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Autoalan Tiedotuskeskus (AuT) on autoalan palvelu- ja informaatiokeskus, jonka Autoalan Keskusliitto ry ja Autotuojat ry 
perustivat vuonna 1974. Palvelemme ensisijaisesti tiedotusvälineitä ja yhteiskunnallisia sidosryhmiä autoalaan liittyvissä 
tiedontarpeissa. Käytössämme ovat tuoreimmat ensirekisteröintitilastot ja toimiva verkosto ajankohtaisen tiedon lähteille. 
Toimimme osoitteessa Mikonkatu 8 A,10. krs, 00100 Helsinki. Email etunimi.sukunimi@aut.fi, www.aut.fi        

 
Toukokuussa rekisteröitiin 13 026 uutta henkilöautoa 
HENKILÖAUTOKAUPAN MALTILLINEN KASVU JATKUU 
 

Toukokuussa rekisteröitiin 13 026 uutta henkilöautoa, mikä on 21,6 prosenttia 
enemmän kuin viime vuoden toukokuussa. Vuoden alusta lukien henkilöautoja on 
ensirekisteröity 60 099 kappaletta, mikä tarkoittaa 19,7 prosentin kasvua viime 
vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Autoala uskoo, että henkilöautokaupan 
maltillinen kasvu jatkuu edelleen, joskin kuukausikohtaiset kasvuprosentit viime 
vuoden rekisteröintilukuihin verrattuna saattavat pienentyä loppuvuonna. 
 
Henkilöautokantamme on vanhaa, keski-iältään 11,9 vuotta. Järjestäytynyt autoala 
toivookin, että hallitusneuvotteluissa tehdään sellaisia ratkaisuja, jotka edesauttavat 
autokantamme nuortumista. Henkilöautokannan uudistuminen vähentäisi selvästi 
liikenteen hiilidioksidipäästöjä ja turvallisuus kohenisi huomattavasti.  
 
 

Pakettiautokaupan kasvu taittumassa – kuorma-autojen rekisteröinnit kasvussa 
 
Uusia pakettiautoja rekisteröitiin toukokuussa 1 179 kappaletta. Pakettiautojen 
rekisteröintimäärän useita kuukausia jatkunut kasvu on nyt taittumassa, sillä 
toukokuussa pakettiautoja rekisteröitiin 8,9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna 
vastaavana aikana. Vuoden alusta lukien ollaan kuitenkin vielä 35,6 prosenttia 
viime vuoden vastaavaa aikaa korkeammissa rekisteröintiluvuissa. Tammi–
toukokuussa on ensirekisteröity 5 776 pakettiautoa.  
 
Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin toukokuussa 281 kappaletta, mikä on 20,1 
prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna. Tammi–toukokuussa on 
ensirekisteröity 1 402 kuorma-autoa. Kuluvana vuonna kuorma-autokauppa on 
kasvanut 31,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.  
 
Uusia linja-autoja rekisteröitiin toukokuussa 40 kappaletta ja kasvua viime vuoden 
toukokuuhun kertyi sata prosenttia. Vuoden alusta lukien linja-autoja on rekisteröity 
28,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tänä vuonna on 
ensirekisteröity 144 linja-autoa. 
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