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TAMPEREEN RATIKKA

RAITIOVAUNUKALUSTO

• Raitiotielinjaston ensimmäisen osan liikenteeseen tulee 19 raitiovaunua.

• Raitiovaunut suunnittelee ja valmistaa Transtech Oy Kajaanin Otanmäen -tehtaallaan.

• Transtech vastaa myös raitiovaunujen kunnossapidosta 10 vuoden ajan. 

• Kalustohankintaan sisältyy optioita, jotka mahdollistavat lisävaunujen hankinnan ja 

kunnossapidon jatkamisen ennakolta sovituilla ehdoilla. 

Taustatiedote

Malli: ForCity Smart Artic X34

Matalalattiainen nivelvaunu

Kahteen suuntaan ajettava

Pituus: 37,3 m 

Leveys: 2,65 m

Korkeus: 3,6 m

Taarapaino: 56,8 t 

Hankintahinta:
n. 3,2–3,8 milj. €/kpl

hankintamäärästä riippuen

Liikennöinnin keskinopeus: 
19–22 km/h

Suurin liikennöintinopeus: 
70 km/h

esim. Hervannan valtaväylän 

rinnalla omalla kaistalla

ajettaessa

Suurin nopeus: 
80 km/h

Suurin kapasiteetti: 
264 matkustajaa (4 hlöä/m2)

istumapaikkoja 104 kpl

pyörätuolipaikkoja 6 kpl / 

lastenvaunupaikkoja 6 kpl / 

polkupyörien kuljetuspaikkoja 

4 kpl

RAITIOVAUNU

• Syyskuun lopussa raitiovaunun ulkomuoto on väriä vaille valmis, sisätilojen muotoilu jatkuu. 

• Raitiovaunulle on suunniteltu ajaton, aito ja pelkistetty ilme. Ratikan muotokieli on kutsuva ja 

linjoiltaan pehmeä.

• Vaunun ulkopinnan metallihohtomaali heijastaa ympäristöä ja tekee värisävystä elävän.

• Raitiovaunulle yleisöäänestyksellä valittava väri julkaistaan 1.10.2018.
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2018
Raitiovaunun muotoilu käynnistyi tammikuussa
Ensimmäinen maketti valmistui huhtikuussa 
Maketti jäljitteli karkealla tasolla raitiovaunun sisätilojen muotoa ja kokoa. Sen avulla testattiin 
matkustamon tilaratkaisuja, esimerkiksi istuinjakoa.

Tarkka maketti valmistuu joulukuussa 
Maketissa tarkastellaan muotoilun toimivuutta kokonaisuudessaan. Siinä huomioidaan vaunun 
pääty ja erityisalueet, jotka vastaavat suunniteltua raitiovaunua kooltaan, ulkomuodoltaan ja 
väritykseltään. Lisäksi kaikki matkustamon ja ohjaamon yksityiskohdat, kuten valaistus, istuimet, 
tangot ja painonapit, noudattavat oikeaa raitiovaunua. 

Raitiovaunujen korivalmistus käynnistyy vuoden lopussa
Raitiovaunujen säilytyshallin harjannostajaiset vietetään 
Hervannassa vuoden lopussa

2019
Tarkka maketti on esillä Tampereella alkuvuodesta 
Ensimmäisen valmistettavan vaunun korit, telit ja pääosa 
järjestelmistä  valmistuvat alkusyksystä
Ensimmäisen vaunun tehdastestit käynnistyvät vuoden 
lopussa
Raitiovaunujen säilytyshallin ja korjaamohallin 
käyttöönotto alkaa 
2020
Ensimmäinen raitiovaunu toimitetaan testeihin Tampereen 
rataverkolle vuoden alussa

Raitiovaunujen ja raitiotiejärjestelmän käyttöönottotestit 
käynnistyvät
2021
Raitiovaunuliikenne käynnistyy 

SUUNNITTELUN AIKATAULU
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PÄÄARVOT TAMPERE SMART ARTIC X34

Istumapaikat yhteensä / kiinteät / kääntöistuimet 104 / 64 / 40

Vapaa lattiatila 50,1 m2

Matkustajakapasiteetti yhteensä seisovat matkustajat 4 / 5 / 6 per m2 264 / 314 / 364

Pituus 37,3 m

Leveys 2,65 m

Korkeus 3,6 m

Taarapaino 56,8 t

Käyttöjännite 750 V 

Sisäänkäynnin nimelliskorkeus 350,0 mm 

Lattian nimelliskorkeus 420,0 mm

Lattian korkeus telialueella 500,0 mm

Sisäänkäyntien lukumäärä (etuovet / keskiovet) 4 / 6

Sisäänkäynnin mitat (etuovi/keskiovi x korkeus) 800/1 300 x 2 000 mm

Pyörätuoli- / lastenvaunu- / polkupyöräpaikat 6 / 6 / 4 

Raideleveys 1 435 mm

Akseliväli 1 800 mm

Pyörän halkaisija uusi / kulunut Ø640/580 mm

Suurin sallittu akselipaino 10 t

Pienin kaarresäde 25 m

Pienin pystykaarresäde 250 m

Suurin nopeus / suurin liikennöintinopeus 80/70 km/h

Telikäytöt 4 yksikköä

Vetäviä akseleita 8 kaikki akselit vetävät

Ajomoottoriteho 560 (8 x 70) kW

RAITIOVAUNUN TEKNISET TIEDOT
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24 FAKTAA RAITIOVAUNUSTA



26.9.2018

1. Raitiovaunu on kahteen suuntaan ajettava, minkä vuoksi keula ja perä ovat saman näköiset. Keulan 
ilmettä määrittävät turvallisuustekijät ja tekniset vaatimukset, jotka on muotoiltu yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi.

2. Ajopöytä sijaitsee vaunun keskiviivalla. Yhdistettynä leveään tuulilasiin se tarjoaa kuljettajalle  hyvän 
näkyvyyden.

3. Huomiovaloraita tuulilasin alalaidassa. LED-valo antaa vaunulle ilmettä ja parantaa vaunun näkyvyyttä. 
Valoraidan väri osoittaa vaunun kulkusuunnan. 

4. Tuulilasinpyyhkijän alaosa on koteloitu. Ratkaisu parantaa jalankulkijaturvallisuutta.

5. Puskuri on sijoitettu alas, lähelle kiskoja. Ratkaisu parantaa jalankulkijaturvallisuutta.

6. Ajovaloumpiot on muotoiltu soikeiksi, ja valokomponentit sijoitettu sisään päällekkäin. Ylimmäisenä on 
kaukovalot, joita kehystää suuntavilkku. Keskellä ovat lähivalot. Alimpana ovat takavalot ja jarruvalot. 
Kaikki vaunun valot ovat LED-valoja, jotka erottuvat liikenteessä erinomaisesti. Valot kertovat vaunun 
kulkusuunnan.

7. Ruskeankeltaiset kissansilmäheijastimet. 

8. Suuntavilkut ovat vaunun kyljessä maisemaikkunakarmin yläpuolella.

9. Äärivalot ovat alhaalla vaunun leveimmässä kohdassa. Keltaiset valot ovat aina päällä. 

10. Keulan suuntavilkku. 

11. Valoisa matkustamo, jossa on vuorokaudenajan mukaan säätyvät sisävalot ja isot ikkunat. Ikkunoista 
ulos näkyvät valot parantavat osaltaan vaunun havaittavuutta iltaliikenteessä.

12. Lisäjarruvalo on vaunun perässä linjanäytön yläpuolella.

13. Keulan linjanäytössä on reitin päätepiste ja linjanumero. 

14. Perän linjanäytössä on vain linjanumero. Tällä tavoin vaunun kulkusuunnan voi päätellä myös 
pelkästään linjakilpeä vilkaisemalla. 

15. Kaksilehtinen ovi. Yläpuolella on opastenäyttö, jossa voi esittää päivittyvää informaatiota tai näyttää 
piktogrammeja. Molempien ovilehtien sisäsyrjällä pystysuuntaiset LED-valonauhat, jotka syttyvät 
vaunun pysähtyessä ja liikkuvat ovien avautuessa oviaukon molemmille sivuille, mikä parantaa 
oviaukon havaittavuutta.

16. Yksilehtinen ovi. Yläpuolella on opastenäyttö, jossa linjanumero. Ovilehden reunassa pystysuuntainen 
LED-valonauha. Oven avautuessa karmin alta paljastuu toinen vastaava valonauha. Yhdessä nauhat 
rajaavat oviaukon oven ollessa auki, mikä parantaa oviaukon havaittavuutta. 

17. Leveä maisemaikkuna istuinryhmän keskellä. Ikkunat on sijoitettu niin, että ikkunapilari ei peitä 
näkyvyyttä ulos. Maisemaikkuna toteutettiin tamperelaisten käyttäjäryhmien makettivierailuissa
saadun palautteen perusteella.

18. Kumiprofiili on ovien edessä samassa tasossa lattian ja pysäkin kanssa. Se täyttää kapean raon 
vaunun ja pysäkin välissä. 

19. Luukkuja, jotka liittyvät vaunun huoltoon, ylläpitoon ja turvallisuuteen.

20. Telisuoja, joka peittää telirakenteen ja liikkuu telin mukana.

21. Ilmanottoaukot, joista ohjataan vaunuun tuleva sisäilma ja jäähdytysilmaa raitiovaunun katon alle 
sijoitetuille laitteille.

22. Virroitin eli pantografi. Kun vaunu lähtee liikkeelle varikolta, virroitin nousee ylös koskettaen raitiotien 
yläpuolella kulkevaan sähköjohtimeen. Virroittimen avulla raitiovaunu saa tarvittavan virran.

23. Ohjaamo, josta kuljettajalla on hyvä näkyvyys ulos ja matkustamoon. Vaunussa ei ole sivupeilejä, sen 
sijaan kuljettajalla on käytössään lukuisa määrä kameroita, joiden avulla hän voi nähdä vaunun keula-
alueen kuolleet kulmat, vaunun kylkialueet, sisäänkäynnit ja matkustamon ilman katvealueita.

24. Nivel ja palje vaunun moduulien välissä. Nivel sallii moduulien väliset kiertymät. Palje elää vaunun 
liikkeen mukaan. 

24 FAKTAA RAITIOVAUNUSTA
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Tampereen Raitiotie Oy
toimitusjohtaja
Pekka Sirviö
puh. 040 334 5798
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi

Tampereen Raitiotie Oy
kalustopäällikkö
Ali Huttunen
puh. 040 866 3800
ali.huttunen@tampereenraitiotie.fi

Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama yhtiö, joka vastaa tilaajana 
Tampereen raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, kalustohankinnasta ja rahoituksen 
järjestämisestä sekä raitiotiejärjestelmän toimivuudesta, kun liikennöinti alkaa kahdella linjalla 
vuonna 2021. Yhtiön tehtävänä on yhdessä kaupungin ja Raitiotieallianssin kanssa 
varmistaa hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen sekä toteuttaa raitiotien 
rakentaminen turvallisesti ja niin, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 
kaupunkilaisille ja alueen yrittäjille. Lisäksi yhtiö on mukana kehittämässä raitiotiestä 
tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka tukee kaupunkiseudun kasvua.

www.tampereenratikka.fi

LISÄTIETOJA


