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Henkilöautokauppa kasvaa maltillisesti – pakettiautokaupan voimakas kasvu jatkuu 
TAMMIKUUSSA REKISTERÖITIIN 1202 UUTTA PAKETTIAUTOA 
 

Tammikuussa rekisteröitiin 13 784 henkilöautoa, 1 202 pakettiautoa, 300 kuorma-autoa ja 
20 linja-autoa. Viime vuoden tammikuuhun verrattuna kaikkien autojen 
ensirekisteröintimäärä lisääntyi 12,4 prosenttia. 
 
Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammikuussa 1 202 kappaletta. Viime vuoden keväällä 
alkanut pakettiautokaupan kasvu jatkuu edelleen, sillä viime vuoden tammikuuhun 
verrattuna pakettiautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi 31,9 prosenttia. 
Pakettiautokaupan kasvu kertoo siitä, että erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
kaluston uusimistarve jatkuu edelleen. Tammikuun rekisteröintimäärä tukee autoalan 
ennusteryhmän arviota kuluvalle vuodelle, joka on 14 000 uutta pakettiautoa. 
 
 

Henkilöautojen keski-ikä kasvaa edelleen nykyisellä myyntimäärällä  
 
Tammikuussa rekisteröitiin 13 784 uutta henkilöautoa, mikä on 11,3 prosenttia enemmän 
kuin viime vuoden tammikuussa. Ensirekisteröintimäärä tukee Autoalan ennusteryhmän 
kuluvalle vuodelle antamaa myyntiarviota, joka on 122 000 uutta henkilöautoa. 
Pakettiautokaupan tavoin henkilöautokauppa jatkaa kasvuaan, tosin hieman maltillisemmin 
kuin kevyen kuljetuskaluston kauppa. 
 
Viime vuonna Suomen henkilöautokannan keski-ikä nousi 11,9 vuoteen ja romutusikä 20,3 
vuoteen. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat 11,5 ja 19,3 vuotta. Vaikka henkilöautojen 
myyntimäärä kasvaa, ei se riitä alkaneena vuonnakaan kääntämään autokantamme keski-
ikää alenevaan suuntaan. Runsaan 120 000:n henkilöauton vuotuinen myyntimäärä 
tarkoittaa, että yli 2,5 miljoonan auton koko kannan uudistamiseen menee yli 20 vuotta. Jos 
Suomessa myytäisiin henkilöautoja väkilukuun nähden yhtä paljon kuin EU:n 27 
jäsenmaassa myytiin keskimäärin vuonna 2009, määrä olisi selvästi yli 150 000 kappaletta. 
 
Kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 300 kappaletta, mikä on 13,2 prosenttia 
enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Raskaiden, yli 16-tonnisten kuorma-
autojen rekisteröintitahti lisääntyi viime tammikuuhun verrattuna 18 prosenttia. Raskaita 
kuorma-autoja rekisteröitiin 210 kappaletta.  
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