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Lukijalle
  

   
Tämä teos kertoo tervan valmistuksesta Keuruulla. Esitetty materiaali an-
taa mahdollisuuden muodostaa yleiskuvan Keuruun Tervasta, sen perustajas-
ta sekä, hänen elämänvaiheistaan. Kirjan myötä säilytämme jälkipolville osan 
paikkakunnan historiaa.

Kirjan sisältö muodostuu kirjoittajan omasta arkistosta, sukulaisten ja 
Keuruun Tervan palveluksessa olleiden henkilöiden luovuttamista valokuvis-
ta ja haastatteluista, Niilo Vuolle-Apialan omista kertomuksista, sekä muis-
ta lähteistä.

Esitän lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat luovuttaneet materiaalia kir-
joittajan käyttöön ja näin edesauttaneet tämän kirjan syntymistä.

Keuruulla                                                                                    
Ali Vuolle-Apiala
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Henkilöhistoriaa
   

Niilo Leopold Vuolle-Apiala syntyi Jämsän Koskenpäällä, 
Verkkalan talossa 15. 11. 1901. Vanhemmat, Kustaa Vuolle-Apiala 

ja Maria o.s. Nordström. Veljiä oli neljä ja sisaria kaksi.

Niilo kävi Hämeenlinnan Suomalaisen Yhteiskoulun ja lukion. Opinnot keskeytti Va-
paussota, johon Niilo lähti vapaaehtoisena ollessaan vasta kuusitoistavuotias. 

Hän liittyi Pohjois-Hämeen rykmentissä Hans Kalmin pataljoonaan, osallistuen 
Kuhmoisten ja Tampereen taisteluihin. Tästä reissusta Niilo palkittiin Sininen Risti 
-kunniamerkillä, sekä Vapaussodan Muistomitalilla. 

Maria Nordström 28.2.1872–27.11.1905.Kustaa Vuolle-Apiala 14.1.1873–28.7.1959.
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Kenraali Wilkaman intendenttiosasto (huolto-osasto) Vapaussodan loppuvaiheessa Viipu-
rissa. Istumassa toinen vasemmalta, osaston päällikkö Varavänrikki Joonas Vuolla-Apiala, 
Keskellä Kustaa Vuolle-Apiala, ylärivissä oikealla osaston lähetti Niilo Vuolle-Apiala.
Kuva: Verkkalan arkisto

Hämeenlinnan Suomalaisen Yhteiskoulu sekä lukio.



98

Niilon kunniamerkit.
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Ylioppilaslakin Niilo 
sai 28.5.1919. Ylioppi-
laaksi valmistumisensa 
jälkeen hän toimi 
tekniikan alan harjoit-
telijana eri tehdaslai-
toksissa Suomessa ja 
Saksassa. 
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Niilo ehti käydä lyhyen pestin myös ”meril-
lä”, toimien Koskenpään Tervatehtaan omistaman 
höyrylaiva AAVE:n lämmittäjänä ja koneenhoita-
jana kesällä 1919. 

Niilo hyväksyttiin opiskelijaksi Helsingin Yli-
opistoon, mutta hän valitsi insinööriopinnot Sak-
sassa mm. oppiakseen tuohon aikaan niin tärkeän 
saksankielen. Suoritettuaan varusmiespalveluk-
sensa Hämeenlinnan Autopataljoonassa 1920-
1921, Niilo aloitti opinnot Karlsruhen Teknises-
sä Korkekoulussa (Technische Hochshulen Fride-
riciana Karlsruhe) Saksassa. Opiskelu kesti neljä 
vuotta ja ajoittui suuriin lamavuosiin. Koneenra-
kennuksen diplomi-insinööriksi Niilo valmistui 
v. 1925. Diplomityönsä hän teki vesiturbiinista.

Palattuaan Koskenpäälle, Niilo toimi Kustaa-isänsä omistaman Koskenpään Huo-
patehdas Oy:n teknillisenä johtajana vuosina 1925–1926, suunnitellen mm. työko-
neiden voimansiirtoratkaisuja, joista osa on vieläkin huopatehtaalla nähtävissä mu-
seoituna. Kustaalla oli toiminnassa myös tervatehdas Koskenpäällä Kalmavirran ky-
lässä, sekä voimalaitos,  molemmat lähellä Petäjäveden rajaa. Tervatehtaalla Niilo sai 
oppinsa tervanteon jaloon taitoon. Kustaa-isä huomasi pian poikansa liikemiestaidot 
ja niin sai Niilo tehtäväkseen myös huopatuotteiden, sekä tervan ja tärpätin myyn-
nin ja markkinoinnin. Nuo tehtävät veivät kielitaitoisen nuoren miehen myyntimat-
koille aina Ameriikkaa ja Kanadaa myöten. 

Kokemuksen karttuessa alkoi Niilolla kypsyä ajatus oman yrityksen perustami-
sesta, johon kaukonäköinen Kustaa-isä häntä kovasti kannusti. Pian tähän tarjoutui-
kin tilaisuus. Niilo osti Keuruulta jo toimintansa lopettaneen tervatehtaan ja sahan, 
jotka hän käynnisti uudelleen.  Edellä kerrotuin ”eväin” lähti Niilo Keuruulle tervan 
tekoon. Näin sai alkunsa Keuruun Terva Oy.
   
   

Niilo nuorena.
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Matkamuistelma

Nykyään Amerikan-matka on kuin 50 vuotta sitten jokin Turun- tai Tukholman matka, 

aamulla Keuruulta Seutulaan, illalla New Yorkissa. 

Kun v. 1928 jouduin tekemään matkan Kanadaan, Yhdysvaltoihin ja sieltä monen Euroo-

pan maan kautta kotiin, se kesti tasan kaksi kuukautta. Matka oli elämys. Tarkoitus oli tutkia 

huopasaappaiden myynti- ja vientimahdollisuutta Kanadaan, sillä kotimaassa oli myynti-

markkinoilla erittäin kova kilpailu ja ensimmäisiä lähestyvän pula-ajan pilviä oli jo taivaalla. 

Luin lehdestä, että tunnettu maailmanmatkaaja Sakari Pälsi oli hiljattain tullut Kanadasta, 

julkaissut siitä kirjankin ja poikkesin Helsingissä käydessäni häntä tapaamassa Kansallismu-

seossa. Sain häneltä hyviä neuvoja. Kerroin, että aion viedä mukanani noin 50 paria huopa-

saappaita kuin malliksi. Samalla kysyin, voisinko jotenkin matkakustannuksia alentaa. Sakari 

Pälsi antoi kohta hyvän vihjeen.

Hän neuvoi, että pakkaisin ne huopasenkärjet täyteen Työmies-tupakkaa, sillä suomalai-

set metsätyömiehet kaipasivat kovasti turkkilaista tupakkaa. Siitä saisi siellä ainakin nelin-

kertaisen hinnan. Kun epäilin, kuinka niiden kanssa läpäisee tullissa, Pälsi vastasi tähän tyylin: 

”Olette nuori mies. Menkää siirtolaisten suureen joukkoon. Niiden tavaroita ei tarkasteta, vaan 

matkatavaroita nostetaan kuin suuria vuoria kraanan nokassa. Lähettäkää ne huopasenne 

suoraan Port Arthuriin, sillä juuri näin marraskuussa siellä varustetaan metsätyöretkikuntia 

Superion-järvien ja -jokien varsille.”

Noudatin neuvoa ja pakkasin huopaset täyteen Työmies-savukkeita, ja niin hyvin 

hoiti FÅA siirtolaismatkat, että Keuruun asemalta lähetin Turkuun suuren puulaatikollisen 

huopasia, näin sen seuraavan kerran kiikkuvan Quibeckissä kraanan kärjessä, kun laivaa 

purettiin. Port Arthurin asemalla otin sen vasta haltuuni. Matka kävi Göteborgin-linjan 

Gripsholm-laivalla. Samalla matkusti Folke Bernadotte hakemaan Yhdysvalloista mor-

siantaan, asbestikuningas Manvillen tytärtä. Tämä oli laivassa puheenaiheena. Ruotsalai-

nen laivamies kertoi minulle pikkujutun, jonka todenperäisyyttä en voi varmistaa: Lähellä 

Kanadan rannikkoa tuli perämiehen hyttiin hätääntynyt rouva ja kysyi, mitä tapahtuisi, jos 

törmäisimme jäävuoreen. Perämies vastasi rauhallisesti, että jäävuori purjehtisi eteenpäin 

kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Kysyjä rauhoittui ja oli tyytyväinen tähän selitykseen. 

Muistelma myyntimatkasta Niilon itsensä kertomana 
(esitelmä Rotaryklubissa). 
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Montrealissa yövyin merimiesten yömajassa säästääkseni dollareita. Yö oli elämys sinänsä. 

Matka Port Arthuriin kesti junalla n. 3 vrk. Välillä poikkesin Sudburyssä, kun siellä oli isäni 

ikätoveri, jämsäläinen Heikki Koljonen lääkärinä. Hän piti minua vieraanaan yhden iltapäi-

vän ja kertoili ammatistaan. Intiaani potilaana on kova kestämään pieniä leikkauksiakin, 

kun taas neekeri kiljuu, vaikka varpaasta tikkua otettaisiin. Port Arthurissa vein huopaset 

Nelson-Kyron tavarataloon. Johtaja Niilo Kyron (Armi Kuuselan eno) kanssa teimme huo-

paskaupat. Hinta oli noin kaksi kertaa korkeampi kuin Suomessa ja matkakassa vahvistui 

kovasti. Tupakasta metsämiehet oikein kilpailivat ja möin niitä vähän kuin helppo-heikki. 

Myynti sattui kreivin aikaan, sillä talvi yllätti äkkiä kovana ja parhaillaan varustettiin met-

sätyöretkikuntia suurille savotoille.

Huopaset myytiin Kyron kaupasta yhtenä päivänä. Port Arthurissa olin Niilo Kyron 

vieraana viikonpäivät. Olin myös heidän mukanaan 6.12. suomalaisten itsenäisyysjuhlassa. 

Siellä minun täytyi esittää suomenterveiset. Port Arthurista matkustin junalla New Yorkiin 

ja siellä oli matkani paras elämys, kun vietin joulupäivän Ville Ritolan vieraana. Ritola oli 

kesällä muutama viikko ennen Amsterdamin olympialaisia kilpailemassa Keuruulla. Silloin 

hän asui minun luonani.

Mieleeni jäi hauska lähikuva Villen kodista. Pieni tyttö (4 v) leikki lattialla isän voittamal-

la mitaleilla. Selailin pikkutytön kanssa niitä ja löysin joukosta Amsterdamin ja Pariisin ki-

sojen kultamitaleja. Sanoin Villelle, että pitäisi ainakin nuo mitalit paremmassa tallessa. Ville 

sanoi huolettomasti: ”Niin tosiaan. Annapas 

tyttö ne pois niin minä annan sinulle täältä 

vähän huonompia.” Siten hän otti kaapista 

kourallisen toisia mitaleja ja antoi tytön lei-

kittäväksi. Eivät hänen suuret palkintonsa 

olleet hienossa lasikaapissa järjestettyinä, 

kuten olisi luullut. Nyt kannattaa poiketa 

Peräseinäjoella katsomassa Villen hienoa 

palkintokokoelmaa, jonka hän lahjoitti 

kotipitäjäänsä. Siellä se varmaan on jär-

jestyksessä. Kysyin Ville Ritolalta, että kun 

hän ja Nurmi ovat kumpikin suuria urheilun 

huippuja, niin miten hän vertaisi itseään 

Nurmeen. Vastaus: ”Minä en ole koskaan 

ottanut urheilua sellaisella teräksisellä 

tarmolla kuin Nurmi. Jos sitä nyt jollekin 

erikoismatkalle keskittyisi, niin eihän sitä 

Suurjuoksija Ville Ritola ”Peräseinäjoen susi”
Keuruulla kesällä 1928. Kuva: Keuruun kisailijat 
arkisto
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tiedä, kumpi voittaisi, mutta muistan sitä Pariisin murtomaajuoksua v. 1924. Liimatainen 

tuupertui ennen maalia ja minäkin olin melkein poikki, mutta Nurmi painui ylivoimaisena 

voittajana. Kyllä minä aina annan Nurmelle sen arvon, mikä hänelle kuuluu.” Helsinkiin tul-

tuani kävin viemässä Ritolan terveiset Hannes Kolehmaiselle. Hannes tarjosi kahvit, muisti 

Keuruulla käyntinsä ja kyseli: ”Vieläkö Ville meinaa treenata itsensä kuntoon ensi kesänä?” 

New Yorkissa oli merimiespappi Kalle Mäkisellä huomattavan suuri pankkiiriliike. Hän 

hoiti suomalaisten raha-asioita, möi matkalippuja Suomeen jne. Pastori Mäkinen lähti 

oppaakseni kaupungille ja kun ajaa jyristelimme maanalaisella Subweijssä, hän kertoili, ettei 

ollut käynyt pariinkymmeneen vuoteen Suomessa. Hän muisteli lapsuuskotiaan ja höristin 

korviani, kun hän mainitsi olevansa kotoisin Kuhmoisten Pihlajakoskelta, joka seutu minul-

lekin on tuttua. Kysyin, muistaako hän sattumalta Koskela-nimistä taloa. ”Tottakai muistan. 

Minun syntymäkotinihan on aivan siinä lähellä. Niihin aikoihin, kun lähdin Suomesta, Koske-

laan jäi nuori leski ja olen jostakin kuullut, että hän joutui naimisiin johonkin Jämsän puo-

leen.” Tähän jatkoin, että minä sattumalta voisin kertoa hänestä vaikka kuinka paljon, sillä 

hän on ollut minun äitipuolenani 20 vuotta. Ihmettelimme, että maailma on sentään pieni.

Matkalle lähtiessä pastori pyysi minua viemään häneltä Suomeen setelirahaa, jota 

hänelle oli kertynyt noin 65.000 markkaa. Pankit Ameriikassa eivät halunneet sitä millään 

ottaa vastaan. Markka vuonna 1928 oli samanarvoinen kuin tämän päivän markka, joten 

kuljetettava summa oli huomattava. Hän antoi tuon sinetöidyn setelikäärön huolettomasti 

ja minäkin sanoin, että kyllä se varmasti perille menee, jos minä itsekin. Laivassa ja hotel-

leissa annoin paketin aina kassakaappiin säilytettäväksi kuittia vastaan.

Tämä sama pastori Kalle Mäkinen oli 1930- luvun alussa muutaman vuoden Keuruulla. 

Kun tapasin hänet tuolla kankaalla, kysyin, kuinka hän saattoi olla niin huoleton, ettei otta-

nut edes kuittia siitä rahapaketista, eikä tutkinut passiani jne. Pastori Mäkinen vastasi: ”No, 

mitä minä olisin sillä kuitilla tehnyt, jos te olisitte niiden rahojen kanssa painunut vaikka 

Suureen Länteen. Mistä minä sitten olisin teitä kysynyt. Minun ammatissani oppii tunte-

maan hyvin ihmisiä.”

New Yorkista lähdin paluumatkalle joulujen välipäivinä Majestic- laivalla. Se oli silloin 

maailman suurin laiva (ent. saks. Bismarck). Uudenvuodenyötä valvottiin laivan ravinto-

lasalissa ja jouduin sattumalta hauskan huomion kohteeksi. Siellä arvottiin matkustajien 

kesken topattu, koristeellinen n. 50 cm:n korkuinen valkoinen karhu. Mitenkä se (Luckybear) 

sattuikin arvonnassa juuri minulle. Silloin minua tultiin onnittelemaan ja vetämään mukaan 

vaikka mihin pöytään. Poseerasin aikani karhu kainalossa salissa ja joka pöytään olin 

tervetullut. Luikin kuitenkin karhuineni pian omaan hyttiini. Vaikka karhu oli vähän hankala 

matkatavara, toin sen Keuruulle. Yksi tyttö vei sen kerran minulta, lupasi tuoda takaisin, 

mutta ei tuonutkaan. Kunpa minä sen tytön vielä tapaisin!
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Laivan ruokasalissa oli matkustajilla pitkissä pöydissä aina sama paikka. Vastapää-

täni istui tumma, mustatukkainen mies, jota ilman muuta luulin italialaiseksi, koska heitä 

matkustajina oli valtaosa. Olimme kumpikin vähäpuheisia ja kummankin englanninkieli sujui 

heikosti. Keskustelumme rajoittui melkeinpä siihen, kun toinen sanoi: ”Very nice weather to 

day.” Tähän toinen: ”Yes, I see.” Jatkoa ei tahtonut tulla.

Kun me päivittäin kolme kertaa kuuden päivän aikana tapasimme ja olimme viimeisellä 

aterialla, laivan jo lipuessa Southamptonin satamaan, yritimme jotenkin kysyä toisiltam-

me, mihinkä matka nyt jatkuu. Vastapään toveri selitti, että hän matkustaa Hullin kautta 

Suomeen ja että hän on sieltä kotoisin. Silloin minä pamautin: ”Puhutteko sitten suomea?” 

Toinen vastasi, ettei hän paljon muuta osaakaan. ”Mistä päin Suomea te sitten olette?” hän 

kysyi minulta. Sanoin olevani Keuruulta. ”No, siitä minäkin olen läheltä.” Hän oli Pihlajave-

deltä. 

Tämä pikku juttu ei ole yhtään väritetty. Näin voi käydä, että kummankaan päähän ei 

välähtänyt yksinkertainen ajatus ryhtyä kyselemään tarkemmin toisen syntyperästä. Mi-

näkin ehkä näytin hänen silmissään etelämaalaiselta, kun tukka oli musta ja vahva. Nythän 

minunkin sitten on täytynyt se värjäyttää, kun vaalea on kovasti muodissa.

Kotiin matkustin sitten Lontoon ja Pariisin kautta. Hampurissa ja Lyypekissä möin 

Keuruun ja Koskenpään tervaa. Kotiin tullessa oli hauska ja yllättävä kohtaus. Astuessani 

odottamatta sisään olivat tehtaan mestari ja konttoristi avanneet minun kotiviinipulloni ja 

nämä kaksi Koskenpään kunnon miestä olivat parhaillaan sitä kittaamassa. He ihmetteli-

vät, että eikös minun pitänyt tulla vasta keväällä. Minäkin yhdyin joukkoon ja aloin kertoa 

Ameriikan matkasta. Siihen aikaan meidän pienen liikkeen väki (10) oli vähän kuin samaa 

perhekuntaa.

Isäni, joka oli minut matkalle lähettänyt, soitti ja pyysi, että tulisin kertomaan matkas-

tani ja tekemään samalla tilin niistä huopasista ja matkakuluista. Sanoin hänelle leikillisesti, 

että ei se matka ollut samanlainen kuin Jukolan Simeonin ja Eeron, mutta melkeinpä ”Se 

meni, mitä huopasilla tuli.” Isäni vaati aina tarkat tilit matkoista. Kun sitten annoin hänelle 

sievän nipun tilauksia tervasta ja huopasista vielä seuraavankin talven toimitukseen, hän 

sanoi tähän tyyliin: ”Tehdään se tili nyt vaikka toisella kerralla. Se on pääasia, että tulit siel-

tä hyvin pois, minä vähän jännäsin.” Ja sitten se tili niistä matkakuluista taisi lopulta jäädä 

kokonaan tekemättä.
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Huttulan 
tervatehdas, 
joka paloi 
7.7.1937. 
Kuva: Tapani 
Ampiala
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Keuruun Terva Oy 
perustetaan

”Minkä teet, tee se tervan kanssa.” 
”Jos viina, sauna ja terva ei auta, niin tauti on kuolemaksi.”

 Nämä sananparret ovat käytössä vielä nykyäänkin.

Etelä-Suomesta kotoisin oleva asemapäällikkö Eemil Granfelt perusti Melonlah-
den rannalle sahan. Toimittuaan muutaman vuoden saha lopetti toimintansa vuon-
na 1906.

Vuonna 1907 perustettiin samalle paikalle Keuruun Tärpätti- ja Tervateollisuus 
Oy:n tervatehdas. Tehtaan perustajia olivat K.A.Linqvist, Selim Vuorinen, K.F.Jukola, 
L.Ampiala sekä eräät muut Keuruun maanviljelijät. Tehdas oli toiminnassa vuoteen 
1923 asti. Keuruulla oli muitakin tervatehtaita. Vuonna 1919 rakennettiin yhteinen 
keskustislaamo, joka toimi myöhemmin meijerinä.

Vuonna 1926 nuori diplomi-insinööri Niilo Vuolle-Apiala perusti Keuruun Terva 
Oy:n,  (jäljenpänä ”Terva”), jota ennen hän oli ostanut yhtiölle edellä mainitun ter-
vatehtaan ja toiminta käynnistyi uudelleen. Tästä alkoi Keuruun Terva Oy:n tari-
na. Niilon johdolla laitoksesta kehittyi maakunnan suurin ja pitkäaikaisin alan yri-
tys.Parhaimmillaan se työllisti n. 50 henkilöä, ollen näin paikkakunnan suurimpia 
työnantajia. Toiminta jatkui aina vuoden 1975 lopulle saakka, jollon se päättyi Nii-
lon kuoltua 20.10.1975.

Nykyään monet uudet kyllästysaineet ovat syrjäyttäneet vanhan tutun tervan, 
mutta on tervalla vieläkin sijansa: puuveneet ja -laivat, kirkot ja niiden paanuka-
tot, hirsihuvilat ja -aitat yms. Erikokoisia tervatehtaita toimiikin edelleen eri puolil-
la maata.
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Tehtaan yhteyteen perustettiin myös v. 1957 lastuvillalevytehdas, joka käytti puu-
ta uudella tavalla puristamalla puulastua sementin kanssa eri paksuisiksi rakennus-
levyiksi. Tuote sai nimekseen KEURU-levy. Levyä käytettiin lämpö- ja äänieristee-
nä. KEURU-levyn syrjäyttivät nykyisin käytettävät materiaalit. Tervan ja levyn val-
mistuksen loputtua 1960-luvun puolivälissä jatkui toiminta puutavaran jalostuksen 
muodossa.Perustettiin liimapalkkitehdas, josta lisää jäljempänä.

Yhtiöllä oli myös tervatehtaat Pylkönmäellä Paajalan kylässä, sekä muutama pie-
nempi tehdas, Multian Tarhapäällä, Huttulassa ja Haapamäellä. Sahatavarat tuotti 
v. 1947 perustettu saha Petäjävedellä. Saha toimi vuoteen 1969. Keuruulla oli toi-
minnassa myös höyläämö, jossa tuotettiin höylätavaraa omiin tarpeisiin ja myyntiin 
lähes koko yhtiön toiminnan ajan. Siellä valmistettiin mm. parketteja. Sotien aikana 
valmistettiin ammuslaatikoita ym.puolustusvoimille. Punatiilistä rakennusta kutsut-
tiin nimellä ”parketti”. Osa tästä rakennuksesta on vieläkin jäljellä.
         

   

”Parketti” vuonna 2016.



2322



24



2524



26

Keuruun Terva Oy:n käytössä olleita lomakkeita, 
kirjekuoria, mainoksia ym.
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> Keuru-Pihlajavesi-Multia-
lehti 4.7.1928

> Keuru-Pihlajavesi-Multia-
lehti 20.6.1928
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< Keuru-Pihlajavesi-Multia-lehti 
31.5.1930
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Keuruun Terva Oy valmisti aikoinaan myös kilpahiihtäjille tarpeellista suksitervaa.

Tärpättipullo. Tervakanisteri.
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Muutettuaan Keuruulle 
Niilo asettui asumaan 
ostamaansa Raivio-
nimiseen taloon. Perheen 
hän perusti 1930-luvun 
puolivälissä mentyään 
naimisiin myös Kosken-
päältä kotoisin olleen 
Aune Rahikkalan kanssa. 
Lapsia on viisi: Sirkka (s. 
1936), Antti (s. 1938), Elina 
(s. 1941), Ali (s. 1949) ja 
Tuomas (s. 1956).

Niilo Vuolle-Apialan perheen talo Raivio Keuruulla. Talo on purettu 1980-luvulla.
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”Tulen Herpmannin poikien 

patsaalta päin.

Suuren, synkän savun männikön 

takaa näin.

Niinkuin yön pimeys 

se torneista nousi.

Tärpätti lemusi, 

petäjät savussa sousi.

Arvasin kohta: 

Niilo Apiala siellä tervaa keittää

ja maailman savuun peittää.”

Einari Vuorela

Tervatehdas mainitaan oheisessa 
Einari Vuorelan kirjoittamassa runossa 
keuruulaisista yrittäjistä; 
Runoa ja kauppapolitiikkaa 3.6.1930. 
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Keuruun Terva Oy:n tehdas Keuruulla 1930. Vasemmalta: A. Sievänen, O. Salonen, J. Vesterlin, V. Korpi-
nen, T. Hokkanen, N. Vuolle-Apiala, O. Laakso, E. Suni, V. Nieminen, E. Rauhala ja P. Korpinen. Hevosen 
nimi oli ”Lappi” ja koiran ”Lady”. 



Leike Keski-Suomen Suojeluskuntalainen -lehdestä 1.11.1939.
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Sota-aika

Talvisodan alettua 30. 11. 1939, oli myös Niilolla edessä lähtö rintamalle. 
Kotirintaman miehet ja naiset jäivät tekemään tervaa, 
jota tarvittiin paljon jo pelkästään Puolustusvoimille. 

Talvisodan Niilo palveli hyökkäysvaunumiinalataamon johtajana Helylän kylässä lä-
hellä Sortavalaa. Hänet ylennettiin vänrikiksi 28.8.1940.

Jatkosodan ajan Niilo toimi 11. Pioneerivarastokompanian päällikkönä. Komp-
pania perusti II Armeijakunnan Pioneerikenttämakasiinin. 
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Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan ritarimerkki.
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Niilo palkittiin jatkosotaan osallistumisesta Pioneeriristillä.



Majuri evp. Tapio Paappasen Suur-Keuruun Sanomiin 
kirjoittama artikkeli keuruulaisesta miinaosaamisesta.

Keuruulta talvisotaan miinaosaamista
TAPIO PAAPPANEN

Talvisotaa oli käyty viikon päivät, kun valtakuntaan ryhdyttiin perustamaan hyök-

käysvaunumiinalataamoja. Tähän organisaatioon tuli mukaan keuruulainen diplomi- 

insinööri Niilo Vuolle-Apiala, joka sai tehtäväkseen ryhtyä johtamaan Sortavalan 

läheisyyteen perustettua Helylän lataamoa. Se sijaitsi Helylä Oy:n tiloissa.

Talvisodassa Suomella oli vähän sotamateriaalia ja osa siitäkin oli vanhentunutta. 

Materiaaliasioista oli käyty ennen sotaa poliittista keskustelua, jonka sävy päätyi lä-

hes poikkeuksetta toteamukseen – minkä takia sotamateriaaliin pitäisi laittaa rahaa, 

koska eihän sotaa tule. Tällä ajattelumallilla oli kohtalokkaat seuraukset. Valtakunta 

joutui käymään sotaa valmistautumattomana ja ilman asianmukaista sotamateriaa-

lia. Materiaalin puute pioneeriaselajissa merkitsi sitä, että Suomella oli tehdasvalmis-

teista hyökkäysvaunumiinaa m/36 varastoituna 5000 kpl. Se päätettiin jakaa niin, 

että Karjalan Kannaksen joukkojen käyttöön tuli 4825 kpl ja Laatokan Karjalassa 

taistelleelle IV Armeijakunnalle jäi 175 kpl. Tämän jälkeen varastot olivat tyhjät pans-

sareiden torjuntaan soveltuvista miinoista. 

Joulukuun 6. tai 7. päivänä 1939 kauppa- ja teollisuusministeri Väinö Kotilainen 

kutsui luokseen asesuunnittelukunnan toimistopäällikkö everstiluutnantti A.E. Saloran-

nan. Ministeri totesi, että hyökkäysvaunumiinatilanne oli hälyttävän huono. Kotilainen 

tiedusteli Salorannalta, että voitaisiinko saada hyökkäysvaunumiina m/S- 39:ää nope-

aan sarjatuotantoon. Evl Saloranta oli suunnitellut tämän puulaatikkomiinan. 

Puolustusministeri Juho Niukkanen hyväksyi joulukuussa Salorannan esityksen 

ja ministeriön hyökkäysvaunumiinatoimisto oikeutettiin perustamaan tarpeellinen 

määrä hyökkäysvaunumiinalataamoita. Varoja hankkeeseen varattiin sen aikaista 

rahaa 1 000 000 markkaa.

Lataamoissa puulaatikot täytettiin kloraattijauheen ja hartsin sekoitteisella räjäh-

dysaineella. Lataamot käyttivät räjähdysainetta päivittäin 12 tonnia ja sodan aikana 

yhteensä yli 450 tonnia. Miinoja valmistui maaliskuun 13.päivään 1940 mennessä 

40



yhteensä 1 33 000 kpl. Laatamot onnistuivat myös valmistamaan kipeästi kaivattuja 

iskusytyttimiä, joita käytettiin tuotannossa olleiden miinojen sytyttiminä.

Lisäksi rintamalla olevat joukot käyttivät sytytintä erilaisten panosten laukaise-

miseen. Iskusytytintä valmistettiin maaliskuun 13. päivään mennessä 175 000 kpl. 

Lataamot valmistivat sodan aikana myös erilaisia latumiinoja, jäänräjäytyspanoksia 

ja putkimiinoja. Ne olivat yksinkertaisia räjähdysaineella täytettyjä rautaputkenpät-

kiä, ja niitä valmistui 7 000 kpl.
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Hyökkäysvaunumiina m/S-39, pai-
no 6,5-7,5 kg, r-ainetta 3,0-3,8 kg.
Kuva: Sotamuseo

Putkiansan tekovaihe. Kuva: Sotamuseo

Talvisodan miina-
lataamoissa val-
mistetetut hyök-
käysvaunumiinat 
purettiin Päämajan 
pioneeriosasto II:n 
lajitteluvarikolla, 
joka sijaitsi vuosina
1941-1942 Pieksä-
mäen lähellä Nik-
kari lassa.
Kuva: Sotamuseo
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Keuruun Terva osallistui myös omalla panoksellaan Kansanapu-keräykseen.
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Kokemusten keräämistä
Vuoden 1940 huhtikuussa Niilo Vuolle-Apiala sai tehtävän koota kertomukseksi 
maavoimien pioneeriupseerien sotakokemuksia hyökkäysvaunumiinatoimiston alaan 
kuuluvista välineistä. Hänen piti haastatella lukuisa määrä eritasoisissa tehtävissä toi-
mineita pioneeriupseereita ja -aliupseereita. Joukkoon mahtui armeijakuntien ja divi-
sioonien pioneerikomentajia, komppanian päälliköitä ja joukkueenjohtajia sekä ryh-
mänjohtaja. Tehtävä edellytti henkilökohtaista tapaamista. Sotakokemuksista ei saa-
nut keskustella puhelimitse. Raportti piti toimittaa maavoimien pioneerikomentaja 
eversti Vainiolle. Seuraavassa muutama poiminta henkilöiden kertomista kokemuk-
sista hyökkäysvaunumiina m/S-39:stä.

Majuri Matti Oinonen, IV Armeijakunnan pioneerikomentaja Laatokan Karjalas-
sa piti hyökkäysvaunumiina m/S-39:ää riittävän tehokkaana vaurioittamaan vaunua. 
Hän toivoi miinaan laitetta, jolla sen olisi saanut ankkuroitua lisäpanoksen kanssa 
maahan niin, ettei sitä voitaisi poistaa.

Luutnantti Osmo Yli-Jama 34. Pioneerikomppanian päällikkö joutui käyttämään 
miinoja paljon. Laatikkomiinat olivat helpompia kuljettaa ja liikutella kuin rauta-
kuoriset miinat. Jos havaittiin, että laatikkomiinan räjähdysteho ei ollut riittävä, niin 
miinakuopan pohjalle pantiin 1 kg:n trotyylikappale, jolloin teho lisääntyi huomat-
tavasti.

Talvisotaa kokonaisuutena on pidetty ihmeenä. Samalla tavoin voidaan todeta so-
dan aikana valmistetuista ”miinakyhäelmistä”. Niilläkin pystyttiin aiheuttamaan vi-
holliselle ihmeellisen paljon tappioita. Kovat pakkaset ja lumiolosuhteet aiheuttivat 
tosin hv-miina m/S-39:ssä tilanteita, että miina jäätyi ” yhdeksi klimpiksi ” niin, et-
tei se lauennut. Onnettomuuksiakin sattui. Pioneerijoukoille tuli miinojen asennus-
vaiheessa tappioita varsinkin silloin, kun miinojen sytyttimiä ”herkistettiin”. Useita 
miinoja laukesi sotilaiden käsiin. 
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Hiilimurskaamon edessä työntekijät Onni Haapala (vas.) sekä Elias Lahtinen (luvussa mainitun 
Kaj Lahtisen isä) Kuva: Kaj Lahtinen
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Hiilimurskaamon palo 
keväällä v. 1941

Toukokuun 29. päivä vuonna 1941 tapahtui Tervalla traaginen onnettomuus, jossa 
neljä nuorta keuruulaisnaista menehtyi. Melonlahden rannassa oleva hiilimurskaamo 
paloi räjähdysmäisesti traagisin seurauksin. Tuolloin 16-vuotias Kaj Lahtinen, (Ter-
valla töissä jo ennen jatkosotaa) joutui silminnäkijäksi ja todistajaksi tapahtumalle, 
joka järkytti koko paikkakuntaa.

Kirjoittaja haastatteli Lahtista, joka muisti tapahtuman hyvin: 

”Olin Tervalle menossa n. 400 metrin päässä hiilimyllystä, kun kuulin kovan räjähdyk-
sen, jonka seurauksena syntyi suunnaton tulipalo. Tuli tuhosi rannassa olleen lautaraken-
teisen myllyn yhdessä humauksessa. Siinä seisoin järkyttyneenä paikallani, tietäen, että ra-
kennuksessa oli ihmisiä, enkä voinut tehdä mitään, muistelee Lahtinen. Rakennus sijaitsi 
paikassa, jota kutsuttiin rimahelvetiksi.

Tapahtuma tutkittiin tarkkaan, eikä sabotaasinkaan mahdollisuutta voitu aluksi sul-
kea pois, oltiinhan sodan kynnyksellä ja elettiin muutenkin raskaita aikoja. Tutki-
mukset osoittivat kuitenkin palon onnettomuudeksi. Myllyltä jauhettu hiili siirret-
tiin rullavaunurataa pitkin varastolle. Onnettomuuspäivänä tyhjä rullavaunu karka-
si varastolta ja tuli vauhdilla mäkeä alas törmäten myllyllä olleeseen toppariin. Kun 
vaunun rautapyörä noustuaan ylös iskeytyi takaisin kiskoihin, löi se kipinän. Muuta 
ei tarvittu, kun rakennuksessa oli runsaasti herkästi syttyvää hiilipölyä.

Pienempiä tulipaloja sattui myöhemminkin. Palo tuhosi osan tervatehtaasta 
10.7.1954. Tervatehtaasta paloi jälleen osa 30.10.1971. Tervan liimapalkkitehtaan 
tuhosi tulipalo 22.11.1973, eikä sitä rakennettu enää uudelleen. Palkkituotanto jat-
kui kuitenkin lähes keskeytyksettä muissa tiloissa.
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Kuvissa kuljettaja Paavo Etelä, apumies Esko Kaukonen, vuosi 1942. 
Kuvat: Pekka Kaukonen
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Jatkosota alkaa
Oli kesäkuu 1941 ja edessä jälleen lähtö sotaan, nyt jo kolmatta kertaa. Jatkosodan 
Niilo palveli Pioneerivarastokomppanian päällikkönä ja ylennettiin insinööriluut-
nantiksi 19.9.1941.

Tervalla oli sodan alkaessa mm. kaksi kuorma-autoa, joista toinen luovutettiin 
Puolustusvoimien käyttöön, kuten sodan alkaessa oli käytäntö. Kaikki siviiliajoneu-
vot, joita ei kotirintamalla välttämättä tarvittu, luovutettiin Puolustusvoimille kul-
jetuskapasiteetin lisäämiseksi. Toinen ajoneuvo tarvittiin tervaksien ajoon.

Pääesikunta oli vaatinut tervantuotannon pitämistä käynnissä koska tervaa tar-
vittiin runsaasti myös Puolustusvoimille. Keuruulainen kuorma-autoilija Toivo Kes-
kinen kertoi kirjoittajalle muistavansa hyvin: ”Kun me Vanhasen Laurin kanssa läh-
dettiin Terva-Niilon voortilla sotaan”.

Niilo Karhumäen asemalla jatkosodan aikana.
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Kuorma-autoja Itä-Karjalassa. Kuvan henkilöt: oikealta Lauri Vanhanen, Toivo Keskinen, lavalla kes-
kellä Leevi Syrjänen. Kaksi muuta tuntemattomia. Autot ovat mallia Ford 098T ”Hävittäjiä”, vuosimal-
lia 1940. Kuva. Ahti Vanhanen.

Laatokan Karjalassa jatkosodan aikana.
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”Oli kesäkuun alku 1941, kun olin tekemässä tervaskuormaa Koskenpään ja Pe-
täjäveden rajamailla. Läheisestä talosta, jossa oli puhelin, tultiin sanomaan, että on 
lähdettävä välittömästi Keuruulle ja piti ajaa suoraan ” Tervan monttuun”, jossa saat 
tarkemmat ohjeet. Siellä olikin Niilo jo odottamassa sotilaspuvussa. Keuruulle ajel-
lessa arvasin kyllä, mistä on kyse, koska sitä jo tiedettiin odottaa. Kyseessä oli tietys-
ti liikekannallepano. Niilo käski minun ajaa kotini kautta, josta piti ottaa reppuun 
mukaan vaatteita ja ruokaa. Sitten otat mukaan Vanhasen Laurin ja ajatte Jyväsky-
lään rautatieasemalle, sieltä tulee tavaraa kyytiin ja uudet ohjeet.”

Niilo kertoi saaneensa jo omankin käskynsä, ja lähtevänsä vielä sama päivän aika-
na oman joukkonsa perustamispaikalle. Jyväskylässä autoon lastattiin tavaraa, mm. 
piikkilankaa, työkaluja ja miehiä ja käskettiin ajaa Pieksämäelle, jossa kuljetuskolon-
na koottiin. Kuorma-autoja oli n. kuutisenkymmentä, kun lähdettiin ajamaan kohti 
Karjalan kannasta. Matkalta tuli kyytiin lisää miehiä ja toisia jäi pois, kuka oli mää-
rätty minnekin. Autoja käytettiin samalla henkilökuljetuksiin.

”Ajettiin yhtä kyytiä n. puolitoista vuorokautta. Välillä tankattiin ja ajettiin Lau-
rin kanssa vuorotellen, kun toinen yritti nukkua. Ei siitä nukkumisesta kyllä mi-
tään tullut, oli se semmoista rynkytystä, huonot tiet kun oli. Viimein päästiin peril-
le ja auto käskettiin ajaa heti ilmasuojaan. Topista tehtiin panssarivaununkuljettaja.”

Sinne jäi ”voorti” Karjalan korpeen, enkä sitä enää sen koomin nähnyt, joku muu 
sitä sitten varmaan ajoi, ehkä Lauri. Eikä ollut Niilo myöhemminkään autonsa pe-
rään kysellyt, oli kuulemma tuumannut, että ”Henry tekee uusia”.



50



Sodan jälkeen

Sodan päätyttyä ryhtyi Niilo 
edelleen kehittämään perustamaansa yhtiötä. 

Perustettiin tervatehdas Pylkönmäelle Paajalan kylään, sekä tehdas Haapamäelle, 
sekä joitain pienempiä yksiköitä täydentämään tuotantoa. Huttulassakin toimi jo 
1930- luvulla perustettu tervetehdas, joka kuitenkin paloi 7.7.1937. Muistona noil-
ta ajoilta on tienviitta Huttulassa, Tervatehtaanpolku.

Toiminta laajeni yhä enenevässä määrin puunjalostukseen. Petäjävedelle perustet-
tiin saha, joka toimi 1960-luvun lopulle. Vähitellen tuotantoa ryhdyttiin keskittä-
mään Keuruulle. Paajalan tehdas lopetti toimintansa 1960-luvun puolivälissä. Haa-
pamäen tehdas oli lopetettu jo aiemmin.
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Kuva vanhan konttorin kahvihuoneesta. Vasemmalta: Veikko Tikkala, Vuokko Virtanen, 
Anja Järvinen, Maija-Liisa Mäkinen, Leena Alamäki, Anneli Kivikko, Antti Vuolle-Apiala 
ja Niilo Vuolle-Apiala.

Konttoristi Anna Ilmonen
Kuva: Leena Alamäki



54

Kuva yllä. Leena Mäkinen nyk. Alamäki, Maija Mä-
kinen ja Anja Järivinen ”Vanhalla” konttorilla. Kuvat: 
Mailis Pykälämäki
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Mailis Tamminen nyk. Pykälämäki.
Kuvat: Mailis Pykälämäki
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Ansiomerkkejä pitkäaikaisille työntekijöille on juuri jaettu.

Kuvia Tervan pikkujouluista 60-luvun tapaan.
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Tervan työntekijöitä 12.4.1953. Kuva: Erkki Nevala
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Tervan 30-vuotisjuhla 31.8.1956. Alarivi vasemmalta: perheen koira ”Kille”, Kustaa Vuolle-Apiala, Niilo 
Vuolle-Apiala, Herman Virtanen, Klaus Virtanen, Otto Laaksonen. Toinen rivi: toinen vasemmalta Elina 
Vuolle-Apiala, Sirkka Vuolle-Apiala, Anna Ilmonen, Rinikka ?. Seitsemäs vasemmalta: Martti Itälä, Yrjö 
Riikonen ja Antti Vuolle-Apiala. Kolmas rivi: vasemmalta Tauno Manninen, Klaus Koivikko. Neljäs va-
semmalta Veikko Tikkala, kuudes vasemmalta Lauri Tartia. Yhdeksäs Keijo Jääskeläinen, Turtiainen ?, 
Martti Koivikko ja oikealla Oskar Salonen. Takarivi: vasemmalta Aarne Hämäläinen, kuudes Olli Rinne, 
seitsemäs Arvi Mäkinen. Kuva: Ali Vuolle-Apiala

Aarne Hämäläinen Petäjäveden sahan konttorin edessä. Auto Fordson 10 CT
Kuva: Seppo Hämäläinen
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Petäjäveden sahan työntekijöitä tukkikasan päällä. Konttorimies Kalevi Koskinen, metsätyönohjaaja 
Pauli Sulkula ja sahanjohtaja Martti Nurmi.

Petäjäveden sahan konttorirakennus 1965.
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Petäjäveden sahan työntekijöitä lentopallo-ottelussa Martti Nurmi, Eeva-Liisa ja Esko Helin, sekä Aila 
Liimatainen.

Unto Nevala ja Ford 
Taunus 17M-G2 Petäjä-
veden sahalla 1960-lu-
vun alkupuolella. 
Kuva: Erkki Nevala
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Maija-Liisa Mäkinen, Leena 
Alamäki, Aarne Hämäläinen 
ja Anja Järvinen.
Kuva: Leena Alamäki

Aarne Hämäläinen ja Koskenpääläinen Otto Koskinen, sekä Volvo 444. Kuva: Seppo Hämäläinen
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Ford Trader ”Raateri” lautakuormassa Petäjävedellä. Kuljettaja tuntematon.

Ford Thames ”Temp-
si”. Matti Perttula 
viemässä tynnyri-
kuormaa Pylkönmäen 
Paajalaan 50-luvulla
Kuva: Mikko Perttula
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Bedford, ”Petteri”.

Ford Köln, ”Kölnin 
voorti” 50-luvun 
puolivälissä. Kopis-
sa Lauri Tartia.
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Levytehtaan työntekijöitä. Kuvasta 
tunnistettu Kalle Ränttilä (toinen vas.), 
Uutto Nevala (keskellä), Martti Kaa-
renoja (toinen oik.) Kuva: Erkki Nevala

Pajan rannassa pyykkituvan laiturilla
Vasemmalta: Erkki Koivikko, Jorma 
Raivio, Heikki Koivunen ja Erkki Nevala. 
Kuva: Erkki Nevala
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Oskar Salonen (s. 18.5.1889, k. 4.11.1957.) 
tekemässä ”kantopommia”.  
Kuva: Asko Salonen
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Liimapalkin kuljetusta valmistellaan. Vasemmalta: Niilo Järvinen, Mikko Perttula, 
Toivo Nelimarkka (selin) ja Antti Koto. Kuva: Antti Koto

Kuva: Mikko Perttula

Kuva: Mikko Perttula
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Muu toiminta

Vapaa aikanaan Niilo osallistui monenlaisiin harrastuksiin ja 
luottamustehtäviin, ollen monella tapaa mukana 

paikkakunnan kehittämisessä.

Monenlaisia ”virkoja” paikallisissa yhteisöissä alkoi kertyä tasaiseen tahtiin. Toiminta 
toi tervetullutta vaihtelua omaan työhön, sekä antoi erinomaisen tilaisuuden tutus-
tua keuruulaisiin. Ystäväpiiri alkoikin nopeasti laajeta. Kunnallispolitiikkaan hän ei 
lähtenyt mukaan, vaikka useasti ehdolle pyydettiinkin. Kirkkovaltuustossa hän kui-
tenkin oli jäsenenä. 

Hevoset olivat joka tapauksessa harrastuksena ykköstilalla. Kotona Verkkalas-
sa opittu hevosten käsittelytaito kehittyi entisestään omien hevosten myötä. Tallis-
sa oli työhevosia ja juoksijatammoja, joita Niilo itse ohjasti ravikilpailuissa. Pitkäai-
kaisena ja päätoimisena hevoshoitajana toimi Veikko Tikkala, joka myös ajoi kilpaa. 
Hevosharrastus ja -kasvatus toi myös jäsenyden Keuruun Hevosystäväin seuran joh-
tokunnassa, sekä Keski-Suomen Hevosjalostusliiton ja Suomen Ravirenkaan johto-
kuntien jäsenyyden.
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Seinäjoella ravikilpailuissa kesällä 1963. Vasemmalta Aarne Kaarenoja, Unto Nevala, Toivo Nelimarkka 
ja Klaus Koivikko. Niilo keräsi usein mukaansa ravikilpailuihin Tervan ”hevosmiehiä”. Kuljettajana toimi 
monesti Unto Nevala ja Klaus Koivikko. Myös kirjoittaja pääsi usein mukaan.

Unto Nevala ja Ford Mercury vm. 1949. Kuva: Erkki Nevala
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Niilo oli myös urheilumies. Urheiluharrastus toi Keuruun Kisailijat ry:n puheen-
johtajuuden v. 1930 ja varapuheenjohtajuuden v. 1931. Myös toimitsijatehtäviin kil-
pailuissa hän osallistui innolla. 

Mieleenpainuva elämys oli myös vierailu Helsingin Olympialaisissa v. 1952. 
Olympialaisiin hän vie mukanaan työntekijöitään kustantaen heidän matkansa.

Kulttuuri kuului myös harrastuksiin. Niilo oli perustamassa Keurusselän Seuraa 
v. 1942 ja tuki myös sotaveteraanien työtä monin tavoin. 

Keuruun Yhteiskoulun perustamista oli hän tukemassa lahjoittamalla osan Suo-
jeluskunnalta ostamistaan osakkeista Yhteiskoulun kannastusyhdistykselle.

Kuten edeltä käy ilmi, oli Niilo ns. monessa mukana. Yritysmaailma oli kuiten-
kin hänen ominta aluettaan. Monet aloittelevat yrittäjät kävivätkin kysymässä neu-
voja yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa. Auliisti hän jakoikin neuvojaan ja 
kokemuksiaan omaa aikaansa säästämättä saadakseen uuden yrittäjän jaloilleen. Toi-
sin kuin nykyään, tuohon aikaan oli kaikesta itse otettava selvää, jolloin kokeneem-
pi yrittäjä oli suureksi avuksi.

Keuruun Sähkö Oy:n kehittämiseen Niilo osallistui toimimalla yhtiön johtokun-
nassa varajäsenenä v. 1933–39, johtokunnan varsinaisena jäsenenä 1940, ja johto-
kunnan puheenjohtajana vuodesta 1963 vuoteen 1972 saakka.
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Keuruun Kisailijoiden toimitsijat Keuruulla v. 1928. Niilo eturivissä vasemmalla. 
Kuva: Keuruun Kisailijoiden arkisto

Tervan työntekijöitä Hesingin Olympialaisissa v. 1952.
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Keskisuomalainen 6.10.1974. Kuvassa taustalla vasemmalta: Ville Palonen, Veikko Ilvesmäki, Heikki 
Mannisenmäki, Jorma Heikkinen, Sakari Vehviläinen, Voitto Permikangas
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Elinkeinoelämän tunnustuksena Niilo palkittiin Keskuskauppakamarin myöntämällä 
hopeisella asiomerkillä.
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Niilo 60 vuotta 15.11.1961.
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Keuruun Terva Oy:n 
toiminta päättyy

”Terva” elää sitkeästi Keuruulaisten puhekielessä, mm.: 
”Tervanmonttu”,”Tervanranta”, ”Oltiin töissä Tervalla”

Viimeisinä vuosina Niilon terveys alkoi heiketä, eikä hän enää osallistunut julkisiin 
tehtäviin, eikä muutoinkaan näyttäytynyt oman elinpiirinsä ulkopuolella, ellei työ 
sitä vaatinut.

Niilo menehtyi 74-vuotiaana Keuruulla vakavan sairauden jälkeen 20.10.1975 ja 
siunattiin haudan lepoon 1.11.1975 sukuhautaan Koskenpäälle.

Niilo jätti kuitenkin pysyvän jäljensä Keuruun katukuvaan. Tästä on osoitukse-
na hänen mukaansa  nimetty Niilontie, sekä tervatehtaasta muistuttavat Tervantie 
ja Tehtaantie sekä Tervatehtaanpolku Huttulassa ja Tervatie Petäjävedellä, jossa yh-
tiöllä oli saha. 

Tehtaan rakennukset ovat jo lähes täysin kadonneet. Jotain on silti vieläkin näh-
tävissä. Puurakenteinen tynnyrivarasto Tehtaantien varressa, nyt jo kylläkin puret-
tu sekä osa ”Parkettina” tunnetusta punatiilirakennuksesta Tervantien varressa. Teh-
taan paikalla on nykyisin liikuntapuisto.
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Tervan liikuntapuisto. Kuva: Keuruun kaupunki
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Ali Vuolle-Apiala

Keuruun tervatehtaan
historia

Keuruun Terva Oy
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Keuruun Terva Oy toimi Keuruulla monen vuosikymmenen ajan. 
Se on kokenut rauhanajan haasteet ja sodan ajan mukanaan tuo-
mat erityispiirteet. 

Tehdas antoi aikanaan leivän lukuisiin perheisiin ja oli Keuruun 
suurin työnantaja.
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