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TENDERI	 TURUN KISKOLIIKENNEKERHO
 
Tenderi on T run Kiskoliikenne

erhon jäsenlehti, jossa jul

kaistaan rautatie- ja pienois

rautatieharrastusta käsittele

viä kirjoituksia.
 
Lehdessä julkaistaan myös alan
 
liikkeiden ilmoituksia ja mal

noksia.
 
Lehti pyritään julkaisemaan
 
kaksi kertaa vuodessa, keväällä
 
ja syksyllä.
 

Lehden toimitus:
 
Ilmo Kajala
 
Ju ani Kostet
 

Lehden julkaisija:
 
Turun Kiskoliikennekerho
 
Tuureporinkatu 12 B 20
 
20110 Turku 11
 

Tur n Kiskoliiken eke~hon ta
voitteena on edistää ra tatie
ja r itiotiehistorial ista se
kä pienoisrautatieharrastusta. 
Kerho kokoontuu jo a toinen 
maanantai kerhoiltaansa VR:n 
kerhohuoneeseen' klo 17-19. 

Kerhon hallitus: 
Puheenjohtaja: Ilmo Kajala 
Sihteeri: Juhani Kostet 
Rahastonhoitaja: Mika Rantala 
Jäsenet: Esko Maasalo 

Kari Paananen 
Timo Tammelin 

Osoite:	 Tuureporinkatu 12 B 20 
20110 Turku 11 

Kansikuva: Juhani Kostet 
~~nnuskuvio: Tellervo Kostet 

KUSKI~! PUK1LTA. 
Turun Kiskoliiken ekerho perus- den 1 omlnen Valtionrautatei
tet iin syyskuun 5. päivänä hin.
 
1983 täyttämään sitä tyhjiötä, Jäsenistönsä aktivoimiseksi yh

joka Turussa on vallinnJt rau- distys järj stää kerhoiltoja,
 
, a t j e - j a p i eno i s r a uLa tie 1 a r - joi UE: n toi r1 " nn a 11 i s e k s i t eho s 
rastajien kesk hdessa. y~ s- tamiseksi to'vomm voivam~e ra
t ksen ta koit k~ena on toi a kentaa oma) kcrhora dn pysyvää,
 
kaikkien a-Lun harrastajien yb- tilaan. P -r~t.Jme myös te: e ään
 
dys iteenä ja -hteisenä kesku-- ma koja esim. rautati~Juseoon,
 

telufoo .ina. museorautatielie ja pienoismal1 

L Qi~Lyks n sää tömääräisen" Ii e.:=","ill 
teht-vän- on olla rautateitä, H ti toimi n alet ua, aloitet 
raitioteitä, nii en historiaa ti~n mallilr kentajia palvele-
ja pienoi",rautatjeharrast sta van piirust skokoelmdn keräämi
edistävä aatteell'nen yhdistys. sen. Koossa on jo yli 200 vau
S n puitteissa pyritään edistä- nu- ja vet ripiirustusta. Py
mään pien israu ateiden raKen- rjmme aloi tamaan myös rakenta
tamis- ja s un.ittelutajt jia palve eva tarvikev""lityk-
Yhdistyk me keskeis ä ta- s n. 
voi t tee n . 0 n 1'10 d . h .y v ä t ~ h - S 1 {' e . a t uI eva i u u en h av e e n a 
teet m ihio alan harras j~in. on seovettrin lank iminen 
Se merkit ec ensis"jai e i suh-Turku n. S n kunnostuKsessa 
teiden luomista He sinain ja riittää kerholaisille ajank lua. 
Tamperee .. vastaaviin yhdistyk- Ja mikäpä olisikaan auskempaa 
siin sekä Suomen Pienoisrauta- kui aito "raitsikkalin~ " Ii 
tieJcerhojen Liitto n. Tärke"ä nan j uomiokirkon v;liJlä. 
on myös hedelmällisten suhtei-

I mo Kajala 
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Hindenburg oli Turkuun tullessaan varsin pahoin kolhittu. Tai
dokkaan korjaustyön veturi lie ja säilytyslaatikolle teki Turun 
Konepaja 

HINDENBURG TURKULAISTEN ILONA 
Turun asema sai parisen vuotta 
sitten uuden pienoisveturin. 
Asemahallin kahvioon asennet
tiin H9-sarjan veturi, lempi
nimeltään "Hindenburg". Ky
seessä on eräs Suomen vanhim
mista toimivista pienoisvetu
reista. 
Pienoisveturilla, sarjamer
kinnältään H9, on ikää jo 60 
vuotta. Se on rakennettu VR:n 
Viipurin konepajalla v. 1921. 
Esikuvana oli saksalaiselta 
Schwartskopffin veturitehtaal
ta tuotettu, Hindenburgiksi 
kutsuttu H9-veturi n:o 638. 
Pienoismalli oli vielä 1920
luvulla Rautatiemuseossa, mut
ta siirrettiin v. 1929 Helsin

gin asemarakennuksen suureen 
halliin. 
Turun uudella pienoisveturilla 
on historiassaan mielenkiintoi
sia piirteitä, sillä juuri tä
mä pienoismalli oli näytteillä 
vuoden 1935 Helsingin suurmes
suilla. Messuille piti saada 
Suomessa rakennetun pikajunan 
veturin pienoismalli, mutta uu
simmasta veturituotannosta ei 
pienoismalleja kuitenkaan ollut 
saatavana. Suomessa rakennettu 
uusi Hv3-sarja oli kuitenkin lä
hes sama kuin saksalainen H9
sarja, joten pienoismalli saa
tiin yksinkertaisesti poistamal
la H9-sarjan pienoismallista 
Schwartskopffin tekijänlaatta ja 
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kiinnittämällä tilalle Tampel
lan laatta. Myös sarjamerkintä 
ja -numero H9/638 muutettiin 
merkinnäksi Hv3/781. Pienois
malli on siis eräänlainen ai 
kansa väärennös. 
Erittäin pedanttisia rautatie
harrastajia on pienoismalli ai 
ka ajoin kuitenkin häirinnyt. 
Se nimittäin eroaa Hv3-sarjas
ta jonkin verran. Siinä on säh
kövalaistuksen sijasta kaasuva
lot, poistohöyryimurin sijasta 
esilämmitinlaite ja tavallisten 
suomalaisten vesi lasien tilalla 
ns. Strubeslasit. Myös hiekka
ja höyrykuvun verhoilu on van
hanmallinen poiketen 1930-luvun 
tyylistä. 
Pitkätenderiset H9-veturit oli 
vat ennen Ukko-Pekka -tyypin 
tuloa (1937) VR:n matkustaja
liikenteen suurimpia, vahvimpia 
ja nopeimpia juoksijoita. En
simmäinen Saksassa valmistettu 
kymmenen koneen ~rä sijoitet 
tiin vuonna 1921 Viipurin vari-

RAUTATIET HARRASTUKSENA 
Tenderin toimitus pyysi Mika 
Rantalaa kertomaan ensimmäises
sä numerossa hiukan siitä mil
lä tavalla hänen pienoisrauta
tieharrastuksensa on laajentu
nut ja millä tavalla siihen 
liittyy oikeiden esikuvien 
harrastaminen ja tutkiminen. 
Tässä Mikan oma tarina. 

Rautatiet ovat aina liittyneet 
kiinteästi elämääni. Asuin ko
ko lapsuuteni ajan Turun rata
pihan reunalla sijaitsevassa 
kerrostalossa. Parvekkeelta ja 
ikkunasta saatoin mainiosti 
seurata junien liikkeitä rata
pihalla. Vierähti siinä joskus 
useampikin tunti kauniina ke
säpäivänä. Miltei aina oli jo
kin juna tai yksinäinen veturi 

kolle. Sotien jälkeen ne siir 
rettiin Pieksämäelle. 
Pitkätenderisiä H9-vetureita oli 
VR:llä yhteensä 24 kpl. Perus
tyyppien H8 ja H9 mukaan raken
nettiin lähes samanlaisia Hv1, 
Hv2 ja Hv3-vetureita yhteensä 
99 kpl. 
Turussa aikaisemmin ollut Hr1
sarjan pienoisveturi annettiin 
Helsingin asemalle ja vaihtokau
passa Turku sai "Hindenburgin
sali. Vaihdon perimmäisenä syy
nä oli se, että Hr1 ei juuri 
koskaan ole liikennnöinyt Turus
sa, sitä vastoin Hv3-sarja on 
ollut Turun vetureita. 
Hindenburgia oli pitkän pääkau
punkiaikansa kuluessa kohdeltu 
niin pahoin, että peruskorjaus 
oli välttämätön. Taidokkaan työn 
veturin korjaamiseksi teki VR:n 
Turun Konepaja. 

Veli-Matti Pärssinen 
Tiedotussihteeri 
Valtionrautatiet 

liikkeellä, joten seuraamista
 
riitti.
 
Jos pelkkä ikkunasta katselu ei
 
riittänyt, lähdin yksin tai ka

vereiden kanssa lähemmäksi ju

nia katselemaan, seuraamaan vaik

kapa vankivaunun purkausta. Mai

nion paikan innokkaalle tarkkai

lijalie tarjosikin juuri valmis

tunut ratapihan ylittävä käve

lysilta. Sillalta näki lähes
 
kaiken liikenteen ratapihalla
 
tarvitsematta silti astua metri 

äkään rautatiealueelle, jolla
 
oleskelu, kuten hyvin tiesin,
 
oli kiellettyä.
 
Aivan toisella tavalla saatoin
 
seurata rautatietouhuja silloin,
 
kun isäni otti minut veturiin
 
mukaan työmatkalleen. Hän toimi
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Näkymä Mikan omalta ratapihalta. 

Siihen aikaan veturinlämmittä
jänä. Sain seurata vierestä 
miten höyryveturin "henki" 
luotiin. Sain myös olla useat 
kerrat "Hurun" (ent.Hr12, nyk. 
Dr12) tai "Hörön" (Hr11) oh
jaamossa, kun ne vetivät lai 
vapikajunan alas satamaan. 
Joskus pääsin mukaan veturiin 
tai "1ättähattuun" pitemmil
lekin matkoille. Näin tulivat 
kaikki Turussa kulkeneet vetu
rit ja junat minulle tutuiksi 
numeroitaan myöten jo varsin 
nuorena. Lisää tietoa rauta
teistä sain alan kirjoista ja 
lehdistä, joita oli kotona 
runsaasti isän ammatista joh
tuen. Omaa ammattiani en ole 
kuitenkaan valinnut rautatei
den parista. Niinpä rautatiet 
ovatkin minulle sitäkin parem
pi harrastus, jonka parissa 

Edessä Dr12:n pienoismalli 

voi rentoutua.
 
Pienoisrautatiet ovat myös var

sin merkittävä osa rautatiehar

rastustani. Sain ensimmäisen
 
pienoisjunani, veturin ja kolme
 
vaunua, jo nelivuotiaana - jou

lupukilta, tottakai! Myöhemmin
 
sain lisää osia rautatielleni,
 
joko ostamalla itse tai lahjak

si. Vajaan kymmenen vuoden ai 

kana olin kerännyt niin paljon
 
pienoisrautatietarvikkeita, et 

rä saatoimme isäni kanssa aloit 

taa kiinteän pienoisrautatien
 
rakentamisen. Radasta tuli lo

pulta n. 1,5 x 3,0 m:n kokoi

nen ja siinä oli mm. 5 veturia,
 
n. 35 vaunua, n. 23 metriä kis
koa ja 14 vaihdetta. Radan ra
kentaminen kesti noin viisi 
vuotta. Se oli rakennettu lauta
kehikolle ja se seisoi noin met
rin korkeudella lattiasta. Py



rimme tekemään siitä maisemal

taan ja yksityiskohdiltaan
 
mahdollisimman pitkälle suoma

laisen näköisen. Maastoa teim

me muun muassa rautalankaver

kosta ja sen päälle liistra

tusta sanomalehdestä sekä kip

sistä.
 
Maiseman valmistuttua muutimme
 
myös veturit ja vaunut suoma

laisten näköisiksi maalaamalla
 
ja lisäämällä niihin erilaisia
 
osia. Tästä kaupasta ostettu

jen vetureiden ja vaunujen
 
muuttamisesta sai alkunsa pie

noismallien rakentelu, jota
 
harrastan yhä edeleenkin.
 
Myös isäni on innostunut mal

linrakentaja.
 
Sopivia malleja "suomalaista

misen kohteeksi löytyi sentään
 
joitakin. Aloitin maalamalla
 
matkustajavaunut siniharmaiksi.
 
Tämän jälkeen oli tavaravaunu

jen vuoro muuttua. Tämä muut

taminen paisui lopulta niin
 
laajaksi, että oli järkeväm

pää rakentaa lähes koko mal
li itse käyttäen vain muuta

mia valmiita osia. Viimeksi
 
mainitulla menetelmällä val

mistui malli VR:n Dr12 -die

selveturista, joita vieläkin
 
kulkee Turun seudulla. Tässä
 
mallissa ei ole muita kaupasta
 
saatavia osia kuin moottori,
 
alusta ja telit pyörineen ja
 
kehyksineen. Nämä ovat kaikki
 
Suomessakin myytävän sveitsi 

läisen Ae 6/6 -veturin pienois

mallista peräisin.
 
Viime aikoina olen rakennellut
 
suomalaistyyppisiä vaunuja,
 
jotka ovat varsin pitkälle
 
omatekoisia. Vain joitakin
 
pikkuosia (esim. tuulettimia
 
ja puskimia) olen tilannut
 
Helsingistä, Pienoisrautatie

kerhosta, jonka jäsen olen it 

sekin.
 

Pienoisrautatiekerhon lisäksi 
olen jäsen Museorautatieyhdis
tyksessä, joka liikennöi höyry
junalla kapearaiteisella radal
la Jokioisilla. Yllä mainitun 
lisäksi olen valokuvannut jon
kin verran junia ja muuta rau
tatiemiljöötä matkaillessani 
junalla ympäri Suomea "havain
toja" tekemässä. Valokuvista 
onkin kertynyt melkoinen ar
kisto, jota täydentävät rauta
tieaiheiset kirjat, lehdet ja 
lehtileikkeet yms. Luonnolli 
sesti olen puuhaillut Turun 
Kiskoliikennekerhossa alusta 
asti. Josko vaikka saisimme 
Turkuun oman muistomerkkihöyry
veturin ja -junan. 

Mika Rantala 
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JUNALIIKENNETTÄ TURUN RADALLA 18JO-LUVUN LOPULLA
 
Niin kuin tunnettua junalii
kenne Suomen suuriruhtinaan 
maassa oli alkanut viralli
sesti v. 1862, kun rautatie 
v. 1857 tehdyn päätöksen mu
kaisesti oli valmistunut Hel
singin ja Hämeenlinnan välil
le. Päätös rautatien rakenta
misesta Turusta Toijalaan ja 
Hämeenlinnasta Tampereelle 
tehtiin v. 1872 ja asetus ra
dan rakentamisesta annettiin 
v. 1874. Tuossa vaiheessa 
rautatien rakentamisessa 
omattiin jo sellainen rutiini 
ja kokemus, että mainitut ra
taosuudet valmistuivat paris
sa vuodessa käyttökuntoon. 
Turun rata valmistui v. 1876 
ja se vihittiin liikenteelle 
syyskuun 22. päivänä samana 
vuonna. 
Valitettavasti meillä ole ko
vin suuria mahdollisuuksia 
seurata rataosuuden liiken
nettä tuossa vaiheessa. En

simmäinen rataosuutta koskeva 
aikataulu on tosin jo vuodelta 
1877 ja siitä voimme tietysti 
nähdä Turusta lähteneiden ja 
tänne saapuneiden junien määrän 
ja laadun vuorokausittain. Päi
vittäin Turusta näyttää lähte
neen vain kolme junaa ja saman 
verran tänne saapui päivittäin 
junia muualta. Yksikään lähte
vistä tai saapuvista ei vain 
ollut matkustajajuna. Turusta 
lähteneiden junien määränpäänä 
oli Helsinki (yhteys Tampereel
le), Toijala ja Riihimäki. 
Matka Turusta Toijalan kautta 
Helsinkiin oli pitkä ja esim. 
postijuna kulki tuota matkaa 
(256 km) 9 tuntia 40 minuuttia. 
Tarvittaessa liikennöinyt so
tilasjuna, mikä sen tarkoitus 
sitten olikin, ilmeisesti ve
näläisten sotilaiden kuljetta
minen, kulki Turusta Toijalaan 
(119 km) kuusi tuntia. Aikatau
lukirjan mukaan Turkuun ei siis 
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päässyt vielä viime vuosisa vaan tänne oli yhteyksiä vain 
dan lopulla matkustajajunia, seuraavilla junatyypeillä: 

N:o 3 Postijuna Helsinki - Riihimäki (yht. Turkuun) 
N:o 4 Postijuna Turku - Riihimäki 
N:o 51 Postijuna Turku - Toijala - Riihimäki matkustajav. 
N:o 52 Postijuna Riihimäki - Toijala - Turku R:mäki - Tre 
N:o 149 Sotilasjuna Toijala - Turku (tarvittaessa) 
N:o 150 Sotilasjuna Turku - Toijala (tarvittaessa) 
N:o 151 Tavarajuna Riihimäki - Turku 
N:o 152 Tavarajuna Turku - Riihimäki 

Juhani Kostet 

PARI VUOROKAUTTA TURUN RADALLA 
Turku - Toijala -rataosuus on 
melko vilkas "Huru-rata" ja 
mielenkiinnosta näiden vetu
reiden kiertoon päätin sel
vittää liikenteen parin vuo
rokauden osalta täältä Lie
dosta nähtynä. Päiviksi va
litsin kaksi viimeistä loma
pälvaa, jotta liikenteen seu
raaminen onnistuisi arkipäi
vien osalta. Tavaraliikenne 
ei ollut kuitenkaan kesäloman 
jälkeen päässyt vielä täyteen 
vauhtiinsa, mutta osuipa 
näille päiville esim. "lättä
hatun" huoltoon meno. Perjan
tai-iltapäivän tarkkailu jäi 
muiden huoleksi, kun lähdin 
Turkuun erääseen romuttamoon 
kuvaamaan "Porkkanan" jäänök
siä. Välivaunu CEiv 5610 pa
lasia ainakin löytyi. 
Taulukossa vaunutyypit on 
esitetty paljousjärjestykses
sä vasemmalta alas ja oikeal
le. Venäläisten vaunutyyppien 
merkin tänä olen käyttänyt 
käyttötarkoitukseltaan vas
taavaa suomalaista etuliit
teellä V varustettuna. Esim. 
VSonk on probaanivaunu ja 
VSob on mustaksi pinttynyt 

suursäiliöinen bensiinivaunu. 
Vgobo -merkintähän ei kerro 
säiliövaunujen käyttötarkoitus
ta. Näin lyhyeltä ajalta ei 
tietysti saa mitään tarkempaa 
kuvaa siitä, kuinka paljon mi
käkin veturi liikkuu, mutta 
esim. 2208 ehti käydä ajanjak
son aikana kolme kertaa Turus
sa. 
Junien nopeudet on mitattu kar
keasti kilometrien 255 ja 256 
välisellä osuudella, jossa on 
noin 5 %o:n nousu Liedosta 
Auran suuntaan. Mutta taulukko 
kertokoon loput. 
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Junan Suunta Tulo- Lähtö- Veturit Akselit Vaunut 
n:o aika aika 

T3518 Turku 1 . 1 5 2725 
T3500 Turku 3.30 221 1 32 
Tl032 Turku 4.30 2208 92 
H540 Turku 7 . 2 1 7 . 2 2 2757 24 Em,Efi,Cemt, 

Ei, 4xGbl 
pl0l Aura 8. 15 2211 32 Eit,CEit, 

r-.kt,CEmt,Eit 
Gfot,2xGbl, 
Pot 

P 110 Turku 9. 21 2742 48 CEmt,Eit, 
2755 Gfot,2xGbl 

Pot 
Pl03 Aura 10.01 2208 36 Eit,CEit, 

Rkt,EFit 
T3509 Aura 11 .06 2755 58 VSonk,Vsob 
Pl08 Turku 11 . 45 5109 1 2 Dm9 

5110 
H541 Aura 12. 13 2716 8 Eit,Efit 
Pl02 Turku 13.53 2229 1 2 CEit,Eit, 

Efit 
H542 Turku 15.20 2716 8 Eit,Efit 108 
Pl05 Aura 1 5 . 4 9 5010 24 Dm8, Dm9 100 

5009 
5110 
5109 

H543 Aura 16.48 16.49 2749 8 Ei,Efi 
T3515 Aura 1 7 . 10 17. 15 2725 
T3512 Turku 17. 14 2234 90 Oc,Hkb,Son 

Ob,Rmm,Sonk 
pl04 Turku 18. 12 2208 36 Eit,CEit, 110 

Rkt 
T3514 Turku 19.09 20. 12 2753 56 VSop,Vo 
pl07 Aura 19. 31 2229 34 Efit,Eit, 

CEit,llxGbk 
T3501 Aura 20. 10 2234 78 Occ,Hkb,H, 

Zags,Ob,Gbly 
Sob,Hac 

pl06 Turku 20.42 2237 32 Eit,CEit,Rkt 
Efit 

Pl09 Aura 21 . 28 2233 52 llxCEmt,Eit 
Gfot,Pot,4x 
Gbl 

T3043 Aura .22.02 2208 100 Sop,Son,Gbl 
Sti,Hbr,Oa 

T3015 Aura 23.32 2237 100 Gbl,VSonk, 
Son,Hbi,Ob 
Vok,Hkb 
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Junan Suunta Tulo- Lähtö- Veturit Akselit Vaunut H 
n:o aika aika 

T???? Aura 0.40 94 
T3518 Turku 1 . 1 0 2211 
T3500 Turku 3.05 2229 38 
Tl032 Turku 4.00 2237 
H540 Turku 7 . 1 9 7 . 2 1 2745 18 CEmt,Ei,Efi 

3xGbl 
Pl0l Aura 8. 14 2229 36 100 
Pll0 Turku 9.21 2731,2724 48 11+2xGbl 110 
Pl03 Aura 10.02 2237 36 90 

Turku 10.42 4114 8 Dm7 huolto 
4163 

Pl08 Turku 11 .49 5122 12 Dm9 120 
5121 

H541 Aura 12.14 2731 8 Eit,Efit 
Aura 12.35 4114 4 
Aura 13.20 13.29 529 4 Hbr,Gbl 

Pl02 Turku 13.52 2546 12 
H542 Turku 15.20 2731 8 
Pl05 Aura 15.50 5122 24 Dm9,Dm8 

5121 
5001 
5002 

Turku 15. 53 (Turku) 529 18 Tald,Gbl 
H543 Aura 16.48 16.49 2716 12 
T3515 Aura 17.16 2551 64 Occ,Sonk, 

Habis,Rmm, 
Tad,Hbi 

T3512 Turku 17.49 2208 96 Sti,Tabd, 
VSonk,Vo, 
Son,Vsop, 
Gbl,Hkb 

Pl04 Turku 18. 12 2216 36 
Pl07 Aura 19.30 2552 16 Ei,Eit,SFit, 

CEit 
T3501 Aura 19.56 2208 72 Occ,Gblk,Oc 

Hkb,H,Stb 
Pl06 Turku 20.44 2231 36 115 
pl09 Aura 21 .27 2757 56 80 

2542 
T3043 Aura 22.06 2006 102 Sti,Occ,Hkb, 50 

2016 Oa,Son,Oc, 
Gbl,Hbr 

T3015 Aura 23.24 2231 70 Gbb,Hkb 
VSonk,Hbr 

Esko Maasalo 
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HO - MITÄ SE ON? 
Maassamme nykyään saatavil
la oleva pienoisjunakalusto 
on pääasiassa mittakaavaan 
1:87 eli nimelliskokoon HO 
valmistettua. Tämä koko lie
nee ulkomaillakin ylivoimai
sesti vallitsevana, vaikka 
markkinoille on viime vuosi
kymmeninä tullut uusia, pie
nempiä kokoja. Aivan viime 
aikoina on toisaalta alkanut 
jälleen ilmetä kiinnostusta 
myös vanhoihin isoihin kokoi
hin. 
Minkä vuoksi pienoisjuniemme 
mittakaavaksi on sitten va
littu epämääräisen tuntuinen 
1:87, eikä esimerkiksi malli
en omatoimista rakentamista 
ajatellen kätevämmältä tun
tuva 1:100? Entä mitä merkit
see HO? Nämä jo normiksi muo
dostuneet käsitteet eivät 
suinkaan ole nykyhetken teol
lisuuden keksintöä, vaan pe
riytyvät jo varsin pitkän 
ajan takaa. Kun nämä termit 
saattavat askarruttaa aloit
televaa pienoisrautatiehar
rastajaa, ja pitemmällekin 
ehtinyt helposti sivuuttaa 
ne itsestään selvyksinä, lie
nee paikallaan hiukan valot
taa niiden alkuperää. 

Pienoisjuna ei iältään jää pal
jon jälkeen esikuvastaan oikeas
ta rautatiestä. Toimivia, tosin 
isokokoisia ja ulkoilmassa käy
tettyjä pienoisrautateitä tunne
taan esim. Englannista jo 1820
1830-luvuilta. Lelujunan alku
kantaisimpia muotoja taas edus
tavat esim. Nurnbergissä Saksan 
ensimmäisen rautatien liikenteel
le avaamisen v. 1835 innoittami
na "tinasotilastekniikalla" val
mistetut kaksiulotteiset junahah
mot. Näitä seurasivat ohuesta 
peilistä prässäämällä ja taivut
tamalia valmistetut, edelleen 
kiinteäpyöräiset lelujunat. Ve
turien ja vaunujen saatua pyöri
vät pyörät oli yksinkertaisin 
toimiva malli lattialla tai pöy
dällä kulkeva, käsin työnnettävä 
tai narusta vedettävä juna. Liik
kuvat pyörät tekivät myös mahdol
liseksi oman liikevoiman käytön 
pienoisvetureissai ajalle omi
naisena ja siten myös esikuvan 
mukaisena tuli ensin käyttöön 
höyry. 
Vanhimmat höyrykäyttöiset pie
noisveturit kulkivat vielä ilman 
raiteita. Ensimmäinen raiteilla 
kulkeva vieterijuna tunnetaan 
vuodelta 1868, raiteilla kulke
via höyrykäyttöisiä pienoisve



tureita tunnetaan vasta ajal 
ta vuoden 1875 jälkeen. Ai
kaisemman kokemuksen puut
teessa oli valmistajien ko
keilemalla selvitettävä esim. 
raideleveyden ja pyörien 
laippojen parhaat mahdolli 
set ~ittasuhteet. Kun nämä 
kokeilut tapahtuivat toisis
taan riippumatta, tuloksena 
oli suuri määrä erilaisia 
raideleveyksiä. Kirjavuuteen 
loi järjestyksen tunnettu 
leikkikalujen valmistaja 
MÄRKLIN, joka v. 1891 esit 
teli Leipzigissä oman pie
noisrautatiensä. Sen raidele
veys oli - ajan tavan mukaan 
kiskon keskeltä kiskon kes
kelle mitattuna - 48 mm, ja 
se oli ensimmäinen vapaasti 
laajennettavissa oleva pie
noisrautatiejärjestelmä. Kun 
MÄRKLIN v. 1892 ryhtyi val
mistamaan myös muita raidele
veyksiä, tuli ensimmäisen ra
dan tunnukseksi 1. Sitä suu
remmat radat merkittiinlI:lla 
ja III:lla. Näitä pienempi 
taas sai tunnuksenseen nol

lan. Pienoisjunanvalmistajat 
joitakin poikkeuksia lukuunotta
matta - omaksuivat näin synty
neen järjestelmän yleisesti. Ny
kyisen mittaustavan mukaan mitat 
olivat seuraavat: 

Koko raideleveys mittakaava 

0 32 mm 1 : 45 
1 45 mm 1 : 32 
II 51 mm 1 : 28 
111 72 mm 1 : 20 

On kuitenkin huomattava, että
 
raideleveys ja mittakaava eivät
 
vielä kaikilla valmistajilla
 
merkinneet saman asian kahta il 

menemismuotoa. Usein samoja ve

tureita ja vaunuja valmistettiin
 
eri raideleveyksille vain niiden
 
raideleveyttä muuttamalla koon
 
muuten pysyessä samana. Nykyisen
 
kansainvälisen normin mukaan 0

radan mittakaava on 1:43,5, jon

ka FLEISCHMANN toteutti uuden
 
pienoisrautatiensa kalustossa v.
 
1949.
 
Pyrkimystä edellä kuvattuja pie

nempimittakaavaisiin ratoihin
 
esiintyy jo vuosisatamme alusta
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lähtien. 1900-luvun ensimmal
sellä vuosikymmenellä tava
taan raideleveyksiä 21 mm:stä 
28 mm:iin, niiden joukossa 
MÄRKLININ "liliput"-rata (26 
mm) v. 1908. Nykyinen 16,5 
mm:n raideleveys juontaa juu
rensa Englannista, jossa Bas
set~Lowke halusi toteuttaa 
täydellisen pienoisrautatie
järjestelmän "pöytäradan" 
kokoisena. Pienennyssuhde va
littiin siten, että 4 mm vas
tasi yhtä jalkaa, ja mitta
kaavaksi tuli siten 1:76. Ra
dan nimelliskoon tunnukseksi 
otettiin 00 (nollanolla) , jo
ta tosin jo MÄRKLIN oli en
simmäisenä käyttänyt "lilli 
puttiradassaan". Englannin 
markkinoille OO-rata tuli v. 
1923 vieterikäyttöisenä ja 
vuottd myöhemmin 4-6 voltin 
sähkövirralla toimivana. Bas
set~Lowke valmistutti OO-ra
tansa Nurnbergissä ja sitä 
myytiin myös Saksassa, mutta 
siellä ei aika ollut sille 
kypsä ja se poistui markki
noilta jo vuonna 1927. OO-ra
dan kehitys ei kuitenkaan py
sähtynyt tähän. Bassett~Lowke 

muutti pienennyssuhdetta 4: 
stä 3,5:een millimetriin jal 
kaa kohden raideleveyden 16,5 
mm jäädessä ennalleen. Näin 
syntyi mittakaava 1:87. Bas
set~Lowken OO-radan valmis
tuksessa kokemusta saaneet 
saksalaiset olivat tällä vä
lin perustaneet leikki kalu
tehtaan nimeltä TRIX, ja se 
esitteli Leipzigin kevätmes
suilla v. 1935 uuden pienois
rautatievalikoiman. TRIX so
velsi mittakaavaa hiukan pyö
ristettynä eli 1:90. Radan 
käyttövoimana oli 14 voltin 
vaihtovirta. Tämä uusi nimel

~~~. r J~~ Ll L ~; ~J. U. :.. t [:1 : 

liskoko vakiintui varsin nopeas

ti; vielä samana syksynä esitte

li MÄRKLIN oman OO-pienois-pöy

tärautatiensä.
 
Nimelliskoon tunnus 00 säilyi
 
Saksassa 1950-luvun alkuun asti,
 
jolloin se vaihdettiin tuolloin 
jo kansainvälistyneeseen HO:aan 
(hoonolla, puolinolla; Half 0, 
Halb Null), ilman että sillä oli 
vaikutusta raideleveyteen tai 
mittakaavaan. Meillä tunnetuista 
pienoisrautatievalmistajista toi
nen suuri, FLEISCHMANN, aloitti 
HO-kaluston valmistuksen v. 1952, 
tosin aluksi mittakaavassa 1:82. 
Uutuutena FLEISMANNIN rautaties
sä oli tasavirtajärjestelmä. 
HO:n nykyiseen valta-asemaan 
johtaneen voittokulun voi katsoa 
alkaneen v. 1935 tapahtuneesta 
ensiesittelystä. Tässä lähemmin 
syihin puuttumatta voi todeta, 
että se hetkessä saavutti suo
sion, jollaisen kerääminen vei 
isommilta radoilta vuosikymmeniä. 
Meillä tunnetuimmista valmista
jista MÄRKLIN lopetti O-kokoi
sen kaluston valmistuksen v. 
1954, FLEISCHMANN v. 1955. 
Todettakoon tässä lopuksi, että 
pienoisrautatien nimelliskoko ei 
edelleenkään ole yhtä kuin sen 
mittakaava. HO:lla tarkoitetaan 
nykyään nimenomaan normaalirai 
teista (1435 mm) rautatietä mit
takaavassa 1:87. Saman mittakaa
van kapearaiteisilla kalustoilla 
on omat nimelliskokonsa (HOe, 
HOn3, HOrn). Jyrkästi ottaen on
kin järjenvastaista puhua raken
nuksista, puista, autoista ja 
ihmisistä "mittakaavassa HO", 
sillä nimelliskoko ilmaisee ai 
na tiettyä suhdetta raidelevey
den ja mittakaavan välillä. 

Ilmo Kajala 

C. ~r .. Brl{;Cv.:c't' - E.. C} .. ;-d~ÅKr1er: I~.lCC}lSI)ielzeug ~; se!"l.l)3.~rlerl 

C.Jeanr::aLce: r~;r<KL1K - d:i.e klei.ner; ~)!Jur-"le ..; e:r, OC/HO 
G.Heder: ~it Uhrwerk, Darpf und Strom 

VALTAKUNNALL
RAUTATIEPÄIV 
Tampereella 
maan Rautati 
kerho on ott 
keleen ryhty 
määb laatuaa 
valtakunnall 
tatiepäiviä. 
tammikuun vi 
vaihteena Sa 
opistolla. 
Päivien ohje 
nipuolinen j 
perjantaina 
kokoonntutaa 
tytykseen. N 
ottaa kaiken 
vaunuja ja m 
tatieharrast 
kalustoa. Mu 
vasti runsaa 
tajia, kaupa 
jia jne. 
Ohjelmaan ku 
tajien romut 
taan, myydää 
kaikenlaista 
asiakkaiden 
riippuen. Mu 
siä, arpajai 
jne. Varsina 
en kannalta 
ta on tietys 
tieaihainen 
voi osallist 
vetureilla, 
neilla, kiin 
la, pienoisr 
valokuvilla 
telulla. Ohj 
myös retki V 
Majoitus jär 
majatyyliin 
lassa Kangas 
Mikäli olet 
noisrautatie 
den kilpailu 
kemmin Pirka 
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VALTAKUNNALLISET PIENOIS
RAUTATIEPÄIVÄT TAMPEREELLA 
Tampereella toimiva Pirkan
maan Rautatieharrastajien 
kerho on ottanut rohkean as
keleen ryhtymällä järjestä
määb laatuaan ensimmäisiä 
valtakunnallisia pienoisrau
tatiepäiviä. Päiviä vietetään 
tammikuun viimeisenä viikon
vaihteena Sampolan työväen
opistolla. 
Päivien ohjelma on varsin mo
nipuolinen ja se alkaa jo 
perjantaina 27.1., jolloin 
kokoonntutaan näyttelyn pys
tytykseen. Näytteille voidaan 
ottaa kaikenlaisia vetureita, 
vaunuja ja muuta pienoisrau
tatieharrastukseen liittyvää 
kalustoa. Mukana on toivotta
vasti runsaasti alan harras
tajia, kaupallisia maahantuo
jia jne. 
Ohjelmaan kuuluu myös harras
tajien romutori, jossa oste
taan, myydään ja vaihdetaan 
kaikenlaista tavaraa tietysti 
asiakkaiden mieltymyksistä 
riippuen. Mukana on diaesityk
siä, arpajaisia, kilpailuja 
jne. Varsinaisten harrastaji 
en kannalta mielenkiintoisin
ta on tietysti pienoisrauta
tieaihainen kilpailu, johon 
voi osallistua rakentamillaan 
vetureilla, vaunuilla, työko
neilla, kiinteillä rakenteil 
la, pienoisrautatieaiheisilla 
valokuvilla ja radansuunnit 
telulla. Ohjelmaan kuuluun 
myös retki VR:n kohteille. 
Majoitus järjestyy retkeily
majatyyliin lomakoti Wirkku
lassa Kangasalalla. 
Mikäli olet kiinnostunut pie
noisrautatiepäivistä ja nii 
den kilpailuista käänny tar
kemmin Pirkanmaan Rautatie

harrastajien puoleen. Osoite on 
seuraava: 

Kimmo Lumirae
 
Lindforsinkatu 21 A 5
 
33720 Tampere 72
 
puh. 931-173352
 

Turun Kiskoliikennekerho toivot
taa menestystä yritykselle. 

SUUNNITTELE KERHON TUNNUS 
Turun Kiskoliikennekerho on vas

ta viime syksynä perustettu rau

tatieharrastajien yhdistys, jol 

la ei ole vielä minkäänlaisia
 
tunnuksia, joita voitaisiin käyt

tää kerhon kirjeissä ja kirje

kuorissa. Käsittääksemme jokai

sella omia tavoitteitaan kunni

oittavalla yhdistyksellä on oma
 
"logonsa" aivan niin kuin liike

laitoksillakin. Sen vuoksi yh

distyksen hallitus on päättänyt
 
julistaa avoimen kilpailun jä

senilleen ja kerholehden luki

joille kerhon tunnuksen suunnit 

telemiseksi.
 
Yhdistyksen tunnuksen tulisi ol

la yksinkertainen ja selkeä yh

distyksen toimialaa kuvaava.
 
Tunnusta tullaan käyttämään yh

distyksen virallisena tunnukse

na ja ehkäpä siitä voitaisiin
 
valattaa rintamerkkikin jäsen

ten tunnusmerkiksi.
 
Tavoitteenammeon palkita pa

ras, tunnukseksi valittava eh

dotus pienoisrautatieharrastuk

seen liittyvällä tuotteella.
 
Mutta tärkeintähän ei ole tie

tenkään voitto, vaan osallistu

minen ja oman ehdotuksen suun

nitteleminen. Joten kaikki mu

kaan tunnusta suunnittelemaan.
 
Lähetä oma ehdotuksesi helmi
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kuun loppuun mennessä osoit
teella: 

Turun Kiskoliikennekerho 
Juhani Kostet 
Tuureporinkatu 12 B 20 
20110 Turku 11 

TURUN KISKOLIIKENNEKERHON
SÄÄNNÖT 

1.§ 

Yhdistyksen nimi on Turun 
Kiskoliikennekerho ja sen ko
tipaikka on Turun kaupunki. 

2 • § 

Yhdistyksen tarkoituksena on 
olla rautateitä, niiden his
toriaa ja pienoisrautateitä 
harrastavien yhdysside sekä 
edistää alan harrastusta ja 
pienoisrautateiden 
luston rakentamis
nittelutaitoa. 

ja 
ja 

sen 
suun

ka

3 . § 

Tarkoituksensa toteuttamisek
si yhdistys järjestää kerho
iltoja, neuvonta- ja rakenta
miskursseja, hankkii jäsenil
leen harrastuksen vaatimia 
välineitä ja tarvikkeita, 
järjestää tutustumistilaisuuk
sia ja -matkoja sekä näytte
lyjä ja esittely tilaisuuksia. 

4. § 

Yhdistyksen jäseneksi voi 
liittyä jokainen yhdistyksen 
päämääristä kiinnostunut ja 
sen toimintaa kannattava,15 
vuotta täyttänyt henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, jon
ka yhdistyksen hallitus jäse
neksi hyväksyy. 

5. § 

Yhdistyksen liittymis- ja Jasen
maksujen suuruudesta päätetään 
yhdistyksen syyskokouksessa. 

6.§ 

Yhdistyksen asioita hoitaa hal
litus, johon kuuluvat vuodeksi 
kerrallaan valitut puheenjohta
ja ja kolmesta viiteen jäsentä. 
Hallitus valitaan yhdistyksen 
syyskokouksessa. Toimikausi al
kaa tammikuun 1. päivänä. Mikä
li hallituksen jäsen kesken toi
mikautta eroaa, on yhdistyksen 
kokouksella oikeus valita sopi
vaksi katsomansa henkilö halli
tuksensa täydennykseksi jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. 

7 . § 

Hallitus kokoontuu puheenjohta
jansa kutsusta tarvittaessa tai 
jo kaksi se jäsenistä sitä ha
luaa. Hallitus on päätösvaltai
nen, kun puheenjohtaja ja kaksi 
jäsentä on läsnä. Päätökset teh
dään yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee puheenjohtajan 
kannattama mielipide. 

8. § 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat 
puheenjohtaja, varapuheenjohta
ja ja sihteeri, kaksi yhdessä. 

9.§ 

Yhdistyksen tilit päätetään ka
lenterivuosittain. Tilinpäätös 
ja vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään 
kuukautta ennen yhdistyksen ke
vätkokousta. Tilintarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausunto 
hallitukselle kahden viikon ku
luessa tilien vastaanottamises
ta. 

Yhdistyksen k 
koolle kulle"k 
mitettavalla 
kutsulla tai 
sanomalehdes~ 

la ilmoituksE 
tettava jäser 
si viimeistää 
vää ennen ko"k 
vää lukuunott 

Yhdistyksen ~ 

joka pidetäär 
kuussa: 
l)valitaan kc 

johtaja ja 
kaksi pöytä 
jaa; 

2)todetaan kc 
suus; 

3) v ahv i stetaa 
nitelma, li 
senmaksujer 
tulo- ja mE 
vaksi kaler 

4)valitaan ha 
heenjohtaje 
kä kaksi ti 

5) käsitelläär 
sussa maini 

Yhdistyksen k 
joka pidetään 
kuussa: 
l)valitaan kc 

johtaja ja 
kaksi pöytä 
jaa; 

2)todetaan kc 
suus; 

3)esitetään v 
tilit ja ti 

lausunto; 
4)päätetään t 

vapauden my 
litukselle 
velvollisil 
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10. § 

Yhdistyksen kokous kutsutaan 
koolle kullekin jäsenelle toi
mitettavalla kirjallisella 
kutsulla tai paikallisessa 
sanomalehdessä julkaistaval
la ilmoituksella, joka on saa
tettava jäsenen havaittavak
si viimeistään seitsemän päi
vää ennen kokousta kokouspäi
vää lukuunottamatta. 

11. § 

Yhdistyksen syyskokouksessa,
 
joka pidetään loka-marras

kuussa:
 
l)valitaan kokouksen puheen


johtaja ja sihteeri sekä 
kaksi pöytäkirjantarkasta
jaa; 

2)todetaan kokouksen lailli 
suus; 

3)vahvistetaan toimintasuun
nitelma, liittymis- ja jä
senmaksujen suuruus sekä 
tulo- ja menoarvio seuraa
vaksi kalenterivuodeksi; 

4)valitaan hallituksen pu
heenjohtaja ja jäsenet se
kä kaksi tilintarkastajaa. 

5)käsitellään muut kokouskut
sussa mainitut asiat. 

12. § 

Yhdistyksen kevätkokouksessa,
 
joka pidetään helmi-maalis

kuussa:
 
l)valitaan kokouksen puheen


johtaja ja sihteeri sekä 
kaksi pöytäkirjantarkasta
jaa; 

2)todetaan kokouksen lailli 
suus; 

3)esitetään vuosikertomus, 
tilit ja tilintarkastajien 
lausunto; 

4)päätetään tili- ja vastuu
vapauden myöntämisestä hal
litukselle ja muille tili 
velvollisille. 

5)käsitellään muut kokouskutsus
sa mainitut asiat. 

1 3 . § 

Yhdistyksen purkautuessa tai 
tullessa lakkautetuksi käyte
tään yhdistyksen varat kokouksen 
äättämällä tavalla kiskoliikenne
harrastusta edistävään toimintaan. 

14. § 

Muutoin noudatetaan yhdistyksen 
toiminnassa voimassa olevan yh
distyslain säännöksiä. 

(Sääntöjä ei ole vielä vahvistet 
tu yhdistysrekisterissä) 



LIITY JÄSENEKSI KISKOLIIKENNEKERHOON!'
 

Sukunimi: ................•........ Etunimi: ...........••.......
 

Osoite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Postinumero: ........................•..........................
 

Syntymäaika: ...•.................... P u h : ........••.
 II ••• , " , •••• 

avataan 
Turussa kuun pnä 198 ... Toistaisel 

Allekirjoitus 
1) kiertol 

kil'kkokatu, ALähetä jäsenilmoittautumisesi osoitteella: 
gaistenkatu, E

Turun KiskoliikennekerhoLiittymismaksu: 25 mk 2) satam,Juhani KostetJäsenmaksu: 25 mk/vuosi 
Tuureporinkatu 12 B 20 ja kanavapenJ 
20110 Turku 11 Kiertolinj 

a 

Linnan· ja Pl 
mainitusta pa: 

SatamaliI 
ja' loppuu klo 

Vaunut 1 
baminalilljalla 
penkereelle jc 

Maksu U 
matkalta. Ml 
oua yhden kl 

lIIali:su, 1 

varten vaunu] 
Kuljettaj: 
Jouluaatj 

tään klo 9 i.] 
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RaitiotielIikenne
 
avataan tiistaina tämän kuun 22 päivänä.
 

Toistaiseksi pidetään liikennettä: 
1) kicrtolilljalla: Puistokatu, L. Linjakatu, Humalistokatu, Ve~äjän. 

kirkkokatu, AUl'akatu, Iso Hämeenkatu, Postikatu, Nikolain tori, Änin· 
gaistenkatu, Eerikinkatu, Kauppiaskatu, Linnankatu ; 

2) satamalinjaUa: Linnan- ja Puisookatujen kulmasta varvintorille 
ja kanavapenkereella 

Kiertolinjalla lähtevät ensimäiset vaunut kumpaankin suuntaan 
Linnan- ja Puistokadulta klo Ib 7 a.p.; viimeiset menevät vaunuhalliin 
mainitusta paikasta klo 10 Lp. 

Satamalinjall~ alkaa liikenne klo 7 a.p. Linnan- ja Puistokadulta 
ja' loppuu klo 1~ 10 i.p. 

Vaunut lälltevät pysähdyspaikoista kiertolinjalla joka 7 lk minuutti, 
haminalinjalla Puistokadulta varviRtorille joka 7 IllI minuutti, kancrv'Cl
penkereeUe joka 15 minuutti. 

Maksu täyskasvuisiJta 15 penniä, lapsilta alle 12 vuoden 10 penniä 
matkalta. Matkustajalla on oikeus suoritetusta m ksusta vaihtaa vau· 
nua yhden kelTall. 

Mali:su, mikim malldollista, on pantava tasaisessa rahassa, sitä 
varten vaunun etupuolella olevaan lippaaseen. 

Kuljettaja vaihtaa korkeintaan 1 markan. 
Jouluanttont\ ja joulupäivänä lakkaa liikenne ailmisemmin, viimeis

tään klo 9 Lp. 

Slhkötoimi ,no 1Miengesellschalt. 



UGJ:n AB:n HO-MITTAKAAVAINEN 
Y-853-A RAK. SARJ. (MAALAAMATON 
SIS.MOOTTORIN). MUISTUTTAA VR:N 
Dm7 KISKOAUTOA. HINTA 353,50. 

-kytkimet, telit 
-pyöräkerrat RP-25 llmm 
-varaosat, tarvikkeet 
-kuvasto hinta 16,00 

-KYTKINJÄRJESTELMÄ 

Saatavana MODEL RAILROADER 
lehden irtonumeroita 
Kirjoja Kalmbach Publishing 
esim. Scenery for Model rail

roaders 39,70 
764 Helpful Hints 31,80 

fM~ Edustusliike Ho Koiste\::EHK Visatie 5 84100 Ylivieska 10 Finland puh. 983-22956 

mUSQot!autatiQY~M5tY5 ~.y.
 

F Else Ml N
 
MALLIRAUTATIET~ JOHTAVA TASA
VIRTAJÄRJESTELMÄ. 
FLEISCHMANN-AJOKALUSTO~ VETU
RIT~ VAUNUT~ SOPIVAT KAIKKIIN 
TASAVIRTARATOIHIN~ ESIM. PIKO 
JA LIMA JNE. 

FLEISCHMANN-MVVJÄT: 
R.CASAGRANDE 
PVÖRÄKELLARI Ov 
STOCKMAN 
\'11 KLUND 

Pyydä ilmainen FLEISCHMANN
esite tai täydellinen uusi 
junakuvasto 83/84 mk 10,00. 
Uusi Kibri-kuvasto mk 10,00. 

J.JOKIPII 
Pyynikin tori 1 
Tampere 

1 3 
111 III 

12.00 13. 15 

x x 

x x 

12. 25 13.40 

x=pysähtyy t 

MATKALIPPUJE 

Menolippu 
Menopaluulip 

• c::>~
7 



'W 31600 

l1ol\tOtstPll jIDiu5POnIlrtnttr 

Jokioisten kunnassa toimii Suomen ai
noa museorautatie, jolla on säännöl
listä höyryveturiliikennettä. Museo
rautatie on vierailijalle kaksi asiaa: 
iloisesti viheltävä höyry juna sunnun
taisin ja kesäisin päivittäin auki 
oleva Kapearaidemuseo. Täällä sinul
la on tilaisuus tutustua menneisyy
den kiireettömään matkantekoon 111 
luokan puupenkillä istuen. 

A 1 K A T A U L U 
Voimassa sunnuntaisin 3.6.-26.8.1984 

1 
111 

3 
111 

5 , 

111 
7 

111 
km 

Junan n:o 
Vaunu lk 

2 
111 

4 
111 

6 
111 

8 
111 

12.00 13. 15 14.45 15. 50 - MINKKIÖ 12.57 14. 1 7 1 5 . 3 7 16.47 

x x x x 3 Raemäki x x x x 

x x x x 5 Kirkkotie x x x x 

12.25 13.40 1 5. 10 16. 15 6 JOKIOINEN 1 2 . 3 5 13.55 15 . 15 16.25 

x=pysähtyy tarvittaessa 

MATKALIPPUJEN HINNAT KAPEARAIDEMUSEO 

aikuiset lapset 3.6.-26.8.1984 klo 13.00-19.00 
Menolippu 12.00 mk 6.00 mk Aikuiset 5 mk, lapset 3 mk 
Menopaluulippu 18.00 mk 9.00 mk 

:mllu5tnrnutntitY4~i5tY5 
JOKIOINEN ~' 916 - 33 235 <®' TU 1293 82-9 
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ALOITA HYVÄ HARRASTUS 

puista pienoismal

lia. 

Iin 
-JUNARATA 

TÄYDELLISENÄ ._-:......:::= --- _. 

Myös MAISEMARAKENTEET
 
MEILTÄ NYT PERUSRATA LAHJAHINTAAN!
 

POLISTIL- JA SCALEXTRIC -AUTO RADAT JA 
LI SÄTARV 1KKEET 

MUOVIRAKENNUSSARJOJA -40% 

MINIMOT -ASKARTELUPORAT 

Käy talossa tai	 POLKUPYÖRÄLIIKE 

tilaa luettelo. ~ • SAAR 0 
. L_~Ti~uu::.:.re::llp::=o::.:ri.!.:.lnkatu~:!.-1..!.:i9uD~U~h~.921=.~1fi3§6~~·======- ~ 

I 

Jatkuvasti hyvät valikoimat HO 
(	 ja N-mittakaavan vetureita, 

vaunuja, rakennuksia, rakennus
sarjoja ja tarvikkeita. Tulefn.)Diiii joulun. 
käymään tai soita 90-666644. 
Avoinna 12-17, la 10-13. 
TTninninkatu 45, 00170 HELSINKIjlt 

{Jnne((ls!a. 

Uutta. lO'UO& 

01 KEILLA RAITEILLA 

PIKO RIVAROSSI VOLLMER 

• 






