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Terijoella poltettu liiketalot ja kasarmialue –
Muuten paikkakunta on säästynyt
TK-rintamakirjeenvaihtaja Veikko Itkonen

”Tervetuloa Terijoelle” Värikkään suomalaisen matkai-
lumainoksen iskulause tervehti suomalaisia soti laita
eräässä talossa heidän tunkeutuessaan Rällälän
suunnasta Teri joel le. Sankat savupilvet nousivat paik-
kakunnan keskustasta taivaalle merkkinä siitä, että
ryssät suomalaisten lähetessä olivat jäl leen panneet
Stal inin hävityskäskyn täytäntöön. Joukkojemme saa-
vuttua Teri joen ”kaupungin” keskustaan, voiti in todeta,
että tuhot rajoittuivat ainoastaan paikkakunnan huo-
mattavimpiin l i iketaloihin. Muita rakennuksia eivät rys-
sät ehtineet sytyttää, vaikka polttopul loja ol ikin valmii-
na miltei jokaisessa talossa.

Teri joki val latti in talo talolta. Jokainen rakennus tutkit-
ti in ja puhdistetti in vihol l isista, joita ol i siel lä tääl lä yh-
teensä useampia kymmeniä. Tul ipalojen loimu oli ni in
voimakas, ettei sytytettyjen rakennusten pelastamisek-
si voitu enää tehdä mitään, mutta poikiemme nopean
toiminnan ansiosta saati in suurin osa paikkakunnan
rakennuksista pelastetuksi miltei täydessä kunnos-
saan. Niistäkin tavatti in lukuisasti miinoja, mutta puh-
distusryhmät saapuivat paikal le ja räjähdysaineet pois-
tetti in, ennen kuin vahinkoja ehti tapahtua. Sitten
voivatkin jo vihreänauhaiset TK-miehet vapautua ”ase-
palveluksestaan” ja ryhtyä tutkimaan paikkakunnan
nykyistä kuntoa sen jouduttua jäl leen suomalaisten kä-
si in.
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Liiketalot raunioina

Rällälän puolen miltei poikkeuksetta ehyet rakennuk-
set antoivat jo aavistaa, että Teri joki ei ole ainakaan
kovin pahasti kärsinyt ryssien isännyydestä ja taistelun
toivottomuuden herättämästä hävitysraivosta. Talo toi-
sensa vieressä kohosi vehmaiden puiden siimeksessä
ainakin ulkoisesti täysin ehyinä.

Rautatiesi l lan kohdalla näemme ensimmäiset tihutöi-
den jäl jet: Si lta on yritetty räjäyttää, mutta si inä on on-
nistuttu vain puolittain, si l lä panos on särkenyt ainoas-
taan osan maatuista. Nousemme ratavall i l le ja sieltä
näemme, että asemarakennus on edelleen paikal laan.

Viime sodan aikana se osittain vaurioitui, mutta talon
ympäri l lä olevat rakennustel ineet kertovat venäläisten
ainakin yrittäneen korjata ”kaupunkinsa” rautatiease-
maa.
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Alikäytävän takana kohoavat savupilvet taivaalle. Pää-
kadun varrel la palavat Kannaksen Osuusli ikkeen ko-
mea, uudenaikainen l i iketalo, Paavolaisen ja muiden
suurimpien l i ikkeiden kauppatalot. Varsinkin kivitalot
ovat ol leet ryssien vihan kohteina. Tulenl ieskat lyövät
ulos niiden ikkunoista, mutta seinät näyttävät jääneen

kaikista pystyyn. Paikkakunnan keskustassa olevat
puutalot ovat useimmat ehjiä, vaikkakin ikkunaruutuja
on rikkoutunut ja rikottu ja sisäl lä val l itsee kaikkial la
tuttu ryssäläinen saastaisuus ja sekamelska. Monissa
l i ikehuoneistoissa on jäl jel lä venäläisten kauppojen va-
rastoja. Ylipäänsä ne tuntuvat olevan halpaa rihkamaa
– mitään arvokkaampaa ei voi joukosta löytää.

Kirkko elokuvateatterina

Luteri laisen kirkon ympäri l lä oleva kaunis puisto on
muutettu huvittelupaikaksi. Käytävien reunamil le on is-
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tutettu kirkkaan punaisia kukkia ja ni iden keskelle kan-
nettu kirkuvan vihreitä penkkejä. Sankaripatsas on
poistettu eikä siitä näy lähistöl lä jälkeäkään.

I tse kirkosta on purettu torni, joten rakennuksen ulko-
näkö on huomattavasti muuttunut. Kirkon seinässä
olevat venäläiset kirjaimet kertovat, mil laisia tarkoitus-
periä temppeli on Kuusisen hall ituskaupungissa pal-
vel lut: Kino-Teatteri. Sisäl lä on alttarin ti lal la suuri val-
kokangas ja entisten penkkien paikal le on tuotu
tavall iset elokuvateatterin kääntyvät istuimet. Urkupar-
ven yläpuolel la si jaitsevassa konehuoneessa ovat ja-
lustat jäl jel lä, mutta elokuvakoneet on kuljetettu pois.
Muutamat fi lminpätkät sisältävät tyypil l isiä kohtauksia
venäläisestä elokuvataiteesta. Mainoksista päätel len
on kirkossa annettu näytäntöjä kolmasti i l lassa.
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Roomalais-katol inen kirkko on ulkonaisesti ehyt, joskin
melkoisesti ränsistynyt. Kreikkalais-katol isesta kirkosta
on purettu suurin torneista ja kupoolien kultaus peitetty
l ikaisen sinisel lä väri l lä. Kirkko on sisältä täydell isesti
tyhjennetty eikä niistäkään merkistä voi päätel lä, mihin
tarkoitukseen sitä on käytetty.

Kreikkalais-katol isen kirkon vastapäätä sijainnut suoje-
luskuntatalo on raunioina. Se lienee palanut jo vi ime
sodan aikana.

Hiekkaranta hyvässä kunnossa

Terijoen ylpeys, hiekkaranta, avautuu silmiemme
eteen tutussa, entisessä asussaan. Suomenlahden
aallot huuhtovat sen hienoa hietaa, joka levittäytyy
siistinä ja puhtaana rehevän metsän ja meren väli l lä.
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Rantakojutkin ovat hyvässä järjestyksessä jäl jel lä met-
sän reunassa samoin lottien myyntikoju hietikon kes-
kel lä. Liukurataa ei sen sijaan enää näy entisel lä pai-
kal laan.

Käymme vielä hotel l i Puistolassa ja Kasinon päära-
kennuksessa, jotka kumpikin ovat ulkonaisesti ehj iä.
Edell isessä ovat venäläiset ryhtyneet laajoihin korjaus-
töihin. Talon sisäl le on rakennettu lukuisia uusia seiniä,
lattioita on uusittu ja seiniä rapattu, mutta työ on vielä
jäänyt kesken.

Stalinia sorretaan

Urheilukenttä laululavoineen on ollut ryssien ulkoilma-
teatterina. Keskelle kenttää on rakennettu jonkinlainen
”karsina”, johon on sijoitettu penkit istuimiksi noin pari l-
le sadalle henkilöl le. Laululava on maalattu räikeän
punaiseksi ja koristettu asiaankuuluvi l la sirpi l lä ja va-
saral la. Näyttämöllä on kulissien jätteitä ja sen molem-
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min puolin suurikokoiset taulut, joihin on tekstattu Leni-
nin ja Stal inin iskulauseita. Ihmetystä herätti , että Stal i-
nin nimen päälle ol i toisessa taulussa töhritty valkoista
maalia. Kun sen sijaan Leninin nimi ol i saanut ol la pai-
kal laan.

Urheilukentän takana rannalla olevat rakennukset ovat
kaikki säi lyneet ehjinä. Onpa niissä useassa jäl jel lä joi-
takin huonekalujakin. Eräässä rakennuksessa oli rys-
sien asevarasto monine uusine pienoiskivääreineen ja
lukuisine valopistool ipanoksineen.

Uintia kranaattisateessa

Terijoel la kuuluu i lman muuta asiaan uinti Suomenlah-
den aalloissa hiekkarannan äärel lä. Emme nytkään
halua jättää ti laisuutta käyttämättä, vaan palaamme
rannalle, ri isuudumme ja heittäydymme suolaisen ve-
den sylei lyyn, joka tuntuu oudolta Laatokan makean
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veden maininkeja ja edell istä uimapaikkaamme muis-
tel lessa. Tunnemme elävämme jonkinlaista tämän so-
dan historial l ista hetkeä – suomalaiset soti laat uimas-
sa Teri joen rannalla - kun mereltä käsin äkkiä alkaa
taas saapua ilkeästi ul isevia kranaatteja, jotka lähellä
rantaa meren yläpuolel la tuntuvat rähähtävän uuden
kerran. Ryssät käyttävät nähtävästi jatkopanoksia am-
pumamatkan pidentämiseksi. Räjähdykset seuraavat
toisiaan, i lmassa ulisee ja viheltää, kranaatit lentävät
päittemme yli ja iskeytyvät ankaral la räjähdyksellä
maahan lähellämme, Teri joki tuntuu vapisevan, ikkunat
hel isevät taloissa ja l intujen viserrys vaikenee.
Nousemme vedestä, pukeudumme ja lähdemme taas
jatkamaan matkaamme kranaattien yhäti jyl istessä
ympäri l lämme.

Kasarmialue raunioina

Oll inpään talot ovat suureksi osaksi palaneet – toden-
näköisesti jo vi ime sodan aikana. Käkösenpää on sen
sijaan melkoisen ehyt, samoin Tyrisevän suunnassa
näkyvät talot. Kasarmialue tuhoutui jo Talvisodan aika-
na. Koko laaja alue on nyt rauniokasana, jonka keskel-
lä seisovat valkeat l ipputangot tyhj inä. Siniristi l ippua ei
vielä ole niihin ehditty nostaa, si l lä paikkakunnan ym-
päristössä ja keskustassakin taistelut jatkuvat.

Komea uusi soti lassairaala palaa sisältä, mutta ulko-
seinät ovat täysin ehyet. Soti laskoti on samoin i lmil ie-
keissä, mutta sen vieressä oleva entinen soittokunnan
asuintalo on säilynyt ehyenä.
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Katujen nimet venäläisiä

Huolimatta si itä, että Teri joen ”kaupunki” on ollut
Kuusisen marionettihal l ituksen tyyssijana, kaikki katu-
jen risteyksissä olevat nimiki lvet ovat yksinomaan ve-
näjänkiel isiä. Kuusisen ”karjalais-suomalainen kansan-
hal l itus” ei näköjään ole voinut vaikuttaa edes tässä
suhteessa Karjalan ihannevaltakunnan asioihin, vaan
niitä on johdettu täysin venäläistyttämisperiaatteen
mukaisesti .

Sota on kulkenut Teri joen yli ja se on jäl leen vapaa.
Sodan ankarat jäl jet ovat nähtävissä sen kaduil la ja
kuji l la, mutta kokonaisuudessaan on Teri joen yhdys-
kunta säilynyt kovista koettelemuksistaan huolimatta
i lahduttavan hyvässä kunnossa. Sen vauraus saadaan
nopeasti entisel leen.

Teksi: Uusi Suomi nro 240/1941. Kuvat: Terijoki-Seura ry:n kuva-
arkisto, kuvat otettu hoitokunnan Terijoen matkalta 1941 , pl. si-
vujen 4 ja 7 valokuvat.


