Terijoki
Kuvia ja kuvauksia entisestä kotipitäjästä
Toimittanut entisen Terijoen kunnanhoitokunnan asettama
toimikunta, Kanervan kirjapaino, Lahti 1951

II. Te"ijoen hunta

I. PIIRTEITA KUNNAN

KEHITYKSESTA

Itsenäisenä kirkkopitäjänä jo v. 1445 mainitun Kivennavan merenrantakylien talot ja viljelykset olivat enimmältä osalta ryhmittyneet vanhan, idästä länteen, so. Pietarista Uudenkirkon, Kuolemajärven ja Koiviston kautta Viipuriin johtavan rantamaantien ympärille. Näiden rantakylien ja pitäjän keskuspaikkojen välillä oli paikoitellen laajoja metsäalueita erottamassa niitä toisistaan. Meren
läheisyys ja sen tarjoamat mahdollisuudet talouselämän monipuolisempaan kehittämiseen ohjasivat rantakylien asukkaiden harrastuksia ja pyrkimyksiä ikäänkuin väljemmille vesille ja loivat jo varhain
jonkinmoista vastakohtaisuutta rannikkokylien ja sisämaan asutuskeskuksien välille.
Kun Riihimäen-Pietarin
rautatie valmistui vuonna 1870 sivuten Kivennavan alueella pitkin pituuttaan kaikkia sen rantakyliä,
se aiheutti näissä uuden ja rikkaan kehitysvaiheen. Rautatie loi runsaita mahdollisuuksia taloudellisten ja henkisten pyrkimysten laa-

jentumiselle, ja hyvät liikeyhteydet houkuttelivat näille seuduille
runsaasti uutta asujaimistoa. Rantakylät alkoivat nopeasti vaurastua ja kasvaa, ja uusiakin asutuskeskuksia muodostui pitkin radanvartta. Olihan Terijoen piiriin joutuneitten kylien alueella jo lopulta
seitsemän vakinaisesti liikennöityä rautatieasemaa tai pysäkkiä, nimittäin Tyrisevä, Terijoki, Kellomäki, Kanerva, Kuokkala, Ollila ja
Rajajoki. Rautatien ja tullilaitoksen palveluksessa oli runsaasti
<opinkäyneitä< miehiä ja naisia, ja he kulkivat monenlaisten uusien
rientojen kärjessä. Niin kehityksen pyörä sai uutta vauhtia'
Lisäksi tuli vielä huvila-asutus. Se sai alkunsa jo edellisen vuosisadan viimeisillä kymmenluvuilla. Tämän vuosisadan alkupuolella
kesäisin rantakylien alueella oleskeli jo useita kymmeniä tuhansia
kesävieraita. Huvila-asukkaat toivat paikkakunnalle runsaasti rahaa, ja suomalaisen, paikallisen väestönkin elintaso kohosi'
Nämä seikat varmaan aiheuttivat sen, että rantakylien asukkaissa heräsi ajatus oman, itsenäisen kunnallisen ja seurakunnallisen

yhteisön muodostamisesta Kivennavan eteläisen osan kylistä' Tämä
olikin luonnollista. Näitten kylien talousmuoto oli suurelta osalta jo
aivan toinen kuin emäpitäjän muissa osissa. Liikeyhteydet johtivat
itään ja länteen, eivätkä pohjoiseen, Kivennavan pitäjän keskuksiin'
Markkinapaikkoina olivat Pietari ja osittain myös Viipuri' Yleinen
vauraus antoi jo riittävän takeen siitä, että oma kunnallinen ja seurakunnallinen hallinto voitiin helposti ylläpitää.
Vuonna 1865 oli annettu uusi asetus maalaiskuntien kunnallishallinnosta. Sen mukaan jokainen seurakunta oli samalla myös eri
kunta. Käytännössä tämä määritelmä johti siihen, että milloin jonkin maalaiskunnan osa tahtoi päästä itsenäiseksi kunnaksi, sen asukkaiden oli ensin perustettava oma seurakunta' Näin oli meneteltävä
Terijoellakin. Koska kuitenkin Terijoen seurakunnan syntyvaiheita
on käsitelty toisessa kirjoituksessa, mainittakoon tässä yhteydessä
vain, että senaatin päätös seurakunnan perustamisesta saatiin v'
1904 ja että kirkon valmistuttua v. i908 seurakunta pääsi täysin
itsenäiseksi toukokuussa 1909. Täten oli luotu myös edellytykset
itsenäisen kunnallisen toiminnan aloittamiselle.
Vasta perustettu Terijoen seurakunta ja siitä johtuen myös Terijoen kunta käsitti aluksi vain 2 asutusryhmää: pääasiallisesti rautatien ja merenrannan välisen Terijoen kylän ja siitä itään I{ellomäen
<kylän.. saman nimisen aseman ympärillä. Kellomäki oli syntynyt
Terijoen kylän n:o 5:n ulkopalstoille ja oli Saharovin metsäalueen
erottama Terijoen taloista, Kunnan pinta-ala oli 46 km:, ja siihen
kuului 16 talon numeroa. Luterilaisen seurakunnan jäsenmäärä oli
vuoden 1911 alussa, jolloin kunnan toiminta varsinaisesti alkoi,
3.552 henkilöä.
Terijoen ensimmäinen kuntakokous pidettiin Keskikylän kansakoulussa syyskuun 5 päivänä 1910. Kokouskutsun oli antanut Kivennavan kuntakokouksen puheenjohtaja Mikko Pimiä' Hän myös
toimi kokcuksen puheenjohtajana, sihteerinä siinä oli Armas Jantunen. Kun puheenjohtaja oli ilmoittanut kutsuneensa kuntakokouksen sen johdosta, että Terijoki oli määrätty muodostumaan itsenäi-

seksi kunnaksi, ryhdyttiin valitsemaan uuden kunnan virkailijoita.
Terijoen kuntakokouksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
tällöin runoilija Mikko Uotinen (959 äänellä) ja varapuheenjohtajaksi huvilanomistaja Joonas Kruus (yksimielisesti). Kunnallislautakunnan puheenjohtajaksi valittiin kanttori Erkki A. Elfvengren
(1O13 ääntä) ja varapuheenjohtajaksi kauppias
Juho Seppänen
(928 ääntä). Kunnallislautakuntaan tulivat edellisten lisäksi rehtori Matti Rossi, kauppiaat Esa Mustonen, Antti paavolainen ja
Juho Spenner, tehtaanhoitaja Anders E. Sahlsten sekä talolliset Joo_
seppi Kostiainen, Jooseppi Holttinen ja Sakari Sipiläinen.
Ensimmäisessä kokouksessa läsnäolleiden lukumäärää ei pöytäkirjassa mainita. Mutta annetuista äänimääristä päätellen (eräässä
äänestyksessä1 182 ääntä), on osanottajia täytynyt olla erittäin runsaasti,ehkäpä parisataa äänivaltaista kuntalaista. Puhetta siinä näyttää viljellyn runsaasti, ja hankalia äänestyksiä suoritettiin useita.
Vaikka pöytäkirjaan kertyi vain 15 pykälää, tä5rtyi myöhäiseen venynyttä kokousta vielä jatkaa seuraavana päivänä. Siihen aikaan
vielä äänestettiin <kukkaron mukaan<, so, kullakin oli äänivaltaa
sen mukaan, montako veroäyriä hänelle kunnallisverotuksessa oli
määrätty, mutta korkeint aan 25. Talollisten ja virkamiesten äyrimäärä oli noin 7-12 ja muilla sitä pienempi (veroäyrin perustana
oli 300 markan tulo).
Samana syyskautena pidettiin vielä kolme rnuutakin kuntakokousta, nyt Mikko Uotisen johdolla. Niissä mrn. sovittiin taloudellisen selvityksen suorittamisesta Kivennavan kanssa, päätettiin
5000 markan lainan ottamisesta juokseviin menoihin sekä vahvistettiin talousarvio ensimmäistä varsinaista toimintavuotta 191 I
varten. Kunnan menot siinä ar;ioitiin 45.690 markaksi, joista mm.
kansakoulumenot (3 koulua) olivat 35.790, <vaivaishoitomenot<
4.000 ja terveydenhoitomenot 300 mk. Täyden toimivallan kunnallinen hallinto sai vuoden 1911 alusta.
Nuoren kunnan sekä talouden että muittenkin kunnallisten
asiain hoitaminen oli vaivatonta ja helppoa, eikä erimielisyyksiä

juuri koskaan ilmaantunut, Tämä on hyvin ymmärrettävää. Kunta
oli oikeastaan vain yhtä ainoata suurta kylää. Siellä ei siis ollut erillisiä asutusryhmiä, joiden väliset vastakohdat ja etupyyteet helposti
saattavat olla aiheena erimielisyyksiin. Ja kunnan talouden ylläpito
ei asukkaita paljoakaan rasittanut. Noihin aikoihin kuntien menot
yleensäkin vielä olivat vähäisiä. Opetus- ja valistustoiminta ei silloin vielä - ennen oppivelvollisuuslain säätämistä - ollut läheskään kehittynyt nykyiseen laajuuteensa, ja vaivaishoito eli huoltotoiminta oli aivan vähäistä. Maalaiskuntien taloudenhoidossa nykyisin juuri nämä menopuolet vallan oleellisesti määräävät yhteisten menojen lopullisen suuruuden ja sen kautta myöskin taksoituksen perusteella määrättävän veroäyrin hinnan. Mutta toiselta puolen tämä hinta myöskin on riippuvainen veroäyrin yhteismäärästä,
ja varsinkin siinä suhteessaTerijoen kunta alkuvuosinaan oli poikkeuksellisen edullisessa asemassa.Rikkaita ulkomaalaisia, jotka ol!
vat velvollisia maksamaan veroa kunnassa omistamastaan kiinteistöstä tai sen alueella harjoittamastaan kaupasta tai muusta elinkei
nosta, kunnassa asui niin paljon, että voidaan arvioida heille määrättyjen veroäyrien yhteisen luvun nousseen ainakin puoleen veroäyrien kokonaismäärästä. Näistä seikoista johtuen veroäyrin hinta
Terijoella ennen ensimmäistä maailmansotaa olikin ylen vähäinen.
Veroäyrin perustana silloin oli 300 markan taksoitettava tulo, ja sen
hinta vaihteli 2 markasta ja 25 pennistä 3 markkaan. Veron määrä
saattoi siis olla vähemmän kuin I Vo verotettavista tuloista. Kun
välittömiä valtion veroja silloin ei vielä lainkaan kannettu, voidaan
todella sanoa, että maksajan kannalta verotusolot Terijoella silloin
olivat ihanteelliset.
Kunnalliset olot Terijoella olivat siis kehittyneet varsin suotuisaan suuntaan. Ja samaa voi myös havaita seurakunnallisten olojen
kehityksestä. Silloin ympäristön asutuskeskukset kaikilta mahdollisilta tahoilta, pohjoisesta, idästä ja lännestä, alkoivat vähitellen pyrkiä liittymään Terijoen kuntaan ja seurakuntaan. Ensimmäisenä
tällaisen anomuksen tekivät Haapalan kylän n:o 1:n asukkaat (ns.

Pullisen kylä), joiden esitys oli kuntakokouksen käsiteltävänä joulukuussa 1916. Tämä alueliitos toteutettiin vuoden 1918 alusta.
Kahta vuotta myöhemmin eli vuoden 1920 alusta liitettiin kunnallisesti toinenkin Kivennavan kulmakunta, Puhtulan kylä, Terijokeen.
Kivennapa oli jättänyt Puhtulan pois kirjoistaan jo vuotta aikaisemmin, joten Puhtula joutui vuoden päivät olemaan <ei kenenkään
maata<, jota ei lainkaan verotettu. Kunnan pinta-ala oli näiden liitosten kautta kasvanut noin 61 neliökilometriksi.
Kuokkalan asukkaat olivat myös puuhanneet kylänsä muodostamista itsenäiseksi seurakunnaksi ja kunnaksi. Vuonna l9l2 he
saivatkin senaatilta seurakunnän perustamispäätöksen, vaikkei sitä
koskaan pantu täytäntöön. Myöhemmin Kuokkalakin päätti pyrkiä
Terijoen yhteyteen, ja syyskuussa 1922 oli tämän suuren kylän sitä
tarkoittava anomus kunnanvaltuuston käsiteltävänä. Kunnallisessa
suhteessaiiitos toteutettiin vuoden 1925 alusta. Sitä ennen, jo 1923
alusta, liittyivät Terijokeen Haapalan kylän numerot 2 ja 3 (Luutahäntä ja Tulokas), jotka nekin siihen saakka vielä olivat kuuluneet
Kivennapaan. Tämä osa Haapalan kylää sijaitsi välittömästi Kuokkalan kylän pohjoisrajalla ja lienee suunnitellut liittymistä aiottuun
Kuokkalan itsenäiseen kuntaan. Näin suoritetun liitoksen kautta
Terijoen pinta-ala kasvoi 42 neliökilometrillä (n. 103 kmtr:iin).
Myöhemmin tapahtui vielä kahdesti uusien alueiden liittämistä
Terijokeen. Vuoden 1927 alusta kunnan länsirajalla oleva Tyrisevän kylä määrättiin siirtymään Uudenkirkon pitäjästä Terijokeen.
Jo Terijoen kunnan perustamisen aikoina Tyrisevä oli tehnyt liittymistä koskevan päätöksen, seurakunnallisesti tämä yhtyminen tapahtui jo v. 1923, mutta kunnallisesti liitos voitiin nyt vasta toteuttaa. Ja vuonna 1936 antoi valtioneuvosto päätöksen Terijoen pohjoisrajalla sijaitsevan Haukijärven kruunun metsäalueen siirtämisestä Terijokeen. Tämä valtion metsäalue oli viime vuosisadan loppupuolella erotettu Lintulan lah joitusmaasta, kun tämä valtion välityksellä lunastettiin ja luovutettiin talonpojille perintömaaksi.
Terijoen kunta piti alusta alkaen Haukijärven valtionmetsää

omaan piiriinsä kuuluvana, Terijoki sieltä kantoi veroja, ja sieltä
oli seurakuntakin aikanaan saanut valtiolta hautausmaan itselleen.
Mutta sittemmin todettiin, ettei Haukijärven metsäaluetta oltu mainittu Terijoen osana kunnan perustamispäätöksessä,ja niin Kivennavan kunta ryhtyi l93oJuvun alusta sitä verottamaan, Terijoen
kunnanvaltuuston anomuksesta Haukijärven alue näin määrättiin
siirrettäväksi Terijokeen. Kunnan kokonaispinta-ala oli siten viimeiseltään n. 123 kn2.
Suuri muukalainen kesävieraitten joukko, samoin kuin myös Pietarin miljoonakaupungin läheisyys, aiheuttivat tietenkin hallituksen
ja valtiovallan taholta erikoisia toimenpiteitä ainakin järjestyksen ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi. Vaikka Terijoki oli virallisesti vain
maalaiskylä, sittemmin pieni maalaiskunta, se muodosti jo Kivennavan yhteydessä ollessaan erillisen nimismiespiirin. Nimismies
hoiti varsinkin passiasiat ja matkustusluvat sekä yleensä siviiliasiat.
joka huolehti rikosasioista.
fg"gllag
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_oli apulaisnimismies,
järjestyksestä
Yleisestä
kantoi lähinnä vastuun <Terijoen huvilapoliisipäällikkö<
alueen
eli poliisimestari, kuten häntä kutsuttiin.
Poliisilaitokselle rakennettiin lopulta ( 1929) komea toimitalo kylän
keskeiselle paikalle. Kellomäellä, Kuokkalassa ja Ollilassa olivat
omat vartiokonttorinsa. Kun huvila-asutus oli suurimmillaan 1910luvulla, oli poliisilaitoksen palveluksessa noin 35 miestä, niistä n. 12
ratsastavia poliiseja.
Terijoen kunnan kantaosa, Terijoki-Kellomäki,
muistutti jo
kunnan perustamisen aikoina paljon enemmän huvilakaupunkia
kuin maaseudun lq/läasutusta. Useat kymmenet nimitetyt <kadut<
jakoivat kyläalueen <kortteleihin <, joissa huvilat ja muut rakennukset sijaitsivat vehmaiden puistojen ja puutarhojen ympäröiminä.
On luonnollista, että näissä oloissa jo aikaisin ruvettiin kaipaamaan toimenpiteitä teiden ja monilukuisten katujen kunnossa pitämiseksi, tulipalojen estämiseksi, yleisten paikkojen ja etenkin juuri
ranta-alueen puhtaana pitämiseksi ja luonnon suojelemiseksi. Jo
kunnan perustamisen aikoina olivat Terijoella kesävieraitten perus-

tamat <Yhdistys huvilaelämän järjestämistä varten< ja <Yhdistys
tulipalon sammuttamista ja katujen säännöllistä kastelemista varten< sekä <Tiekomitea<. Nämä vapaaehtoiset yhdistykset toimeenpanivat huvilanomistajien keskuudessaepävirallisen taksoituksen ja
koettivat näin keräämillään varoilla pitää huolta kylän siisteydestä
ja hoidosta. Vapaaehtoisia palokuntia oli huvila-alueella jokaisessa
kylässä, Terijoella niitä oli kaksikin, sekä suomalaisten että venäläisten. Tulipalot tiheään rakennetuissa kylissä olivatkin kovin yleisiä, varsinkin syksyisin kesävieraitten jo lähdettyä ja huviloiden
jäätyä tyhjiksi! Niinpä esim. lokakuussa 1914 Terijoen suomaiainen palokunta ilmoitti kuntakokoukselle lähettämässään kirjelmässä, että piirissä on kahden ja puolen vuoden aikana sattunut kokonaista 45 tulipaloa sekä ehdotti tehostettuja toimenpiteitä niiden
estämiseksi. Kerrotaan, että ne loppuivat vasta, kun Kronstadtin
komendantti suursodan puhkeamisen jälkeen antoi siitä tiukan määräyksen!
Iso viertotie, so. Uudellekirkolle, Kivennavalle ja Kuokkalaan
vievä päätie oli valtion hoidossa, mutta monilukuiset kadut ja kujaset olivat yksityisteitä, joiden huolto aluksi oli kovin vähäistä. Jo v.
1910 poliisimestari ehdotti, että kunta ryhtyisi viertotietä valaisemaan sekä kesäisin kastelemaan ja puhdistamaan, Mutta vasta vuodesta 1917 alkaen tämä tapahtui välittömästi kunnan toimesta; siihen asti kunta vain avusti yksityisiä, jotka siitä huolehtivat. Vuodesta 1933 alkaen vierto- ja suurimpien kyläteiden valaisemista voitiin paljon lisätä, kun Terijoen Sähkö oli aloittanut toimintansa.
Keskeisin osa viertotiestä päällystettiin vuonna 1929 asfaltilla ja
useimmat kadut ja sivutietkin saatiin kuntoon, sen jälkeen kun
kunta 1920-luvulla rupesi säännöllisestiavustamaanniiden katujen
ja teiden kunnostamista, joiden tieosakkaat olivat muodostaneet
laillisen hoitokunnan huolehtimaan tien jatkuvasta hoitamisesta.
Terijoen hiekkaranta oli tietenkin kesävieraitten mieluisin oleskelupaikka, ja sen suojelemiseen ja hoitoon ruvettiinkin jo varhain
kiinnittämään huomiota. Rantawöhvke ei kuulunut kenenkään vk-

sityiseen omistukseen, se oli jätetty valtiolle, kun lahjoitusmaasta
viime vuosisadan loppupuolella muodostettiin itsenäisiä tiloja. Tästä
oli se erinomainen etu, että rantavyöhyke oli vapaasti kaikkien käytettävänä Rajajoelta aina Uudenkirkon rajalle saakka' Kukaan yksityinen ei sitä voinut aidata ja sulkea muilta. Mutta näin ollen se
myös pyrki jäämään vaille tarpeellista hoitoa.
Sekä nimismiehen että <kyläneuvoston< ehdotuksesta Terijoen
kuntakokous jo kesäkuussav. 1911 päätti anoa kuvernööriltä, että
vahvistettaisiin erikoiset <Suojamääräykset yhteiselle rantamaalle('
Siinä mm. määrättiin, että hiekan otto rannasta oli kielletty (paitsi
vesirajasta ja vain kotikäyttöön), jätteiden vieminen rantaan oli
kielletty, hevosten uittaminen jälkeen kello 7 ap' oli kielletty, likaviemärit oli johdettava vähintään 15 metrin päähän rantaviivasta
ulapalle jne. Suojamääräysten rikkomisesta seurasi 50 markan sakkorangaistus. Jonkin verran nämä suojamääräykset kaiketi tehosivatkin, mutta rannan hoidosta venäläisvallan aikana pääasiassakuitenkin huolehtivat läheisten loistohuviloiden omistajat. Kilometrimäärin oli rantahiekalle kesäajaksi asetettu lautakäytäviä kävelyn
helpoittamiseksi ja satalukuiset pukukojut antoivat rannalle eloa ja
vilkkautta. Satamakadun päässä oli pur jehdusseuralla paviljonkinsa, ja kymmenittäin jahteja ja huvipursia ankkuroi sataman altaassa
tai oli kiinnitettynä sen aallonmurtajaan. Niillä tehtiin huviretkiä
aina Kronstadtiin ja Pietariin saakka.
Kesävieraiden viihtyisyydestä pitivät omalla tavallaan tietenkin huolta myös monet yksityiset yrittäjät. Tuon ajan verotusluetteloista näkyy, että Terijoella silloin oli yleisöä houkuttelemassa
mm. kaksi elokuvateatteria, ratsuhevosten vuokraamo, rullaluistinrata, useampia biljardeja ja keilaratoja sekä tilapäisesti ampumaratoja, karuselleja ja sirkuksia. Teeravintoloita (tshainaja) oli Terijoen kylässä vuonna 1913 yhteensä 17 sekä muutamia isojakin hotelleja. Viimemainituista tunnetuimmat olivat hotelli Bellevue viertotien varrella, Rantakasino sataman äärellä sekä Riviera Ollinpäässä. Kaksi viimemainittua purettiin ja myytiin pois 1920Juvun vaih-

teessa,mutta Bellevue säilyi ja tunnettiin myöhemmin Puistolan nimisenä.
Kunnallinen lainsäädäntö oli kuitenkin noihin aikoihin vielä si_
käli puutteellista, ettei maalaiskylissä voitu virallista tietä saattaa
voimaan riittävän tehokkaita määräyksiä rakentamisesta, katujen
hoidosta, puhtaana pidosta ym. Sentähden jo varhain virisi ajatus
Terijoen muodostamisesta taajaväkiseksi yhdyskunnaksi, myöhemmin kauppalaksi. Jo vuonna 1916 kuntakokous asetti kuvernöörin
välipäätöksen johdosta komitean laatimaan ehdotusta Terijoen
muodostamisesta taajaväkiseksi yhdyskunnaksi. Aloite oli venäläis_
ten tekemä, ja komiteaan valittiinkin 5 suomalaista ja 5 venäläistä,
mutta se ei koskaan saanut ehdotustaan valmiiksi. Vuonna 1919
kunnanvaltuusto taas valitsi henkilön tutkimaan samaa asiaa, mutta
päätti samana vuonna myöhemmin, että hanke saa raueta. Aloite
silloin oli lähtöisin maaherran virastosta. Sen sijaan kunnanvaltuusto hyväksyi heinäkuussa 1923 pitkien valmistelujen perästä
kunnalle verrattain yksityiskohtaiset ja tarkat yleiset järjestyssäännöt, palosäännöt ja terveydenhoitosäännöt, joilla toivottiin saatavan
korjatuksi pahimmat epäkohdat tiheään asutussakylässä. Vasta monien vaiheiden perästä saatiin niille 1926 asianmukainen vahvistus.
Jo vuoden 1921 joulukuussa kunnanvaltuusto asetti S-miehisen
toimikunnan harkitsemaan ja valmistamaan ehdotusta Terijoen
muodostamiseksi kauppalaksi. Mitään ehdotusta se ei kuitenkaan
laatinut ja asia jäi unohduksiin. Sen jälkeen kun Kuokkala oli lii_
tett5r Terijokeen, alkoi näiden kahden suuren kyläryhmän välille
muodostua jommoistakin etupyyteitten vastakohtaisuutta. Kuok_
kala katsoi itseään joskus syrjäytetyksi yhteisten asioiden hoidossa
ja etuisuuksien jaossa. Terijoki puolestaan oli sitä mieltä, että
Kuok_
kala, joka oli hajallisempaa maanvil jelysseutua kuin Terijoki, oli
jarruna tiheään asutun ja rakennetun Terijoen
\zlän olojen järjes_
tämiselle tyydyttävään kuntoon. Heti Kuokkalan liittymisen jäl_
keen oli tä'tynyt nostaa veroäyrin hintaa varsin huomattavasti,
4 mk 50 p:stä aina 7 markkaan. Tästä vastakohtaisuudesta lienee

syntynyt uusi hanke Terijoen kylän muodostamiseksi itsenäiseksi
kauppalaksi. Ehdotuksen valtioneuvostolle siitä tekivät vuoden
1930 lopulta lukuisat Terijoen kylän huomatussa asemassaolevat
asukkaat. Seuraavan vuoden helmikuussa kunnanvaltuusto antoi
kuitenkin ehdotuksesta hylkäävän lausunnon (13 ääntä 9 vastaan)'
Mutta jo seuraavana vuonna ( 1932) marraskuussa valtuuston mieli
oli muuttunut ja se päätti (12 äänellä 10 vastaan) ehdottaa Terijoen kauppalan perustamista. Ns. syrjäkylien edustajat hanketta
tietenkin vastustivat ja Terijoen kylän edustajat yleensä puolsivat'
Päätöstä kauppalaehdotuksesta ei valtioneuvostosta koskaan saatu'
Asiakirjat nähtävästi vähitellen siirtyivät "vihreän veran alle<<'
Kun kauppalahanke näytti raukeavan, tehtiin myöhemmin vielä
uusi aloite olojen järjestämiseksi Terijoen kylässä' Vuonna 1936
kunnanvaltuusto päätti ehdottaa, että kylän tiheään rakennettua
osaa varten laadittaisiin asemakaava ja sille määrättäisiin rakennussuunnitelma ja rakennusjärjestys. Tämä alue käsittäisi rautatien ja
meren välisen vyöhykkeen lännessä Hurrin ojalta alkaen idässä
piirin'
Järvikadulle saakka ynnä rautatien pohjoispuolelta Koivikon
Ehkäpä tämä järkevä ja samalla varovainen suunnitelma olisi piankin päässyt toteutumaan, jos rauhallinen kehitys maassaolisi saanut
jatkua.

