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Tampereen Raitiotie Oy 
Tampereen Raitiotie Oy on Tampereen kaupungin omistama osakeyhtiö, joka on perustettu 
vuonna 2016. Tampereen Raitiotie Oy vastaa tilaajana raitiotieinfrastruktuurin rakentamisesta, 
kalustohankinnasta ja rahoituksen järjestämisestä sekä myöhemmin liikennöinnin alettua 
raitiotiejärjestelmän toimivuudesta. Lisäksi yhtiö on mukana kehittämässä raitiotiestä 
Tampereelle ja kaupunkiseudulle tulevaisuuden liikennejärjestelmää, joka tukee seudun 
kasvua. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, eli kaupunki maksaa Tampereen Raitiotie Oy:lle 
vastiketta raitiotieinfrastruktuurista ja vuokraa kalustosta toteutuneiden kustannusten mukaan. 
Tampereen Raitiotie Oy:n toimitusjohtajana toimii Pekka Sirviö. 
 
Yhtiö on mukana Raitiotieallianssissa, jossa sen tehtävänä on edistää hyvää yhteistyötä Tampereen 
kaupungin ja Raitiotieallianssin välillä, varmistaa hankkeen kustannusarviossa ja aikataulussa 
pysyminen sekä toteuttaa raitiotien rakentaminen turvallisesti ja niin, että töistä aiheutuu 
mahdollisimman vähän haittaa kaupunkilaisille ja alueen yritystoiminnalle. 
 
Raitiotieallianssin muodostavat  

• Tampereen kaupunki, 
• Tampereen Raitiotie Oy, 
• Pöyry Finland Oy (raitiotieinfran suunnittelu),  
• VR Track Oy (raitiotieinfran suunnittelu ja rakentaminen),  
• YIT Rakennus Oy (raitiotieinfran rakentaminen). 

 
Raitiotielinjasto 
Raitiotielinjaston rakentaminen tapahtuu kahdessa osassa. Ensimmäisen osan rakentaminen 
käynnistyi keväällä 2017, ja raitiotielinjaston on määrä valmistua vuonna 2021. Osa 1 sisältää radat 
Pyynikintorilta itään Hervantajärvelle sekä Tampereen yliopistolliselle sairaalalle. Linjaraiteiston 
yhteispituus on 15 km. Lisäksi rakennetaan varikko Hervantaan. 
 
Toisessa osassa rakennetaan läntinen rata Pyynikintorilta Lentävänniemeen. Toiseen vaiheen 
toteuttamisesta päätetään myöhemmin Tampereen kaupunginvaltuustossa. Osan 2 rakentaminen on 
suunniteltu vuosille 2021–2024. 
 
Raitiovaunukalusto 
Raitiotielinjaston ensimmäisen osan liikenteeseen tulee 19 raitiovaunua, jotka suunnittelee ja 
valmistaa Transtech Oy Kajaanin Otanmäen -tehtaallaan. ForCity Smart Artic X34 -mallin raitiovaunut 
ovat kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia. Matalalattiaisen nivelvaunun pituus on 37,3 metriä. 
 
Transtech vastaa myös raitiovaunujen kunnossapidosta 10 vuoden ajan. Kalustohankintaan sisältyy 
optioita, jotka mahdollistavat myöhemmin tapahtuvan lisävaunujen hankinnan ja kunnossapidon 
jatkamisen ennakolta sovituilla ehdoilla.  
 
Raitiovaunussa on 104 istumapaikkaa ja ruuhka-aikaan tilaa yli 264 matkustajalle. Tämä tarkoittaa, 
että yhteen raitiovaunuun mahtuu kolmen bussin verran matkustajia.  
 
Teollisen muotoilun toimisto Idis Design Oy toimii Tampereen raitiovaunujen muotoilijana. Muotoilijan 
suunnittelutyö näkyy raitiovaunun ulkomuodon lisäksi koko vaunun sisustuksessa. Raitiovaunujen 
pääratkaisut on suunniteltu vuoden 2018 alkupuoliskolla, ja muotoilun toimivuus on hiottu todellisen 



 

 

kokoisessa malliraitiovaunussa eli maketissa, joka kuvaa raitiovaunun tärkeimmät osa-alueet. Maketin 
avulla muotoiluratkaisuja tarkastellaan vielä ennen vaunutuotannon käynnistymistä. 
  
Kustannukset 
Raitiotien infrastruktuurin ja varikon rakentamisen yhteenlaskettu alkuperäinen 
kokonaiskustannusarvio on Hiedanrannan edullisimmalla linjauksella (D-reitti) 283 milj. euroa. 
Kokonaiskustannuksista ensimmäisen vaiheen osuus on 238,8 milj. euroa. Yhden raitiovaunun 
hankintahinta on noin 3,2–3,8 milj. euroa vaunujen lopullisesta hankintamäärästä riippuen. 
 
Liikennöinti 
Liikennöinnin on määrä alkaa ensimmäisellä osalla vuonna 2021. Raitiotiestä tulee osa Tampereen 
seudun joukkoliikennejärjestelmää. Raitiotie nostaa Tampereen joukkoliikenteen aivan uudelle 
palvelutasolle. Tampereen raitiotie toteutetaan mahdollisimman helpoksi, turvalliseksi ja sujuvaksi 
käyttää. Tavoitteena on rakentaa matkustusmukavuudeltaan paras joukkoliikenneväline ja sitä kautta 
kannustaa kaupunkilaisia käyttämään enemmän julkista liikennettä.  
 
Raitiotien vaikutusalueella olevat bussilinjat ja niiden aikataulut sovitetaan raitiotielinjoihin ja niiden 
vuoroväliin. Osalle 1 rakennetaan 16 raitiotiepysäkkiparia sekä kahdeksan keskilaituripysäkkiä. 
Raitiotien pysäkkilaiturit ja niille johtavat jalankulkuyhteydet toteutetaan esteettömän rakentamisen 
ohjeiden mukaisesti. Yhdeksän näistä pysäkeistä toimii vaihtopysäkkeinä, jolloin bussi hyödyntää 
raitiotien kanssa samaa laituria. Suurimmalla osalla vaihtopysäkeistä bussit käyttävät laiturin 
vastakkaista puolta, jolloin vaihto bussista raitiovaunuun tapahtuu yhteisen laiturin yli kävelemällä. 
 
Matalalattiaiseen raitiovaunuun on helppo siirtyä pysäkeiltä, jotka ovat samalla tasolla vaunun lattian 
kanssa. Valoisassa ja tasaisesti liikkuvassa raitiovaunussa matka taittuu miellyttävästi ja turvallisesti. 
Suuri osa raitiotiestä kulkee erillään muusta liikenteestä, minkä vuoksi matka etenee täsmällisesti 
myös ruuhka-aikaan.  
 
Liikennöintiaika on arkisin klo 04–23. Liikennöinnin tavoitteena on riittävän tiheä ja tasainen vuoroväli, 
jolloin matkustajan ei tarvitse tarkistaa aikatauluja. Päiväsaikaan raitiovaunut kulkevat 7,5 minuutin 
vuorovälein. Muina aikoina, kuten sunnuntaisin ja arki-iltoina, vuoroväli on 15 minuuttia.  
 
 
Lisätietoja: 
Tampereen Raitiotie Oy 
toimitusjohtaja  
Pekka Sirviö 
puh. 040 334 5798 
pekka.sirvio@tampereenraitiotie.fi 
 
 
Tampereen Raitiotie Oy:n julkaisemat tiedotteet löytyvät osoitteesta epressi.com. 
 
 
 
 
 
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 
 


