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Väliaikainen poikkeustilanne 
polttoainelisä Tavarataksi Finland Oy:n kuljetuksiin 
Toimitusketjuja ylläp itävät  ku ljettajat sekä terminaali- ja varastotyöntekijät tekevät työtään koronaviruspandemian aikanakin. Jotta voimme pienent ää virustartunnan  riskiä er i osapuolten kesken kuljetuksen  eri vaiheissa, suojaamme omaa ja asiakkaittemme henkilöstöä monin eri keinoin: Olemme hankkineet suo javarusteit a ja desinfio intiaineita kaikkiaan noin 5000 t yöntekijälle, l isänneet päivitt äistä puhdistusta ja desinfioint ia 1500 ajoneuvossa ja 24 terminaalissa. Lisäksi noudat amme asiakkaittemme omiin  tiloih insa asettamia to imint amalleja. Esimerkiksi kuljett ajien osall istumist a purkuun  ja lastaukseen on  rajoit ettu.  

Koronaviruksen  aiheuttamat toimenp iteet lisäävät ku ljetustoiminnan kulu ja, minkä vuoksi ot amme kotimaan kuljetuksissa käyttöön väliaikaisen po ikkeustilannelisän. Lisä koskee kaikkia kotimaan maakuljetuspalveluit a lukuun ottamatta ku luttajille jaettavia noutopistelähet yksiä, mil lä tuemme suosituksia f yysisen et äisyyden p itämiseen. Poikkeustilannelisä tulee voimaan maanant aina 27.4.2020 last attavist a lähetyksist ä alkaen ja on voimassa 31.5.2020 saakka, ellei poikkeustilanne edellytä sen jat kamista. Seuraamme ti lannetta jatkuvasti ja päät ämme po ikkeust ilannelisän  mahdollisesta jat kamisest a toukokuun  puolivälin jäl  

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 

16.3.2022 alkaen  
 
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 


