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Nvt iunat alkoirrat kulkea ylätasolla ja au-

ii 
"f"t"tUt". 

Sillan teräsosat oli toimitettu

e"ofännista, kuten monelle muullekin

Fof,ioit-suot"n sillalle. Silta oli myös

foe[oottu EngNamlssa. Tcrimitusta hidas-

ti aluksi se, Bffi Engfanti antci hnran te'
räksen vientiin Suonreen vasta vuoden

1 949 log^fla. Ro/anis'neffi kokoorparn-
tuön teki Wfisflä'Yhtymä' Koska Ounas-

ii*k"S" ratapenkereitä korotetti[rL iondur
iii" rinå*r*it uusimaan' Vålituet ovat

*rr'rtof, aloperåisilä paftoifla' Smaa Pi'
ö*[$in r,nn*rstkin @stään lchdel-
la lryviiinteeää, itrtta maantiefiil<enne saa-

tiin ioirtrevasti ohiattua Pois radlm aH'
Ounaskosken s'ilta on nyMskr pituudel-

taan 402,5 metriä ia Suonen neliiinnek'
sipi§n rautatesilta.

Suutarinkorvan sitta vakri§tetiin sen si-

iaan nof,n puolel<si paUna gr*an*onrd-
ia ir Otrnastoskefia pr.retuistap konepa-

i li" foriat *Sa Fir*€lisb. ],fin.Vtai 91na1'fosken ntutroltrnnefiifury{35met-
rh rislikl«oiänne voisin sfirtåå sopivas$

muutetumä koko'tdsena &fiItaJinkorvan
sil@n Tdrpn puOi teeosista di uusia,

kotinraassa reknlstett$a. Snar* ia*eenra
,kensiA. Af*ström OY.

§iitk{en nfiristeritassr \ra§taano8otarkas'
tus lrJ{alur*reen suoritettiin 5.ä1 951'

1951-1953

Junat akoivat kåyttää Ounaskosken ia
Suutarinkorvan uusia sffioia ia sama[a
urtta rataphaa 26.4.1951. uusi ratapiha

os ra ptlkå[ä mutta asernaral@ffrusta ei
vieia ofluf Tavaraliikenne siirtyi uudelle
ratiapiha$e, nxrtta våliaikaisen asern:rm-
kerundcsen vilmeistety§öt olivat vielti kes-
keneråiset. Niinpä pohldseen låhtevä
mad<ustalaiuna ioutui ttrlemaan työntå-
mäHi vanhalta asemdta krn:[e 970+350
ja lähtemään §itå henkitöraiteen kautta
kohti poh§sta. Vastaamsti pottloisesta

saaptrva rnatkustafafuna fraytti mnhaF
le aser,nalle. Våliaikaisena asemaraken-
nuksena toimi 8.5.1951 alkaen vuonna
1947 valrnistuntrt asemapåällikön asun'
noksi ta*oitetlu rakenous. Siten henkilö
liikenne paättyl vanhalta asemalta lopul'
fisesti 75.1951. l'iun a*<anaan välhll€isen
asenran liiheisyyteen wknistui P'syvä elfl

ny§inen asenerakennus, puretliin ase-
makäyttöön rakennettn iako-osa pds ia
iäänr6sosa iä asenrapåäIikön asrmnok-
§. Myötrenrnin rakennus on peruskodat-
tu kahden perheen asurxroksi.

Vuonna 1934 valmistuneelle ia syksyllå
1944 tuho.tuneelle ratapiha-alueelle ra-
kennettiin ald<si väiaikainen tavaramaka-
§ini. Se §ioittui tavara-asenran rar.rfc*len
ja kuormauslaiturin väliselle alueelle.

l@ta cdeada: fuwrfqoq vidert aseiratt les'
kinählen §iainli. l(atassa oo @s Saarerfr;/e,
napälw ren reitli. Piinos Heil*i t*thtala

;

fl
!t
x

UelNr\ 4.2(nl

ROVAME'NEN VIISI ASETI'IAA

$AARENT$IÅ R0!'frrJ<

\flIAEIh4,
BHClEmr196(

,
,

t
t

a

+t
it
'1 e ,%

:RI06IS.l§1r{ , t:_

l
I

\\-----:\-r-zz
Nr]:4ili*-#
\#

FreGI.N

\

A \frUAEtåo/t

ffi

.\

19@RAp$nEnrnAn

194&t951 Rto(Efn*Alt

vlEl åsEriAA

rurcHAr9oo-14
2UrO§hlAtfilt -4/l
tlrro§BlAr}l5-sil
4U,O§H lrs -str
svtroDtsrAl9|rl

I 93+l 944.n r95l runErt RosAt-Efios'r§Å'Yl

I93+19a4Ml(BlE UrAntlå
rgtlllSAIÅfi$RÅnEI

rg4Stg51nl{APl+\

nmrAleAA Rcrqieni I8'SrFl }bfdd ]fr'a
;äil;ä; ro/t+n l9o7'le6a $T r I l'-r ta'dF tdoflqo
i eooao irrroP itrgo bsrEh srd6'€'


