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Rautatiehallituksen päätöksen mukaisesti muutetaan yhdenmukaisesti useimpien Euroopan maiden kanssa vaunulu-
okkia siten, että 3. luokka poistetaan kokonaan. Matkustusluokkia tulee näin ollen olemaan vain kaksi: 1. luokka ja 2. 
luokka eli ns. yleisluokka. Muutokset on määrätty tapahtuvaksi tulevan kesäkuun 3 pnä voimaan astuvan aikataulu-
muutoksen yhteydessä.

Tämän johdosta on matkustajavaunujen luokka- ja sarjamerkinnöissä  suoritettava seuraavat muutokset:

1. Nykyiset luokkamerkinnät poistetaan kaikista matkustajavaunuista samoinkuin moottorivaunuista ja niiden 
 liitevaunuista sekä ulko- että sisäpuolelta.

2. Uudet luokkamerkit asetetaan ainoastaan 1. luokan (nykyisin I ja II luokan) sekä yhdistettyihin 1. ja 2. luokan
 (nykyisiin II ja III luokan) vaunuihin. Luokkamerkkeinä käytetään muovista valmistettuja arabialaismallisia 
 standardinumeroita (VRS n:o 473) ja ne sijoitetaan vaunujen ulkoseiniin oheisen [ei mukana] koneteknillisen 
 toimiston piirustuksen osoittamaan paikkaan. Vastaavat merkinnät maalataan myös näiden vaunujen 
 sisäpuolelle osoittamaan paikkalukuja.

3.  Nykyiset III luokan vaunut jäävät kokonaan ilman luokkamerkkejä.

4. Matkustajavaunujen litterointiin tehdään seuraavat muutokset: 

      a. Vaunujen sarjamerkit, joita ei matkustajavaunuissa aseteta vaunuihin, muuttuvat siten, että 1. luokan sarja-
 merkiksi tulee C ja 2. luokan sarjamerkiksi E, yhdistetyn 1-2. luokan sarjamerkiksi CE ja päivä- sekä makuu-
 vaunuihin näiden lisäksi joko i- tai m-kirjain, muutostyö tulee seuraavaksi.

      b. Nykyinen III lk:n 2-akselinen vaunu jää E-sarjaan ja 4-akselinen Ei-vaunu jää samoin entiseen sarjaansa, 
 mutta luokkamerkit molemmista poistetaan vaunujen ulko- ja sisäseinistä.

      c. Nykyisestä II lk:n sarjamerkistä D, Di, DEi, DE ja DEm luovutaan ja I lk:n 2-akselisen vaunun sarjamerkiksi 
 tulee C ja 4-akselisen 1. luokan vaunun sarjamerkiksi tulee Ci, yhdistetyn 1. ja 2. luokan 4-akselisen vaunun
 sarjamerkiksi tulee CEi.

      d. Yhdistetyn 1. ja 2. luokan vaunun sarjamerkki Ci jää ennalleen, mutta luokkamerkiksi muutetaan 1.

      e. Moottorivaunuista Ds 2, Ds 3, Dm 2, Dm 3 ja Dm 4 poistetaan kaikki luokkia osoittavat merkit.

      f. D-vaunut numeroväliltä 201–426 muutetaan yleisvaunuiksi E, jäljempänä olevan suunnitelman mukaan.
 Dk-vaunut jäävät liikenteeseen C-vaunuina, näiden luokkamerkit muutetaan 1:ksi.

      g. DE-vaunut n:o 501–600 muutetaan yleisvaunuiksi E, jälempänä olevan suunnitelman mukaan.

      h. Kaikista E-, Ek-, Em-, EF-, EP-, Eim-, Ei-, Eik-, EFi-, KEi- ja KEis-vaunuista poistetaan luokkamerkit.

      i. KDik-vaunut n:o 2071–2099 [varattu sarja, käytössä 2071–2076] muutetaan KCik-sarjaan 1 lk:n vaunuiksi,
 entisillä numeroilla. Cm-vaunut muutetaan 1. luokan vaunuiksi entisillä numeroillaan.

      j. Ci-vaunut muutetaan numerovälille 2301–2400 jälempänä olevan suunnitelman mukaan, luokkamerkiksi 
 tulee 1.

      k. CEm-vaunujen sarjamerkki jää ennalleen, luokkamerkiksi tulee 1 ja 2.
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Edellämainitun f-kohdan mukaan muutetaan:
D-vaunu n:o 282 E-vaunuksi n:o 768
“  283 “  769
“  285 “  770
“  286 “  772
“  288 “  774

“  289 “  776
“  290 “  756 [huom. n:o]
“  291 “  777
“  293 “  778
“  306 “  815

“  340 “  884
“  341 “  885
“  420 “  663
“  426 “  615

Edellämainitut g-kohdan mukaan muutetaan:
DE.vaunu n:o 510 E-vaunuksi n:o 661
“  553 “  886
“  554 “  887
“  555 “  891
“  557 “  892

“  559 “  893
“  560 “  895 [huom. n:o]
“  561 “  896
“  562 “  897

Edellämainitun j-kohdan mukaan muutetaan:
Ci-vaunu n:o 2244 numeroksi 2321
“  2233 “  2322
“  2236 “  2323

“  2238 “  2324
“  2239 “  2325
“  2241 “  2326

Edellämainittuja D- ja DE-vaunuja käytetään muutettuina yleisvaunuina, vaikka osassa vaunuja on pehmustetut 
istuimet ja paikkaluku pienempi kuin muissa 2-akselisissa vaunuissa.

Vaunusarjojen muutostyössä tarvittavat, vaunuluokkia osoittavat, muovista valmistetut 250 mm korkeat numerot 1 
ja 2 tilaa Pasilan konepaja kaikkia muutettavia vaunuja varten, josta muut konepajat ja konejaksot saavat niitä tilata 
tarvitsemansa määrän.

Luokkamerkit kiinnitetään mukana seuraavan  [ei tässä mukana] piirustuksen osoittamaan paikkaan vaunujen ulko-
seiniin, ensimmäisen ja toisen ikkunan väliin lukien vaunun päästä, asettaen numeron alareunan seinässä entisestään 
olevan “Suomi”-sanan alareunan tasolle.

Luokkamerkkien numerot valmistuvat toukokuun aikana, joten 1. ja 2. luokan vaunujen ja yhdistettyjen 2. ja 3. luokan 
vaunujen merkintöjen muutostyö suoritetaan vasta numeroiden saavuttua, kuitenkin ennen kesäkuun 1 päivää.

Nykyisten III luokan luokkamerkkien poistaminen aloitetaan toukokuun 1 päivästä. Merkkien poistamisen jälkeen on 
seiniin jäävät ruuvien reiät täytettävä öljykitillä ja peltiseinissä kupukantaisilla ruuveilla, maalauksen paikkaustyön 
suorittaa myöhemmin konepaja vaunun saavuttua konepajakorjaukseen.

Vaunujen eteisissä ovien päälle maalatut eri luokkien paikkalukuja osoittavat roomalaisnumerot muutetaan saman 
aikaisesti muun muutostyön yhteydessä.

Niissä vaunuissa, joissa vaunujen merkinnät on tehty maalaamalla, on entinen luokkamerkintä poistettava kalvimalla 
sekä peitettävä seinän värisellä maalilla.
            (allekirjoitus)
            Mikko Ivalo


