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Opaskartta

Jokioisten Museorautatie
Kiipuntie 49
31630 MINKIÖ

Minkiön asema (03) 433 3235
Liikennepäivinä:
Humppilan asema (03) 437 8686
Jokioisten asema (03) 438 3099

info@jokioistenmuseorautatie.fi
www.jokioistenmuseorautatie.fi

tilausjunat: 
helena.haimakka@jokioistenmuseorautatie.fi 
tai 040 505 7865

Yleisillä kulkunevoilla pääset joka päivä VR:n junilla 
Humppilan rautatieasemalle tai 2-tien pikavuoroilla La-
tovainion pikavuoropysäkille, josta on 3 km kävelymat-
ka Minkiön asemalle. Arkisin on Minkiön asemalle linja-
autoyhteys Humppilan rautatieasemalta ja Forssan lin-
ja-autoasemalta.

Omalla autolla tai polkupyörällä liikkuville on selkeät 
opasteet Valtateiltä 2 ja 10, sekä Humppilan ja Jokiois-
ten keskustoista.

Liikenneyhteydet
Tervetuloa Jokioisten 
Museorautatielle!
Lounais-Hämeessä toimiva Jokioisten Museorautatie 
on Suomen ainoa nykypäiviin säilynyt yleiselle liiken-
teelle avattuna ollut kapearaiteinen rautatie. Se vaalii 
vuonna 1898 liikenteensä aloittaneen Jokioisten rau-
tatien perinteitä. Nykymuodossaan museorautatien 
toiminta on alkanut vuonna 1978. Rautatien pituus on 
14 kilometriä ja radalla on kolme asemaa: Humppila, 
Minkiö ja Jokioinen. Vetokalustoon kuuluu tällä hetkel-
lä neljä ajokuntoista höyryveturia ja neljä moottorive-
turia. Henkilöliikenteen vaunuja on käytössä kolme-
toista.

Peltoaukeita ja metsiä

Jokioisten Museorautatie halkoo Jokioisten kartanon 
vanhoja peltoaukeita ja metsäsaarekkeita. Junan ik-
kunasta voit nähdä lehmiä ja hevosia, sekä koeviljel-
mien tilkkuja, sillä Jokioisten kartanoita hallinnoi ny-
kyään Luonnonvarakeskus  (Luke). 

Minkiöltä Humppilaan mentäessä on Palomäen sei-
sakkeen jälkeen radan suurin määki. Kaapon- tai 
Huhdinmäki. Mäkeä noustessa junan vauhti hiljenee 
kävelyvauhdiksi. Höyryveturi tekee raskaasti työtä ja 
ilma täyttyy höyrypilvistä ja koivuhalon savusta.

Vaunun ikkunasta näkee usein myös jänisten ja fa-
saanien viilettävän junan vierellä ja toisinaan voi myös 
nähdä vilauksen kauriista. Heti Minkiöltä Jokioisten 
suuntaan lähdettäessä ylitetään Jänhijoki. Joella voi 
hyvällä onnella nähdä joutsenia ja muitakin vesilintuja.

Asemat ja seisakkeet

Humppila
Usein kesäsunnuntaisin Jokioisten Museorautatien 
Humppilan aseman vanhassa punaisessa halkomaka-
siinissa on Humppilalaisten ylläpitämä kesäkahvio. Kah-
vio on avoinna junien kulkiessa klo 10.00 - 16.00.

Aivan Humppilan VR:n aseman vieressä on Talvisen 
työläismökki. Mökissä voi nähdä miten vuosisadan alun 
työläisperhe asui. Mökki on avoinna kesä-elokuussa 
sunnuntaisin kello 12 - 16.

Juna-ajelun lomassa voit suunnata vaikka Humppilan 
lasitehtaalle. Lasitehtaan ympäristössä on kauppoja ja 
ravintola. Matkalla lasitehtaalle on myös Kauppilan mu-
seotila, joka on auki kesäsunnuntaisin kello 12 – 16.

Aivan Humppilan aseman vieressä on Humppilan kun-
nan uimalampi, Koivistonlammi. Hiekkapohjainen hyppy-
tornilla varustettu uimala on mukavan vilvoittava koke-
mus helteisenä kesäpäivänä.

Kermala

Kermalan seisake sijaistee parin kilometrin päässä 
Humppilasta Minkiön suuntaan rautatien jyrkimmän 
nousun Huhdinmäen päällä.

Palomäki
Vuonna 1946 seisakkeelle rakennettiin kyläläisten tal-
koilla odotushuonerakennus. Se oli käytössä seisak-
keen lopettamiseen 1951 saakka.

Santavaihde

Vajaa kilometri Palomäen seisakkeelta Minkiölle men-
täessä on Santavaihteen seisake. Radan vasemmalla 
puolella oleva santaraide johti alas santakuoppaan, jos-
ta kaikki radan perustustöissä käytetty sora tuotiin. 
Santakuopan laidalla sijaitsee nykyisin hautausmaa.

Santavaihteella on nykyään laavu ja tulentekopaikka 
junamatkustajia ja varsinkin resiinaretkeläisiä varten. 
Laavulla on hyvä pysähtyä vaikka paistamaan makka-
raa ja turisemaan muiden laavulla levähtävien kanssa.

Santavaihteelta hieman Minkiölle päin Radan oikealla 
puolella oli rautatien ainoa oma vesitorni, johon vesi tuli 
omalla paineella viereiseltä mäeltä. Vesitornin paikan 
näkee tornin uunin savupiipun jäännöksistä ja vesitor-
nin ja halkokatoksen maaperustuksesta.

Vuorela
Vuorelan seisake sijaitsee vajaan kuuden kilometrin 
päässä Humppilasta Minkiön suuntaan. Vuorelan sei-
sakkeen alkuperäinen puinen nimikilpi on nähtävillä 
Minkiön kapearaidemuseossa.

Minkiö

Minkiöltä löydät aseman vanhasta tavaramakasiinista 
Jokioisten Museorautatien kahvion ja matkamuisto-
myymälän, josta voit ostaa kahvia, pullaa, sämpylöitä, 
jäätelöä ja muuta pikkusyötävää, sekä kortteja, kirjoja, 
lehtiä ja matkamuistoja kuten mukeja, lakkeja tai julis-
teita. Muistathan, että kaikki museorautatien Minkiön 
aseman tai molempien postivaunujen postilaatikoihin 
jätetyt postilähetykset erikoisleimalla!

Minkiöllä on kapearaidemuseo, jonka kokoelmissa on 
vetureita ja vaunuja Suomen eri kapearaiteisilta rauta-
teiltä. Jos et halua tutustua kalustoon yksin, kysy ase-
malta opasta! Minkiöllä voit aistia aidon 1800-luvun ka-
pearaiteismiljöön parhaimmillaan!

Salminen
Kuumana kesäpäivänä voit jäädä museojunasta Salmi-
sen seisakkeella ja suunnata matkasi Rehtijärven ran-
taan.

Rehtijärvi on kaunis hiekkapohjainen järvi noin kaksi ki-
lometriä radasta itään. Vilpoiseen järveen on mukava 
pulahtaa museojunamatkan ja kävelyretken jälkeen.

Raemäki

Raemäen seisake on radan kauneinta kapearaidemil-
jöötä kolmine ylikäytävineen ja puisine laitureineen.

Kirkkotie
Kirkkotien seisakkeelta pääsee nimensä mukaisesti Jo-
kioisten vanhalle kirkolle. Kirkko on kilometrin kävely-
matkan päässä seisakkeelta. Jokioisten vuodelta 1631 
oleva kaunis puukirkko on maamme vanhimpia.

Jokioinen
Jokioisilla juna pysähtyy aivan vanhan Jokioisten karta-
non tuntumaan. Museoradan pääteasemalta on vain 
noin 600 metrin kävelymatka kartanolle.

Kartanoaluetta voi helposti tutkia kiertämällä Kartanon 
luontopolun. Polun pituus on 1,8 km. Polulta erkanee 
myös pidempi noin 3,5 kilometrin pituinen luontopolku, 
joka liittyy siihen jälleen kartanonpolun loppupuolella.

Jokioisten kartanoiden vanhassa tapulimakasiinissa on 
kesäisin vaihtuvia taidenäyttelyitä. Makasiini on näkö-
etäisyydellä Jokioisten asemasta ja näyttelyt ovat sun-
nuntaisin avoinna klo 11-18.

Kartanon eteläpuolella, Loimijoen rannalla on vanha 
vesivoimalaitos, sekä maatalouden esittelypuisto Elon-
kierto.

Jos parin kilometrin kävely ei pelota, niin kannattaa 
käydä vanhassa pappilamuseossa. Museo on sunnun-
taisin avoinna klo 13-18.


