistetyn  muun muassa  

pronssikautisia  hautauurnia. 

Tökötti  on  rasvaista  ja  sitä  voisi  ajatella  

käytettävän  jonkinlaisena  vaseliininakin.  

Käyttöä  kuitenkin  voi  olettaa rajoittaneen  

aineen  voimakas haju.  Eläinliimoihin ver  

rattuna tökötin etuna on  sen vedenpitä  

vyys.  Tököttiliitokset  eivät  irtoa  kastut  

tuaan, eikä  liitos  vaadi kuivamista,  vaan  

se  on  jäähdyttyään  heti valmis.  

Jos  tököttiä  vertaa pihkaan  se  on  huomat  

tavasti  joustavampi  ja vahvempi.  Käyttö  

on kuitenkin  samankaltaista. Pihka kerä  

tään ja sulatetaan,  jonka  jälkeen siihen  

lisätään tarvittavat seososat.  Tökötti on  

käytännössä  osoittautunut  kestäväm  

mäksi  ja joustavammaksi,  mikä  selittää  

sen  käytön  huolimatta  vaativammasta 

valmistamisprosessista.  

Purupihka  ja kitin  kappaleet  

U.  T. Sirelius  kertoi  kirjassaan  vuonna 

1921 seuraavasti:  

"Koivunpihkaa  -  vai  sanoisimmeko  ter  

vaa  -  käytetään  edelleenkin kiinnitys  

aineena. Lappalaiset,  jotka  valmistavat  

sitä  tuohesta tätä ensin  polttamalla,  sitten  

veteen  panemalla  ja  vihdoin pureksimal  

la,  liittävät  sillä yhteen saviastian  kappa  

leet." 
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Tällä perinteellä  näyttäisi  olevan kivikau  

tiset  juuret.  Kivikautisilta  asuinpaikoilta  

löydetään  usein purupihkalöytöjä,  joissa  

on  selvästi  näkyvissä  hampaanjälkiä.  Si  

reliusta uskoen voimme todeta monien 

purupihkamällien  olevan  juuri  paikkaus  

ja liimaustarkoitusta  varten  pureskellen  

prosessoitavaa  tököttiä. Luonnollisesti 

koivutervaisen  mällin  mäyskyttämisestä  

on  voinut saada jotain  nautintoakin ja  ku  

ten Kustaa  Vilkuna aikoinaan totesi, tapa  

piti  ainakin  hampaat  hyvässä  kunnossa.  

Tököttiä  käytettiin  kiinnittämään kei  

hään- ja nuolenkärkiä. Kuuman tökötti  

massan päälle  käärittiin  nahkahihnaa tai  

jännettä sidoksen  varmistamiseksi.  Täl  

laisia  erinomaisesti  säilyneitä  koivuter  

vapalasia  on  löydetty  esimerkiksi  Yli-lin  

Kierikin  Kuuselankankaan asuinpaikalta,  

jossa  Oulun yliopisto  on  tehnyt  useita kai  

vaustutkimuksia. 

Kuva  2. Purupihka kivikautiselta  asuinpaikalta.  

Muinaisen  pureskelijan hampaanjäljet ovat  yhä  
selvästi  nähtävissä  (kuva  teoksesta  Suomen his  

toria  I).  

"Primitiiviset" tervanpolttotek  
niikat  

Paitsi  muinaistieteelliset  löydöt,  varhai  

sesta  tervateknologiasta  kertovat  myös  

teollisen kulttuurin  raja-alueilla  viime 

vuosisadalle säilyneet  esimerkit  pieni  

muotoisista tervan valmistusmenetel  

mistä.  Vanhempaa  mahdollisesti Suo  

menkin oloissa esihistorialliseen aikaan 

Kuva  3.  Kuvassa  erinomaisesti säilyneitä  esinei  

den  varttamisessa käytettyjä  koivutervakitin pala  
sia  Yli-lin Kierikin  Kuuselankankaan  asuinpai  
kalta.  Kyseessä  on halkaisijaltaan  parisenttisen  

esineen  päälle  tehty nahkahihnalla  vahvistettu  lii  

maus  (Jari  Heinonen, Oulun  yliopisto,  arkeolo  

gian  laboratorio). 

ajoittuvaa  tervateknologiaa  on  edustanut 

saamelaisten harjoittama  "tuulitervan" 

valmistaminen. 

Tervan polttoa  varten  kaivettiin  vaaksaa 

syvä  kuopanne,  joka oli pari  syltää  leveä. 

Kuopanteen  toisessa hieman alempana  

olevassa tylpässä  päässä  sijaitsi  terva  

astia.  Pohjalle  ladottiin männyn  tai  kuu  

sen  runkoja  limittäin ja päälle  aseteltiin  

tervakset. Laitos  käärittiin  männynkuo  

riin  ja sidottiin  vitsaksin  suppilon  muo  
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Kuva  4. Tuulitervan  polttoa valmistellaan.  Tervaksia  kääritään ja sidotaan männynkuoren sisään (kuva 

T. I. Itkosen  teoksesta  Suomen lappalaiset II).  

toon. Tämä peitettiin  turpeella,  pölkyillä  

ja  kivillä.  Terva-astiaksi,  johon  terva  he  

ruu  kapean  suppilon  suun kautta  kelpasi  

pata  tai  puuastia.  Saanti oli  niukkaa ja 

riitti  hädin tuskin muutaman  kengän  tai  

veneen  tervaamiseen. Nimitys  tuli  siitä,  

koska  hyvän  tuloksen edellytyksenä  oli  

suppilon  suuhun käyvä  kohtalainen tuuli. 

Tästä tuulihauta- tai  putkipolttovalmis  

tustavasta  on  eri  variaatioita  yhtäkaikki  

kyse  oli samasta  ikivanhasta  pienimuotoi  

sesta  tervan  valmistamisesta.  Jälkinä tästä 

ovat  matalat  pitkänomaiset  mahdollisesti 

toisesta  päästään  syvemmät  kuopanteet  

vanhoilla kentillä. Tällaisia on  löydetty  

esimerkiksi  Ruotsin  Ylitornion Hietanie  

mestä.  Hyvällä  tuulella poltto  kesti  vuo  

rokauden ja tervaa saatiin  muutamia lit  

roja.  Myös  koivutervaa  valmistettiin  tuu  

lihaudassa. 

Myös  tervahaudoissa erotetaan vanhempi  

"muinainen" muoto, jossa terva valui 

haudan pohjalla  olevaan astiaan,  eikä hor  

min kautta kuopan  ulkosivulle.  Tässä  

hautatyypissä,  jonka  nuorimmat esimer  

kit  ovat  historialliselta  ajalta  -  terva oli  

ammennettu polton  jälkeen  kuopasta  lat  

tia-aukon kautta.  Tervahautatyyppi  edus  

taa  jonkinlaista  välimuotoa kotitarve  

polton  ja esiteollisen  tervatuotannon vä  

lissä. 

U. T. Sirelius  mainitsee tämän vanhim  

man tervahautatyypin.  Hän kertoo:  

"Vanhoissa pohjoiskarjalaisissa  tervahau  

doissa, joiden  käyttöaikaa  ei  kukaan  enää 

muista,  on  pohjassa  tavattu  tervasäiliö,  jo  

ko  hirsistä  tehty  salvos tai savella silattu 

kaivo,  mitkä  molemmat ovat  olleet  puu  

kannella peitetyt."  

Samaan suuntaan  puhuu  Erik  Juveliuksen  

tieto vuodelta 1747. Hänen mukaansa ter  

vahaudan pohjaan  oli  muinoin asetettu  

suuri  vati  tai  kaivettu  pieni  kuoppa,  johon  

tervan  annettiin valua. Tällaisten hautojen  
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jäännöksiä  on  tavattu  Pohjois-Karjalasta.  

Näissä  oli  tavallisesti  hirsisen  tervasäiliön 

päällä  savettu hirsinen välipohja  ja sen 

keskellä  reikä,  josta  terva valui  säiliöön. 

Tällaisia  välipohjallisia  tervahautoja  tie  

detään käytetyn  myös  Venäjällä  Permis  

sä.  Sama menetelmä oli  käytössä  myös 

kolttasaamelaisilla.  He  kaivoivat  pienten 

tervahautojensa  pohjaan  kuopan,  asetti  

vat  siihen terva-astian  ja peittävät  tämän 

reikäpohjaisella  koveralla puulautasella  

tai reiällisellä  lautaparilla.  

Tervanvalmistuksella  on siten kivikauti  

nen alkuperä  ja löydöt  kertovat  teknolo  

gialtaan  hyvin  ympäristöönsä  ja sen  re  

sursseihin  sopeutuneista  ihmisistä.  Kivi  

kautinen koivutervan  käyttäminen  paik  

kausmateriaalina ja liimana  aloitti sen 

tervankäytön  tradition,  joka myöhemmin  

muuntui  havupuutervan  käyttöön  lahon  

suojana  ja josta  myöhemmin 1700- ja 

1800-luvuilla tuli Pohjanmaan  vientikau  

pan ykköstuote.  
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Mikko  Moilanen  

Tutkija,  Metla/Muhos  

TERVANPOLTTOON  LIITTYVIÄ TARINOITA  JA 

USKOMUKSIA  

"Laajan  Pohjanmaan  takalistojen  ja  var  

sinkin  syrjäisen  Korpi-Kainuun  metsäiset  

vaarat  peittyivät  ennen Pohjolan  kevään  

kuulakkaina öinä tuhansien tervahau  

tojen  savupatsaiden  salaperäiseen  utu  

verhoon. Ne nousivat  kuin salaisina uh  

risavuina hiljaa  kiirien  vaarojen laitamia,  

häipyen  sinitaivaan korkeuksiin.  Korpi  

rahvaan suuri  uhrihetki oli  alkanut. Nuo  

hiljaiset  savupatsaat  nousivat  kuin  ru  

kouksina  kohti  taivasta, ja erämaiden 

hongikoissa  hääri raadollinen nälkä  

maan kansa  tervahautojensa  ympärillä.  

Ja kaiken  yllä  lepäsi mittaamattoman 

erämaan syvä  hiljaisuus..."  (Claudelin  

1936).  

"Minkä  teet,  tee tervan kanssa"  

Tervahaudat ovat savunneet maamme sa  

loilla  satojen  vuosien  ajan.  Terva-sanalla 

arvellaan olevan ikää  jo  2000 vuotta  ja 

se lienee balttilaiselta  taholta kantasuo  

meen saatu lainasana. Tervapolton  taito 

ulottuu vielä kauemmas: jo muinaiset 

roomalaiset  ja egyptiläiset  osasivat  kuiva  

tislata puuainetta.  

Kyllästys-ja  lahonsuohausaineena tervaa  

käytettiin  yleisesti  vielä 1 900-luvun alku  

puolella.  Käyttökohteita  olivat  lähes  kaik  
ki  puusta  tehdyt  tarvekalut  ja esineet:  ve  

neet, reet,  kelkat,  kärryt,  sukset,  köydet,  

kengät.  Yleistä  oli  myös  tervan  käyttä  

minen jonkunlaisena  tautien  yleislääk  

keenä.  jopa  sisäisesti  nautittuna. "Jos  ei 

terva, viina ja sauna auta, niin  tauti on 

kuolemaksi ". 

Mikko  Moilanen  (kuva: Metla/Esa Heino) 

Taloudellisesti merkittäväksi  tuotteeksi 

terva tuli Suomessa 1600-luvulla,  mistä 

lähtien  maamme  oli  tärkein  tervantuottaja  

maailmassa aina purje-  ja  puulaivojen  ai  

kakauden loppupuolelle  saakka.  Laivojen  

puuosat  ja  köysistö  voideltiin tervalla,  jo  

ka  oli  mainio  suoja-aine  meriveden lahot  

tavalle vaikutukselle. 

Tervan  myynti  oli  talonpojille  jokseenkin  

ainoa rahan saamisen keino etenkin 1800- 

luvun pula-aikoina  ja  hallavuosina. Terva 

oli  käypä  tavara  myös  verojen  ja velkojen  

maksuun. "Miiluhiile  ja tervhaut,  nälk  

vuare rahan tulo sanottiin Uudessakau  

pungissa.  Kainuun elämää kuvannut kir  

jailija  Ilmari  Kianto on  tiivistänyt:  "Petä  

jänsyöjäkansa  ikään kuin  sikisi  ja  syntyi  
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tervassa ,  ui  ja eli  tervassa ,  kuoli  tervaan  

kuin kärpänen.  Kaikki  raatoivat,  ryskivät,  

rymistelivät  ter\'atöissä ja  tervaa  herui 

niin  runsaasti  Suomen köyhältä  kansalta,  

että sillä olisi  luullut  pysyvän  voiteessa  

sekäpohjois-  että  etelänavan!". 

Ne  Suomen seudut,  joissa  tervatalous oli  

1900-luvun alkuun saakka  tärkeänä elin  

keinona -  lähinnä Kainuu -  säilyttivät  

pisimpään  tervanpolttoon  liittyvää  muis  

titietoa ja tarinoita. Pitkään  jatkuneen  pe  

rinnetutkimuksen keruutyön  tuloksena  

kansantietoutta alettiin  tallettaa jo 1800- 

luvulla -tervanvalmistuksen  eri  vaihei  

den  työmenetelmiä  valottava aineisto  on 

muodostunut hyvin  runsaaksi.  Tärkeim  

pään  vaiheeseen eli  tervahaudan sytyttä  

miseen ja polttamiseen  liittyi  monenlaisia 

käyttäytymismalleja  ja  uskomuksia,  jotka  

ritualisoivat  tapahtuman  ja toivat  siihen 

lisäväriä  ja tunnelmaa. 

Tervahauta -  kyläläisten  yhteinen 

ponnistus  

Hautatervan valmistus  oli  ennen monita  

hoinen ja aikaa viepä puuha.  Ensimmäi  

nen työvaihe  oli elävien  mäntypuiden  ty  

viosan kolominen eli  kuoriminen,  mikä 

tapahtui  keväällä  puiden  nila-aikana. Pe  

täjän  "nylkeminen"  edisti  pihkan  kehit  

tymistä  ja puuaineksen  tervaantumista. 

Männyt  kolottiin  kuorimaraudalla niin 

ylös kuin  mies maasta  ulottui.  Rungon  

pohjoispuolelle  jätettiin  muutaman tuu  

man levyinen  kaistale kuorta  (elätti,  sel  

kä,  ranki,  suoni),  jonka  tehtävä oli pitää 

puu hengissä  muutamia vuosia.  Kolmen 

neljän vuoden jälkeen  kuoren  selkäosakin 

poistettiin  ja samalla  runkoa kolottiin  jat  

korenkulla seisten  muutama  metri  ylös  

päin.  Koko kolotun  osan pituus  oli  siten 

kolmisen metriä.  Jatkoksella  puut  olivat 

vielä  yhden  kesän  ajan.  Sitten  ne  kaadet  
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tiin  kirveillä  ja  kuljetettiin  haudalle,  missä  

ne talvipakkasella  hakattiin säröksiksi  eli  

piluiksi.  "Haaralla parkkapuita  alettihin 

rourimahan ja  pilippuamahan,  kesäkuul  

la hauta laroottihin kerrottiin  Kurikas  

sa. Kesän korvalla  hauta pohjustettiin,  

ladottiin siihen särökset,  minkä jälkeen  

ja  katettiin  marjanvarsikuntalla  ja  mullal  

la.  Tervaksien ladonta oli  suuritöistä  ja 

siinä tarvittiin  paljon  työväkeä.  Latomi  

nen ja sytyttäminen  tehtiin monesti tal  

kootyönä,  jossa  talonväellä oli  apuna naa  

pureita  ja  kyläläisiä.  Tapahtumalla  oli  so  

siaalista  merkitystä.  Ketään ei  virallisesti  

kutsuttu,  vaan osanottajat  tulivat  vapaa  

ehtoisesti  perinteisen  yhteistunteen  vel  

voittamina. Joukolla  tehtynä  ikävä  ja  yk  

sitoikkoinen  työ  sujui  mukavan ripeästi.  

Haudan sytytys  oli  tärkeä vaihe ja erään  

lainen juhlahetki.  Sytytyspäiväksi  odotet  

tiin  tyyntä  säätä. Kyläläisille  tieto tästä 

saatettiin  töräyttää  vaikkapa  tuohitorvella 
-  näin ainakin  Hyrynsalmella.  Kun hauta 

oli  syttynyt,  nuoret  saattoivat  viettää  hau  

dalla aikaansa laulellen,  piiriä  pyörien  tai  

eilaisten voimanmittelöiden (mm. väki  

kiven  nosto)  merkeissä.  Joskus  paikalle  

osui myös  pelimanni  viulun tai  mando  

liinin  kanssa.  Piirileikki  ja tanssiminen 

on ollut  paikoin  perinne  myös  sen jäl  

keen,  kun  hauta oli  purettu  ja sysihiilet  

saatu  korjattua  talteen. Ainakin  Keski  

pohjanmaalla  on  vietetty  tällaisia  "hau  

danpartaisia".  

Yhteisten talkootyön  korvasi  runsas  kes  

titys,  kuuluihan kansanomaiseen perus  

katsomukseen anteliaisuuden velvoitus.  

Siellä  missä  saatiin,  siellä  oli  myös annet  

tava. Työ-  ja saantipaikoilla  oli  tapana 

kestitä  myös  vieraita,  jotka  olivat  sattu  

neet  tulemaan paikalle.  Anteliaisuus joh  

tui  kai myös  pelosta,  että  saituus  koituisi  

työlle epäonneksi  ja että runsaskätisyy  

dellä voisi saavuttaa  vielä  paremman  tu  

loksen. Myös  tervahaudalla oli  tarjolla 

syötävää  ja  juotavaa,  kahvia  juotiin  juus  

toleivän kera.  Naisväki  keitteli  maitopuu  

roa ja isännällä oli  kirkas  pullo,  josta tar  

josi  ryypyn  ainakin  hautamestarille: "Ei 

vilja viinatta lähde! 

Hautaa  ladotaan Himangan Pahkalassa vuonna 1948 



64 

Tervan saanto riippui  paitsi  tervaspuiden  

laadusta  myös  polttovaiheen  onnistumi  

sesta,  minkä vuoksi  sytytykseen  kiinni  

tettiin suurta  huomiota ja valppautta.  

Vuosien vaivannäön viimeisessä  ratkaise  

vassa  vaiheessa pyrittiin  hyödyntämään  

kaikki  esi-isiltä  peritty  tietoja  taito.  Epä  

onnistuminen olisi  merkinnyt  työn valu  

mista  osittain  tai  kokonaan hukkaan. Pa  

hinta olisi  ollut  tervaspuiden  palaminen  

savuna ilmaan. 

Jotta kaikki  onnistuisi...  

Taikuus kuuluu olennaisena osana  van  

haan maailmankuvaan ja oli  yleistä  Suo  

messa  1700- 1800-luvuilla. Jokapäiväisen  

leivän  saanti  oli monessa  suhteessa epä  

varmempaa kuin nykyisin.  Katovuodet  

toistuivat  tavan takaa,  kalansaaliit  jäivät  

heikoiksi,  erämies  palasi  kotiin  kontti  tyh  

jänä,  karja  joutui metsän peittoon  ja 

kulkutaudit tappoivat  ihmisiä.  Taioilla  ja 

rituaalitoimituksilla  oli  selkeä tehtävä: 

epäonneen  pyrittiin  varautumaan  enna  

kolta. 

Kun tervahautaa ryhdyttiin  sytyttämään,  

oli  käyttäydyttävä  arvokkaasti.  Kaiken  

laista  melua ja hälinää tuli  välttää.  Vihel  

täminen oli  kielletty,  sillä  se  olisi  merkin  

nyt  samaa kuin  tuulen tai  myrskyn  kutsu  

mista paikalle.  Tervanpolttoa  johti  koke  

nut hautamestari (lotnikka,  hautalonki,  

pykyri,  siira,  hautahamari,  tervakuningas,  

polttojumala).  Hän valvoi  ettei hauta 

päässyt  "kuohumaan yli" ja että kaikki  

meni niin kuin  piti.  Ensinnäkin lotnikan 

oli  osattava  ennustaa lähipäivien  säät,  sil  

lä hautaa ei  ollut  hyvä  sytyttää  sateisten,  

tuulisten tai  kovin  kylmän  sääjakson  edel  

lä.  Mestarin tuli  myös  osata  torjua  kateen  

silmäykset  ja noidan nostamat  pilat,  joita  

vastaan oli  olemassa "väkevät  sanat". 

Hän kiersi  taikakaluineen -  joita  saattoi  

vat olla  viikate,  kirves,  piikiven  sirut,  elo  

hopeapullo  tai  tervasoihdu  -  loitsuja  luki  

en  haudan kaksi  kertaa  myötä- ja kerran  

vastapäivään  ja heitti  sitten  kirveen yli  

haudan kahdesti,  niin että heitot osuivat  

ristiin.  Sitten  mestari  toi kirveen  ja kätki  

sen  haudan laelle sammaliin,  saattoipa  

vielä  piirtää  maahan viisikannan eli  mui  

naissuomalaisen taikamerkin. 
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Kirves  tai viikate kuvastaa ikiaikaisia 

muistoja  "raudan mahdista".  Rautakirves  

ja  tulukset ovat  nähtävästi  vanhimpia  vil  

jely- ja hedelmällisyysmagian  riittiesi  

neitä -  ovathan rautatyökalut  tehneet 

pohjoisissa  olosuhteissa maanviljelyn  

mahdolliseksi  ja liittyneet  arvostettuihin  

sepän  taitoihin. Niinpä  kirvestä  tai  muuta  

teräasetta on  käytetty  mm. keväällä  kyl  

vö-  ja karjanlaskuriiteissä.  Peltoon tai  

kaskiraivioon  on haudattu kirves,  jotta 

viljasta  kasvaisi  "teräisää" (jyväkästä)  ja 

jotta  kaski  varjeltuisi  ulkopuolisilta  vaa  

roilta. Vastaavasti heittämällä teräase 

tervahaudan yli  tekijä  on  voinut  saada 

omakseen jotain  maagisesti  suojattua.  

Tulta ei  saanut  panna tervahautaan tuohi  

käppyrästä,  vaan mestari  kävi  hakemassa 

tervaskannosta kolme lastua, sytytti  ne  tu  

luksilla  ja vei haudan paltteen  reunaan. 

Varhaisempina  aikoina käytettiin  myös  

kitkatulta,  mikä assosioitui  hitaaseen pa  

lamiseen -  valkea  ei  pääse  näin viritetty  

nä karkuun,  vaan hauta paloi  kytemällä  

eli  hautumalla. Tervahaudan tuli omasi 

myös  tavanomaista tulta arvokkaamman 

statuksen.  Sitä ei  saanut käyttää  piipun 

tai  tupakan sytytykseen  niin kauan kuin  

tervaa haudasta tippui.  

Jos tuuli yltyi,  niin  vaarana  oli  että hauta 

"paloi  tuuleen",  lieskasi  liikaa ja meni 

pilalle.  Alkuvaiheessa oli  pidettävä  huolta 

ilmareikien  toimivuudesta,  jottei  hautaan 

muodostuva vesihöyryjen  paine  kohoaisi  

liian suureksi.  Tällöin  hauta alkoi  suhah  

della ja  "huokailla"  ja  päällysturpeet  pyr  

kivät  lähtemään lentoon. Toki haudan 

huokailu ennusti  myös tulevan tervan  

määrää. Kainuussa arveltiin, että 
"

niin 

monta  lastie  tervoa tulloo kuinka monasti 

huokasoo 

Pahemman vahingon  saattoivat tehdä ka  

demieliset ihmiset  tai  naapurit.  Jos  terva 

ei  lähtenyt  tulemaan piipusta  tynnyriin,  

syynä  saattoi olla paitsi  raakapihkan  

tukkima  piippu  myös  nuo kademielisten  

"pilaukset"  -  joku oli  pannut  haudan 

silmään  vanhan virsikirjan  tai  piippuun  

kiven  tai  sammakon! Tällöin oli  hyvä kei  

no  esim.  kylvettää  hauta lähdevedellä ja 

leppävastalla.  
"

Mestari kiersi  haudan 

taikapussillaan,  jossa  oli  hopearaha,  

käärmeenpää  ja sisilisko,  ja viikate  oli  

vielä  kainalossa.  Viikatteen heitti  yli  hau  
dan ja  sitten yksikantaisella  pihlajaisella  

vitsalla  piiskasi  tervakekoa ja manasi. 

Toinen pani  kynän  suupuoleen  elävää ho  

peaa. Joku hauta/onki hakkasi  petäjän  

kyljestä  ylöskäsin  keikistyneen  oksantyn  

gän,  hongankyrvän,  jolla  sohikoi kynää  

ja lähtipäs  ter\>a  tulemaan 

Kun hauta uhkasi alkaa  palamaan  ilmi  

liekillä,  niin mestari tokaisi:  "Tuli on mun 

tuttujani,  valkeainen veljiäni,  tuli  ei  polta  

tuttujansa,  valkeainen veljeänsä",  tai  

"Tukkiu  turkkiisi,  kätkey  kypeniisi!"
.
 Sa  

vun  väristä saattoi  kokenut  tervanpolttaja  

päätellä,  miten  nopeasti  hauta paloi.  Sa  

vun ei saanut  olla mustaa eikä valkeaa 

vaan "harmaan huuruista". 

Jännittävä ja pitkään  odotettu työvaihe  oli  

myös  se,  kun  terva  alkoi  juosta  haudasta 

astiaan.  Etenkin ensimmäiset  tervatipat  

olivat  arvokkaita  ja ne otettiin  monesti 

talteen erityiskäyttöä  varten.  Kajaanin  
tienoilta  on  vuonna 1894 tallennettu seu  

raava  muistitieto:  
"Tehään tuohesta lippi  

ja aletaan kahtoa viljaa.  Se ensi  tulos 

otetaan  lippiin  ja pannaan talteen sen  

vuoksi,  että  jos  hauta on  pilassa,  niin sillä  

korjataan  

On  mahdollista,  että em. tapa  heijasteli  

jotain  entisajan  uhraamiskäytännöstä,  jo  

ka  liittyi  kiinteästi  talonpoikaisyhteisön  

uskomusperinteeseen.  Uhripaikkoja  oli  

vat  erikoiset  puut  ja  kivet  ja  uhriksi  annet  

tiin  ensimmäinen osa  kaikista  pellon,  kar-  
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Jan ja metsän tuotteista (primogeeninen  

uhri). Uhripaikalle  jätettiin  mm. ensim  

mäiset  tipat vastapoikineen  lehmän mai  

dosta,  riiheltä saadut  ensimmäiset  uudis  

jyvät  tai  muutama  kala  nuottakauden en  

simmäisestä saaliista. 

Pannaan  julistetut  sanat 

Onnistunut  tervanpoltto  pyrittiin  varmis  

tamaan välttämällä ja kiertämällä  niitä  sa  

noja,  joiden  merkitys  oli keskeinen.  Us  

kottiin,  että  tervahauta  kuulee tervanpolt  

tajien  puheet.  Jos  erehtyi  mainitsemaan 

tarpeettomasti  polton  onnistumisen kan  

nalta tärkeitä  sanoja  tai  käyttäytyi  sopi  

mattomasti  (huusi,  kiroili,  vihelsi),  hauta 

saattoi suuttua  ja kostaa  loukkaajalleen  

niin,  ettei  tervaa  tullutkaan. Mutta terva  

haudan "henkeä" oli  mahdollisuus ran  

gaista  vaikkapa  piiskaamalla  silloin,  kun  

hauta ei  palanut  kunnolla tai  se  toisaalta 

uhkasi ryöstäytyä  ilmituleen. 

Vaarallisia  ja  vältettäviä sanoja  olivat  eri  

tyisesti  'tuli'ja  'terva'. Tulta kutsuttiin 

'eläväiseksi'  tai 'valkeaksi'.  Vastaavasti  

Ruotsin  kansankielessä  käytettiin  eld-sa  

nan asemesta  ilmauksia 'hetta' (=kuu  

muus),  'värme' (=lämmin),  'han' (=hän)  

tai  'livness'  (=eläväinen). 

Tervaa ei  saanut  sanoa tervaksi,  vaan käy  

tössä  olivat  mm.  kiertoilmaukset  'hongan  

rasva',  'veneen voije',  'hiki  vanhan Väi  

nämöisen' ja 'mesikäpälä'.  Tervaa saat  

toivat tarkoittaa myös  kieltosanat  'tava  

ra',  'kalu' ja 'vilja'  (vrt.  jumalan  vilja,  

metsän ja veden vilja,  viljakoira).  Muuan 

kiestinkiläinen  muisteli: "Tervahauta  syt  

tyy  palamah  jos  tervakse sanou. Ukko 

rukka se aina sano: Ei  konsa  soa sanuo 

tervakse  kuni  tervahauta om palamassa,  

vaiv venehev voitimekse 

Suomussalmen Pesiönkylästä  on  tallen  

nettu  1880-luvulla  terva  syntyruno,  jota  

tervamestari lienee hokenut tai ainakin 

ajatellut  hautaa sytyttäessään.  Huomat  

takoon,  ettei  runossa  esiinny  sanaa  terva.  

"Hongan  rasva,  veneen voije, 

hiki vanhan Väinämöisen,  

tehty puista  puhtahista,  

hongan  pahkosta  pahosta,  

viety vesihavoille.  

Lähes kuulu kulkemahan, 

käymähän  mesikäpälä,  

kupista  kuparisesta,  

vaista tästä vaskisesta.  

Kulta kurkusta  tuli, 

vaski  parrasta  valu, 

kuppiin  kupariseen,  

vaskilaitaseen vatiin".  

Tervan uskottiin  tepsivän  moniin tautei  

hin.  Niinpä  sitä  käytettiin  haavojen hoi  

dossa ym. ihovaivoissa  ja nautittiin sisäi  

sesti  mm.  yskänköhässä,  keuhkotaudissa,  

mahavaivoissa ja  pöhötyksissä.  "Nehän 

neuli ennen ainuvat lääkkeet:  vesi,  kusi 

ja  venneevvoije",  totesi hailuotolainen. 

Karjaa  hoidettiin tervalinimenteillä. Ke  

väällä karjaa  laitumelle laskettaessa  niiltä  

saatettiin  tervata  niskakuoppa,  lantiot  ja 

turvan  ympärys  -  silloin  ei  tauti tarttunut. 

Kun tervaa käytettiin  lääkkeenä,  ei  tervaa 

ei saanut  tuolloinkaan mainita nimeltä: 

"Ei  soanna  sanoa tervoa, sitten sei  pa  

ranna.  Sitten  se otti  ja  riesui.  Löi  näpyillej  

ja  syyhytti  niin  ouvosti".  Savossa  päätel  

tiin:  "Jos  sanosivat  viljaks,  niin kaekki  

huavat parantasin,  mutt kun haokkuvat 

tervaks,  niin en  paranna ".  
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Aika  kultaa  muistoja  

On kerrottu,  että keskikokoisesta  haudas  

ta  -  halkaisija  n.  10 metriä  -  saatiin  tervaa  

noin 50  tynnyriä  (ä  125 litraa). Suurim  

mat haudat antoivat  saalista  jopa  200 tyn  

nyriä,  mikäli perimätietoihin  on  uskomis  

ta.  Kerrotaanpa  semmoistakin,  että erään 

kolmen  talon yhteinen  hauta Keski-Suo  

men ja  Pohjanmaan  rajoilla  oli  ollut  "niin 

suuri, ettei  miehen ääni kunnolla kuulu  

nut  toiselta  laidalta toiselle".  Puolangan  

pitäjän  Askanmäen isäntien kerrotaan va  

lutelleen yhdestä  haudasta  tervaa  300 tyn  

nyriä  tervaa  ja sen lisäksi  vielä pari  venet  

tä  kukkuroilleen.  Tarina saattaa pitää  

paikkansa,  sillä Askanmäen lähistöllä  on 

yhä  nähtävissä  muutama  vanha tervahau  

dan pohja,  jonka  halkaisija  on  lähemmäs 

30 metriä. 

Tervanpolttoon  liittyvistä  tarinoista löy  

tyy  yllättävän  vähän sellaisia  tapauksia,  

joissa  poltto  olisi  tyystin  epäonnistunut.  

Terva oli sen verran  arvokas  tuote, ettei 

sen  valmistamisessa  ollut varaa  hutiloin  

tiin.  Ja  jos  jotain  joskus  sattuikin,  niin  ei  

hän niistä ollut  mukava muille huudella. 

Vasta kun aika  oli  kullannut muistot,  niin 

tapausta  voitiin muistella  julkisestikin.  

Yhden tällaisen tarinan kuuli  1900-luvun 

alussa  myös  Samuli  Paulaharju:  

Niinpä  oli tarpeellista,  että tervahaudan 

korventajilla  oli  hyvät  hautaviinat  mat  

kassa. Viinahinkki,  ainakin kolmen kan  

nun vetoinen,  piti  varata  mukaan kymme  

nen kannun piimäleilin  ja  ison  leipäkontin  

lisäksi.  Aamulla  viinahinkistä napsahdu  

tettiin pieni puunapullinen  mieheen ja 

pulputettiin  napsu naisväellekin. 

Terveellistä ja  tarpeellista  kolmen kannun 

vilja  oli,  kun sitä  näin  taiten käyteltiin.  

Joskus kyllä  kuusenoksassa  killuva  kol  

mikannuinen yritti  tehdä  pienet  pilat.  Pel  

to-Matti ja  Yrtti-Aapa  kärventelivät  kor  

pikumpua  Pohjaissalon  takana,  ja siinä 

kun  tervan  tuloa juuri  odoteltiin  ja tuline 

hauta pohotti  alta  ja helteinen päivä  paah  

toi  päältä,  turat  tarvitsivat  monta  vahvis  

tavaa  kulahdusta kuusenoksalta milloin 

toiselle  jalalle,  milloin  taas  toiselle.  Kun 

terva vain  ei  antanut merkkiä  tulostaan,  

iloiset  äijät  lähtivät  astua  köppäilemään  

Pohjaissalon  mökille.  Uskoa  tunnustava  

Pelto-Matti  rupesi  siellä  heti  saarnaamaan 

parannusta  Kukkopuron  tummulle.  Eihän 

syntinen  muori  niin vain kuiviltaan  käy  

nyt  parannuksen  tekoon,  vaikka Matti  oli  

si kuinka  ankarasti manannut  ja lopuksi  

jo huutanut helvetin  polttavaa  lieskaa 

kauheammaksi tervahaudan pohotusta...  

Mutta silloin  Yrtti-Aapa  äkkiä  tuli  tun  

toihinsa ja karjaisi:  "Voi,  tervahauta!" 

Kesken  jäi  Pelto-Matin  saarna  ja  Kukko  

tummun parannuksen  teko. Perävilkkaa 

turat juosta  köpöttelivät  haudalle. Siellä 

laki  jo lieskana  leimahteli. Äijät  rupesivat  

kangilla  hosumaan kattoa  kasaan,  niin  et  

tä tulinen tuhka ja  savu  pöllähtelivät.  Sai  

vat miehet viimein  päälaen  kuntoon,  mut  

ta  silloin  tappi paukahti  auki  ja höyryä  ja 

tervaa  alkoi  ryöhät  torven  täydeltä.  Tyn  

nyri  täyttyi  heti,  ja  tulinen terva  ajoi  täyttä 

vauhtia nevalle.  Pelto-Matti  laukkasi  pe  

rässä  ja rupesi  rakentamaan sammalista  

patoa  tervavirran  tielle.  Aapa  taas  ryhtyi  

keinottelemaan tappia kiinni.  

Kauan ukkoparat  saivat  rähjätä  ja rieh  

kaista  tervahöyryisessä  korvessa,  ennen  

kuin  tappi  oli  kiinni  ja  kaikki  terva  tynny  

reissä.  Oli  ukkojen  päässä  sitten  viina  

höyryjen  lisäksi  tervahöyryäkin.  Kun asia  

taas  oli oikealla tolalla,  uskoa  tunnustava 

Pelto-Matti  saattoi  todistaa: "Ei  terva  hul  

lua ole,  ei  se  ihteään polta...pois  se  hau  

vasta tulee!" 
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Jukka Valtanen 

Maat.-  ja metsät,  lisensiaatti,  Lavia  

METSÄTYÖN  HISTORIAA JA KERTOMUKSIA  

METSÄTYÖSTÄ 

Puhun asioista  1950-luvulta alkaen ja vä  

hän vanhempaakin  asiaa. Paino on poh  

joisessa  ja kämppäelämässä.  

Esitellään  työkalut  

Puuvartinen kirves.  Varrestuksessa  käy  

tettiin hiekkaa ja tervaa.  Myös  nykyinen  

muovivartinen. 

Saha aukusti  1950. Puhutaan sen teroi  

tuksesta.  Piikit  teräviksi  ja haritus.  Teräs  

kaari  Purmo "liukas,  kylmä,  ei  kelpaa".  

Viila.  

Sahan plarin  (terän)  ostaminen,  sen valin  

ta  kaupan  tiskillä  (näytetään).  Oli  nippu  

karkaisu,  ja terät karkaistuivat  eri tavalla. 

Sitten  tuli  sähkökarkaisu,  ja kaikki  plarit 

olivat samanlaisia. 

Justeeri  eli peura. Karjalainen  malli  ly  

hyt  ja leveä.  Muualla pitkä  ja  kapea.  1950 

yhden  miehen justeeri;  oli liian raskas.  

Vuolurauta, kava,  kuorimarauta,  kolo  

rauta, parkkuurauta,  mustalaisen höylä,  

aatamin  kylkiluu.  Suojanykäleet.  Teroitus 

täyspuhdasta  paperipuuta  varten  oman  

laisensa. 

Petkele.  Tarkka teroitettava. 

Mittakeppi,  2  m tai  muu pituus.  Päähän 

pitkä  loveus  ja  nuppi.  Jakomiehellä  kepin  

päässä  rautakoukku. 

Tukkisakset,  mittasakset,  pokara.  

Selitetään kuorimapukki  eli  jänis.  

Jukka  Valtanen  ja  yksi  esitellyistä  työkaluista,  jus  
teeri (kuva: Metla/Esa Heino). 

Savotan aikataulu 

Työt  alkoivat  elo-syyskuun  vaihteen tie  

noissa eli  silloin,  kun ukkoherra  oli  saanut 

pienet  kotoiset  maatyönsä  hoideltua. Jos  

kus  alku  viivästyi  sen takia,  että emäntää 

ei  heti saatu  työmaalle.  Syksyllä  tehtiin 

pinotavaraa  eli  paperipuuta,  kaivospölk  

kyä  ja halkoa. Lumien tultua -  yleensä 

marraskuussa  -  alkoivat  tukintekoja  puu  

tavaran  ajo.  Ne  saatiin  valmiiksi  maalis  

kuussa  ennen huhtikuun liian  paksuja  lu  

mia. Huhtikuussa alettiin  rantalanssissa 

kuoria ns.  mustaa  tavaraa eli  kuorimat  

tomaksi  jäänyttä  pinotavaraa  ja  valmis  
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teltiin  uittoa.  Uittopuron  auettua oli  puro  

uiton aika,  viikko  tai kaksi.  Jotkut saivat  

kulkea  suman mukana alas  jokisuulle  asti.  

Toukokuun lopussa  ja  kesäkuussa  juhan  

nukseen  asti  oli  istutusta  ja kylvöä.  Sen 

jälkeen  oli  hakkuualan raivauksia  eli  kaa  

tamatta  jääneen  pienimittaisen  roska  

puuston  kaatoa vesurilla.  Myös  oli  taimi  

koitten  perkauksia  ja harvenuksia.  Työn  

johto  piti  lomiansa heinä-elokuussa,  ja 

sen  ajan  jätkät  elivät  mikä  missäkin  uutta 

syksyä  odotellen. 

Työmaa,  leimikko,  palstat,  lanssi  

Leimikon raja  kulki  selkämaita myöten  

eli  vaaran  ja  mäen laella.  Sinne tuli  selkä  

pilkoitus  eli  lyötiin  10 metrin välein lastu 

pois  puusta  leimikon puolelta.  Ajoreitti  

eli  varsitie  lanssiin  eli  hakatun puutavaran  

varastoalueelle suunniteltiin alas  laak  

soon. Hakkuupalstat  rajattiin  ylhäältä  sel  

käpilkoitukselta  alas  varsitielle pilkoitta  

maila eli  lyömällä  lastu  pois  alikasvos  

puista  kahdelta puolen.  Palsta  oli  noin 30 

-  50  metriä  leveä  kaistale  selkäpilkoituk  

selta  alas  varsitielle.  Palstan pituus  riippui  

topografiasta  ja se oli  yleensä  100 -  400 

m. Palstat  suunniteltiin aina myötämä  

keen  ettei  tule hevoselle yhtään  vastaista.  

Jos  pakosta  tuli vastamäkeä,  siinä  kuorma 

oli  jaettava  kahdeksi.  Tuli  juonto  eli  te  

laus,  joka  lisäsi  työmäärän  tuplaksi.  Lei  

mausporukka  (1  +  4 tai  5)  merkitsi  leimi  

kon  rajoittamisen  jälkeen  kaadettavat 

puut.  Jos  oli avohakkuuleimikko,  siinä ei 

pinotavarapuita  merkitty.  Tukkipuiden  

kylkeen  lyötiin  leimakirveellä  kaksi  alek  

kaista  pilkkaa.  Jos  oli  harvennusleimikko,  

merkittiin myös  pinotavarakokoa  olevat  

puut.  Niihin tuli  yksi  leima. Erikoispuut  

kuten uiton tarvitsemat puomit,  pylväät  

ja  Hollannin pelkat  merkittiin kolmella 

leimalla, jotka  olivat  alekkain,  vierekkäin 

tai kolmiona.  Leimakirveen tylsällä  puo  

lella lyötiin  leimaan  Metsähallituksen 

kruunun kuva.  Näin ei  kukaan voinut lisä  

tä leimikkoa.  

Tiheäpuustoinen  metsä oli edukkaampaa  

hakata kuin  harva ja oksikas.  Hakkuu  

taksa  vaihteli  tiheyden,  oksaisuuden ja 

maaston  mukaan,  mutta  silti  tiheä leimik  

ko  oli  halutumpi.  Jokaisen palstan  työvai  

keuden  eli  taksaluokan työnjohto  luokit  

teli  leimikon palstomisen  yhteydessä.  Jät  

kät  saivat  palstansa  järjestyksessä;  leimi  

kon perältä  alettiin.  "Selkä  edellä ei met  

sään mennä." Kun viikossa parissa  sai  

palstansa  valmiiksi,  oli  annon raja  (uuden  

palstan  paikka)  jo ehkä puoli  kilometriä  

lähempänä  kämppää.  Palstaa ei  saanut  it  

se  valita  eli  hyppiä  ei  saanut, vaan "an  

nonraja"  oli  ehdoton. Joskus  nuori  pomo 

voi suosia  jotakuta  (sukulaista)  ja yritti  

aikatauluttaa sopivasti,  mutta  se  kyllä  heti 

oivallettiin,  ja  se  lysti  loppui  siihen.  Mai  

ne  meni.  Vain silloin,  jos  oli  suopalsta  tai  

muuten  oikein huono metsä,  oli korvauk  

seksi  lupa  vähän valita.  Sen kaikki  ym  

märsivät. 

Peura-sanalla on  ja oli  metsässä kolme 

merkitystä.  Ensiksi  se on  eläin.  Toiseksi  

se  on  läntisessä  Suomessa justeeri.  Ilmei  

sesti vanhassa amerikkalaisessa  justee  

rissa  on  ollut tehtaan merkkinä peuran ku  

va,  ja siitä  on  koko  kalu saanut nimensä. 

Kolmanneksi peura oli  luvatta  kaadettu 

-  leimaamaton -  puu.  Siitä joutui  mak  

samaan työnantajalle  kaksinkertaisena  

puun arvon  ja lisäksi  jäi  työpalkka  saa  

matta.  Joskus peura tuli  tehtyä,  vaikka  oli 

rehellinen. Kun kaamoksen hämärässä  

piti  tarkoin katsoa  jääpeitteiseksi  Tyyty  

neestä tiheitten oksien  peittämästä  kuusen 

rungosta,  onko siinä  leimaa vai  ei, saattoi 

tulla vahinko. Jollakin oli  Inarissa  myrs  

kylyhtykin  puun oksalla,  että sai  päivää  

jatkettua.  Sekään ei  aina riittänyt  leiman 

tarkistamiseen. 
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Lanssi  eli  hevoskuljetusvarasto  oli  uittoa 

varten  jokivarressa,  järvenrannassa  tai  

autotien varressa. Hevosmatkaa leimi  

kolta  oli  yleensä  0-5  km.  Pisin  matka 

oli  jopa  10 -12 km.  Paljon  puhuttiin  "ran- 

lanssi.  Vielä autokuljetuksessa  

kin  puhuttiin  rannasta, vaikka  oltiin  kui  

valla maalla, eivätkä  puut menneet  lain  

kaan uittoon. 

Pinotavaran  teko  

Pinotavaraa tehtiin syksyllä  pakkasten  ja 

lumen tuloon asti  ja 1960-luvulta alkaen 

myös  keväisin  ilmojen lämmittyä huh  

tikuussa  toukokuun uittoihin asti.  Kuusi  

paperipuu  oli pohjoisessa  pölliä,  mänty  

paperipuu  sullia.  Tukkipuut  jätettiin  syk  

sytöissä  pystyyn.  Ne  hakattiin  vasta  lu  

men aikana. 

Kun mies syksyllä  hakkuukauden alka  

essa kesäisen luppoilun  päätyttyä  palaili  

kämpälle  ja sai  ensimmäisen palstansa,  

hän teki  siellä  ensimmäiseksi  mittakepin  

ja kuorimapukin.  Puita  kaadettiin  tarkoin 

harkittuun suuntaan.  Ensimmäinen puu 

voitiin  kaataa työpenkiksi,  joka  jätettiin  

karsimatta,  että se  pysyi  koholla maasta.  

Sen päälle  poikittain  kaadettiin  ja karsit  

tiin yksi  puu kerrallaan. Jos oli  se työ  

penkki,  ei  tarvinnut olla  kovin  kumarassa.  

Paksut oksat  karsittiin  myötäsukaan,  ty  

vestä  latvaan päin.  Karsimisessa  tuli  eni  

ten  tapaturmia.  Ohjeen  mukaan piti  karsia  

vain rungon toiselta puolelta  ja vaihtaa 

puolta  tarpeen mukaan. Mittakepillä  mi  

tattiin  tyvestä  alkaen 2  m  pätkiä  ja  sahat  

tiin poikki.  Virhettä sallittiin 2  cm  eli  pöl  

kyn  pituus  oli  198  -  202 cm.  Jotkut  pät  

kivät  karsimattoman rungon ja karsivat  

pölkyn  vasemmalla kädellä  pystyssä  pi  

täen. Kahdeksaa senttiä  ohuempi  massa  

puu ei tehtaalle kelvannut eli  muutaman  

metrin  pituiset  latvat jäivät  toukkien ruu  

aksi.  Pölkyt  kuorittiin  pukilla  yleensä  

puolipuhtaaksi.  Siinä kuori  leikataan vuo  

luraudalla pois  kaistottain  niin  että mus  

taa  kuorta  ei  saa  jäädä  yhtään.  Valkoista  

nilaa jää.  Joka työnnöllä  leikkautui  vähän 

puun pintalustoa,  ja se  auttoi  kuivumi  

sessa.  Joskus  kevätsavotoilla  eli  nilan ai  

kana  kuusen  kuori  olisi  lähtenyt  helposti  

nylkemällä.  Se  ei  ollut  sallittua,  sillä  sel  

lainen pölkky  homehtui pinnasta.  Ulointa 

lustoa oli  leikattava.  Kaksimetriset  puut  

ladottiin ristikolle  kuin  ladon  seinä. Risti  

kon  piti olla  vähintään 100  cm korkea,  

jotta  ajomies  löysi  sen talvella.  Harvassa  

leimikossa  -  vaikka  teki  kolmioristikon  

-joutui  kantamaan pölkkyjä  15-20 met  

riä.  Tiheässä leimikossa  kannatti  tehdä 

umpilavereita  eli  latoa ainakin ylimmät  

kerrokset  pölkkyjä  vieri  viereen,  ettei  vii  

meisiä tarvinnut nostella turhan korkeal  

le.  Halot tehtiin metrisiksi.  Yli kymmen  

senttiset  halkaistiin.  Pienimmät ja isot  

sitkeät,  joita  ei  saanut  halki,  aisattiin  eli  

niistä  kuorittiin vuoluraudalla 2-3 kant  

tilta  kuori  pois.  Halot ladottiin kehyspuit  

ten  sisään motin eli  yhden kuutiometrin 

pinoiksi.  Joskus oli niin  hyvää  halkokoi  

vikkoa,  että sai  2  -  4  metriä pitkän  pinon.  

Työttömyyden  takia  ruvettiin  pinotavaraa  

(puolipuhtaaksi  kuorittua)  tekemään vuo  

den 1960 tienoilta alkaen myös  keväisin,  

kun  pakkanen  ja lumi antoivat  myöten.  

Nämä pölkyt  ajettiin  vasta  seuraavana  tal  

vena eli  ne tulivat seuraavan  vuoden uit  

toon. Silloin  ne  olivat  kuivia  ja keveitä  

käsitellä  ja  helähtivät kuin  kannel. 

Paperipuun  ohessa  tehtiin hyvissä  nuo  

rissa  männiköissä kaivospuuta  eli  prop  

sia.  Pituus  oli  jaloille,  koska  pääostajana  

olivat  Englannin  hiilikaivosyhtiöt.  Pituus  

oli tarkoin määrätty,  esim.  6,  9  ja 13 jal  

kaa eli  n. 183,  275  ja  400 cm  olivat  ylei  
siä  pituusmittoja.  Lyhin  mitta lienee ollut 

5  jalkaa  eli  puolitoista  metriä.  Sen alin  
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latvaläpimitta  oli  kolme  tuumaa  eli  7,5  

cm.  Pitemmillä  pölkyillä  latvamitta oli  

paksumpi.  Mänty  oli  kaivoskäytävien  

kattopönkkänä  muita  puita  parempi,  sillä  

liian kuormituksen  alla  se  ritisi  jo  monta 

päivää  ennen sortumista,  ja niin  se  paikka  

osattiin pönkätä  paremmin.  

Talvisavotointi  

Talven  ja pakkasten  tultua savotan  elämä 

muuttui. Hevosmiehet  rekineen ja heini  

neen  tulivat kylämäistä  ja  Pohjanmaalta.  

Alkoi  syksyn  mittaan tehdyn pinotavaran  

ajoja  tukkityöt.  Jos  leimikon pinotavaran  

teko  oli  vielä kesken,  kuorinta  lopetettiin.  

Se  oli  pakkasella  liian  kovaa  työtä.  Alet  

tiin  tehdä mustaa  eli  kuoripäällistä.  Se 

parkattiin  eli  kuorittiin vasta keväällä 

huhtikuussa lanssissa  ennen uiton alka  

mista.  Se  ehkä  ehti  vielä  kuivua  ja kevetä  

uittokelpoiseksi  ennen toukokuun  uittoa 

tai se  jäi  kevättekoisen kanssa  odotta  

maan seuraavan vuoden uittoa. 

Tukinteossa hevosmiehellä oli  kaverina 

hakkuri,  pinotavaran  teossa  pöllärin  ni  

mellä kulkenut.  Hyvät  hakkurit  olivat  ha  

luttua tavaraa.  Sillä  välin kun  ajomies  ajoi  

ensimmäisen  jäljen  palstan  perälle  ja al  

koi  ajaa  pinotavaraa  lanssiin,  rupesi  hak  

kuri  kaatelemaan palstan  tukkipuita,  kar  

simaan ja pätkimään  niitä. Tukit tehtiin 

Englannin  mitoille  eli  pituus  mitattiin  jal  

koina ja paksuus  tuumina. Latvaan piti  

lisätä  neljän tuuman  jatko  ns.  tasausvaraa. 

Tukkimittaa  pienemmän  latvaosan (ohu  

emman kuin  6 tuumaa  =  15 cm)  hän teki 

kaksimetriseksi  pinotavaraksi.  Näitä lat  

vapöllejä  sanottiin  nokiksi, nokkatava  

raksi.  Ne menivät lanssiin  mustana, ke  

vätkuorintaan. Hyvän  hakkurin arvo  oli 

siinä, että hän osasi  kaataa tukkipuut  

juonnolle  eli  osasi  harkita  hevoselle kul  

kureitin siten,  että  kuormaustyö  oli  help  

Puunkorjuuta hevospelillä (Kuva:  Metlan  kuva-arkisto)  
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poa. Hän itse  oli  hevosmiehen apuna tuk  

keja  kuormattaessa.  Hakkuupalkoissa  tä  

mä työ  oli  luokassa  "hakkuu rekeen autta  

en". Etelämpänä  oli  hakkuu levälleen  

("minne  sattuu").  Se  oli kokonaisuutena 

huonompi menetelmä. Ajomatkasta  riip  

puen ehti  hevosmies  viedä lanssiin 2-6 

kuormaa  päivässä.  Peräpohjolassa  ja  La  

pissa  hakkuri  pätki  tukkirungon  niin  kuin  

hyväksi  näki.  Etelämpänä  kulki  palstalle  

jakomies,  joka  tarkasti  kaadetut  ja karsi  

tut tukkipuurungot  ja  mittasi  ne  kepillään  

ja  mittasaksillaan  ja  merkitsi  katkopaikat  

pienellä  kirveellään.  Se  työ oli  jakamista  

eli  apteerausta.  Jakomiehellä oli  aina kii  

re.  Hakkurit  olivat  harmissaan,  kun  jou  

tuivat  odottelemaan. Lisäksi  jakomiehelle  

tuli  virheitä, sillä  ei  hän nähnyt  rungon 

alapuolelle  lumeen, minkälaisia koroja  

siellä oli.  Kaatomies itse  ne tiesi.  1960- 

luvun lopulla  jakomiehistä  luovuttiin.  Se 

oli ollut turha kustannus. 

Tukkeja  ei  pohjoisessa  kuorittu.  Siksi  pet  

kelettä ei  pohjoisen  savotoilla näkynyt.  

Etelän tukkipuu  on  tuoreempaa,  ja  se  on 

kuorittava,  jotta  se  ui.  Muuten tukista  tuli  

vedessä parissa  viikossa rampa, juoppo,  

pappi,  eli vain toinen pää  on  pinnalla,  ja 

ennen jokisuuta  siitä  tulee uppotukki.  

Uittohäviö saattoi olla 5-6 %:n luokkaa. 

Kämppä  ja sen  asukkaat  

Etelässä  miehet kulkivat  yleensä  päivit  

täin kotoa  palstallaan.  Syrjäseuduilla  ete  

lässäkin  oli  yhtiön  tai  metsähallituksen 

kämppiä.  Pohjois-Suomessa  oli  loputto  

masti  valtion metsiä  ja siellä  kämppäma  

joitus  oli  vallitseva. Kämppä  oli  sodan jäl  

kivuosiin  asti  usein vain hevostien tai  ve  

sikulkureitin  päässä,  mutta 1950-luvulta 

alkaen oli  metsäautotie kämpän  pihaan  

välttämättömyys.  Kämpän  yhdessä  ma  

joitushuoneessa  oli yleensä  tilaa 24 (25) 

miehelle. Oli 12 kerrossänkyä,  aluksi  

puusta  ja  60-luvulta alkaen  teräsputkesta.  

Niissä  luteet ja muut syöpäläiset  eivät  

enää viihtyneet.  Sänkyjen  välissä  oli  joka  

miehelle oma lukittava kaappinsa.  Ra  

kennus voi  olla  kaksipäinen,  eli  siinä  oli  

kummassakin  päässä  24  miehen  kämppä.  

Keskellä  oli keittiö,  emännänhuone ja 

kuivaushuone. Konttori eli työnjohdon  

teräväpää  ja karhukoppi  eli  aputyönjoh  

don ja  päiväläisten  majoitushuone  olivat  

joko  eri  rakennuksena tai  pääpirtin  jatko  

na. 

Terävässä päässä  asuivat ukkoherra  -  

metsäteknikko  tai  pitkän  linjan  mies  eli  

itseoppinut  työnjohtaja-ja  kasööri.  Kar  

hukopissa  asui  aputyönjohtoa.  mm. met  

sänhiihtäjä  eli  talvinen hakkuu-  ja ajo  

palstojen  tarkastaja,  joka  sulan maan ai  

kana pinotavaraa  tehtäessä luki  miesten 

tekemät pölkkykappaleet.  Hän myös  

antoi miehille uudet palstat  sitä  myöten  

kun  vanha tuli  hakatuksi.  Talvella karhu  

kopissa  oli  myös  lanssimies,  saksimies  

ja ylösottaja.  Nämä kaksi  olivat  tukin luo  

vutusmittauksen miehiä,  kun  tukit myy  

tiin  yhtiölle.  Samasta  mittauksesta  saatiin 

hevosmiesten tilin  perusteet.  Karhukopis  

sa saattoivat  asua  myös  hartsuherra eli  

kauppias,  leimausporukan  miehiä  ja  tiein  

sinöörejä.  Vm. miehet  olivat yleensä  ikä  

miehiä,  jotka  hoitivat  palstojen  suulta  eli  

alapäästä  lanssiin  lähtevän  päätien  eli  var  

sitien. Mm. pahat  alamäet piti  havuttaa 

tai  piti  kaivaa  kitkaksi  maata  raiteisiin,  

ettei  reki  myötäisessä  paina  liikaa.  Hevo  

sen  päälle.  Siksi  heitä sanottiin myös  

kunttaukoiksi. Talonmies asui  yleensä  

miehistökämpässä  ovensuussa  alapetillä.  

Keittiön  ja miehistötuvan väliseinässä  oli 

metrin levyinen  ja puolen  metrin  korkui  

nen elämänluukku,  jonka  emäntä sulki  il  

lalla  keittiön  puolelta  hakaan ja avasi  aa  

mulla jo ennen kuutta. Luukusta emäntä 
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työnsi  astiat  ja muonat  pöydälle  ja siitä 

hän veti  ne takaisin  ruokailun päätyttyä.  

Aamulla sai  kahvit  jo ennen kuutta  ja 

puoli  seitsemältä  sai  ruuan, kuoripottuja  

eli  tuppiperunoita  ja soosia,  väkevää ras  

vaista  käristystä  tai  läskisoosia.  1960-lu  

vun alkupuolella  alettiin  kämppäemännil  

le  pitää  kursseja,  ja ruokien  laatua muu  

tettiin vähemmän vatsahaavoja  suosivik  

si.  Metsään miehet veivät  oman kämpän  

kauppiaalta  eli  hartsuherrralta  ostaman  

sa eväät.  Peräpohjolassa  ja Lapissa  mie  

het keittivät  keskipäivällä  palstallaan  vä  

kevät  pannukahvit.  Oulun läänin puolella  

oli  valmiit kahvieväät.  Kuukkeli  saattoi 

viikon mittaan tulla niin tutuksi,  että tuli 

kädestä ottamaan  tarjotun  ruuan.  Käsi  piti  

kuitenkin viedä taakse tai vähintään si  

vulle ja katsoa  muualle. Katsomista kuuk  

keli ei kestä;  sillä on varkaan luonne. Ilta  

päivän  lopulla  oli  kämpällä  taas lujat  sa  

puskat  ja  illalla vellit  tai  puurot  ja  kahvit.  

Oma historian  vaiheensa oli 1900-luvun 

alkupuoli,  jolloin  ruokahuoltoa ei ollut  

työnantajan  puolesta.  Siltä  ajalta  on  tuttu 

ns.  Vilsonin  pinta.  Amerikoista  tuli  metrin 

mittaisissa  puulaatikoissa  viipaloitua  sian  

kylkeä  isoina siivuina.  Niitä  miehet pais  

toivat pannussaan aamulla ja illalla  ja  päi  

vällä metsässä. Nimi tuli  Woodrow Wil  

sonista,  joka  oli  USA:n presidenttinä  

1913-21. 

Emännän ammatti  oli  raskas.  Vain muu  

tama  on siinä jaksanut  lailliseen eläke  

ikään asti-  emäntä  -  joskus  nuorikin -  on 

täysin  rauhoitettu. Miehet ymmärsivät  

emännän kunnioituksen välttämättömyy  

den luontojaan.  Jos miehiä oli  yli  18 -  

20,  palkattiin  toinen emäntä. Kerran muu  

an  nuorimies tuli  palstalta  kesken  päivän,  

lieneekö sahanterä katkennut.  Hän huik  

kasi  elämänluukusta vähän rehvakkaasti  

keittiöön "saiskos  sitä naimista" (se  on 

luumusoppaa).  Emäntä -  Anna-Lyyti  

nimeltään  -  oli  tomera täti,  joka  piti  käm  

pällä  hyvän  kurin.  Hän kurkisti  elämän  

luukusta,  kuka se  hänen kämpällään  tuol  

laisia  puhuu,  ja  sanoi yksikantaan,  että  ei 

alaikäisille.  Poika jäi  sopatta.  

Emännän apuna oli  yleensä  talonmies,  

kankimies,  kämppäukko,  pehtori.  Hän oli  

yleensä  ikämies,  tällä savotalla pitkään  

ollut  ja talon tavat  tunteva, ja oli  jo elä  

mänsä pöllit  nakertanut.  Hän kantoi  vedet 

ja puut  keittiöön,  lämmitti  huoneet ja  lau  

antaisin  ja keskiviikkoisin  saunan,  lakaisi  

päivittäin  kämppien  lattiat,  teki  pihan lu  

mityöt,  pilkkoi  joutessaan  puita  yms. 

Saattoipa  hän autella emäntää ruuan  

laitossakin.  Hyvä  ratkaisu  oli,  jos  emäntä  

ja talonmies olivat  pariskunta.  Pieneh  

köillä  työmailla  talonmies saattoi hoitaa  

myös  kauppahuoneen,  johon maalikylän  

kauppias  toi  tavaroitaan,  työkaluja,  vaa  

tetta, tupakkaa  ym. (Maalikylä  oli  kirkon  

kylä,  jossa  oli  maalattuja  taloja.  Järviky  

lien talot  olivat  harmaita).  Isoilla työmail  

la hartsuherra oli  erikseen. Ulkoraken  

nuksessa  oli  kauppahuone  ja sen  vieressä  

pieni  kauppiaan  huone. 

Ilta-askareita  oli  jonkin  verran.  Sahaa piti 

teroittaa, samoin kirvestä.  Hyvänkään  

kaasulampun  valo  ei  sahan terotukseen 
vanhalle miehelle oikein  riittänyt.  Hyvää  

päivänvaloa  ei  mikään voita. Kirves oli 

helpompi. Vaatteita korjailtiin.  Joku oli  

innokas lukemaan. Työkeskus  Rovalan 

kirjalaatikoita  vaihdettiin talven mittaan 

tarpeen mukaan. Jotkut  pelasivat  tuppea. 

Isoja  rahoja  ei  käytelty,  tokkopa  usein 

pieniäkään.  Joku  teki sippiviulun,  joku 

muu käsitöitä.  Valaistusneuvona oli  so  

dan jälkeen  saksalaisten  Lappiin  istut  

tama  paineinen  Petromax,  joka  oli  peräti 

kranttu. Sen perään  tulivat  Hasag  ja Til  

ley,  joka  oli  luotettava  ja lopulta  yleisin.  

Niihin pumpattiin  valopetrolisäiliöön  pai  

neja valon antoi  liekin  hehkuttama pari  
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Kämppä Kemijärvellä  (kuva:  Metla/Paavo  Aro)  

tuumainen silkkisukka.  Se  paloi  ensi  se  

kunnilla tuhkaksi,  mutta tuhka oli  sitkeää 

ja saattoi  kestää  kuukausia,  jos  ei  täräyt  

tänyt lamppua.-  Viimeisin malli oli  

Aladdin, joka antoi  melkein saman valon,  

mutta ilman painetta.  Isoilla  kämpillä  oli  

1960-luvulta alkaen oma sähkölaitos eli 

pihalla  parimetrinen  koppi,  jossa  aggre  

gaatti  jauhoi  tärisevää sähköä.  Aamuvii  

deltä talonmies sen  käynnisti  ja  iltakym  

meneltä sammutti. Yö elettiin pimeässä.  

Jätkät  olivat  yleensä  vakimiehiä,  lähiky  

län kanta-asukkaita,  jotka  pyhisin  kävivät  

kotonaan sen 20 -  30 km:n matkan. Osa  

oli  muuten  vakituisia  tälle työmaalle  ja 

tähän ukkoherraan kiintyneitä,  jotka  

muuttivat työnjohdon  mukana uudelle 

työmaalle sitten,  kun  tältä  kämpältä  lei  

mikot olivat  loppuneet  eli  metsät oli käsi  

telty  noin neljän  kilometrin  säteeltä.  Pieni  

osa  miehistä  saattoi olla lentojätkiä,  jotka  

vaihtoivat paikkakuntaa  joka vuosi tai 

kesken  työkaudenkin.  He  olivat yleensä  

nuoria  miehiä,  jotka  hakivat  paikkaansa  

ja kotioutuivat  vähitellen jollekin savo  

talle.  -  Jätkä-nimitys  karsiutui  pois 1960- 

luvulla. Tilalle tuli metsuri. 

Kämpältä  palstalle  oli  yleensä  enintään 

4 km. Jos matka oli pitempi,  työnantaja  

joutui  maksamaan ns. tossurahaa  eli  kul  

kemiskorvausta.  Tämä oli  sen verran  kal  

lis  maksu, että työnantaja  rakensi  mie  

luummin  ns.  sivupirttejä  6-7 km:n pää  

hän kuin maksoi  tossurahaa. Tossuraha  

matka  mitattiin  kämpän  portailta  lyhintä  

käytettyä  kulkuureittiä  hakkuupalstan  

puumäärällä  punnittuun  painopisteeseen.  

Joskus  tuli  tinkaa,  onko se  nyt  5  metriä  

yli  4  km:n  vai  jääkö  se  saman verran  alle. 

Silloin  matka mitattiin.  Yleensä työnjohto  

oli  pätevää  ja asiat olivat  just  eikä mel  

kein.  
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Puutavaran ajo 

Puut metsästä lanssiin ajettiin  1960-luvun 

alkupuoliskolle  asti  hevosilla.  Sitten  vähi  

tellen tulivat  traktorit.  Noin vuoteen  1955 

asti  tekomiehet  tekivät  pölkkyristikkonsa  

ja halkopinonsa  palstalleen,  mihin ne hel  

poimmin  sai. Se  oli  hiljalleen  hakkuuta. 

Sitten  yleistyi  palstatienvarteenhakkuu  

Siinä tekomiehen oli  harkittava  hevosen 

talvinen  kulkureitti,  palstatie  ja tehtävä 

ristikkonsa  ja halkopinonsa  sen  varteen.  

Siitä sai  vähän entistä paremman taksan. 

Ajomiehen  palkka  pieneni  vastaavasti,  

mutta  kokonaisuutena  uusi menetelmä oli  

järkevä  ja  kaikille  edullinen. Omissa  met  

sissään  isännät olivat  aina menetelleet tä  

hän tapaan. 

Puutavaran  ajo  oli saatava  valmiiksi  maa  

liskuun puoliväliin  mennessä. Sen jäl  

keen  lunta alkoi  olla  jo liikaa.  Jos ajoja  

jäi  huhtikuulle,  oli  työ  paljon  lumen takia 

monena vuonna liki  mahdotonta. Parasta  

oli,  jos sai  ajot  päätökseen  jo Mattiin 

mennessä (24.2.), sillä silloin  alkoivat  

Rovaniemen  markkinat  24.-27.2.). Sin  

ne  piti  niin  ukkoherran kuin  miestenkin 

päästä.  Hevosmiehet  hoitivat  juhtansa  

hyvin.  Huonosti hoidettu hevonen ei  ollut 

savottakaveri. Puoli  viideltä mentiin tal  

liin,  niin että hevonen oli  hyvin  evästetty 

palstalle  lähdettäessä puoli  seitsemältä. 

Heiniä oli  matkassa.  Lanssissa  kuormaa 

purettaessa  hevonen sai  heinäsäkin eteen  

sä.  Kylmällä  pakkasella  voitiin  panna loi  

mi hikisen  hevosen selkään  purkamisen  

ajaksi.  Illalla hevonen talliin  tultua  pyyh  

keiltiin  kuivaksi,  pantiin  loimi  selkään,  

jos  talli  oli kylmä,  ja annettiin heinät ja 

appeet.  

Työt rannassa  eli  lanssissa  

Hakkuut olivat  talven mittaan loppuneet 

ja ajot  olivat  päättyneet.  Lanssimies  oli  

hommansa hoitanut, ja pöllit  ja  tukit  oli  

mitattu.  Hevosmiehet olivat  kotiutuneet 

ja muut  luppoilivat  kämpällä  tai  Rova  

niemellä ja  odottivat  kevättä.  Heti  kun  au  

rinko  huhtikuun alussa vähän lämmitti,  

menivät  hätäisimmät jo rantaan  nostele  

maan mustia  (=kuoripäällisiä  pölkkyjä)  

pystyyn  pinon  seinustalle  sulamaan,  jotta 

pääsisi  pian  kuorimaan  ja  tienestiin.  Mus  

taa  tavaraa  olivat  tukkien nokat eli  latva  

pinotavara  ja syksyllä  pakkasten  tulon 

jälkeen  tehty runkopinotavara.  Joskus 

lanssissa  tehtiin täyspuhdasta  eli  kuorit  

tiin  uloin vuosilusto  kokonaan pois.  -  

Täyspuhdas  eli  vuoltu eli  priima  eli  riima 

oli  yleensä  yksimetristä.  Jotkin  Euroopan  

tehtaat vaativat tätä tavaraa; muuten  ei  

kaksimetrinenkään  kelvannut. -  Monet 

miehet  olivat  ahneita  kuorimaan;  toiset 

taas  sanoivat  ei  se  ole  ihmisen työtä,  ran  

teet  siinä  kipeytyvät".  Rannassa kuori  

mapukki  oli vähän erilainen kuin  palstalla  

käytetty  jänis.  Siinä oli  runkoaisan ala  

päähän  istutettuna puolen  metrin  korkui  

nen tolppa,  jonka  varaan  pölkky  lasket  

tiin.  Ei tarvinnut  kovin  kumarrella.  Tätä 

pukkia  nimitettiin  paikoin  nimellä "maa  

laisliittolainen".  Se  ei  ollut jänis.  

Uittoa  varten  oli  tehtävä närelenkkejä,  su  

sikoita.  Otettiin  kolmen metrin mittaisia  

kuusennäreitä,  jotka haudottiin saunassa  

pehmeiksi.  Pihalla  oli  luja  tolppa,  jonka  

ympärille  susikko  tehtiin. Se  oli  ammat  

timiehen työtä.  Rannassa tai  alempana  

uittoreitin  varressa  sidottiin  järeät  uitto  

puomipuut  susikoilla  pitkäksi  litkaksi.  

Puomeihin oli isolla kairalla  tehty  sitä  

varten  reikä  kumpaankin  päähän.  Latva  

vesillä  näitä puomeja  ei  yleensä  tarvittu;  

siellä puut  saatiin kulkemaan  kivikko  

koskissakin  kossittamalla  eli  pönkkää  

mällä 2 4 tukkia  päällekkäin  seinäksi,  

jolla  kavennettiin vesiväylää  ja saatiin  

puut  uimaan hyvin.  Puomeja  tarvittiin  jär  
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viuitossa  ja  alempana  isolla  joella. Ennen 

uittoa tehtiin myös  keksinvarsia  ja  kankia  

tarvepaikkoihin.  

Esimerkki  jätkän sitkeydestä 

Elettiin pahaa työttömyyskevättä  1958. 

Rovaniemen maalaiskunnan länsiosassa  

Ahmakuusikon  kämppä  avattiin  jokavuo  

tiseen  tapaan  taas  vapulta.  Kämppä  oli  he  

ti  miestä  täynnä.  Sana oli kulkenut  Rova  

niemelle  hyvin.  Joukossa oli myös  sur  

keannäköinen ikämies.  Kahvi ja  jatkuva  

käristyksen  syönti  olivat  tehneet vatsa  

haavan ja  muita  vaivoja.  Rahat  ja  työkalut  

olivat  menneet  kurkunkoskesta  alas. Ta  

van mukaan mies sai  kasööriltä  sen ver  

ran  kottia,  että pystyi  ostamaan  hartsu  

herran sahan,  kirveen  ja vuoluraudan. Aa  

mulla  lähdettiin jonossa  leimikolle Raja  

kirakan  vaaraan  kolmen kilometrin  pää  

hän.  Lunta  oli  30 senttiä  ja  sen  alla vettä 

pari  kolme tuumaa. Yli kaksi  kilometriä  

oli  tasaista  myötäloivaa  rämettä.  Minä ja  

ukkoherra  kävelimme  keulilla  ja  avasim  

me uraa  hyvissä  saappaissamme.  Heti pe  

rässä tuli  tämä surkimus  puolikengissään  

-  nekin risat  -  ja  nilkat  paljaana,  sukat  

tomina. Joka askeleella  hyinen  vesi  ulot  

tui  nilkkoihin.  Housujen  vyönä  oli  pape  

rinaru. Palstat  olivat  vaaran  pohjoisrin  

teessä.  Toukokuun 21 päivänä  satoi  niin  

paljon  lisää  lunta, että toukokuun loppu  

puoliskon  tilissä  oli maksettava lumilisää,  

joka alkoi  50 cm:n lumenpaksuudesta.  

Mittaukset  antoivat keskiarvon  58 cm. 

Jätkän sitkeyttä  kuvaa se,  että mainittu 

vatsahaavainen mies selvisi  vastoin  luu  

loamme hengissä,  sai  raha-asiansa kun  

toon, osti  saappaat,  maksoi  velkansa  ja 

lähti vasta  kesän tultua muille  markki  

noille. Mahakin vähän parani,  koska  

kämpän  ruuat  eivät  enää olleet pelkkää  

kahvia  ja käristystä.  

Kämppäkulttuurin  loppu  

Jätkän asema  yhteiskunnan  pohjakerrok  

sesta  ammattimieheksi  ja arvostetuksi  

kansalaiseksi  muuttui siitä  alkaen, kun 

pankkiauto  1960-luvun puolivälissä  tuli  

tilipäivänä  kämpän  pihaan  ja ensimmäi  

nen  jätkä  avasi  tilin. Nyt  hän oli  eri  luokan 

mies;  hänellä  oli  rahaa pankissa.  Raha ei  

enää  mennyt  taksimatkoihin  ja pitkäri  

paiseen  (=  Alkoon). Seuraavana tilipäi  

vänä teki  toinen mies saman  tempun  ja 

sitten  muut perässä.  

Autot yleistyivät  ja metsätiet  paranivat.  

Miehet  alkoivat  asua  kotonaan ja kulkea  

kimppakyydillä  metsässä päivittäin,  jos 

työmaa  oli  lähipeninkulmilla.  Työnantaja  

osti  Klainpusseja,  ja  yksi  miehistä  oli  vas  

tuullinen kuljettaja.  Kämpät  jäivät  auti  

oiksi  ja kämppäkulttuurin  iltapuhteet  

muuttuivat menneisyydeksi.  

Metsätyömies  tauolla  (kuva:  Metla/Aarne Reu  

nala). 
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1 950-luvun lopulta  alkaen  tulivat  trakto  

rit.  1970 ei  hevosta  enää pohjoisen  savo  

toilla tunnettu.  Pokasaha ja  justeeri  olivat  

loppuneet  jo  vuonna 1960. Moottorisaha  

oli  tullut avuksi  metsätyön  raskaimpaan  

osaan.  Hakkuukoneet valloittivat  metsän  

ja ajoivat  metsurin lähes pakosalle  1980- 

luvulla. Nätti-Jussin  tarinat  alkoivat  

unohtua. Romantiikka  muuttui uusille lin  

joille.  

Päätökseksi  

Olen saanut  elää ammattimiesurani alku  

osan  silloin  kun  vielä oli  Peräpohjolassa  

vanhat tavat,  pokasaha,  justeeri,  kirves  ja 

jätkä  ja kämpän  lämmin tuoksu.  Virka  

urani alussa olen piirtänyt  8  + 8  hevosen 

tallin,  joka rakennettiin ja joka  oli  käy  

tössä  monet  vuodet. Näin jätkän  sitkey  

den,  kämppäelämän,  rehelliset  miehet  ja 

koneiden tulemisen. Näin metsänhoidon 

kehityksen  ja tuhansien hehtaarien avo  

hakkuualat,  jotka  nyt  puskevat  pinotava  

rapuuta täydellä  voimalla. Hedelmiä jo 

poimitaan.  Pohjoinen  maa tuli tälläkin ta  

paa rakennetuksi.  

Lisää  aiheesta  on Metlan tiedonannossa 

nro  533,  Pohjois-Suomen  suuret  avohak  

kuut  1946 -  70.  Yhteiskunnallinen tausta, 

toteutus ja vaikutukset  (Jukka  Valtanen 

1994). 
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Hannu  Heikkilä  

Lehtori,  Oulun  metsäoppilaitos  

TERVAN  VALMISTUS TYNNYRIPOLTTOMENE  

TELMÄLLÄ 

Oulun metsäoppilaitoksen  aikuiskoulu  

tusosasto  on  järjestänyt  Perhonjokilaak  

son  ja Siikajokilaakson  välisellä  alueella 

kursseja  pienimuotoisesta  tervan  valmis  

tamisesta tynnyripolttomenetelmällä.  

Näissä kaikkiaan noin 25 koulutustilai  

suudessa on ollut  noin 700 osanottajaa.  

Tilaisuuksissa on  lisäksi  käynyt  vieraili  

joita.  

Tynnyripoltossa  saa  tervaa nopeasti  

Tynnyripolttomenetelmä  on  yksinkertai  

nen, kotitarpeisiin  soveltuva  tervan  val  

mistusmuoto. Siinä esimerkiksi  tervasro  

sosienen saastuttamista puista  tehdyt  

pilkkeet  ladotaan tiiviisti  tynnyriin,  mikä  

sitten  käännetään ylösalaisin.  Tervalau  

tasen  päälle  asetettu  tynnyri  tilkitään  sa  

vella siten,  etteivät  tynnyrissä  olevat  ter  

vaspilkkeet  pääse  tekemisiin  ilman kans  

sa. Tynnyrin  ulkopuolelle  (noin  25 cm 

tynnyristä)  jätettävä  vaippa  ohjaa  tulta 

tynnyriä  vasten.  Poltto kestää  noin neljä  

tuntia. Valmis terva valuu tervalautaselle 

ja siitä  edelleen juoksutusputkea  pitkin  

astiaan. Juoksutusputken  jatkoksi  voi  

daan asentaa lauhdutusputki,  jossa  kaasut  

jäähdytetään  nestetervaksi.  Kuvassa 1  on  

kaaviokuva  tynnyripolttomenetelmästä  

(Puutervan  valmistus,  Suomen Metsäyh  

distys  ry  1994).  

Oulun metsäoppilaitoksen  järjestämillä  

tervan  tynnyripolttomenetelmää  käsitel  

leillä kursseilla  on  käytetty  150 litran  tyn  

Hannu Heikkilä  (kuva: Metla/Esa Heino).  

nyreitä.  Yhdestä tämänkokoisesta tynny  

ristä  saadaan  noin 10 litraa  tervaa  ja  lisäk  

si  muutama  litra  tervankusta. Tervanpol  

ton  sivutuotteena saadaan noin 100 litraa 

hiiliä. 

Koloamiseen metsänhoidollinen 

näkökulma 

Kuten jo edellä mainittiin  poltossa  käy  

tettävät pilkkeet  voidaan valmistaa ter  

vasrosopuista.  Materiaaliksi  käyvät  myös  

tervaskannoista  valmistetut pilkkeet.  Ter  

vantuotannossa tarvittavaa puuraaka-ai  

netta  voidaan myös varta  vasten  valmis  

taa  puita  koloamalla.  ( Koloamisesta ker  
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Kuva  1. Kaaviokuva  tynnyripolttomenetelmästä (toim.  tehnyt käyttäen  mallina  Suomen  Metsäyhdistys  

ry:n  julkaisussa  ollutta kuvaa).  

rotaan  toisaalla  tässä  julkaisussa).  Sopivia  

kohteita ovat  mm. metsänhoidollista har  

vennusta  kaipaavat  nuoret männiköt,  jois  

ta kolotaan huonolaatuisempia  puita.  

Näin tervanpoltto  palvelisi  myös  metsän  

hoitoa. 

Terva käy  autojen  ruostesuojauk  
seenkin 

Tervalla on monenlaisia käyttömahdol  

lisuuksia.  Se  soveltuu esimerkiksi  puun 

lahosuojaukseen  (esim.  piharakenteet),  

väriaineena sekoittamalla sitä  esimerkiksi  

rypsiöljyn  kanssa  sekä hedelmäpuiden  

haavanhoitoaineena. Myös  autot voidaan 

ruostesuojata  tervalla  ja toimenpiteestä  

jää  tuoksukin  melko pitkäksi  aikaa.  Ter  

vatut  mutterit saa  auki,  koska  ne eivät 

ruostu  kiinni.  Tervan käyttömuotoja  ovat 

myös  lääkitys  ja hevosen  kavioiden hoito. 
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Kaarlo Niskanen  

Tuotekehittelijä,  Himanka  

EROTTAMO MASSAPUUN JA  HAKKUUTÄHTEEN 

HYÖDYNTÄJÄNÄ  

Tervanpolton  leviäminen  Pohjolaan  

Välimeren rannikolta  alkanut  eurooppa  

lainen tervanvalmistus  siirtyi  metsien  vä  

hentyessä  ja  elinkeinojen  kehittyessä  vä  

hitellen kohti  pohjoista.  Niinpä  1500-lu  

vun alussa,  kun Keski-Euroopan  terva  

metsät alkoivat  ehtyä  ja muiden elinkei  

nojen  kehittyminen  mahdollisti  uusien 

työpaikkojen  syntymisen,  katseet  tervan 

tuottamisesta siirtyivät  Ruotsi-Suomen 

alueelle,  missä  raaka-ainetta ja  työvoimaa 

oli  runsaasti  tarjolla.  

Jokivarsien  kutsu  

Vähitellen tervaa  alettiin  polttaa  Etelä-  

Suomen rannikkoseudulla,  josta se  kui  

tenkin melko nopeasti  alkoi  levitä  Ky  

men- ja Pohjanmaan  jokivarsille,  missä  

oli  runsaasti metsiä  ja työvoimaa  käytet  

tävissä.  Tervan rahtausta valmistuspai  

koilta  satamiin helpotti  talvella  lumikelit  

ja kesällä  vesireitit.  Tilastot  kuitenkin  

osoittavat,  että  Pohjanmaan  rannikkoalu  

eesta  välillä  Kaskinen -  Oulu kehittyi  

Suomen tervantuotannon  mahtialuetta.  

Osittain  tähän lienee syynä  se,  että  keski  

alueella ei  käytettävissä  ollut ehkä  sopivia  

metsiä tai sitten kaskeamisella  hankittu 

elinkeino oli  houkuttelevampi.  Osasyyksi  

ovat  tutkijat  osoittaneet  myös  sen,  että  ter  

vakauppaa  käytiin  melko keskittyneesti  

Ruotsi-Suomen pääkaupungin  Tukhol  

man kautta,  jolloin  kielitaitoisilla  Pohjan  

lahden rannikkoalueen talonpojilla  oli  

Kaarlo  Niskanen  (kuva: Metla/Esa  Heino) 

etulyöntiasema  verrattuna itäiseen Suo  

men talonpoikiin.  Pohjanmaan  rannikolta 

löytyi  kokemusta  kauppamerenkulkuun  

sekä  riittävää kielitaitoa vientikaupan  har  

joittamiseksi.  

Himangan  Raumankari Keski-Poh  

janmaan  tervakaupan  keskus  

Kokkolan kaupungin  perustamisen  jäl  

keen  muodostui Lestijokisuulle  Rauman  

karille  nykyisen  Keski-Pohjanmaan  maa  

kunnan tervakaupan  keskus.  Niin Kokko  

lan  porvarit,  kuin  talonpojatkin  rakensivat  

jokisuulle  terva-aittoja,  joissa varastoivat 

tervan  ja kävivät  vaihtokauppaa.  Suurloh  
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tajan  ja  Kokkolan pitäjät  tuottivat parhai  

na  aikoina keskimäärin  28 342  tynnyriä  

tervaa  vuodessa,  mikä litroiksi  muutettu  

na tekee noin 3,5  miljoonaa litraa, jon  

ka tuottamiseen tarvittiin  tervaspuuta  

100 000 m 3.  

Keski-Pohjanmaan  metsät  kovassa  

käytössä  

Moinen määrä lienee ollut  melkoinen ra  

site  alueen metsille,  varsinkin  kun tervas  

ten koloaminen oli  ns.  harsintahakkuuta 

parhaimmillaan.  Metsien ammattilaiset  

osannevat  laskea,  kuinka monta  metsä  

hehtaaria  siihen Keski-Pohjanmaan  met  

säpinta-alasta  tarvittiin, kun  hakkuutoi  

menpiteet  suoritettiin  noin 40  vuoden vä  

lein...? Joka tapauksessa  harsintahakkuut 

näyttivät  tuottavan tehokkaasti  tulosta,  

koskapa  tervan poltto myyntitarkoituk  

sessa  oli  loppunut  rannikon kylistä  Hi  

mangalta  ja  Lohtajalta  1730-luvulle tulta  

essa. 

Metsä työllisti  ja elinkeinot kehit  

tyivät 

Vaikka metsät harvenivatkin niin elinkei  

not kehittyivät,  tervanpoltto  toi  toimeli  

aisuutta  ja rahaa alueelle.  Terva  työllisti  

talonpoikia,  renkejä,  joutoväkeä,  myös  

ammatin harjoittajia,  seppiä,  laivanveis  

täjiä  sekä  merimiehiä. Esim.  purjelaiva  

joka  kuljetti  tervalastin  Tukholmaan työl  

listi  6  merimiestä  2  kuukauden ajaksi  ja 

kun  laiva  parhaimmillaankin  kykeni  kul  

jettamaan noin 600 tynnyriä,  niin voidaan 

kysyä  montako työpäivää  28  000 tynny  

riin  kuljetus  vaati.  

Tervan tie laineilta  kiskoille  

Kun 1800-luvun loppupuolella  Pohjan  

maan rata  rakennettiin,  siirtyi  tervan kul  

jetus  Himangan  Raumankarista  Kannuk  

sen  rautatieasemalle. Silloin  tosin terva  

määrät olivat  jo huomattavasti pienem  

mät, sillä  parhaimmillaankin  Kannuk  

sesta  lastattiin  tervaa  3  000 tynnyriä.  Vii  

meinen tilastomerkintä Kannuksesta on 

v. 1913,  jolloin tervaa  lastattiin  enään 207 

tynnyriä. 

Hautapoltto oli  yleisin tuotanto  
muoto 

Pohjanmaala  terva tuotettiin  pääsääntöi  

sesti  tervahaudoissa,  mikä oli  ymmärret  

tävä,  sillä  tervasten  kuljetus  sen  aikaisilla  

kuljetusvälineillä  oli  kohtuuttoman työ  

lästä.  Helpompaa  oli tervan kuljettami  

nen,  joka  voitiin  hoitaa talvisaikaan  reki  

kelien vallitessa.  Maastossa  liikkuessa  

voi  havaita,  että tervahautoja  on  ollut  suh  

teellisen tiheässä eli  todennäköisesti  kaik  

ki  tervan  raaka-aineeksi sopivat  metsät 

ovat  ainakin  kertaalleen joutuneet  tervan  

polttajien  käsittelyn  kohteeksi.  

Polttokelpoisten  metsien  huvetessa, alet  

tiin  enenevässä määrin kiinnittää huomi  

ota siihen,  kuinka  raaka-ainetta voitaisiin 

säästää. Havaittiin,  että tervan  tuottami  

nen  haudoissa  oli  arvokasta  tervaspuuta  

runsaasti  kuluttavaa.  Tuotannon tehosta  

miseksi  alkoivat  asiantuntijat  kehitellä  

uusia menetelmiä,  joilla puun kulutusta 

voitaisiin  vähentää. Kehitettiin uuneja,  

hyttejä,  retortteja,  tunneli vaunuja  jne.,  

joille  yhteistä  oli  saada tervaspuusta  mah  

dollisimman tarkkaan talteen kaikki  ai  

nesosat.  Tuotekehitys  kuitenkin  pysähtyi,  

kun  tervan  kulutus  alkoi nopeasti  vähen  

tyä. 
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Kolitervako  korvasi  puutervan?  

Syyksi  käytön  vähentymiselle  arvioitiin  

puulaivojen  rakentamisen loppuminen,  

korvaavien  teollisesti  tuotettujen  aineiden  

yleistyminen  jne.  Ilmeisesti  tervan ky  

syntä  väheni siitä  syystä,  että se  menetti 

kilpailukykynsä  kalliitten tuotantokustan  

nustensa ja  tehottomien markkinatoimen  

piteiden  vuoksi.  Tuotantokustannusten 

nousu  alkoi viime vuosisadan vaihteessa,  

kun  palkkatyöläiset  alkoivat  vaatia,  että 

vuoden työstä  on saatava  muutakin  kuin  

sarkapuku,  saappaat  ja  kannu paloviinaa.  

Arvokasta  mustaakultaa haudassa 

tuotettuna 

Jos  nykyisillä  kustannuksilla  alkaisin  las  

kea,  mitä tämän Lehtorannan tervahau  

dan tervan  todelliseksi  litrahinnaksi tulisi, 

niin  uskon,  että  hinnasta muodostuisi ky  

syntää  rajoittava  tekijä.  Yritystoiminnan  

kannalta  katsottuna  tervan tuottaminen 

hautamenetelmällä on jossakin  määrin 

ongelmallista,  joskaan  ei mahdotonta. 

Tutkimuksissa  on todettu, että mitä suu  

rempi  hauta sen  parempi terva.  Jos näin 

on, niin ainakin yksittäisen  metsätalous  

yrittäjän  näkövinkkelistä  katsottuna  tilan  

ne on  hankala. Iso  hauta vaatii  ison raaka  

ainemäärän, jonka  kerääminen  pieniltä  

pinta-aloilta  muodostaa ylipääsemättö  

miä ongelmia.  

Ainakaan jatkuvaan  tuotantoon, kerran  

vuodessa poltettavaan  noin 120  p-m=:n 

tervahautaan,  ei  monenkaan metsänomis  

tajan  metsästä löydy  raaka-aineita. Hi  

taampaa  kiertoa ajatellessa,  ei  hankkeelle 

ole saatavissa ns.  markkinajatkuvuutta.  

Hake  olisi  ehkä  toteutettavissa  useampien  

metsänomistajien  yhteistyönä,  mutta 
silloinkin toiminnasta muodostuisi aika 

joustamaton  yhtälö  ja kannattavaisuus 

jäisi  heikoksi.  Oletettavaa  on,  että perin  

teisellä hautamenetelmällä toteutettuna 

yksin  tervaa tuottamalla,  ei  saada ympäri  

vuotista elinkeinoa,  ellei siihen liitetä 

muita lisätoimintoja.  

Perinteestä  tukea hautatervan pol  
tolle 

Tervahauta kuuluu kiinteänä osana  Poh  

janmaan  ja Kainuun alueitten  kulttuuripe  

rinteeseen. Se  palvelee  oivallisesti  kesän 

perinnetapahtumien  järjestäjiä,  haudan 

ympärille  on  helppo  rakentaa mitä  moni  

naisempaa  ohjelmistoa,  kuten  aikojen  ku  

luessa  tiedämme tapahtuneenkin,  ja  tääl  

läkin parasta  aikaa tapahtuu.  Tervahauta 

voisi  myös  toimia vetonaulana maatila  

matkailussa,  missä tervan  tuottamisesta 

saadut tulot olisivat  lisä  muista palveluis  

ta saatuihin tuloihin, etenkin,  jos  terva 

saadaan myydyksi  suoraan  tilalta.  

Erottamo  oma valintamme 

Itse  olen jäsenenä  metsäyhtymässä,  joka  

omistaa  kaikissa  kasvatusvaiheissa  olevia 

metsiköitä  ja  niistä  saatava  sato  muodos  

taa  mitä  moninaisimman puuraaka-aine  

kirjon.  Punnituamme eri  vaihtoehtoja,  

pitkän  harkinnan jälkeen  päädyimme  rat  

kaisemaan ongelmaa  seuraavasti. 

Laadimme taulukon, mitä kaikkia  raaka  

aineita  metsistämme on  saatavissa  ja  mi  

ten  niitä tulisi  hyödyntää.  Raaka-aineita 

ja mahdollisuuksia löytyi  paljon,  mutta  

koska  aikaa  on  vähän, niin  pitäännyn  täs  

sä  yhteydessä  vain teemaan  läheisimmin 

kuuluvassa  puuraaka-aineessa.  

Karkeasti  jaoteltuna  metsistämme  löytyy  
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Kuva 1. Tyllin erottamolaitos Sievissä,  jonka omistaa  Luonnonsato  Oy  (kuva:  Kaarlo  Niskanen) 

havupuuta  ja  lehtipuuta  ja näistä  molem  

mista  saadaan sahapuuta,  kuitu-  eli  mas  

sapuuta  ja  hakkuutähteitä. Teollisuus os  

taa  periaatteessa  näitä kaikkia  ja maksaa 

niistä laatusertifioinnin mukaista hintaa. 

Sahapuu  liikkuu siinä 120-270 markan 

välillä  m 
3,
 massapuu siinä  50-100 mar  

kan  välillä  ja hakkuutähde enintään 0- 

markassa. Nyt  metsäomistajan  on  harkit  

tava, kuinka  metsän tuottoa eli  ns.  kanto  

rahaa voitaisiin  saada parannetuksi.  Kun  

tehtaiden ostohintoja  alkaa tarkastella 

hieman laaja-alaisemmin,  niin  huomaa,  

että laadukkaasta  sahapuutavarasta  mak  

setaan  melko kilpailukykyistä  hintaa,  

massapuusta  tyydyttävää,  mutta  hakkuu  

tähteet menevät miinukselle. Tutkimuk  

sissamme  päädyimme siihen,  että  mitä 

ilmeisemmin kantohinnan nostaminen 

piilee  juuri  massapuun ja hakkuutähtei  

den jalostusarvon  nostamisessa. ...! 

Aikamme pähkäiltyämme  asiaa ratkai  

simme tämän ongelman  seuraavasti:  

Rakensimme tilan  yhteyteen  kasviserot  

tamon, jonka avulla  on  tarkoitus  lisätä  

metsiemme monikäyttöä  ja  parantaa  tuot  

toa. Erottamo on  tuotantolaitos,  jossa  

puuraaka-ainetta  hyödynnetään  seuraa  

vasti:  tervantuotantoon soveltuva havu  

massapuu, hakkuujäte  ja  kannot  poltetaan 

tervaksi  (sivutuotteena  saadaan grillihiil  

tä,  raakatärpättiä,  pikeä ym.).  Vastaavat 

lehtipuut  hiilletään grillihiiliksi  (sivutuot  

teena  saadaan  lehtipuutervaa).  Tervan-  tai 

hiilentuotantoon käyttökelvoton  puuaines  

käytetään  erottamon lämmitykseen.  Läm  

mityksestä  syntyvä  tuhka puristetaan  lan  

noitepelletiksi  tai  kylvetään  sellaisenaan  

takaisin metsään. Tervan- tai hiilentuo  

tannossa  syntyvä  hukkalämpö  otetaan  

talteen ja johdetaan  lämminilmaksi  kui  

vaamotiloihin. Kuivaamossa  kuivatetaan 

ajankohdasta  riippuen  kasveja  tai  kasvin  

osia,  polttoklapia,  erikoispuutavaraa.  

Erottamo on varustettu kahdella retortilla, 

joiden  yhteinen  kuutiotilavuus  on  3,4  m 3.  
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Molemmille retorteille on  oma tulipesä,  

joihin  kerralla  mahtuu poltettavaa  jäte  

puuta 1/3 p-m
3 .  Oma tulipesä  mahdollis  

taa  sen,  että tuotantoa  voidaan harjoittaa 

yhdelläkin  retortilla.  Tuotannollisesti toi  

mintayksikkö  on  pieni,  kuitenkin toimin  

nallisesti  mitoitettu riittäväksi metsiem  

me  omien puuvarojen  hyödyntämiseen.  

Koska  laitos on  vasta  koekäytössä  ihan 

tarkkoja  lukuja  en  pysty  antamaan, mutta 

Taulukko 1. 

Raaka-ainemäärät: 

Tuotantoon käytettävästä  tervasmää  

rästä saadaan tuotteita seuraavasti: 

Kuivaustoiminnassa hyödynnettävää  

lämpöenergiaa  (60  %:n hyötysuhteella):  

laskennallisesti  parhaimmillaan  yksikkö  

voi vuorokaudessa tuottaa  tervaa  n. 120 

litraa ja samanaikaisesti  hiiltä  1  000 litraa  

ja  raakatärpättiä  25  litraa.  Lämpöenergiaa  

kuivaamon käyttöön  170  kWh (60%:  n  

hyötysuhteella).  

Tuotantomäärätavoite vuodelle 2001 on 

100 käyttöpäivää,  jona  aikana  kulutetaan 

raaka-ainetta ja saadaan tuotteita taulu  

kon 1 mukaisesti. 

Kuvat  2  ja 3. Vasemmalla  tervan  laskuputki  ja oikealla tuotannon lauhdutinosa (tärpätin erotus) 

(kuvat: Kaarlo Niskanen). 

:ervaksia 340 p-m 

polttopuuta  200 p-m
3  

:ervaa noin 12 000 litraa 

liiltä  noin 100 000 litraa 

:ärpättiä  noin 2 500 litraa 

noin 17 000 kWh 



86 

Håkan Granlund  

Iho-  ja sukupuolitautien erikoislääkäri,  HYKS Iho- ja allergiasairaala  

TERVA IHON LÄÄKEAINEENA 

"Jos  ei  viina,  terva ja  sauna auta, niin  tauti 

on  kuolemaksi".  Tämä K.H.  Hornborgin  

1800-luvulla tallentama suomalaisten 

suosikkisananparsi  osoittaa,  että  kansa  on 

kovasti  luottanut  tervan sairautta karkot  

tavaan  voimaan. Vaikka dramatiikka  on 

hälventynyt  ja  käsityksemme  taudeista ja 

niiden hoidosta tasaantunut, tarjoavat  ap  

teekit  edelleen tervavalmisteita  tautiem  

me hoitoon. Terva ei  pelasta  meitä  kuole  

masta  (tuskin  myöskään  sauna ja  viina), 

mutta  ihotautien hoidossa  palataan  vielä 

silloin  tällöin tähän vanhaan hoitokons  

tiin.  

Tervan lääketieteellinen  historia 

Tiedämme, että  tervaa käytettiin  tautien 

hoidossa jo ajanlaskumme  alkuaikoina. 

Sen ajan kuuluisat  lääkärit  kuten Celsus,  

Plinius  (v.  79),  Dioscorides (v. 100) ja 

Galen (v.  200)  ovat  jättäneet  muistona 

praktiikastaan  tervareseptejä,  jotka ker  

tovat tervan  käytöstä  erityisesti  ihotautien 

hoidossa. Terva oli  kuitenkin pitkään  

unohduksissa, kunnes  ihotautiopin  yksi  

suurista,  Ferdinand von Hebra,lßoo-lu  

vulla uudestaan otti  tervan käyttöön.  Lää  

kinnälliseen käyttöön  käytetty  terva  on 

valmistettu  monesta  puulajista,  mm. män  

nystä  (Pyroleum  pini),  pyökistä  (P.  fagi), 

katajasta  (P.  juniperi)  ja  koivusta (P.  betu  

lae).  1900-luvun alussa  otettiin  käyttöön  

kivihiiliterva,  joka  osittain  syrjäytti  puu  

tervan, jolla  kuitenkin  oli pitkä  historia  

lääkkeenä. Vähemmän tuoksuvana kivi  

hiiliterva oli enemmän potilaiden  suosi  

Hakan  Granlund  (kuva:  Metla/Esa Heino)  

ossa.  Lisäksi  kivihiiliterva  sekoittuu  pa  

remmin voiteisiin.  Puu-ja  kivihiilitervan  

ohella on  ihotautien hoidossa  käytetty  

myös  liuskesaven  fossiileista  valmistet  

tuja  tervamaisia  tisleitä.  Esimerkiksi  ikta  

mol-ja  tumenolvoiteet saattavat  joillekin  

edelleen olla  tuttuja  voiteita. 

Mikä tervassa vaikuttaa? 

Koululääketieteen tavoite ei  ole pelkäs  

tään käyttää  tehoavaa hoitoa  vaan myös 

selittää  miksi  hoito tehoaa. Jos saamme 

selville  miksi  ja  miten joku  hoito tehoaa, 

voimme  ehkä selittää miten tauti syntyy,  

ja  miten hoidon sivuvaikutukset  syntyvät.  

Tällä tiedoilla pystymme ehkä muutta  
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maan hyvän  lääkkeen  vielä  paremmaksi  

Kaikki  alkaa selvittämällä,  mistä  tehoava 

valmiste koostuu. Kun tiedämme, mitä 

lääke sisältää,  voimme seuraavaksi  tutkia, 

mitkä sen aineosat ovat  tärkeitä toivotun 

hoidon kannalta,  ja  mitkä  aineosat  aiheut  

tavat  ei  toivottuja  sivuvaikutuksia.  Moni 

nykyaikainen  lääke  on  läpikäynyt  tällai  

sen seulan. Lopputulos  saattaa joskus  olla 

yksi  ainoa aineosa. Lääke supistuu  yhteen  

ainoaan molekyyliin.  Miten on  tervan  lai  

ta? 

Terva sisältää  ehkä 10 000 eri  aineosaa. 

Tämä on  tutkijan  kammo.  Kaikkien  näi  

den aineosien biologisen  vaikutuksen 

kartoittaminen  on  hyvin  työlästä  eikä  ku  

kaan ole  sitä  tehnyt.  On kuitenkin  arveltu,  

että lääketieteellisesti  tärkeimmät aine  

osat  ovat  fenoleja  ja  aromaattisia  hiilive  

tyjä.  Jotkut tervavalmisteet sisältävät 

myös  rikkiä,  jolla  on  laajempikin  käyttö  

ihotautien hoidossa. Suurin ero puu- ja 

kivihiilitervan  välillä  on  suurempi pyri  

diini-  ja antraseenijohdannaisten  pitoi  

suus  jälkimmäisessä.  

Paitsi  että aineosia  on  paljon  ja  että niiden 

suhde vaihtelee tervatyyppien  välillä, niin 

jopa  samassa  valmistuserässä  koostumus 

vaihtelee. Tämä tosiasia vaikeuttaa omal  

la  tavallaan tervan lääkinnällistä  tutkimis  

ta.  Kliinisen  tutkimuksen  voima perustuu  

vertaileviin  tehotutkimuksiin.  Niitä on 

taas vaikea  tehdä,  jos  tutkittavan  aine on 

epästandardi.  Tutkittavan lääkkeen (tässä  

tapauksessa  tervan)  on oltava  koostu  

mukseltaan tarkasti  määriteltävissä,  jotta 

varmuudella tiedämme,  mitä me vertai  

lemme. 

Miten terva tehoaa? 

Jos on vaikea  selvittää  mitä  kaikkea  terva  

sisältää,  niin  vielä  vaikeampi  on  selittää,  

miten se  tehoaa. Vastaus ensimmäiseen 

kysymykseen  on  edellytys  jälkimmäisen  

ratkaisuun.  Koska  tervaa  on  menestyk  

sellisesti  käytetty  psoriasiksen  hoitoon,  

on  arveltu,  että  terva  pääosiltaan  vaikuttaa 

estämällä solun liiallista  jakautumista.  

Lääketieteellisin termein sanotaan, että 

tervalla  on  antiproliferatiivinen  vaikutus.  

Ihon uloin kerros  (orvaskesi)  uusiutuu 

jatkuvasti.  Solut  orvaskeden alimmassa  

kerroksessa  jakautuvat,  ja  samalla vanhat 

solut työntyvät  pintaa  kohden menettäen 

matkalla  tumansa, sarveistuen  ja  lopulta  

hilseillen  pois.  Normaalitilassa  syntynyt  

hilse on niin hienojakoinen,  että emme 

sitä  näe, mutta  joissakin  tulehduksellisis  

sa ihotaudeissa,  kuten  psoriasiksessa  so  

lut eivät ehdi  kypsyä  ennenkuin ne  hilsei  

levät pois.  Hilse muuttuu  näkyväksi.  

Näissä taudeissa ihosolujen  jakautuminen  

on  kiihtynyt.  Sekä  eläinkokeissa  että  ter  

veillä ihmisillä  on  osoitettu,  että terva  hi  

dastaa tätä ihosolujen  nopeutunutta  ja  

kautumista.  Tervalla on  mahdollisesti  

myös  tulehdusta vaimentavia vaikutuk  

sia,  mutta tässä  suhteessa tutkimustulok  

set  ovat  olleet ristiriitaisia.  Tervan  sisäl  

tämät fenolit ovat  kutinaa  vähentäviä ja  

tappavat  myös sieniä.  

Ihotaudeissa tervaa  on  käytetty  ehkä  eni  

ten  yhdessä  ultraviolettivalon kanssa,  

joko  luonnon aurinkoon  tai  keinovaloon 

yhdistettynä.  Ajatuksena  on  ollut,  että ter  

va  toimisi ns.  fotodynaamisena  aineena 

eli  muuttuisi  biologisesti  aktiiviseksi  ult  

raviolettisäteilyn  ansiosta.  Kunnon näyt  

töä tästä ei  ole.  Käytäntö  on kuitenkin  

osoittanut  että yhdistelmähoito  toimii  pa  

remmin kuin  valoja  terva  yksinään.  Yh  

distelmähoito kulkee  keksijänsä  mukaan 

nimellä Goeckerman-hoito ja  käytettiin  

paljon  20-ja  30-luvulla.  
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(kuva: Hakan  Granlund) 

Mitä hoidetaan  tervalla? 

Tervan ehdottomasti tärkein kohde on 

ollut  psoriasis  ihotauti.  Noin 2 % väes  

töstä sairastaa  tätä tautia. Psoriasista  luon  

nehtii  siis  ihon tulehdus ja kiihtynyt  iho  

solujan  jakautuminen.  Seurauksena on 

paksuuntuneet,  tarkkarajaiset,  punaiset  

iholäiskät,  jotka  tyypillisesti  sijaitsevat  

hiuspohjassa,  kyynärpäissä  ja polvissa,  

mutta ääritapauksessa  se voi peittää  ihon 

melkein kokonaan. Tervan teho psoria  

sikseen  on kautta  vuosien osoitettu  useis  

sa tutkimuksissa  ja vielä 90-luvulla on 

tehty kliinisiä  tutkimuksia tervalla. Jos  

sain  määrin tervaa  on  käytetty  kroonisen 

ekseeman,  jäkälöitymistä  aiheuttavien 

ihotautien ja erilaisten  sarveistumishäiri  

öiden hoidossa.  

Paremman puutteessa  tervaa  taannoin ko  

keiltiin miltei  mihin tahansa ihotautiin. 

Näin  on  kirjallisuuden  mukaan tervalla 

hoidettu sienitulehduksia, kutinaa,  syy  

hyä,  rakkulatauteja,  hiustenmenetystä,  

aknea,  ihon infektioita  ja ruusufinnejä.  

Tänä päivänä  meillä  on  näihin tauteihin 

parempia  hoitoja.  

Tervan käytön  ongelmat 

Suurin  käytännön  ongelma on saada ter  

vasta  kosmeettisesti  hyväksyttävä  tuote.  

Juokseva kivihiiliterva  on  ehkä tehokkain 

hoitomuoto,  mutta värjätessään  hoidetut 

alueet pikimustiksi  tämä hoitomenetelmä 

on  monelle mahdoton. Käytännössä  juok  

sevaa  kivihiilitervaa  on käytetty  vain 

osastohoidossa. Kun lähdetään paranta  

maan tervan käytettävyyttä,  pyritään  se  

koittamaan tervaa  johonkin voidepoh  

jaan.  Silloin tulevat  vastaan  sekoittuvuus  

ja stabiliteettiongelmat.  Kivihiiliterva  se  

koittuu  puutervaa  paremmin  erilaisiin  

emulsiovoiteisiin  ja rasvoihin.  Valmis  

teen  on  myös  pysyttävä  koossa  sakkau  

tumatta. Puutervoista  katajasta  saatu  

terva on sekoittuvuuden kannalta ollut  

paras, ja  valmiin  tuotteen  tuoksu on  myös  

ollut  vähemmän pistävä  kuin  esimerkiksi  

mäntytervasta  tehty  voide.  HYKS Iho-ja  

allergiasairaalassa  käytettiin  pitkään  si  

anihraan sekoitettua  katajatervaa.  Kata  

jatervaa  ei  ole  Suomesta saatu  pitkään  ai  

kaan,  ja viimeisimmät  erät  tuotiin Sak  

sasta.  Sekin  tuonti loppui 1991. 

Käytettävyyden  parantamiseksi  on  myös  

yritetty  käyttää  erilaisia  tervatisleitä,  ku  

ten  bentsolia ja  quillajaetinktuuraa.  Tisla  

tessa  saatatetaan kuitenkin  menettää hoi  

dollisesti  tärkeitä aineita Alkoholitisle 

liquor  carbonis detergens  sekoittuu  hyvin 

moneen voidepohjaan,  mutta  haittana on,  

että se värjää  harmaat karvat  keltarus  

keiksi.  

Jos  tervaa  käytetään  liian suurissa  kon  

sentraateissa,  aikaansaadaan ihon är  

sytystä,  jopa turvotusta. Allergia  tervalle 

on  harvinaista.  Liian laajoille  alueille  le  
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vitetty  terva  voi  aiheuttaa fenolimyrky  

tyksen,  joka  voi  johtaa  munuais-  ja kes  

kushermostovaurioon.  Korkeintaan 1/4 

ihosta saa kerralla  hoitaa. Kivihiiliterva  

on  tässä  suhteessa puutervaa  pahempi.  

Terva sisältää  tunnettuja  syöpää  aiheut  

tavia  aineita,  ja näin ollen on eniten tervan  

käytössä  011  pelätty  ihosyöpien  kehit  

tymistä.  Työnsä  puolesta  tervan  tuotteille 

altistuvilla  henkilöillä on todettu enem  

män ihosyöpää  kuin  muilla. Työolosuh  

teissa altistuminen on kuitenkin  paljon  

suurempi  kuin  hoitotilanteessa. On ky  

seenalaista,  voiko  lääkinnällinen tervan  

käyttö  aiheuttaa ihosyövän  riskin  lisään  

tymistä.  Useassa  tutkimuksessa  on  osoi  

tettu, että tervalla  hoidetuilla psoriasis  

potilailla  on enemmän ihosyöpää kuin  

muilla, mutta takautuvasti  tehdyt  tutki  

mukset  eivät pysty kertomaan a) onko 

psoriasiksella  itsellään  ihosyöpää  lisäävä  

vaikutus  ja  b)  mikä  on  rinnakkaishoidon 

osuus.  Esimerkiksi  ultraviolettisäteily  tie  

detään myös  lisäävän ihosyövän  riskiä.  

Lopuksi  

Tieteellinen lääketiede nojaa  eettiseen pe  

rusteltavuuteen. Ihmisten sairauksien  hoi  

dossa saisi käyttää  vain menetelmiä,  jotka  

perustuvat  tieteelliseen näyttöön  -  näyt  

töön tehostaja  turvallisuudesta.  Näytön  

hakeminen uusille  lääkkeille  vie  kymme  

niä vuosia ja syö miljoonia  rahaa. Tämä 

on  hinta  siitä,  että  pysymme poissa  puos  

karoinnista.  

Terva  ei  ole  läpikäynyt  tällaista  tieteellistä 
ristitulta.  Tiedämme hyvin  vähän sen  vai  

kutusmekanismista,  jonkin  verran  tehosta 
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ja sivuvaikutuksista.  Mutta,  terva  ei  suin  

kaan ole  yksin  huonosti tutkittu  hoitome  

netelmä. Laajassa  käytössä  oleva  korti  

soni ei  myöskään  ole  läpikäynyt  nykyajan  

tieteellistä  kiirastulta.  Teoreettiselta poh  

jalta  ja vuosien laajan käytön  ja näytön  

perusteella  tiedämme kuitenkin,  että  kor  

tisoni on tehokas moneen  ihotautiin. Sa  

ma koskee  tervaa, mutta  pienemmässä  
mittakaavassa.  Sekä kortisonille  että  ter  

valle olisi  ehkä  vaikea saada myyntilu  

paa, jos  niitä  tänä päivänä  tuotaisiin uu  

sina lääkkeinä markkinoille,  mutta  vuosi  

kymmenien  kokemus  on myös  näyttö.  

Oikeastaan,  jos poistaisimme  lääkevali  

koimastamme aineet,  jotka  eivät täytä  

nykyään  vaadittavaa näyttöä,  varastom  

me  pienenisi  hälyttävästi.  Tervalla  on  tätä 

taustaa vasten  edelleen vaikka  kaventu  

nutkin  sija  ihotautien hoidossa. Tieto ter  

van vaikutusmekanismeista saattaisi  aut  

taa  meitä oppimaan tautien synnyistä  

enemmän, joten  tutkimus  tälläkin alalla 

olisi tervetullutta.  



91 

Mirja  Nylander  

Metsänhoitaja,  Hyvinkää  

TERVAKULTTUURI  JA MATKAILU 

"Matkalla  Suomessa 1896" 

Englantilainen,  yli  30  kirjaa  kirjoittanut  

rouva  Alec Tweedie ansioituu  matkaker  

tomuksessaan  Suomesta paitsi  suomalai  

suuden myös  metsätalouden ja metsien  

merkityksen  kuvaajana.  Puun elämälle on 

kirjassa  omistettu oma  kappaleensa.  

"Suomen puut  ovat  yhtä  kuin  Suomi. Ne 

ovat  tämän maan kultakaivoksia,  kansan 

tukipylväitä...  Perimätiedon mukaan 

myös  metsävarat ovat rajattomat...  
"

 

Kappale  päättyy  mielenkiintoiseen ja 

seikkaperäiseen  kuvaukseen puun syn  

nystä,  kasvatuksesta,  kaadosta ja kulje  

tuksesta  tehtaille,  vientisatamiin sekä  lop  

pukäyttäjille.  

Helsingforsin  ja Wiborgin,  Nyslotin  ja 

muiden pikkupaikkakuntien  kautta  käy 

tie höyrylaivoilla,  veneillä ja hevoskär  

ryillä  kohti matkan  huipennusta:  matkaa 

tervaveneillä Waalasta Niskakosken  pu  

tousten kautta Pyhäkoskelle  ja takaisin 

Ouluun. "Helteen ja  pölyn  läkähdyttämi  

nä jousettomissa  kärryissä  keikkuessam  

me me huomasimme ensi  kertaa  -  minkä? 

-  sanotaan  vaikka  suuren, pilareiden  va  

raan  rakennetun altaan. Se oli  tervahauta 

ja näytti  alassuin  käännetyltä  sieneltä. 

Koska meillä  Englannissa  ei  ole  mitään 

lähimainkaan vastaavaa ,  laitosta  on vai  

kea kuvailla. Ajatelkaa  matalaa allasta  

tai vaikka  mäntytukkien  täyttämää,  päältä  

sementtiin valettua soppakulhoa,  jossa  

hirmuinen tuli  palaa  päiväkausia...  Mutta 

kun  miilu kerran  on saatu  rakennetuksi 

se kestää  vuosikausia...  Kaadetut  puut sa  

Mirja  Nylander (kuva:  Metla/Esa Heino)  

hataan noin jaardin  mittaisiksi,  muka  

vasti  rekeen mahtuviksi  pölkyiksi  ja tuo  

daan ennen kevättä  miilulle  niin että var  

sinainen tervanpoltto  voi alkaa  kesäkuus  

sa...  ja yksi tervahauta tuottaa  60-100  

tynnöriä.  Lienee tarpeetonta  sanoa ettei  

yksi  mies pysty  siirtämään täyttä  tynnöriä  

ja  niinpä  miilun luota kuuluukin kima  

koita vihellyksiä  apumiehelle...  Monien 

vaiheiden jälkeen  ter\>a  saapuu  maamat  

kansa  päähän... Uleäborgissa  valmiina 

lähtemään Englantiin,  Amerikkaan  tai  

Saksaan... Tervavene ei  ole mikään ta  

vanomainen alus...  Ne kapenevat  gon  

dolin tavoin kumpaankin  päähän,  mutta 

ei ulkomaalaista pelota  veneen kapeus  



92 

vaan kylkiluudan  ohuus... Veneen kylkeen  

tarvitaan yleensä  neljä  jalan  levyistä  lau  

taa, ja voitteko  hyvät  ihmiset  kuvitella,  

niittä  ei  edes  naulata kiinni  vaan nidotaan 

toisiinsa koivunvitsalenkein!
"
 

Matkalla Suomessa 2000-luvulla 

Nykypäivän  matkailijoille  -  ikään  ja kan  

salaisuuteen katsomatta -  ovat  tärkeitä eri  

tutkimusten mukaan muutamat  asiat: op  

Kokkola  Mustakari toukokuussa  2001 

(kuva: Esa Heino). 

piminen,  osallistuminen itse  tekemällä,  

terveys  (ruumis  ja sielu)  ja  tarinat.  Nämä 

ovat  perusasioita,  jotka vaikuttavat  laa  

dukkaiden matkailupalveluiden  tuoteke  

hitystyöhön.  Siitä kuinka  nämä otetaan  

huomioon kerron  lyhyesti  esimerkein  oh  

jelma-  ja oheispalveluiden  yhteydessä.  

Vuonna 1997 valmistui Haaga  Instituu  

tista  opinnäytetyö  "Pääkaupunkilaisten  

suhtautuminen kotimaisiin  metsämatkai  

lutuotteisiin".  Tervanpoltto  oli  yksi vii  

destätoista  metsään liittyvistä  matkailu  

palvelusta.  Jos tuloksia  katsotaan yksi  

oikoisesti,  voitaisiin  sanoa, että  matkaili  

joita  ei  tervanpoltto  kiinnosta.  Ainoastaan 

viisi  vastaajaa  (n=233)  ilmoitti  sen yh  

deksi  kolmesta  kiinnostavimmista aktivi  

teeteista. 

Miten  siis  tervanpolttoa  yhdistellään  mui  

hin  kokonaisuuksiin  ja miten eri  kohde  

ryhmien  kanssa  menetellään? Voisiko  

lyhyttä  matkailukautta pidentää  vaikka  

Hautamestarin jalanjäljillä  matkailupal  

velulla? Miltä kuulostaisi  Tökökistä  ter  

vaan? Entä sauna tervalöylytippoineen,  

-saippuoineen,  -shampoineen  ja -koste  

usvoiteineen? Ei  sopine  unohtaa myös  

kään  jalompia  juomia,  kuten tervasnap  
sia. 

Mutta mitä mahtaa savolainen tarkoittaa 

sanonnalla: "tervahaavvav vahtina". 



93 

POHJANMAALLA  METSÄMAILLA 

Pohjanmaalla,  metsämailla, honkaisilla kankahilla 

kasvaa  pihkainen petäjä, mäntymetsä  mainehikas, 

hiekkamaitten honkametsä: tervan lähe tähellinen. 

Tervahautain savut  sankat,  hautatervain tuoksut tuoreet  

metsän keskeltä kohosi,  puikkelehti  poluillakin. 

Täällä tänään tervahauta talkoomielin mietittynä, 

toimitettu yhteistoimin,  yhteishengellä  hiottu. 

Kylän  kaiken kansan  kanssa  tehty työtä  taidollista, 

opeteltu omin voimin. 

Arina on ymmyrkäinen,  pohja pyöreä pykätty.  

savella on siveltynä, tiukasti se tiivistetty. 

Sälkkäreet sisään sysätty, piilut  pantu päälletysten.  

Siihen turppaat tuputettu, multa viimeksi  valittu. 

Illan hetken hämärtyissä, ehtoopuolen  ennättäissä, 

kuun täyen  kumottaissa,  tuulen tyyntyissä  tyveneen 

ilman haapojen  havinaa, tuli tuohiin tuikattihin 

valkia kepin nenähän. 

Tervahaudan tervaksissa,  sadan sylen  sälkkäreissä 

liekit lämpimät  levisi,  tuli turppaita  tavoitti. 

Multa möyheä,  muheva tulet  peitti piilohonsa  

valkean visuun väsytti haudan uumeniin upotti. 

Savu silmille sihisi,  puikki  pitkin  pensastoja.  

Tervasavu  tarttui takkiin sekä  paitaa  peittoavi. 

Hautavahdit vuorotellen, yötä päivää yhteisesti  

palamista  paimensivat,  kytemistä  kohensivat. 

Kului  päivä,  kului kaksi,  kohta kolmaskin kokonaan. 

Tervahauta haurastuupi  painuu perin  pehmeäksi.  

Jo on aika tervan  juosta,  tervaliemen lirutella,  

päästä  pian piilostansa,  pois  pulputa  pesästään.  

Tervan tie on  tynnyrihin  tulikuumana kaota 

polttavana  pulputella.  

Pruntiin pannaan leppätappi,  leppälukko  laitetahan 

Toinen tynnyri  tilalle,  kolmas kohta kahtotahan. 

Sata syltä  tervaksia: sata  tervatynnyriä.  

Jo  on aika  tervan  juosta,  mustan  liemen mullan alta 

hersytellä  höyryjänsä,  tuoksujansa  tuprutella.  

Hauta sylkeköön  sisukset,  kohta koskena  kohiskoon. 

(Runo  on kirjoitettu Mutkalammin  kylätoimikunnan 

järjestämälle tervaviikolle 31.7.-6.8.1989. Anna-Liisa 

Akolahti lausui runon Lehtorannan tervaviikolla) 

Kaarina  Pöyhtäri  
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