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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        

 

 
 
Autoalan ennusteryhmä nosti henkilö- ja pakettiautojen myyntiennusteita 
KULUVAN VUODEN MYYNTIENNUSTE ON 125 000 UUTTA HENKILÖAUTOA  
 

Autoalan ennusteryhmä on nostanut henkilö- ja pakettiautojen kuluvan vuoden 
myyntiarviota. Henkilöautojen uusi ennuste on 125 000 ja pakettiautojen 15 000 
kappaletta. Vastaavat arviot joulukuussa olivat 122 000 henkilöautoa ja 14 000 
pakettiautoa. 
 
Alkuvuonna henkilö- ja pakettiautoja on ensirekisteröity odotettua enemmän, minkä 
johdosta autoalan ennusteryhmä nosti tänään kuluvan vuoden myyntiennusteita. 
Henkilöautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät tammi–maaliskuussa 22,6 prosenttia ja 
pakettiautojen 48,4 prosenttia. Myyntiennusteen nostoon vaikutti lisäksi se, että sekä 
henkilö- että pakettiautojen tilauskannat ovat viime vuotta selvästi korkeammalla tasolla ja 
korot edelleen matalalla tasolla vähitellen alkaneesta noususta huolimatta. Pakettiautojen 
osalta jo viime vuonna alkanut ostopaineiden purkautuminen näyttää jatkuvan. Tämä 
kertoo siitä, että yritykset luottavat talouden kasvuun ja uskaltavat investoida 
kuljetuskalustoon.  
 
Ennusteita ei kuitenkaan nostettu alkuvuoden kasvun tahdissa, sillä vielä vuosi sitten 
elettiin laman jälkimainingeissa ja erityisesti alkuvuoden rekisteröintimäärät olivat vielä 
melko matalalla tasolla. Tämän vuoksi kasvuprosenttien uskotaan pienenevän loppuvuotta 
kohden. Lisäksi Euroopan talouden kriisipesäkkeet luovat yleistä epävarmuutta.  
 
 

Henkilöautojen keski-iän nousu pysähtyy vasta 150 000 myyntivauhdilla 
 
Uuden ennusteen mukainenkaan vuosittainen myyntimäärä ei vielä pysäytä Suomen 
henkilöautokannan vanhenemista. Viime vuoden lopussa Suomen henkilöautokannan 
keski-ikä oli 11,9 vuotta ja romutusikä 20,3 vuotta. Jotta henkilöautojen keski-iän nousu 
pysähtyisi, vuosittain pitäisi myydä 150 000 uutta henkilöautoa.  
 
Autoalan ennusteryhmään kuuluu edustajia autoalan järjestöistä ja toimijoista sekä 
tutkimusyrityksistä. Ennusteryhmän puheenjohtaja on Autotuojat ry:n toimitusjohtaja Tero 
Kallio. 

 
 
Lisätiedot Autotuojat ry (AT) 

 toimitusjohtaja Tero Kallio, gsm 040 729 4513 
  www.autotuojat.fi  

 
Autoalan Keskusliitto ry (AKL) 

 toimitusjohtaja Pekka Rissa, gsm 0500 417 300 
 www.akl.fi  
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