
 

La 26.11. klo 10–16
Su 27.11. klo 12–16 
VR:n pääkonttorin ruokalas-
sa, ravintola Höyrypannussa, 
käynti Vilhonkadun ja Kes-
kuskadun kulmasta, Rauta-
tientorin luoteisnurkasta.

Lapset 2 euroa
Aikuiset 4 euroa
Perhelippu 8 euroa

Pienoisrautatiekerho ry. 
Suomen Rautatiemuseo Merkitse Joulunäyttely (sunnuntaina 27.11.) 

kalenteriisi.

Merkitse Joulunäyttely (lauantaina 26.11.) 
kalenteriisi.

Joulunäyttelyn www-sivu:
http://www.pienoisrautatiekerho.fi 
/joulunayttely/

JOULUNÄYTTELY 26.–27.11.2016

PIENOIS-
RAUTATIE-
NÄYTTELY
La 26.11. klo 10–16
Su 27.11. klo 12–16 

VR:n pääkonttorin 
ruokalassa, ravintola 
Höyrypannussa. Käynti 
Vilhonkadun ja 
Keskuskadun kulmasta, 
Rautatientorin 
luoteisnurkasta.



Suomen vanhin rautatieharrastusyhdistys, 
tänä vuonna 65 vuotta täyttänyt Pienois-
rautatiekerho ry, järjestää perinteisen Jou-
lunäyttelyn 26.–27.11.2016 VR:n pääkontto-
rin ruokalassa, sisäänkäynti Rautatientorin 
luoteisnurkasta läheltä taksiasemaa. Näyt-
tely järjestetään yhdessä Suomen Rauta-
tiemuseon kanssa. Näyttelyssä on kahvio 

ja Suomen Rautatiemuseon monipuolinen 
kauppa, josta voit hankkia pukinkonttiin 
kotimaisia joukkoliikennealan kirjoja, videoi-
ta ja suomalaisia pienoisrautatien rakennus-
sarjoja.

Harrastajien työpajassa kokeneem-
mat harrastajat rakentavat pienoismalleja. 
Jos sinulla on ongelmia oman mallisi koko-
amisessa tai haluat saada vinkkejä vaikkapa 

museokaupasta ostamasi rakennus sarjan 
ko koamisessa, mene rohkeasti kysymään. 
Kukaan ei ole seppä syntyessään, joten op-
pia kannattaa tulla hakemaan.

Harrastajat esittelevät eri materiaalien 
käyttöä, messinki rakennus sarjojen juotta-
mista, hartsivalujen tekoa. Harrastajat ker-
tovat myös 3D-tulostin tekniikan hyödyntä-
misestä mallin rakennuksessa.

Näyttelyssä on esillä mm. kaksi isoa ja var-
sin erilaista pienoisrautatietä:

Alppirautatie on lähinnä suurta suoma-
laista kotirataa muistuttava rata, jossa junia 
on paljon ja ne liikkuvat koko ajan, aivan ku-
ten Sveitsissä konsanaan. Alppirata on loh-
korakenteinen ja sen voi koota tilan mukaan 
eri kokoiseksi. Suurimmillaan Alppiradassa 
on raidetta 300 metriä. Alppirata on erityi-
sesti nuorimpien kävijöiden suosiossa.

Toista harrastuksen ääripäätä edustaa 
FREMO-moduulirata, joka kuvaa suo-
malaista 50–60-lukujen rautatie miljöötä, 
jossa käsintehdyt pienoisjunat kulkevat 
verkkaisesti, kuten Suomessa silloin ennen. 
Modulaarisessa radassa kaikki radan osat 
ovat keskenään vaihtokelpoisia. Jos haluat 
mukaan, voit rakentaa ensin pienen moduu-

lin ja kiinnostuksen kasvaessa vaikka suuren 
asemakokonaisuuden. Tässä radassa lyhyim-
mät moduulit ovat noin 10 cm:n mittaisia 
ja pisimmät kolmimetrisiä lohkorakenteisia 
kokonaisuuksia.

Tämä rata kiinnostaa mallin rakentajia ja 
vanhempia näyttelyssä kävijöitä, jotka voivat 
saada radan yksityis kohdista ja kiireettö-
myydestä nostalgisia muistoja omasta nuo-
ruudesta, jossa graffi teja tai kvartaali taloutta 
ei ollut edes kaukaisessa horisontissa.

Monille Märklin on ollut se ensimmäi-
nen tuttavuus pienoisrautateihin. Monella 
suomalaisella kotiradalla on ajettu saksa-
laiskalustolla, saksalaisesta kuvastosta ko-
pioi dulla radalla. Maailmalla varsin yleistä on, 
että pienoisrautatien esikuva on kansallinen: 
Saksassa saksalainen, Sveitsissä sveitsiläinen 
jne. Kenties mallin esikuva on haettu joltain 

ulkomaanmatkalta, jossa on ihastuttu johon-
kin ulkomaiseen esikuvaan, jota halutaan jäl-
jitellä. Suomi-malleja ei Märklin-järjestelmäl-
le ole valmiina saatavilla. Tapani Pullinen 
on rakentanut upeita Suomi-malleja nimen-
omaan Märklin-radalle.

Koska Märklin on merkkinä vanha ja ar-
vostettu, on monista Märklin-malleista tullut 
keräilykohteita. Märklin oli ensimmäinen pie-
noisrautatievalmistaja, joka standardoi pie-
noismalliensa raideleveydet. Alunperin raide-
leveyksiä oli kolme, 1, 2 ja 3 (pienemmästä 
suurimpaan). Kun mallien koko ja samalla 
raideleveys pieneni, piti löytää ykköstä pie-
nempiä numeroita. On pitkä tarina, kuinka 
ykkösestä päädyttiin nollan kautta nykyisin 
yleisimpään pienoisrautatieraideleveyteen, 
puolinollaan, eli hoo-nollaan (Halb-null, H0). 
Suomessa Märklin-harrastajilla ja -keräilijöil-
lä on oma yhdistys, Märklin Club of Finland.

N-mittakaavaa edustaa näyttelyssä T-
TRAK-moduulirata. T-TRAK-moduulit 
ovat pienimmillään vain noin A4-arkin 
kokoisia kaksiraiteisia maisemoituja N-
mittakaavan moduuleja, joissa käytetään 
standardoitua KATO Unitrack -raidetta ja 
jonka raiteiden liitosmenetelmää käytetään 
moduulien liittämiseen toisiinsa. Pienen 30 
x 30 cm:n moduulin rakentaminen valmiis-
ta rakennussarjasta on nopeaa, ja moduulin 
tuo vaikka salkussa näyttelyyn.


