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Kyntömiehentie 18, Orimattila
(Peltolan alue)

joka päivä 0440 111 889
verstas avoinna ma-ke 10-18

Reipas palvelu,
tarvittaessa nouto ja palautus.

Takuutyö.

Kellohuolto ja -korjaamo
KELLO-HARA

Mansikoita 
myös hernettä
*itsepoimien
*valmiiksi poimittuna

HEINJOEN MANSIKKATILA
VT24:n varrella

p. 03-556 1270 tai 040 561 2443

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista 
helposti ja edullisesti! 
– Työstä kotitalousvähennys.

Tommiska Orimattila, puh. 040 533 1577

Häiritsevät kannot pois pihoilta ja puutarhoista
KANTOJYRSINTÄÄ

Hautaustoimisto
KUKKAHUONE

Keskuskatu 4, 15870 Hollola

040 766 8788

Kaikki palvelut samasta paikasta

Hollolan seurakunta on vär-
vännyt Kari Rauhan raken-
tamaan tervahaudan Hol-
lolan kirkonkylälle. Pientä 
tervahautaa rakennetaan 
parhaillaan ja se sytytetään 
juhlallisesti Sadonkorjuu- ja 
perinnepäivän yhteydessä 
31.8. Tervahauta palaa silloin 
muutaman päivän ajan.

- Hollolan keskiaikaisen 
kirkon paanukatto on tarkoi-
tus tervata vuonna 2019 vielä 
muualta hankitulla kotimai-
sella hautatervalla. Tulevien 
vuosien tervauksia varten 
haluamme testata, kuinka 
onnistumme valmistamaan 
itse aitoa hautatervaa.

Rauhan mukaan pienem-
män tervahaudan poltolla on 
tarkoitus selvittää tervanpol-
ton sielunelämää.

- Rakennamme kolmen 

vuoden päästä ison tervahau-
dan ja haluamme onnistua 
sen rakentamisessa sekä ter-
van poltossa yhdellä kerralla.

Iso tervahauta on halkai-
sijaltaan yli viisi metriä. 
Sinne on kolottava paljon 
mäntypuuta, joita kaadetaan 
seurakunnan omistamasta 
metsästä.

- Haluamme elvyttää ter-
vanpolttoa Hollolassa. Tämä 
perinne olisi hyvä saada 
siirtymään myös seuraaville 
sukupolville.

Tervahauta projektiin tar-
vitaan myös talkoolaisia ja 
Rauha toivookin, että hänellä 
puhelin soisi paljon tämän 
hyvän asian vuoksi.

- Tervahaudassa on useita 
eri työvaiheita, joten jokai-
selle löytyy aivan varmasti 
tekemistä.

Pihkasta saadaan tervaa

- Kun mäntypuu kolotaan, 
niin sen jälkeen puu alkaa 
muodostamaan pihkaa. Tästä 
muodostuu tervahaudassa 
kuumennusprosessin yhtey-
dessä tervaa.

Koska tervahauta on aina 
rakennettava huolellisesti, 
sen rakentaminen vie paljon 
aikaa.

- Alueelle on siirretty 
maa-aineita tervahaudan 
muotoilemiseksi. Kun muo-
to on saatu valmiiksi ja ter-
vahalssi tehdyksi, vuorataan 
haudan pohja savella. Savi-
pohjan muotoilemista on hei-
näkuussa mahdollista päästä 
kokeilemaan paikan päällä 
kyläkahvien yhteydessä.

Perinnemies Rauha muis-
tuttaa, että tervahauta raken-

netaan yleensä rinteeseen.
- Tervahaudan pohjaan 

sijoitetaan valutusputki ja 
haudan reunalle rakennetaan 
halssi, jotta valmis terva on 
mahdollista kerätä pois.

Perinteisestä suomalaisesta 
tervanpoltosta kiinnostuneil-
la ihmisillä olisi nyt mah-
dollisuus osallistua tärkeään 
talkootyöhön.

- Haluan itse kertoa lapsen-
lapsille tarinoita, että vaari oli 
tekemässä tervaa silloin, kun 
kirkon paanukatto tarvitsi 
uuden pinnan.

Ota yhteyttä Kari Rauhaan 
0442360263, jos haluat mu-
kaan rakentamaan tervahau-
taa Hollolan kirkonkylälle.

”On tärkeää säilyttää vanha suomalais-
kansallinen perinne jälkipolville”

Hollolan seurakunta päätti 
rakentaa kokeiluluonteisesti 
tervahaudan kirkonkylälle, 
jotta Hollolan keskiaikaisen 
kirkon paanukatto olisi tule-
vinakin vuosina mahdollista 
tervata laadukkaalla hauta-
tervalla.

- Suomesta on vaikea löy-
tää enää hautatervan valmis-
tajia, jolloin hyvälaatuisen 
kotimaisen hautatervan saa-
tavuus on erittäin heikkoa. 
Tämän vuoksi haluamme 
opetella tervanpolton tu-

levien vuosien tervauksia 
varten. Näin olisi mahdollista 
pystyä turvaamaan tervan 
saanti ja saamaan juurrutettua 
tervanpolttoperinnettä uudel-
leen Hollolaan.

Hollolan seurakunta huo-
lehtii kirkkojensa tervaukses-
ta Hollolassa ja Kuhmoisissa 
sekä hautausmaan läpikäytä-
vän osalta Hämeenkoskella.

- Emme ole päässeet te-
kemään kaikkia tervauksia, 
koska tätä vanhaa kunnon 
suomalaista paanujen suo-

ja-aineitta ei ole ollut saa-
tavilla.

Kiinteistöpäällikön mu-
kaan seurakunnan harven-
nushakkuista on mahdollista 
korjata mäntypuuta talteen 
projektia varten.

- Tulevaisuudessa haluam-
me olla omavaraisia hauta-
tervan suhteen. Tervaa olisi 
aina varastossa riittävä määrä 
paanukattojen säännölliseen 
tervaukseen.

Hollolan keskiaikaisessa 
kirkossa on tällä hetkellä 

noin 100 vuotta vanha paa-
nukatto.

- Terva on ainoa oikea suo-
ja-aine paanukatolle. Vain 
terva pysyy siellä. Teolliset 
aineet eivät pysy paanuka-
tossa.

- Jos paanukatto pidetään 
hyvässä tervassa, niin sen 
tekninen käyttöikä voi olla 
jopa 200 vuotta. Kirkon pin-
ta- ja pohjatervaus vaatii 
yli 3000 litraa tervaa ja sen 
aiomme valmistaa täällä 
kirkonkylällä.

 Tervahaudanrakentaja Kari Rauha:

”Suomesta on vaikea löytää 
hautatervan valmistajia”

Kiinteistöpäällikkö Keijo Kokko:


