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Väliaikainen poikkeustilanne 
polttoainelisä Tavarataksi Finland Oy:n kuljetuksiin 
Toimit us ket juj a yll äpi täv ät kulj et taja t se kä termina ali-  ja v arast ot yönte kijä t t eke vät ty ötä än korona virus pa ndemian aik ana kin . J ott a v oimme pi enen tää virus tart unna n r iski ä er i osa puolt en kes ken  ku lje tuk se n er i v aiheiss a, s uo jaamme omaa j a as iak kait temme henkil öst öä m oni n er i kei noi n: Olemme hankki nee t s uoj avar ust eita  ja des inf ioi nti aineit a ka ikki aa n noin  50 00 t yönt ekij älle, lisä nnee t päivi ttäi stä  puhdis tusta ja desi nfi oi nti a 15 00 a jone uvossa  ja 2 4 t erminaal iss a. L isä ksi noudatamme asia kkai tt emme omii n til oi hinsa as et tamia toimi ntama lleja . Esimerkik si k ulj ett ajie n osal list umis ta purk uun ja las taukse en on rajoi te tt u.  

Koronavirukse n ai he ut tamat to imenpite et l isä ävä t k ulje tusto iminnan  ku luj a, minkä v uoksi ot amme ko timaa n k ulj etuksi ssa käy tt öön v äliai kais en poikk eustil anneli sän . Li sä kos kee  kai kkia  ko timaa n maa kul jet us palv elu ita lukuun ot tamat ta kul ut tajill e ja et tavi a nou topis tel ähe tyk siä,  millä tuemme su osi tuk sia fyy sis en etäi syy de n p itämi see n. Po ikke us tila nnelis ä t ule e v oimaa n maa na ntai na 27. 4.20 20 l ast att avis ta lähety ksis tä alka en ja on voima ssa  31. 5.20 20 saak ka, elle i poik keustil anne edelly tä s en j at kamist a. Se uraam me tila nnett a ja tk uva sti j a päät ämme poik keustil anneli sä n mahdo llis est a ja tkamis est a t oukokuun puoli väli n jä l  

Kuljetuskustannukset ovat nousseet rajusti 

Pelkästään dieselin hinta on noussut viimeisen kuukauden aikana kymmeniä senttejä, noin 
40 senttiä litralta. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut 
dieselin hinnannousu tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua. Kustannuslisä 
on valtavan suuri. 

Hinnannousun taustalla on Ukrainan sotatilan, öljyn maailmanmarkkinahinnan, kotimaisten 
veropäätösten ja päästövähennyskeinojen yhteisvaikutus.  
 
Ylivoimainen este tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta-
arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen.  
Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi 
valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai 
viranomaisen antama kielto tai määräys. 

Haluamme toimia vastuullisesti ja pyrkiä pitämään liiketoimintamme laadukkaalla tasolla. 
Näin voimme suoriutua yhteiskunnan asettamista velvoitteista, saada hyvää työvoimaa 
sekä kehittää ja uusia kalustoamme ympäristöystävällisemmäksi.    

Varmistamalla turvallisen, toimivan kuljetusverkoston toimintakyvyn, voimme tarjota teille 
asiakkaanamme erinomaiset kuljetuspalvelut myös poikkeustilanteen aikana. 

Hallitus valmistelee parhaillaan ammattidieselin käyttöönottoa. Kyseessä on EU-
lainsäädännössä oleva verotusjärjestelmä, jossa kuorma-autoihin tankatusta dieselistä 
palautetaan polttoaineveroja takaisin auton haltijalle. Vastaava järjestelmä on käytössä 
yhdeksässä EU-maassa. Jos ns. ammattidiesel tulisi käyttöön ko. jaksolla ja valtio sitä 

tukisi tai kompensoisi verojen muodossa kuljetusalalle, niin pohdimme uudestaan 

väliaikaisen polttoainelisän tarpeellisuutta. 

 

 



 
 

 
Poikkeustilanne polttoainelisä 

Tuotteet 
Rahti, Hiab, Kappaletavara, Express 

Voimassaoloaika 
16.3.–31.5.2022 
 
Mahdollisesta jatkamisesta päätetään toukokuun puolivälin jälkeen. 
 
Mikäli polttoaineen suhteellinen hinta palautuu 01/2022 tasolle poistuu väliaikainen 

poikkeustila polttoainelisä käytöstä. 

2022 1 178,0 129,0 % 

. 

 

Hinta 

Tämän poikkeustilan johdosta otamme erillisenä laskurivinä näkyvän poikkeustila 

polttoainelisän (P-palis) 6,94% käyttöön 16.3.2022 alkaen. 

Poikkeustilan polttoainelisä seuraa tukkurien hinta diesel talvilaatu per 1.1.2022 indeksiä ja 

sitä tarkastellaan viikkotasolla. Vertailu muuttuu kesälaadun puolelle heti, kun se on 

yleisesti jakeluasemilla käytössä. Hinta perustuu raakaöljyn maailmanmarkkina hintaan 

sekä dollarin kurssiin. 

 

Polttoainelisa.fi palvelu määrittää jokaisen viikon perjantai-iltana 5 päivän keskihinnan 

kohdan ja määrittää tällä perusteella lasketun poikkeustila polttoainelisän, joka on 

voimassa seuraavan viikon aikana avattaville rahtikirjoille. Voimassa oleva poikkeustilan 

polttoainelisä on tarkistettavissa osoitteesta www.tavarataksit.com 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.tavarataksit.com/


 
 

 

 

 

 

Tarvittaessa saatte lisätietoja myynnin yhteyshenkilöltänne tai allekirjoittaneelta. 

 

Miko Kaapu   0400 494 078 miko.kaapu@tavarataksit.com 

Saku Jokinen  044 725 2825 saku.jokinen@tavarataksit.com 

  

 

Poikkeustilastakin selvitään yhdessä ja yhteistyöllä 

 

 

Anssi Teva 

Toimitusjohtaja     

Tavarataksi Finland Oy 


