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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      

 
ELOKUUSSA REKISTERÖITIIN 10 019 UUTTA HENKILÖAUTOA – KASVUA 16,4 % 

 
Elokuussa rekisteröitiin 10 019 uutta henkilöautoa. Vuoden alusta lukien uusia henkilöautoja 
on rekisteröity 89 986 kappaletta, mikä on 14,8 prosenttia enemmän kuin viime vuonna 
tammi–elokuussa. Elokuussa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat 16,4 prosenttia viime 
vuoden elokuuhun verrattuna. 

 
Mikäli autokaupan vauhti pysyy alkuvuoden tasolla, kuluvana vuonna päästään ennustettuun 
125 000 uuden henkilöauton ensirekisteröintimäärään. Valtiovarainministeriön 
talousarvioesityksessä mainittu autoveron muutos saattaa kuitenkin vaikuttaa autokauppaan. 
VM hakee autoveron korotuksella 90 milj. euroa lisätuloa. Tämä tarkoittaa, että autovero 
nousisi 9,4 prosenttia, mikä on keskimäärin 650 euroa/auto.  

 
Autoveron korotus askel taaksepäin hankinnan verotuksesta luopumisessa 

 
Autovero muutettiin CO2  -pohjaiseksi vuonna 2008 ja samalla autoveroa alennettiin.  
Autoveron muuttaminen CO2 -pohjaiseksi on toiminut suunnitelmien mukaan, sillä uusien 
autojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet merkittävästi. Vielä vuonna 2007 
uusien autojen keskimääräiset CO2 –päästöt olivat 177,3 g/km ja tämän vuoden heinäkuussa 
143,6 g/km. 
 
Uusien autojen keskimääräisten CO2-päästöjen laskiessa autoveron painoarvo laskee 
hiljalleen ja tukee uudessakin hallitusohjelmassa linjattua tavoitetta siirtyä vähitellen 
hankinnan verotuksesta käytön verotukseen. Vain tällä tavoin autokantamme uudistuu, 
liikenneturvallisuus paranee ja liikenteen päästötavoitteet voidaan saavuttaa jatkossakin. 
Autoveron korottaminen olisi askel päinvastaiseen suuntaan.  

 
Paketti- ja kuorma-autojen ensirekisteröinnit lisääntyneet viime vuodesta 

 
Pakettiautoja ensirekisteröitiin elokuussa 1 097 kappaletta, mikä on 25,7 prosenttia enemmän 
kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuoden alusta lukien uusia pakettiautoja on rekisteröity 
8 990 kappaletta. Kasvua viime vuoteen on kertynyt 31,9 prosenttia. 
 
Myös kuorma-autojen ensirekisteröintimäärä on kasvanut tänä vuonna. Tammi–elokuussa 
kasvua on kertynyt 28 prosenttia, kun autoja on rekisteröity 2 212 kappaletta. Elokuussa 
ensirekisteröitiin 239 uutta kuorma-autoa ja viime vuoteen verrattuna rekisteröintimäärä 
lisääntyi 18,3 prosenttia. 
 
Uusia linja-autoja on rekisteröity tänä vuonna 268 kappaletta, mikä on 22,8 prosenttia 
vähemmän kuin viime vuona tammi–elokuussa. Elokuussa ensirekisteröitiin 63 linja-autoa. 
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Lisätiedot Autoalan Keskusliitto ry (AKL) 

• toimitusjohtaja Pekka Rissa, gsm 0500 417 300 
 

Autotuojat ry (AT) 
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