
              Koivusaaren rautatie 
 

 
Asia alkoi kiinnostaa minua, kun huomasin muutama vuosi sitten, että silloinen pitkospuureitti ylitti 
vanhan hiekkaisen penkan Koivusaaressa. Tuli mieleen, että nykypolvienkin tulisi tietää hiukan 
kotipaikkansa lähihistoriaa. Kari Lukkarinen kaupungin po alueista vastaavana virkamiehenä 
innostui asiasta ja lupasi kaupungin pystyttävän infotaulun mikäli Saarenkylän Omakotiyhdistys 
kerää tarvittavan tiedon. Idean isänä olen kerännyt tietoja netistä, Lapin Kansan kuva-arkistosta jne. 
Ilmakuvan vuodelta 1946 tilasin Pääesikunnan tiedustelukeskukselta. Ilmakuvassa rata näkyy 
erittäin hyvin. Infotaulussa on nyt rinnakkain po kuva sekä ilmakuva vastaavasta alueesta vuodelta 
2009, kaksi valokuvaa sekä lyhennelmä resiinalehden jutusta. Kaupunki rakensi VR:n lahjoittamista 
tarvikkeista myös rataa noin 10 m. Alla oleva teksti on lainaus Resiina-lehdestä 4.2001:  
 

Saksalaisten joukkojen tuhottua Ounaskosken ja Suutarinkorvan sillat junayhteys 
Kemijärvelle oli poikki. Junaliikenne Nivavaarasta Kulukseen voitiin aloittaa 
31.12.1945 Rovaniemen itäpuolelle jääneellä rautatiekalustolla. Ensimmäinen kiinteä 
rautatieyhteys kauppalasta itään voitiin aloittaa tammikuun lopussa 1946 jäälle 
rakennetulla kiertoradalla, sen pituudeksi tuli 3,7 km. Liikenne jouduttiin kuitenkin 
lopettamaan heikentyneiden jäiden vuoksi 4.4.1946. 

Rautatiehallituksen Ratateknisessä toimistossa oli aloitettu Ounasjoen suiston 
ylittävän väliaikaisen pukkisillan suunnittelu helmikuussa 1946. Sillan rakennustyö 
aloitettiin maaliskuussa ja silta otettiin käyttöön 21.7.1946. Kaksiosaisen sillan 
pituudet olivat; Ounasjoki 844 m ja Kulpinpudas 106 m. Muilta osin rata tehtiin 
maapenkalle, joka sijaitsi nykyisen Kuppuraisentie/Rivitien kohdalla. Rata liittyi 
Saarenkylän seisakkeella Kemijärven rataan. Sillat oli mitoitettu Tk3-höyryvetureilla 
ja suurin sallittu nopeus oli 5 km/h.  

Silta purettiin aina keväisin virtapaikoista ennen jäiden lähtöä. Muilta osin se oli 
jatkuvasti paikoillaan. Liikennekatkoksi muodostui 49 päivää vuonna 1947, 68 päivää 
vuonna 1948, 47 päivää vuonna 1949 ja 38 päivää vuonna 1950. 

Ratayhteyden ollessa poikki linja-autot kuljettivat matkustajat Rovaniemen asemalta 
Ylikylän kautta Vitikanpääntien ja Lankkutien kautta Nivavaaraan, josta matka jatkui 
junalla.  

Väliaikaisella radalla kulki päivittäin kaksi matkustajajunaparia sekä yksi 
järjestelyjunapari. 

Tuhottujen Ounaskosken ja Suutarinkorvan siltojen tultua uudelleen rakennetuiksi ne 
otettiin käyttöön 26.4.1951. Siltojen ministeritason vastaanottotarkastus juhlajunineen 
suoritettiin 5.5.1951.  
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Koivusaaren opastetaulu on kaupungin rakentaman noin kymmenen metriä pitkän "rautatien" 
länsipuolella. Hiekkapenkka, josta rata kulki on vielä osittain näkyvissä Koivusaaressa. Pitkospuilla on  Terttu 
Hovi. Kuva Jorma Hovi. 


