VR Henkilöliikenteen vaunukuvasto
Klikkaamalla lihavoidulla merkittyä vaunutyyppiä (esim. Cx tai Ex) pääset kuvastossa
kyseisen vaunun kohdalle
Sisällysluettelo:
1. Päivävaunut
1. luokan InterCity-vaunu
2. luokan InterCity-vaunu
Kaksikerroksiset InterCity-vaunut

Cx
Ex
Ed, Edb (2. lk, business lk), Eds, Edfs

1. luokan päivävaunut
1. ja 2. luokan päivävaunu

Ci, Chfy (Sibelius)
CEi

2. luokan päivävaunut
Videovaunu
Inva-vaunu
Lasten puuhavaunu

Ein, Eit, Eity, Eip, Eift, EFit
EFit
EFiti
Elht

2. luokan lähiliikennevaunut

Eil, EilF

2. Junayksiköt
Pendolino
2. luokan sähköjunat
Kaupunkijuna

Sm3
Sm1, Sm2
Sm4

3. Makuuvaunut
Makuuvaunu

CEmt

4. Ravintolavaunut
InterCity-junan ravintolavaunu
Ravintolavaunut
Baarityyppinen ravintolavaunu

Rx
Rk, Rkt
Rbkt

5. Erikoisvaunut
Konferenssivaunu
Salonkivaunu
Salonkivaunu
Klubivaunu
Näyttelyvaunu

A 20
A 40
A 41
A 50
A 60

6. Autojenkuljetus- ja matkatavaravaunut
Autovaunut
Gfot, RBN (Rbnqss), RN
Konduktööri- ja matkatavaravaunu Fot
7. Venäläiset yö- ja päivävaunut
Repin (1. ja 2. luokan päivävaunuja)
Tolstoi (1. ja 2. luokan yö- ja päivävaunuja)

Cx
InterCity-vaunu
1 lk

15297lph

InterCity-junissa liikennöivä korkeatasoinen uuden sukupolven

WC

Tupakoijien pistäytymistila

vaunu on suunniteltu erityisesti paljon matkustaville liike- ja
asiointimatkustajille. Vaunussa on 6 hyttiä, joista yksi on
tupakoijien pistäytymistila ja yksi allergikkohytti. Tupakoijien
pistäytymistilan ovi sulkeutuu itsestään, alipaineistettu ilmanvaihto estää tupakansavun leviämisen vaunuun. Avo-osastossa on käytävän toisella puolella neljän istuimen ryhmiä ja
toisella puolella yhden hengen istuimia. Osaston päässä on
matkatavarahyllykkö isommille matkatavaroille. Istuinten
selkänojat on säädettävissä. Niissä on pieni istuinkohtainen
tarjoilupöytä sekä käsinojassa kuulokkein kuunneltava radio.
Vaunun molemmissa päissä on alipaine-wc.
Vaunussa on paikkoja 57: avo-osastolla 22, allergikkopaikkoja
6, hyttipaikkoja 24 ja tupakoijien pistäytymistilassa 5 paikkaa.
Seitsemässä vaunussa on toimistohytti. Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.
Cx-vaunuja on 18 kpl.

Allergikkohytti

Avo-osasto

WC

Ex
InterCity-vaunu
2 lk

InterCity-junissa liikennöivä vaunu. Vaunussa on avo-

1297lph

osasto ja kaksi hyttiä, joista toinen on lemmikkihytti ja toinen
tupakoijien pistäytymistila. Tilan ovi on itsestään sulkeutuva,
alipaineistettu ilmanvaihto estää tupakansavun leviämisen
vaunuun. Avo-osaston päässä on matkatavarahyllykkö
isommille matkatavaroille. Istuimet ovat säädettävissä.
Jokaiseen istuimeen kuuluu lisäksi pieni pöytä.
Vaunun molemmissa päissä on alipaine-wc.
Ex-vaunuja on 50 kpl, joissa kussakin 79 paikkaa:
avo-osastolla 64 paikkaa, lemmikkien kanssa matkustaville
8 paikkaa ja tupakoijien pistäytymistilassa 7 paikkaa.
Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.

WC

Tupakoijien pistäytymistila

Lemmikkien kanssa matkustaville
8 paikkaa

Matkatavarahyllykkö

WC

Ed
InterCity-vaunu
2 lk

InterCity-junissa liikennöivä ilmastoitu kaksikerrosvaunu. Vaunussa
on normaalien 2. luokan matkustajapaikkojen lisäksi palvelut
allergikkomatkustajille. Alatason välitasolla on kahden ja neljän
hengen allergikkohytit. Muut vaunun matkustajatilat ovat normaalia
2. luokan avo-osastoa. Kaikki matkustajat nousevat junaan
suoraan korotetun laiturin tasosta. Tämä helpottaa etenkin
iäkkäiden ja painavien matkatavaroiden kanssa liikkuvien junaan
ja junasta nousua. InterCity-asemilla Ratahallintokeskus korottaa
asemalaiturit v. 2005 mennessä. Kaikilla matkustajapaikoilla on
lukuvalo, kuulokkeista radion kuuntelumahdollisuus sekä näkyvyys
infomonitoriin. Infojärjestelmä otetaan käyttöön v. -99 aikana.
Kaikkien matkustajien käytössä on myös panttilukittavia matkatavaralokeroita. Lähinnä ulko-ovea olevat lokerot ovat isoille
matkalaukuille. Muissa matkustajatiloissa olevat lokerot ovat
lentolaukkukokoa.
Alakerran toisen päädyn välitasolla on 12 hengen avo-osasto,
jonka vieressä on yleisöpuhelinkoppi. Vaunun kaikkien kiinteiden
pöytäpaikkojen alla on kaksi PC-pistoketta, jotka soveltuvat joko
kännykän tai kannettavan mikron lataukseen. Vaunuun asennettu
toistin edesauttaa kännyköiden kuuluvuutta alatason alueilla sekä
yläkerran kännykkäkopin alueella. Ylätason matkustajaosastossa
matkapuhelimen käyttö on kielletty. Vaunussa on 113 paikkaa.

Ed-matkustajavaunu
Puhelinkoppi kännyköillä
soittaville, kopin alueella
toistin

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Pieniä matkatavaralokeroita

YLÄTASO
WC

Isoille matkalaukuille lokeroita
VÄLITASO

Allergikkohytit

ALATASO

Yleisöpuhelin

WC

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Alatasolla, välitasoilla ja yläkerran puhelinkopin alueella toistin, joka
vahvistaa Soneran ja Radiolinjan kännykkäpuheluita.

VÄLITASO

Edb
InterCity-vaunu
Business lk/ 2 lk

Business-luokan itsepalvelupiste

InterCity2-junissa liikennöivä ilmastoitu kaksikerrosvaunu.

2b200lpts

Vaunussa on normaalien 2. luokan paikkojen lisäksi palvelut
business- ja allergikko-matkustajille sekä lemmikkien kanssa
matkustaville. Vaunun ylätaso on varattu business-matkustajille.
Istumapaikat myydään Business-osastossa 1. luokan tapaan
1+2. Käytävän viereisistä paikoista vain toinen puoli on myynnissä.
Kännykkäkuuluvuus on hyvä koko Business-osaston alueella.
Lisäksi ylätason Business-osastossa on erillinen kännykkäkoppi.
Business-osaston päädyn lehtiteline ja itsepalvelutarjoilupiste
ovat matkan aikana vapaasti Business-osaston matkustajien
käytössä.
Välitasot ja alataso ovat 2. luokan matkustustiloja. Toisen
päädyn välitasolla on kahden ja neljän hengen allergikkohytit
sekä vaunun toisen päädyn välitasolla 12 hengen avo-osasto
lemmikkien kanssa matkustaville. Alataso on normaali 2. luokan
avo-osasto. Kaikki matkustajat nousevat junaan suoraan
korotetun asemalaiturin tasosta. Tämä helpottaa erityisesti
iäkkäitä ja painavien matkatavaroiden kanssa junaan tulevia
matkustajia. Ratahallintokeskus korottaa asemalaiturit InterCityasemilla vuoteen 2005 menessä. Kaikilla matkustajapaikoilla on
lukuvalo, radion kuuntelumahdollisuus kuulokkeista sekä
näkyvyys infomonitoriin. Kaikkien matkustajien käytössä on
myös panttilukittavia matkatavaralokeroita. Lähinnä ulko-ovea
olevat lokerot ovat isoille matkalaukuille. Muissa matkustajatiloissa
olevat lokerot ovat lentolaukkukokoa.

Alakerran toisen päädyn välitasolla on
yleisöpuhelinkoppi. Vaunun kaikkien kiinteiden
pöytäpaikkojen alla on kaksi PC-pistoketta, jotka
soveltuvat joko kännykän tai kannettavan mikron
lataukseen. Vaunuun on asennettu toistin, joka
edesauttaa kännyköiden kuuluvuutta koko vaunun
alueella. Vaunussa on 110 paikkaa.

Edb-matkustajavaunu

Puhelinkoppi kännyköillä
soittaville, kopin alueella
toistin

Tarjoilupiste,
itsepalvelu

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Pieniä matkatavaralokeroita

YLÄTASO
WC

Lehtiteline
InterCity2 Business-osasto
Isoille matkalaukuille lokeroita
VÄLITASO

Allergikkohytit

ALATASO

Yleisöpuhelin

VÄLITASO

WC

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Koko vaunun alueella on toistin, joka vahvistaa Soneran ja Radiolinjan
kännykkäpuheluita.

Välitaso lemmikkien
kanssa matkustaville
InterCity2 -junassa

Eds
InterCity-vaunu
2 lk

InterCity-junissa liikennöivä ilmastoitu kaksikerrosvaunu. Vaunussa
on normaalien 2. luokan matkustajapaikkojen lisäksi palvelut lapsiperheille ja inva-matkustajille. Lapsiperheille alakerran välitasolla on
perhehytti (neljä paikkaa + kaksi lasten nappi-istuinta), ylätason
päädyssä on lasten leikkitila, jonka lähellä olevat paikat (7 kpl) on
määritelty lapsiperheiden paikoiksi. Lisäksi alatason eteistilassa on
lastenvaunujen kuljetustila (2 kpl). Alatason wc:ssä on myös tuttipullon
lämmitin ja vauvanhoitopöytä. Inva-palvelut sijoittuvat vaunun alatasolle.
Kaikki matkustajat nousevat junaan suoraan korotetun laiturin tasosta.
Inva-matkustaja pääsee pyörätuolilla junaan ja junasta näin myös
ilman apua, sillä painamalla vaunun ulko-oven viereistä inva-painiketta
työntyy invaramppi vaunun ja laiturin väliin, jonka avulla pääsee
siirtymään myös sähköpyörätuolilla suoraan asemalaiturille, mikäli
aseman laituri on korotettu. InterCity- asemilla Ratahallintokeskus
saa korotukset valmiiksi v. 2005 mennessä.
Pyörätuolipaikat (2 kpl) sijaitsevat lähinnä eteistilaa alatason matkustajaosastossa. Tilavan inva-wc:n varustus on monipuolinen. Eteistilan
yleisöpuhelin on sopivalla korkeudella pyörätuolimatkustajaa ajatellen.
Pyörätuolipaikan takana on pistoke, josta voi ladata sähköpyörätuolin
akkuja. Inva-paikkoja vastapäätä on kiinteä pöytä, jonka alla on PCpistoke. Inva-palvelut on suunniteltu siten, että kokeneelle invamatkustajalle omaehtoinen matkustus on mahdollista.

Eds-palveluvaunu
Alatason matkustajaosastossa on myös T-silmukka, joka
auttaa kuulolaitetta käyttäviä kuulemaan junan kuulutukset.
Kaikilla matkustajapaikoilla on lukuvalo, kuulokkeista radion
kuuntelumahdollisuus sekä näkyvyys infomonitoriin.
Infojärjestelmä otetaan käyttöön v. -99 aikana.
Kaikkien matkustajien käytössä on myös panttilukittavia
matkatavaralokeroita. Lähinnä ulko-ovea olevat lokerot
ovat isoille matkalaukuille. Muissa matkustajatiloissa olevat
lokerot ovat lentolaukkukokoa. Alatason toisessa eteisessä
on tila kolmelle polkupyörälle ja talviaikaan suksille.
Polkupyöräpaikat on aina varattava etukäteen.

Alakerran toisen päädyn välitasolla on 12 hengen avoosasto. Alataso pyörätuolipaikkoja ja ylätaso lasten leikkitilaa
lukuunottamatta ovat normaalia 2. luokan avo-osastoa.
Vaunun kaikkien kiinteiden pöytäpaikkojen alla on kaksi
PC-pistoketta, jotka soveltuvat joko kännykän tai
kannettavan mikron lataukseen. Vaunuun asennettu toistin
edesauttaa kännyköiden kuuluvuutta alatason alueilla sekä
yläkerran kännykkäkopin alueella. Ylätason matkustajaosastossa matkapuhelimen käyttö on kielletty. Vaunussa
on 83 + 2 paikkaa.

Pieniä
matkatavaralokeroita

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Puhelinkoppi kännyköillä
soittaville, kopin alueella
toistin

WC

Lasten leikkitila

Pyörätuolipaikat
VÄLITASO

ALATASO

Säilytystila lastenvaunuille
2 kpl, pyörätuolille, pieniä
matkatavaralokeroita
Inva-WC

Ovilla invaramppi

VÄLITASO

T-silmukka

Perhehytti
PC-pistokkeita
2 kpl

Pyörät, 3 paikkaa
(talvella suksiteline)

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Yleisöpuhelin

Isoille matkalaukuille
lokeroita

Alatasolla, välitasoilla ja yläkerran puhelinkopin alueella toistin, joka
vahvistaa Soneran ja Radiolinjan kännykkäpuheluita.

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Edfs
InterCity-vaunu
2 lk

InterCity-junissa liikennöivä ilmastoitu kaksikerrosvaunu. Vaunussa
on normaalien 2. luokan matkustajapaikkojen lisäksi palvelut lapsiperheille ja inva-matkustajille. Lapsiperheille alakerran välitasolla on
perhehytti (neljä paikkaa + kaksi lasten nappi-istuinta), ylätason
päädyssä on lasten leikkitila, jonka lähellä olevat paikat (7 kpl) on
määritelty lapsiperheiden paikoiksi. Lisäksi alatason eteistilassa on
lastenvaunujen kuljetustila (2 kpl). Alatason wc:ssä on myös tuttipullon
lämmitin ja vauvanhoitopöytä. Inva-palvelut sijoittuvat vaunun alatasolle.
Kaikki matkustajat nousevat junaan suoraan korotetun laiturin tasosta.
Inva-matkustaja pääsee pyörätuolilla junaan ja junasta näin myös
ilman apua, sillä painamalla vaunun ulko-oven viereistä inva-painiketta
työntyy invaramppi vaunun ja laiturin väliin, jonka avulla pääsee
siirtymään myös sähköpyörätuolilla suoraan asemalaiturille, mikäli
aseman laituri on korotettu. InterCity- asemilla Ratahallintokeskus
saa korotukset valmiiksi v. 2005 mennessä.
Pyörätuolipaikat (2 kpl) sijaitsevat lähinnä eteistilaa alatason matkustajaosastossa. Tilavan inva-wc:n varustus on monipuolinen. Eteistilan
yleisöpuhelin on sopivalla korkeudella pyörätuolimatkustajaa ajatellen.
Pyörätuolipaikan takana on pistoke, josta voi ladata sähköpyörätuolin
akkuja. Inva-paikkoja vastapäätä on kiinteä pöytä, jonka alla on PCpistoke. Inva-palvelut on suunniteltu siten, että kokeneelle invamatkustajalle omaehtoinen matkustus on mahdollista.

Edfs-palveluvaunu
Alatason matkustajaosastossa on myös T-silmukka, joka
auttaa kuulolaitetta käyttäviä kuulemaan junan kuulutukset.
Kaikilla matkustajapaikoilla on lukuvalo, kuulokkeista radion
kuuntelumahdollisuus sekä näkyvyys infomonitoriin.
Kaikkien matkustajien käytössä on myös panttilukittavia
matkatavaralokeroita. Lähinnä ulko-ovea olevat lokerot
ovat isoille matkalaukuille. Muissa matkustajatiloissa olevat
lokerot ovat lentolaukkukokoa. Alatason toisessa eteisessä
on tila kolmelle polkupyörälle ja talviaikaan suksille.
Polkupyöräpaikat on aina varattava etukäteen.

Alataso pyörätuolipaikkoja ja ylätaso lasten leikkitilaa
lukuunottamatta ovat normaalia 2. luokan avo-osastoa.
Vaunun kaikkien kiinteiden pöytäpaikkojen alla on kaksi
PC-pistoketta, jotka soveltuvat joko kännykän tai
kannettavan mikron lataukseen. Vaunuun asennettu toistin
edesauttaa kännyköiden kuuluvuutta alatason alueilla sekä
yläkerran kännykkäkopin alueella. Ylätason matkustajaosastossa matkapuhelimen käyttö on kielletty. Vaunussa
on 71 + 2 paikkaa.

Pieniä
matkatavaralokeroita

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Puhelinkoppi kännyköillä
soittaville, kopin alueella
toistin

WC

Lasten leikkitila

Pyörätuolipaikat
VÄLITASO

ALATASO

Säilytystila lastenvaunuille
2 kpl, pyörätuolille, pieniä
matkatavaralokeroita
Inva-WC

Konduktöörin
työpiste

Ovilla invaramppi

T-silmukka

Perhehytti
PC-pistokkeita
2 kpl

Pyörät, 3 paikkaa
(talvella suksiteline)

Kiinteät pöytäpaikat,
alla PC-pistokkeet

Yleisöpuhelin

Isoille matkalaukuille
lokeroita

Alatasolla, välitasoilla ja yläkerran puhelinkopin alueella toistin, joka
vahvistaa Soneran ja Radiolinjan kännykkäpuheluita.

Kärrymyynnin
tukipiste

Ci
Päivävaunu
1 lk

16198lph

Sinisten päiväpikajunien 1 luokan vaunut uudistetaan

WC

Tupakoijien pistäytymishytti

Kiinteät pöytäpaikat
Alla PC-pistokkeet

1 lk 34 paikkaa
Puhelinhytit

Vaatteiden säilytystila

matkustajaosastojen osalta täysin vuosina 1997-1999. Uutta
ovat kaikki sisäpinnat, istuimet, PC-pistokkeet kiinteiden
pöytäpaikkojen alla, istuinkohtaiset selkänojasta laskeutuvat
pöydät sekä avo-osastojen päädyissä olevat erilliset vaatteiden
säilytystilat. Istuinnumerointi on myös sokeainkirjoituksella.
Entisellään vaunuissa ovat wc:t ja eteiset.
Vaunussa on myös tupakoijien pistäytymishytti sekä kaksi
puhelinkoppia; toisessa on yleisöpuhelin ja toinen on tarkoitettu
matkapuhelimen käyttäjille. Lisäksi vaunussa on Telen ja
Radiolinjan matkapuhelinten kuuluvuutta parantava toistin.
Vaunussa on 46 paikkaa, joista 34 on avo-osastossa ja 12
salongissa. Istuinratkaisu on avo-osastossa 1+2. Salonki on
erotettu käytävästä lasiseinällä ja se voidaan varata myös
ryhmämatkustustilaksi.
Ci-vaunuja uudistetaan 16 kpl.
Sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.

1 lk salonki 12 paikkaa
Liukuovet

WC

Chfy
Päivävaunu
1 lk

Sibelius-junassa liikennöivässä vaunussa on normaali

16b100lph

Suomen ja Venäjän väliseen liikenteeseen tarvittava varustelu.
Vaunussa on 47 paikkaa, joista 36 on kuuden hengen hyteissä
ja 11 salongissa. Vaunussa on tupakoijien pistäytymishytti
ja yleisöpuhelin sekä venäläisen konduktöörin käyttöön varattu
tila. Salongissa on erillinen vaatteiden säilytystila salongissa
matkustavien käyttöön. Salonki on erotettu käytävästä
lasiseinällä ja se voidaan varata myös ryhmämatkustustilaksi.
Kaikkien kiinteiden pöytäpaikkojen alla on kaksi PC-pistoketta.
Hyttien välisissä seinissä on normaalia parempi äänieristys.
Vaunun molemmissa päissä on wc.
Vaunut liikennöivät vain Sibelius-junassa yhteysvälillä HelsinkiPietari. Chfy-vaunuja on 2 kpl.
Sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.

WC

Tupakoijien
pistäytymishytti

Konduktöörin tila

Vaatteiden säilytystila

Kiinteiden pöytien alla on 2 kpl PC-pistokkeita

1 lk hytit, yhteensä 36 paikkaa

Yleisöpuhelin

1 lk salonki, 11 paikkaa

WC

CEi
Päivävaunu
1 lk ja 2 lk

17198lph

Sinisten päiväpikajunien 1 ja 2 luokan yhdistettyjä vaunuja
uudistetaan vuosina 1997-1999. 1 luokassa ovat uutta kaikki
sisäpinnat, istuimet, PC-pistokkeet vaunun keskellä olevien
kiinteiden pöytäpaikkojen alla, istuinkohtaiset selkänojasta
laskeutuvat pöydät sekä avo-osaston päädyssä oleva erillinen
vaatteiden säilytystila. Istuinnumerointi on 1 lk:ssa myös
sokeainkirjoituksella. Entisellään vaunuissa ovat wc:t, eteiset
ja 2 lk:n matkustajaosasto.
1 lk:ssa on myös tupakoijien pistäytymishytti sekä kaksi
puhelinkoppia; toisessa on yleisöpuhelin ja toinen on tarkoitettu
matkapuhelimen käyttäjille. Lisäksi vaunussa on Telen ja
Radiolinjan matkapuhelinten kuuluvuutta parantava toistin.
Toistin parantaa matkapuhelinten kuuluvuutta myös 2 luokan
matkustajaosastossa. Vaunussa on 1 lk:n paikkoja 23 ja
2 lk:n paikkoja 39. Istuinratkaisu on 1 lk:ssa 1+2 ja 2 lk:ssa
2+2. CEi-vaunuja uudistetaan 18 kpl vuosina 1997-1999.
Uudistetun 1 lk:n matkustajaosaston sisustussuunnittelusta
on vastannut Pentti Hietanen.

WC

Tupakoijien pistäytymishytti

1 lk 23 paikkaa
Puhelinhytit

Vaatteiden säilytystila

Kiinteät pöytäpaikat
Alla PC-pistokkeet

2 lk 39 paikkaa

WC

Ein
Päivävaunu
2 lk

4297lph

Kaikissa kaukoliikenteen päiväjunissa oleva vaunu, jossa
on avo-osaston lisäksi paikat allergikkomatkustajille.
Allergiapaikkojen istuimet on päällystetty allergiatestatulla
materiaalilla. Vaunun molemmissa päissä on wc.
Istuinten selkänojat ovat säädettävissä lukuunottamatta
vaunujen päädyissä olevia istuimia (paikat 1-4 ja 61-64).
Istuinten käsinojiin voidaan kiinnittää pöytälevy. Pöytälevyä
säilytetään istuimen selkänojan kotelossa. Ein-vaunuista
kaksi on uudistettu Einu-vaunuiksi. Näissä on sähkötoimiset
ulko- ja sisäovet ja alipaine-wc:t.
Vaunussa on 80 paikkaa: avo-osastossa 72 paikkaa,
allergiapaikkoja on 8 (25-32). Ein-vaunuja on 125 kpl.

WC

Allergikkopaikat

WC

Eit
Päivävaunu
2 lk

Kaikissa pikajunissa oleva vaunu, jossa on avo-osaston

5297lph

lisäksi tupakoijien pistäytymistila sekä istumapaikkoja lemmikkien kanssa matkustaville. Tupakoijien pistäytymistilassa on
klaffi-istuin, nojailukaide ja tuhkakupit. Tilan ovi on itsestään
sulkeutuva, alipaineistettu ilmanvaihto estää tupakansavun
leviämisen vaunuun. Vaunun molemmissa päissä on wc.
Istuinten selkänojat ovat säädettävissä lukuunottamatta vaunujen päädyissä olevia istuimia (paikat 1-4, 53-56,81-84).
Istuinten käsinojiin voidaan kiinnittää pöytälevy. Pöytälevyä
säilytetään istuimen selkänojan kotelossa.
Vaunussa on 68 paikkaa: avo-osastossa 56 paikkaa, lemmikkien kanssa matkustaville 12 paikkaa (73-84).
Eit-vaunuja on 79 kpl.

WC

Tupakoijien pistäytymistila

Matkatavarahylly
Ison koiran paikat 2 kpl

Lemmikkien kanssa matkustaville
12 paikkaa

WC

Eity
Päivävaunu
2 lk

6297lph

Sibelius-junassa olevassa vaunussa on normaali idänliikenteen
varustelu. Vaunusta 2/3 on normaalia 2. lk:n matkustustilaa
ja 1/3 avotupakkaosastoa. Matkustustilassa on 56 paikkaa.
Tupakkaosastossa on 16 matkustajapaikkaa ja lisäksi toisessa
päädyssä käytävän molemmin puolin pyöreät nojailupöydät
sekä kylmävesiautomaatti. Vaunun molemmissa päädyissä
on wc. Vaunut liikennöivät vain Sibelius-junassa yhteysvälillä
Helsinki-Pietari. Eity-vaunuja on 3 kpl.

WC

Matkatavarahylly

Nojailupöydät

Tupakointiosasto

WC

Eip
Päivävaunu
2 lk

Lähes kaikissa päiväpikajunissa oleva vaunu, jossa on avo-

7297lph

osasto sekä lemmikkien kanssa matkustaville oma osasto.
Vaunun molemmissa päissä on wc.
Istuinten selkänojat ovat säädettävissä lukuunottamatta
vaunun päädyssä olevia istuimia (paikat 1-4, 53-56, 81-82,
63-64). Istuinten käsinojiin voidaan kiinnittää pöytälevy.
Pöytälevyä säilytetään istuimen selkänojan kotelossa.
Vaunussa on 76 paikkaa: avo-osastossa 56 paikkaa,
lemmikkien kanssa matkustaville 20 paikkaa (63-82).
Koirille on 4 paikkaa. Eip-vaunuja on 39 kpl.

WC

Ison koiran paikat

Lemmikkien kanssa matkustaville

WC

Eift
Päivävaunu
2 lk

8297lph

Kaukoliikenteen junissa oleva päivävaunu, jossa istuinten
selkänojat ovat säädettävissä lukuunottamatta päätypaikkoja
(paikat 1-4, 67-68). Istuinten käsinojiin voidaan kiinnittää
pöytälevy. Pöytälevyä säilytetään istuimen selkänojan kotelossa.
Vaunussa on konduktöörihytti sekä molemmissa päissä wc.
Vaunussa on 74 paikkaa. Eift-vaunuja on 16 kpl.

WC

Konduktöörihytti

Matkatavarahylly

WC

EFit
Päivävaunu
2 lk

Kaukoliikenteen junissa oleva yhdistetty 2. lk:n päivä- ja

9297lph

konduktöörivaunu, jonka toisessa päässä on wc.
Istuinten selkänojat ovat säädettävissä lukuunottamatta
vaunun päädyssä olevia istuimia (paikat 1-4, 45-46).
Istuinten käsinojiin voidaan kiinnittää pöytälevy.
Pöytälevyä säilytetään istuimen selkänojan kotelossa.
Matkatavaraosastossa on kaksi koirankoppia sekä klaffiistuin koiran saattajalle.
Vaunussa on 43-46 paikkaa. EFit-vaunuja on 47 kpl.

Matkatavaraosasto,
jossa kaksi koirankoppia.

Konduktöörihytti

WC

EFit
Videovaunu
2 lk

10297lph

Kaikilla kaukoliikenteen pääreiteillä yli kolmen tunnin
päiväpikajunissa oleva yhdistetty 2. lk:n video- ja konduktöörivaunu. Vaunussa esitetään junamatkan aikana koko perheen
elokuvia. Videovaunusta voi varata istumapaikan. Vaunun
toisessa päässä on wc. Istuinten selkänojat ovat säädettävissä
lukuunottamatta vaunun päädyssä olevia istuimia (paikat
1-4, 45-46). Istuinten käsinojiin voidaan kiinnittää pöytälevy.
Pöytälevyä säilytetään istuimen selkänojan kotelossa.
Vaunussa on 46 paikkaa: (paikoilta 45 ja 46 ei voi seurata
elokuvia). Matkatavaraosastossa on kaksi koirankoppia sekä
klaffi-istuin koiran saattajalle. EFit-videovaunuja on 11 kpl.

WC

Tv-monitorit

Konduktöörihytti

Matkatavaraosasto, jossa
on kaksi koirankoppia

EFiti
Invavaunu
2 lk

11297lph

Kaikilla pääradoilla on vähintään yksi edestakainen päiväpikajunayhteys, jossa on inva-palvelut. Invavaunuissa on
kolme pyörätuolipaikkaa ja yksi kääntyvä istuin, jossa on
ilmajousitus, niskatyyny, ristiselän tuen säätö ja käsinojat.
Invapaikoilla on myös konduktöörin kutsupainikkeet.
EFiti on yhdistetty 2 lk:n inva- ja konduktöörivaunu.
Invavaunussa on liikuntaesteisten käyttöön oma wc levennettyine ovineen, apukahvioineen ja kutsupainikkeineen. Wc:ssä
on myös lastenhoitotaso. Vaunun toisessa päässä on tavallinen wc. Invavaunun ulko-ovien molemmilla puolilla on pyörätuolin hydraulinen nostin ja levennetty käytävä matkustamoon.
Käytävän ja matkustamon välinen ovi avautuu nappia painamalla. Liikkumisen helpottamiseksi on kaukojunissa lisäksi
normaalia pyörätuolia kapeampi siirtopyörätuoli.
Vaunussa on 31-39 paikkaa. EFiti-invavaunuja on 14 kpl.
Kääntyvä istuin
Pyörätuolipaikat 3 kpl

Pyörätuolin nostin

Matkatavaraosasto, jossa
on kaksi koirankoppia

Pyörätuolin nostin

INVA-WC

Konduktöörihytti

Huom. 37, 38 ja 43 ovat myös invapaikkoja

WC

Elht
Lasten puuhavaunu
2 lk

12297lph

Kaikilla kaukoliikenteen pääreiteillä liikennöi lasten puuhavaunuja
päivittäin. Leikkiosastossa on leluja, lehtiä, liukumäki ja leikkiveturi. Puuhavaunuun voi varata istumapaikat etukäteen.
Vaunussa on viisi 8-hengen hyttiä, joista yksi on allergikkohytti
(paikat 61-68). Puuhavaunun ulko-ovet on lukittu turvallisuussyistä ja käynti vaunuun tapahtuu viereisen vaunun kautta.
Vaunun kummassakin päässä on wc, joista toisessa on
vauvanhoitohuone tuttipullon lämmitysmahdollisuuksineen.
Vaunussa on 40 paikkaa: 32 hyttipaikkaa ja 8 allergikkohyttipaikkaa. Elht-puuhavaunuja on 11 kpl.

WC +
tuttipullon
lämmitys

Babysitter

Vauvanhoitotaso

Vauvanhoitotila

Leikkitila

Matkustajahytit 4 kpl

Allergikkohytti 1 kpl

WC

Eil
Lähiliikennevaunu
2 lk

Helsingin ja Riihimäen välisessä lähiliikenteessä oleva vaunu,

13297lph

jota käytetään tarpeen mukaan myös kaukoliikenteessä.
Vaunussa on 105 kangaspäällysteistä kiinteää istuinpaikkaa
ja 8 kääntöistuinta, jotka antavat tilaa pyörätuolille ja lastenvaunuille. Oviaukko on mitoitettu lastenvaunuja ja pyörätuolia
varten. Vaunun toisessa päässä on wc. Helsingin ja Riihimäen
lähiliikenteessä matkustajien tulee leimata lippunsa itse.
Leimauslaitteet sijaitsevat vaunujen eteisissä.
Vaunussa on 113 paikkaa: tavallisia istuinpaikkoja 105, kääntöistuimia 8, lastenvaunupaikkoja 1, pyörätuolipaikkoja 1.
Eil-vaunuja on 50 kpl.

WC

EilF
Lähiliikennevaunu
2 lk

Helsingin ja Riihimäen välisessä lähiliikenteessä oleva vaunu,

14198lph

jossa on konduktööriosasto. Vaunuja käytetään tarpeen
mukaan myös kaukoliikenteessä. Vaunussa on 105 kangaspäällysteistä kiinteää istumapaikkaa ja 8 kääntöistuinta, jotka
antavat tarvittaessa tilaa pyörätuolille ja lastenvaunuille.
Oviaukko on mitoitettu lastenvaunuja ja pyörätuolia varten.
Vaunun toisessa päässä on wc.
EilF-vaunussa on Helsingin ja Riihimäen välisessä lähiliikenteessä lipunmyynti. EilF-vaunun tunnistaa ulkoapäin vaunun
ovien vieressä olevista lipunmyynti-tarroista.
Vaunussa on 113 paikkaa: tavallisia istuinpaikkoja 105,
kääntöistuimia 8, lastenvaunu-/pyörätuolipaikkoja 1.
EilF-vaunuja on 7 kpl.

WC

Lemmikkien kanssa matkustaville

Konduktöörihytti

Sm3
Pendolino

Varustelutaso
Matkamukavuuteen 2+2 istuinjärjestys, Business- ja Business Plus
luokissa 1+2, säädettävät istuimet ja pöytätasot, allergikkoystävälliset
sisustusmateriaalit, ilmastointi, erilliset vaatenaulakot, matkatavaratilat,
tupakointitila, elektronisesti toimivat ovet.
Viihtymiseen radiopaneelit istuimissa, Prego-ravintolavaunu ja siellä muun
tuotevalikoiman lisäksi myytävät kuulokkeet ja iltapäivälehdet.

39a401 lpts

Viestintään infomonitorit, matkapuhelinvahvistimet, sähköpistokkeita
matkamikrolle ja matkapuhelimille, ravintolavaunussa korttipuhelin.

Tekniset ominaisuudet
Kallistuva ja painetiivis kori mahdollistaa tasaisen nopeuden säilyttämisen
kaarteissakin ja pitää sisätilat miellyttävän hiljaisina myös huippuvauhdissa ja
tunneleihin ajettaessa. Huippunopeus 220 km/h. Turvallisuutta parantavat
mm. automaattisesti sulkeutuvat ulko-ovet. Ympäristöystävällisyyttä lisäävät
mm. sähkön syöttö takaisin verkkoon ja suljettu wc-järjestelmä.

PENDOLINO

• Huippunopeus 220 km/h • 4000 kW • Pituus 159 m • Paino 328 tn • Painetiivis kori • Korin leveys 3,2 m • 309 istumapaikkaa (2 invapaikkaa)

PENDOLINO
1

2

3

4

5

6

IM1

CMH

TTC

TT

CM

IM2

Lehtihylly

Hätäpoistumisikkuna Hätäpoistumisikkuna
Matkatavaratila

Hätäpoistumisikkuna
Matkatavaratila

1

5

9

13

17

21

4

8

12

16

20

24

Neuvottelutila
Business- tai Business Plus

Business Plus osasto

Business osasto

Vaunu 1

25

29

33

37

41

45

49

32

36

40

44

48

52

53

Ohjaamo

73 72 71

74

40 + 7 paikkaa
3

WC

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

75

51

Hätäpoistumisikkuna

Vaunu 2
Matkatavaratila

49
50

53

47
48

43
44

39
40

46
45

42
41

37

Taittuvaistuin
Tila lastenvaunuille
Korttipuhelin Hätäpoistumisikkuna

Matkatavaratila

WC
Hätäpoistumisikkuna
Matkatavaratila

Vaatenaulakko
ja hattuhylly

Pyörätuolipaikka
Inva-WC
55

76 77

Matkatavaratila
AV-laitekaappi
Itsepalvelupiste
Hätäpoistumisikkuna
Hätäpoistumisikkuna
Myyntikärryn säilytystila

Väliovi

Matkatavaratila

28

35
36

31
32

27
28

23
24

19
20

15
16

11
12

7
8

3
4

33

30
29

26
25

22
21

18
17

14
13

10
9

6
5

1

Pyörätuolipaikka

47 + 2 paikkaa

Matkatavaratila

Vaunu 3
Seisoskelutila

Korttipuhelin ja matkapuhelin tila

Hätäpoistumisikkuna
Invanostin

Roskakori

22 paikkaa

Roskakori

Keittiö

Konduktöörin hytti

Ravintolaosasto

Hätäpoistumisikkuna

Tupakkatila
Hätäpoistumisikkuna

Vaunu 4

Invanostin

Hätäpoistumisikkuna
Vaatenaulakko ja hattuhylly

Matkatavaratila

67
68

63
64

59
60

55
56

51
52

47
48

43
44

65

62
61

58
57

54
53

50
49

46
45

42
41

39
40

37

Matkatavaratila WC

35
36

31
32

27
28

23
24

19
20

15
16

11
12

7
8

3
4

33

30
29

26
25

22
21

18
17

14
13

10
9

6
5

1

64 paikkaa

Matkatavaratila

Matkatavaratila
Hätäpoistumisikkuna

Vaunu 5

Hätäpoistumisikkuna

Matkatavaratila

WC

1
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Matkatavaratila
Hätäpoistumisikkuna

Matkatavaratila

Vaatenaulakko
ja hattuhylly

Vaunu 6
Vaatenaulakko ja hattuhylly

Matkatavaratila
67
68

64 paikkaa

Hätäpoistumisikkuna
WC
Matkatavaratila

63
64

59
60

55
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Lemmikkieläinpaikka
Matkatavaratila
Hätäpoistumisikkuna

63 paikkaa
Matkatavaratila

Sm3
Pendolino

Liikematkustuspalvelut
Pendolinossa on liike- ja työmatkustajille omat palvelut, jotka lisäävät
matkan mukavuutta ja antavat mahdollisuuden tehokkaaseen työskentelyyn. Istuinjärjestys 1+2. Palveluja täydentää myyntikärry, jossa on
Business-luokissa A-oikeudet.
Business-luokassa
(27 paikkaa) matkan hintaan
sisältyvät aamu- ja iltapäivälehdet, radiokuulokkeet, sekä
vaunun keskellä sijaitsevan
itsepalvelupisteen kahvi, tee ja
pikkupurtava.

39b401 lpts

Business Plus (13 paikkaa)
-matkaan kuuluu lisäksi omalle
istumapaikalle tarjoiltava aamutai välipala.
Seitsemän hengen neuvottelutila on varattavissa joko
Business- tai Business Plus
-palveluin.

PENDOLINO

• Huippunopeus 220 km/h • 4000 kW • Pituus 159 m • Paino 328 tn • Painetiivis kori • Korin leveys 3,2 m • 309 istumapaikkaa (2 invapaikkaa)

PENDOLINO
1

2

3

4

5

6

IM1

CMH

TTC

TT

CM

IM2

Business-vaunun varustelutaso
Matkustamon tilat ovat väljät: istuinjako on 1+2. Matkapuhelimien ja PC yms. -laitteiden latausta ja käyttöä
varten on sähköpistokkeet vastakkaisilla paikoilla ja lisäksi kaikilla yksittäisrivin paikoilla.

Vaunu 1
Lehtihylly

WC

Hätäpoistumisikkuna Hätäpoistumisikkuna
Matkatavaratila

Hätäpoistumisikkuna
Matkatavaratila

1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

4

8
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24

28

32

36

40

44

48

52

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

Matkatavaratila

Väliovi

Hätäpoistumisikkuna

Neuvottelutila
Business- tai Business Plus

Business Plus osasto

Business osasto

53

74

75

Ohjaamo

73 72 71

76 77

Matkatavaratila
AV-laitekaappi
Itsepalvelupiste
Hätäpoistumisikkuna
Hätäpoistumisikkuna
Myyntikärryn säilytystila

Neuvottelutilan varusteluun kuuluvat mm. monitori, video,
CD- ja kasettisoitin, diaprojektori sekä piirtoheitin.

Sm3
Pendolino

Muut palvelut
Prego-ravintolapalvelut
A-oikeuksin varustetussa ravintolavaunussa on tarjolla kahvilatuotteiden
lisäksi pikkulämpimiä, ruoka-annoksia, virvoitus- ja alkoholijuomia, lehtiä,
makeisia, snack-tuotteita, jäätelöä sekä Pendolino-erikoistuotteita.

39c401 lpts

Koko junassa kiertävästä myyntikärrystä on saatavissa kuumia juomia,
virvoitusjuomia, kahvi- ja voileipiä, makeisia, snack-tuotteita, savukkeita,
lehtiä, kuulokkeita sekä Pendolino-erikoistuotteita.

PENDOLINO

Invapalvelut
Liikuntaesteisten tarpeet
on huomioitu hyvin.
Vaunussa 3 kummallakin
sivulla on invahissi. Pyörätuolipaikat (2 kpl) ovat
vaunussa 2.
Lastenvaunuille
tila vaunussa 2.

Vaunussa 3 erillinen tila puhelimen käyttöä
varten.

• Huippunopeus 220 km/h • 4000 kW • Pituus 159 m • Paino 328 tn • Painetiivis kori • Korin leveys 3,2 m • 309 istumapaikkaa (2 invapaikkaa)
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Vaunu 2
Matkatavaratila
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Hätäpoistumisikkuna
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Korttipuhelin Hätäpoistumisikkuna

Matkatavaratila

Pyörätuolipaikka
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Vaunu 6
Vaatenaulakko ja hattuhylly
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Lemmikkieläinpaikka
Matkatavaratila
Hätäpoistumisikkuna

Invanostin

Matkatavaratila

Pyörätuolipaikat (2 kpl) ovat vaunussa 2. Paikoilla on
henkilökunnan kutsunappi. Inva-wc vieressä. Korttipuhelin
on pyörätuolimatkustajalle sopivalla korkeudella.

Lemmikkieläinten kanssa
matkustaville paikat vaunussa 6.

Sm1
Sähköjuna
2 lk

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä oleva saneerattu

37297lph

sähköjunayksikkö käsittää moottorivaunun ja liitevaunun.Kaikki
Sm1-junat uusitaan vuoden 2001 loppuun mennessä. Vuoden
1996 lopussa liikenteessä on 12 uudistettua junayksikköä.
Uudistetuissa vaunuissa on erilliset kangaspäällysteiset 2- ja 3paikkaiset istuimet, jotka sijaitsevat käytävän molemmin puolin.
Oviaukko on mitoitettu lastenvaunuille ja pyörätuoleille, joille
myös kääntöistuimet antavat tarvittaessa tilaa. Polkupyöriä voi
kuljettaa tietyin rajoituksin vaunun eteisissä. Yksikön keskiosassa on wc. Helsingin-Riihimäen, Helsingin-Karjaan ja HelsinginVantaankosken välisessä lähiliikenteessä matkustajien tulee
leimata lippunsa itse. Leimauslaitteet sijaitsevat vaunujen eteisissä.
Vaunussa on 201 paikkaa: tavallisia istumapaikkoja 175,
kääntöistuimia 16, lastenvaunupaikkoja 8, pyörätuolipaikkoja 2.
Sm1 sähköjunia on 50 kpl. Junayksikön sisustussuunnittelusta
on vastannut Pentti Hietanen.
WC

Junayksikön keskimmäiset osastot ovat
lemmikkien kanssa matkustaville

Lipunmyynti on Helsingin puoleisessa junayksikön puolikkaassa.

Lastenvaunun paikka

Pyörätuolin/Lastenvaunun paikka

Pohjakuva on junayksikön puolikkaasta. Toinen puoli on tämän peilikuva, WC vain tässä puolikkaassa

Sm2
Sähköjuna
2 lk

38297lph

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä sekä henkilöjunina
esim. Tpe-Hki ja Kv-Hki yhteysväleillä oleva sähköjunayksikkö,
joka käsittää moottorivaunun ja liitevaunun. Vaunun 2- ja 3paikkaiset pehmustetut istuimet sijaitsevat käytävän molemmin
puolin, istuimissa on niskatuet. Vaunuissa ei ole inva-paikkoja.
Vaunun eteisessä voi kuljettaa lastenvaunuja sekä polkupyöriä
tietyin rajoituksin. Yksikön keskiosassa on wc.
Helsingin-Riihimäen, Helsingin-Karjaan ja Helsingin-Vantaankosken välisessä lähiliikenteessä matkustajien tulee leimata
lippunsa itse. Leimauslaitteet sijaitsevat vaunujen eteisissä.
Vaunussa on 204 paikkaa. Sm2 sähköjunia on 50 kpl.

WC

Lipunmyynti on Helsingin puoleisessa junayksikön puolikkaassa.

Junayksikön keskimmäiset osastot ovat
lemmikkien kanssa matkustaville

Tilava eteinen
(lastenvaunut, polkupyörät)
Pohjakuva on junayksikön puolikkaasta. Toinen puoli on tämän peilikuva.

Sm4
Kaupunkijuna

Kaupunkijuna Sm4 on pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä syksystä
1999 alkaen pääradan P-, I- ja K-reittejä liikennöivä kaksivaunuinen
sähköjunayksikkö. Kaupunkijunan kehittelyssä on sovellettu VR:n
lähiliikenteessä keräämiä kokemuksia ja matkustajilta saatua palautetta.
Junissa on leveät ovet ja väljät eteiset, mikä nopeuttaa junaan astumista
ja junasta poistumista. Lastenvaunujen, pyörätuolin ja polkupyörän
kuljettaminen junaan helpottuu, koska sisäänkäynti ja eteisten välinen
matkustajaosasto ovat samalla tasolla kuin korotetut laiturit. Päätyosastoissa
istumapaikat ovat muutaman portaan matalalattiaosastoa ja eteistiloja
ylempänä. Matkustusmukavuutta lisäävät myös junien ilmastointi, tilat
lastenvaunuille ja polkupyörille junan molemmissa päissä, pyörätuolipaikka
matalalattiaosastossa ja inva-WC. Kuulutusten apuna vaunuissa toimivat
infomonitorit, joista näkee mm. mille asemalle ollaan tulossa ja onko
vaunuissa lipunmyyntiä. Turvallisuutta lisäämään juniin on asennettu
valvontakamerat. Junan toimittaja on italialainen Fiat Ferroviaria. Junan
sisustuksen on suunnitellut espanjalainen Rafael Montero.
Kaupunkijunat säästävät energiaa jarrutusenergian takaisinsyötön ansiosta.
Tällä saadaan noin 25% säästö energiankulutukseen.

• Huippunopeus 160 km/h • 1200 kW/1632 hv • Pituus 54,4 m • Korin leveys 3,2 m • Paino 114 tn • 184 istumapaikkaa + 8 kääntöistuinta • noin 100 seisomapaikkaa •

Junayksikön keskimmäiset osastot ovat
lemmikkien kanssa matkustaville

Junayksikön keskimmäiset osastot ovat
lemmikkien kanssa matkustaville

CEmt
Makuuvaunu

Makuuvaunussa on 11 matkustajahyttiä ja 35 paikkaa.
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Matkustusluokasta riippuen hytteihin voidaan sijata 1-3
vuodetta. Allergikkohytti on vaunun keskellä (paikat 13, 14,
15). Vuoteet ovat 190 cm pitkiä ja 84 cm leveitä ja sijaitsevat
allekkain hytin toisella seinällä.
Makuuvaunun päätyhyteissä (paikat 1,2,3 ja 34,35) voi
matkustaa lemmikkien kanssa. Toisen päädyn hytti (34,35)
on varustettu kiinteillä vuoteilla. Tämän hytin vuoteiden koko
on 180 cm x 75 cm. Kaikissa hyteissä on korttilukot. Vuoteen
toinen pää on säädettävissä lukuasentoon. Hyteissä on
pesukaappi (kuuma ja kylmä vesi). Vaunun kummassakin
päässä on wc.
Vaunussa on 35 paikkaa. CEmt-vaunuja on 111 kpl.

Lemmikkien kanssa matkustaville
paikat 1, 2 ja 3

WC

Allergikkohytti
paikat 13,14 ja 15

Lemmikkien kanssa matkustaville
paikat 34 ja 35

WC

Rx
Ravintolavaunu

InterCity-junissa oleva ravintolavaunu, jonka keskellä on
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keittiö ja sen toisella puolella 28-paikkainen sali ja toisella
puolella 25-paikkainen itsepalveluosasto. Salissa on seitsemän
4-hengen pöytäryhmää, jotka on sijoitettu lomittain siten että
käytävä on toisessa laidassa. Itsepalveluosaston keskellä on
viisto käytävä, joka jakaa tilan kuuteen 3-6 hengen pöytäryhmään. Keittiön varustetaso on monipuolinen ja mahdollistaa
ruoka-annosten tarjoilun. Salin puolella käytetään posliiniastioita ja itsepalvelupuolella kertakäyttöastioita. Keittiössä
on tiskikone. Vaunun toisessa päädyssä on konduktöörin
palvelupiste ja korttipuhelin. Rx-ravintolavaunuja on 12 kpl.
Rx-ravintolavaunun sisustus-suunnittelusta on vastannut
Arto Kukkasniemi.

Konduktöörin palvelupiste

Korttipuhelin

Keittiö

Sali 28 paikkaa

Itsepalveluosasto 25 paikkaa

Rk
Ravintolavaunu

Yli 3 tunnin päiväpikajunissa tullaan käyttämään tätä uutta
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ravintolavaunutyyppiä. Vaunut tehdään uudistamalla 12 kpl
vanhemman sarjan Rkt-vaunua täydellisesti. Uudistetussa
vaunussa keittiö ja sali ovat päädyissä ja keskellä on itsepalveluosasto. Keittiön puoleisessa päädyssä on korttipuhelin.
Saneerauksen tavoitteena on parantaa matkustusmukavuutta
ja palvelutasoa. Uudessa ravintolavaunussa on aikaisempaa
enemmän asiakaspaikkoja, monipuolisempi tuotevalikoima
ja paremmat työskentelytilat. Keittiössä on mm. tiskikone
joten kertakäyttöastioista voidaan luopua lähes kokonaan.
Keittiövarustelu on monipuolinen ja mahdollistaa ruokaannosten tarjoilun.
Sisustus on ajaton ja esim. pöydät ovat kirsikkapuuta. Sisustussuunnittelusta on vastannut Maijaliisa Reunanen. Vaunuja
valmistui vuonna 1996 3 kpl ja vuosina 1997-1998 lisäksi 9 kpl.
Korttipuhelin

Ruokailuosa 26 asiakaspaikkaa

Kahvilaosa 14+20 asiakaspaikkaa

Keittiö

Rkt
Ravintolavaunu
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Yleisin ravintolavaunutyyppi on Rkt. Sitä käytetään sekä yli
että alle 3 tunnin päiväpikajunissa ja yöjunissa. Vaunun toisessa
päädyssä on keittiö, keskellä itsepalveluosasto ja toisessa
päädyssä sali. Itsepalvelupuolella on kahden ja neljän hengen
baaripöytien lisäksi seisomapaikkoja. Salin puolella on kuusi
neljän hengen pöytäryhmää. Vaunun keittiövarustelu on laaja
ja mahdollistaa ruoka-annosten tarjoilun.
Rkt-vaunut ovat itsepalveluvaunuja (saliin tarjoillaan vain ruokaannokset), niissä käytetään kertakäyttöastioita (tiskikonetta
ei ole). Vaunun päädyssä on korttipuhelin.
Vaunussa on 44 istumapaikkaa. Rkt-vaunuja on 39 kpl. Rktvaunut on rakennettu kahtena sarjana. Vanhemmasta
vaunusarjasta 12 vaunua uudistetaan Rk-ravintolavaunuksi
yli 2 tunnin päiväjuniin v. 1996-1998.
Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.
Rkt 23821-30: Sali 24 paikkaa ja itsepalveluosasto 20 istumapaikkaa

Rkt 23831-40: Sali 32 paikkaa ja itsepalveluosasto 12 istumapaikkaa

Korttipuhelin

Keittiö

Rbkt
Ravintolavaunu

Alle 3 tunnin päiväpikajunissa oleva baarityyppinen ravinto-
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lavaunu. Vaunussa on baari -ja sohvaosastot. Baarissa on
nojailu -ja seisomapaikkoja, sohvaosastossa on istuma -ja
seisomapaikkoja. Keittiövarustelu on suppea ja mahdollistaa
yksinkertaiset ruoka-annokset. Sohvaosaston keskellä on
korttipuhelin. Toisessa päädyssä on henkilökunnan wc sekä
seisoma-wc asiakkaille. Vaunussa on ilmastointi. Vaunussa
on 56 paikkaa: 9 nojailu- ja 14 seisomapaikkaa baarissa sekä
15 istuma-ja 18 seisomapaikkaa sohvaosastossa.
Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Eric Johann.
Vaunuja on 7 kpl.

Sohvaosasto
15 istuma- ja 18 seisomapaikkaa

Seisoma-WC

Baaritiski
Keittiö
Eteinen
Eteinen

Käytävä

Baariosasto
9 nojailu- ja 14 seisomapaikkaa

Korttipuhelin

A 20
Konferenssivaunu
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Konferenssivaunu on kokousvaunu, joka on jaettu 24
hengen neuvotteluosastoon ja salonkiosastoon.
Neuvotteluosastossa on ajanmukaiset kokousvälineet:
valkokangas, piirtoheitin, diaprojektori suoralla lippaalla,
magneetti/tussitaulu, väritelevisio, videonauhuri, korttipuhelin, kopiokone, kokousnauhuri ja neuvottelumikrofonit.
Salonkiosastossa on nahkasohvat ja viisi baaripöytää.
Varustukseen kuuluu lisäksi stereoradio/CD-soitin yhdistelmä.
Konferenssivaunussa on pienoiskeittiö. Vaunun molemmissa päissä on alipaine-wc, joista toinen on tarkoitettu
henkilökunnan käyttöön. Vaunussa on aina mukana Avecra
Oy:n henkilö, joka huolehtii tarjoilusta ja palveluista.
Tarjoilu vaunuun tilataan etukäteen Avecra Oy:n myyntipalvelusta
Helsingistä.
Vaunussa on 24 paikkaa. Konfrenssivaunuja on 1 kpl.
Keittiö

Neuvotteluosasto 24 paikkaa

Salonkiosasto

Eteinen

Korttipuhelin

WC

A 40
Salonkivaunu

Salonkivaunussa on neuvottelu- ja yöpymistilat 14 hengelle.

32198lph

Yhdistetty neuvottelutila ja salonki on varustettu ajanmukaisilla
neuvotteluvälineillä: valkokangas, piirtoheitin, diaprojektori
suoralla lippaalla, väritelevisio, videonauhuri, NMT-puhelin,
kopiokone. Makuuosastossa on 5 hyttiä, joista neljässä on
makuutilat enintään 3 henkilölle ja yhdessä enintään 2 henkilölle.
Hyttiosaston vieressä on pesuhuone suihkuineen sekä alipainewc. Vaunuhenkilöstölle on omat erilliset makuu- ja wc-tilat
vaunun toisessa päässä. Vaunussa on korttipuhelin.
Matkalla on aina mukana vaununhoitaja. Vaunuun voi tilata
tarjoilun Avecra Oy:n myyntipalvelusta Helsingistä. Vaunua
voidaan käyttää matkan aikana majoitukseen.
Vaunussa on 14 paikkaa. A 40 salonkivaunuja on 1 kpl.
Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.

WC

Suihku

Makuuhytit 5 kpl

Keittiö

Salonki

Henk. kunnan hytti 1 kpl

WC

A 41
Salonkivaunu

Salonkivaunussa on neuvottelu- ja yöpymistilat 14 hengelle.
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Yhdistetty neuvottelutila ja salonki on varustettu ajanmukaisilla
neuvotteluvälineillä: valkokangas, piirtoheitin, diaprojektori
suoralla lippaalla, väritelevisio, videonauhuri, NMT-puhelin,
kopiokone. Makuuosastossa on 5 hyttiä, joista neljässä on
makuutilat enintään 3 henkilölle ja yhdessä enintään 2 henkilölle.
Hyttiosaston vieressä on pesuhuone suihkuineen sekä alipainewc. Vaunuhenkilöstölle on omat erilliset makuu- ja wc-tilat
vaunun toisessa päässä. Vaunussa on korttipuhelin.
Matkalla on aina mukana vaununhoitaja. Vaunuun voi tilata
tarjoilun Avecra Oy:n myyntipalvelusta Helsingistä. Vaunua
voidaan käyttää matkan aikana majoitukseen.
Vaunussa on 14 paikkaa. A 41 salonkivaunuja on 1 kpl.
Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Pentti Hietanen.

WC

Suihku

Makuuhytit 5 kpl

Keittiö

Salonki

Henk. kunnan hytti 1 kpl

WC

A 50
Klubivaunu
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Klubivaunussa on ravintola- ja tanssiosasto. Vaunu soveltuu
30-40 henkilön ryhmille. Ravintolaosastossa on pöytiä 2-5
henkilölle. Pöytäpaikkoja on yhteensä 32 henkilölle.
Tanssiosastossa on pikkupöytiä, musiikkinurkkaus, jossa on
CD- ja kasettisoittimet ja videonauhuri, sekä kaksi monitoria
videoiden katseluun. Tilaa siinä on 40 henkilölle.Laitteista
huolehtii Avecra Oy:n henkilö. Tarjoilu tilataan etukäteen
Avecra Oy:n myyntipalvelusta Helsingissä. Vaunussa on 32
paikkaa. Klubivaunuja on 1 kpl.
Vaunun sisustussuunnittelusta on vastannut Arto Kukkasniemi.

Keittiö

Tanssiosasto

Ravintolaosasto

Musiikkinurkkaus

WC

Sohvanurkkaus

A6O
Näyttelyvaunu

Näyttelyvaunu soveltuu useilla paikkakunnilla kiertäviin tuoteja yritysesittelyihin. Vaunussa voi järjestää myös pienimuotoisen
neuvottelun sekä asiakas ja PR-tapahtumia. Vaunussa on 2
videonauhuria monitoreineen, neuvottelutilat 8 hengelle, toimistotila, NMT-pistokkeet puhelimelle ja telefaxille, kasettisoitin
ja CD-soitin, pienoiskeittiö (kahvinkeitin, mikro ja jääkaappi)
sekä wc. Näyttelyvaunuun voi tilata tarjoilun etukäteen Avecra
Oy:n myyntipalvelusta Helsingistä. Näyttelyvaunuja on 1 kpl.
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1. NMT-pistoke
7. NMT-pistoke
2. Pistorasia
telefaxia/puhelinta varten
3. Lastausovi
8. Pienoiskeittiö
4. Näyttelytila
9. Toimistotila, lepohytti
5. Paljeovi
10. wc
6. Neuvottelutila 11. Sisäänkäynnit
12.500
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2

2

2

2

5
2

2.025

1.960

2

2.750

3

7
6

8

9
10
11

3
15.700
• sisämitat: pituus 15,70 m, leveys 2,75 m,
korkeus sivuseinän kohdalla 2,00 m, keskellä 2,78 m
• lastausovien mitat: leveys 1,80 m, korkeus 1,90 m

4.000

• näyttelytilassa 52 kpl 2-os. maadoitettuja pistorasioita
13:ssa ryhmässä. Kuormitettavuus yhteensä n. 9 kW
• näyttelytilassa 21 kpl kohdevalaisimia,
joiden valaistusvoimakkuutta voidaan
säätää himmentimillä

• näyttelytilassa 5 kpl 40 W loistevalaisimia,
sekä yksi työpistevalaisin osaston päässä,
telefax-liitynnän vieressä
• ikkunoita 14 kpl

Gfot

ETUSVAUNU

Autovaunu

Lähes kaikki yöjunat ovat myös autojunia. Gfot-vaunuissa kuljete-
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taan matkustajien autoja. Vaunu on kaksikerroksinen. Katetulle
alatasolle mahtuu viisi enint. 165 cm korkeaa autoa, kattamattomalle
ylätasolle kaksi enint. 205 cm, kaksi enintään 230 cm ja yksi enint.
260 cm korkeaa autoa. Maksimipituus on 520 cm. Vaunussa
kuljetetaan myös moottoripyöriä ja moottorikelkkoja sekä auto+
matkailuvaunu-, +perävaunu- tai +traileriyhdistelmiä. Perävaunun
maksimipituus vetoaisoineen on 500 cm. Kuljetettavien ajoneuvojen
kokonaiskuljetuspaino on enint. 2500 kg, akselipaino/telipaino
enint. 1400 kg ja leveys enint. 2,20 m. Ylipitkille autoille tulee varata
2 autopaikkaa. Painorajoitukset ovat ajoneuvo/perävaunukohtaiset.
Tarvittaessa kaikkien autojen lohkolämmittimet voidaan kytkeä
sähköpistokkeisiin. Katso kuljetus- ja kuormausehdot tarkemmin
autojunaesitteestä. Huom! Tietyt autot on kuljetettava talvella
ylätasolla perä menosuuntaan. Gfot-autovaunuja on 24 kpl.

6

1

Alataso: paikat 1-5, korkeus 165 cm

7

8

2

3

9

4

10

5

Ylätaso: paikat 6 ja 10 korkeus 205 cm, paikat 7 ja 9 korkeus 230 cm, paikka 8 korkeus 260 cm

RBN(Rbnqss)
Autovaunu

Sesonkiaikana henkilöliikenteessä käytetään myös uutta
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kokonaan katettua kaksikerroksista autovaunua. Vaunussa on
oma aggregaatti, joka syöttää virtaa myös kuljetettavien autojen
lohkolämmittimiin. Autojen moottorit pysyvät siten lämpiminä,
vaikka veturista tulevassa virrassa olisi katkoksia. Vaunuun
mahtuu kerralla kahdeksan tavallista henkilöautoa, neljä molempiin kerroksiin. Yli kaksi metriä korkealle ylätasolle mahtuvat
myös autot joissa on suksiboxit. Alatason korkeus on 165 cm.
RBN-vaunu liikennöi Helsingin ja Rovaniemen välillä. Sesongin
ulkopuolella vaunu on tavaraliikenteen käytössä.
RBN-vaunuja on 1 kpl.

205 cm

165 cm

RN
Autovaunu

Sesonkiaikana henkilöliikenteessä käytetään myös VR Gargon
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yksikerroksista tavaravaunua matkustajien autojen kuljetukseen.
Vaunuun mahtuu neljä ajoneuvoa: maksimikorkeus 260 cm ja
maksimipituus 520 cm. Vaunuissa ei ole sähköpistokkeita
autojen lohkolämmittimille. Sesongin ulkopuolella vaunut ovat
tavaraliikenteen käytössä.

max 260 cm

Fot
Konduktööri- ja matkatavaravaunu

Osassa päivä- ja yöjunia on matkatavaravaunu, joka on
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tarkoitettu vain tavaroiden kuljetukseen. Vaunussa on myös
koirankoppeja. Vaunun toisessa päässä on konduktöörin
hytti sekä henkilökunnan wc.
Fot-vaunuja on 10 kpl.

Repin
1 lk ja 2 lk

Venäläinen päiväpikajuna Repin liikennöi Helsingin ja Pietarin
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välillä. Junassa on venäläiset vaunut. Junassa on 1 ja 2
luokan matkustajavaunuja sekä ravintolavaunu.
1 luokan vaunu on 18-paikkainen makuuvaunu (juna liikennöi
päiväsaikaan). Hytit ovat kahden hengen hyttejä ja vuoteet
ovat istumatasolla hytin molemmilla seinämillä. Vaunun kummassakin päässä on wc.
2 luokan vaunu on 54 paikkainen päivävaunu. Vaunussa on
yhdeksän kuuden hengen hyttiä, kummassakin päässä on
wc. Kaikissa vaunuissa on oma vaununhoitaja.

WC

WC

1 lk

WC

2 lk

WC

Tolstoi
1 lk ja 2 lk

Kansainvälinen yöpikajuna Tolstoi liikennöi Helsingin ja Moskovan
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välillä. Junassa on 1 ja 2 luokan makuuvaunuja, salonkivaunu,
ravintolavaunu ja autonkuljetusvaunu. 1 luokan makuuvaunussa
on yhdeksän 2-hengen hyttiä. Vaunussa on 18 paikkaa. Vuoteet
ovat hytin molemmilla seinustoilla alatasossa. 2 luokan vaunussa on
yhdeksän 4-hengen hyttiä, paikkoja yhteensä 36. Vuoteet ovat
hytin molemmilla seinillä kaksi allekkain. Salonkivaunussa on viisi
kahden hengen hyttiä, joissa vuoteet ovat allekkain. Hytin välissä
on suihkut (yksi suihku kahden hytin käyttöön). Matkustajien käytössä
on pieni baariosasto. Salonkivaunussa on makuupaikat 10 hengelle.
Kaikissa makuuvaunuissa on oma vaununhoitaja ja wc vaunujen
molemmissa päissä. Lisäksi junassa on katettu autovaunu (4
autopaikkaa). Autovaunu liikennöi vain eri tilauksesta.
WC

WC

1 lk

WC

2 lk

WC

