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HUHTIKUUSSA REKISTERÖITIIN 11 389 UUTTA HENKILÖAUTOA – KASVUA 9,4 % 
 

Huhtikuussa rekisteröitiin 11 389 uutta henkilöautoa, mikä on 9,4 prosenttia 
enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.  Tammi–huhtikuussa henkilöautoja on 
ensirekisteröity 47 058 kappaletta, mikä on 19,1 prosenttia enemmän kuin viime 
vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Alkuvuoden suurehkot kasvuprosentit viime 
vuoteen verrattuna johtuvat siitä, että viime vuoden alkupuolella elettiin vielä laman 
jälkimainingeissa ja autokauppa kävi keskimääräistä heikommin.  
 
Suomen henkilöautokanta ikääntyy vuosi vuodelta. Vuonna 2009 henkilöautojen 
keski-ikä oli 11,6 vuotta ja viime vuonna se nousi 11,9 vuoteen. Jotta 
henkilöautojen keski-iän nousu pysähtyisi, vuosittain pitäisi myydä 150 000 uutta 
henkilöautoa. Tästä jäädään vielä kauaksi kuluvana vuonna, sillä tämän vuoden 
myyntiennuste on 125 000 henkilöautoa. 
 

Kuljetuskaluston kauppa jatkaa kasvuaan – linja-autojen rekisteröintimäärä laskussa 
 
Uusia pakettiautoja rekisteröitiin huhtikuussa 1 085 kappaletta, mikä on 34 
prosenttia enemmän kuin viime vuoden huhtikuussa. Vuoden alusta lukien 
pakettiautokauppa on kasvanut 44,7 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kun niitä 
on ensirekisteröity 4 597 kappaletta vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. 
 
Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin huhtikuussa 267 kappaletta ja kasvua viime 
vuoteen kirjattiin 29 prosenttia. Vuoden alusta lukien on rekisteröity 1 121 uutta 
kuorma-autoa, mikä on 35,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi–
huhtikuussa. Raskaita, yli 16-tonnisia on rekisteröity tänä vuonna 776 kappaletta, 
mikä on 33,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä 
kolmanneksella. 
 
Huhtikuussa rekisteröitiin 25 linja-autoa, mikä on 46,8 prosenttia vähemmän kuin 
viime vuonna vastaavana aikana. Linja-autokauppa on sujunut alkuvuonna viime 
vuotta verkkaisemmin, sillä tammi–huhtikuussa linja-autoja on rekisteröity 103 
kappaletta, mikä on 43,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana 
aikana.  
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http://www1.autoalanverkkopalvelu.fi/mediakone/julkaisu/julkaisu_nayta.asp?jul_id=48876&kood=OTIrODQ4MTE&sivupohja=http%3A%2F%2Fwww1%2Eautoalanverkkopalvelu%2Efi%2Fmediakone%2Faineistot%2F92%2Fhuhtikuu%5F2011%5F%2Epdf
http://www.akl.fi/
http://www.autotuojat.fi/


                                                     KUUKAUSITIEDOTE 
 
  
                                  
                                 2.5.2011 
_____________________________________________________________________________________ 

 
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       

 

 
 


