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Tällainen on Tampereen Ratikka

• Škoda ForCity Smart Artic X34

• Mitat: 37,3 m, 2,65 m, 3,6 m, paino 
56,8 t (ilman matkustajia)

• Eurooppalainen raideleveys 1 435 mm

• Kapasiteetti: 264 matkustajaa
• Istumapaikat 104 (kiinteät: 64, 

kääntöistuimet 40)

• 1. vaunu toimitettu 23.5.2020
• Loput 18 kpl 09/2020 – 05/2021



• Tamperelaisten palaute huomioitu 
mm. Ratikan sisustuksessa

• Ratikan karkean 
mallikappaleen arviointeja tehty 
tamperelaisten käyttäjäryhmien 
kanssa Oulussa (2018)

• Maketti-näyttelyssä 
Tampereella kerätty 
käyttäjäkokemuksia (2/2019)

• Ratikan lopullinen väri valittu 
yleisöäänestyksessä (10/2018)

Maketti-näyttely keräsi yli 15 000 kävijää Tampere-taloon 21.-26.2. 
Makettia esiteltiin pienimuotoisemmassa näyttelyssä toukokuusta lokakuun
loppuun Pyynikillä rollikkahallilla. Yhteensä makettiin tutustui n. 35 000 ihmistä.

Ratikan karkea
mallikappale
Oulussa.

Suunniteltu Tampereelle tamperelaisten 
kanssa



Syksyllä nähdään valmis Tampereen 
Ratikka

• Valoisat ja esteettömät sisätilat

• Laajat monikäyttöalueet

• Ilmastointi

• LED-valot

• Erityisryhmät huomioitu. Paikat 
enimmillään

• 12 lastenvaunuille tai 6 isolle 
pyörätuolille

• 6 paikkaa polkupyörille

• 4 paikkaa opaskoiran kanssa 
matkustaville



Tampereen Ratikan koeajot

• Ensimmäiset Tampereen raitiotien koeajot 
suoritettiin Saksasta tuodulla, käytetyllä 
testivaunulla (3-4/2020)

• Koeajot Tampereen Ratikalla aloitetaan 
varikolla viikolla 26 ja katuverkolla viikolla 27

• Kesä-heinäkuu 2020: Hervanta-Turtola

• Syksy 2020: Turtola - Itsenäisyydenkadun 
alikulkusilta

• Vuoden loppu 2020: Itsenäisyydenkadun 
alikulkusilta - Pyynikintori



Nyt tarkkana!

• Raitiovaunu on täysin uusi liikenneväline Tampereen liikenteessä

• Jotta liikkuminen yhdessä on kaikille sujuvaa ja turvallista, liikennesääntöjen 
kertaaminen ja tarkkaavaisuus ovat jokaiselle valttia

• Kerrattavaa:
• Raitiovaunuvalot

• Liikenneympyrät

• Ylityspaikat ja suojatiet

• Sekaliikennekaistat

• Joukkoliikennekatu

tampereenratikka.fi/liikenneturvallisuus >>



Muita Ratikka-ajan kuulumisia

• Tampereen Ratikka tulee työllistämään n. 130 henkeä 
(Tampereen Raitiotie Oy, liikennöintiallianssi, 
huoltovarikon henkilöstö, kunnossapitoallianssi)

• Liikenteenohjaajien koulutus aloitettu 10.5.2020 (9 hlöä)
• Kuljettajien rekrytointi aloitettu 2.6.2020 (65 henkilöä)
• Tampereen huoltovarikolle rekrytoitu 

kunnossapitopäällikkö ja 8 huoltoasentajaa

• Loppusyksyllä 2020 järjestetään varikon avoimet ovet –
tapahtuma, jossa yleisö pääsee tutustumaan 
raitiotievarikkoon ja Ratikkaan (koronatilanteen salliessa)

Tampereen Ratikan maketista on tehty
koulutusajosimulaattori liikenteenohjaajien
ja raitiovaunukuljettajien kouluttamiseen.



Tervetuloa Ratikka-aikaan!

tampereenratikka.fi

 Matkustamista päästään kokeilemaan 1.4.2021

 Aikataulujen mukainen liikennöinti alkaa 9.8.2021


