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SISÄINEN TIEDOTE 25.2.2019 
Mediavapaa 1.3.2019 

YKSI BRÄNDI —YKSI HINTA 

Taksi Tampere ottaa käyttöön enimmäishinnoittelun 
kaikissa kyydeissään 

 
Vihdoinkin selkeyttä hinnoittelun suhteen! Kaikissa Taksi Tampere -brändin alla ajavissa takseissa 
otetaan käyttöön yhtenäinen enimmäishinnoittelu 1.3.2019 alkaen. Ajetuissa matkoissa noudatetaan nyt 
yhtenäistä enimmäishinnoittelua riippumatta siitä, onko taksi otettu tolpalta, pysäytetty kadulta tai tilattu 
Taksi Tampereen välityskeskuksen tai mobiiliaplikaation kautta. Muutos koskee yksityiskuljetuksia, se 
ei koske KELA-kyytejä. 
 
Muutos perustuu Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) 1.2.2019 päivittämään ohjeistukseen taksialalle 
antamaansa ohjeistusta 1.2.2019. KKV on linjannut, että enimmäishinnoittelusta mahdollisesti saatava 
kuluttajahyöty edellyttää lähtökohtaisesti, että enimmäishintaa sovelletaan kaikkiin samalla 
tavaramerkillä tarjottuihin kyyteihin. Ei siis vain silloin, kun taksi tilataan esimerkiksi sovelluksella tai 
puhelimitse. KKV perustelee asiaa kuluttajille syntyneellä perustellulla odotuksella, että tietyn 
tavaramerkin kyytien enimmäishinnoittelu pätee kaikissa tilanteissa, esimerkiksi tietyn yrityksen tai 
tilausvälitysyhtiön tunnuksilla liikennöivissä takseissa. Aiemmassa KKV:n taksialalle antamassa 
ohjeistuksessa enimmäishinnat eivät ole koskeneet tolppa- tai ns. käsipystykyytejä.  
Lisätietoa KKV:n päivityksestä taksialalle: http://www.kkv.fi/ajankohtaista/Tiedotteet/2019/1.2.2019-
kkv-paivitti-taksialalle-antamaansa-ohjeistusta/ 
 
Toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi kommentoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä KKV:n täsmennykseen. 
Tämä on hyvä asia asiakkaiden kannalta. Täsmennys selkeyttää tilannetta asiakkaan näkökulmasta 
merkittävästi, kun Taksi Tampereen autoissa on aina sama hinnoittelu matkasta.” 
 
Mitä tämä tarkoittaa Taksi Tampereen brändin alla ajavalle taksiyrittäjälle? 

 Aikataulu: Otetaan käyttöön Taksi Tampereella 1.3.2019 alkaen. 
 Hinnat: Nykyiset Taksi Tampereen enimmäishinnat. 

 
Enimmäishinta on voimassa:  

 Kaikissa tilauksissa, jotka tulevat Taksi Tampereen välityskeskuksen kautta. 
 Kaikissa Taksi Tampereen sovelluksen kautta tulleissa tilauksissa.  
 Kaikissa tolpalta tai kadulta otetuissa kyydeissä, joissa on Taksi Tampereen brändin alla oleva 

auto (Taksi Tampere kylkitarra ja/tai kupu tai mikä vain asiakkaalle näkyvä bränditunnus). 
 Kaikissa niissä tolppakyydeissä, joista Taksi Tampereella on sopimus (Pirkkalan lentoasema, 

Teivo, Nokian Prisma, Kolmenkulman ABC). 
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Taksi Tampereen viestintä: 

 Sisäinen viestintä 25.2.2019 Yrittäjät, kuljettajat, välityskeskus, toimisto 
 Mediatiedote julkaistaan 1.3.2019.  
 Pyrimme viestinnällä vahvasti ohjaamaan asiakkaita valitsemaan tutun ja turvallisen, nyt myös 

hinnaltaan aina varman ja vakion Taksi Tampereen auton.  
 Nettisivut päivitetään ja tiedote julkaistaan 1.3.2019 
 Nostamme ja toistamme viestiä kaikissa viestikanavissamme, myös Facebook ja Instagram. 
 Uutiskirje sidosryhmille liikkeelle viikon 10 lopulla 
 Päivitetään Taksi Tampereen autoissa olevat hinnastot kokoon 140mmx70mm (nyt koko 

85mmx55mm). Nämä käytettävissä 1.3. alkaen. 
 
 
Lisätietoja 
Toimitusjohtaja Arttu Hirvikorpi 
puh. 050 4718075 
 
 
Taksi Tampere (Tampereen Aluetaksi Oy) on vuonna 1990 perustettu tamperelainen 
taksipalveluyhtiö,  jolla on toiminta-alueellaan välityksessä noin 500 taksia. Taksi Tampere hoitaa yli 
2 miljoonaa henkilö- ja tavarakuljetusta vuosittain. Taksi Tampere toimii Tampereella, Nokialla, 
Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä ja Pirkkalassa 
 


