
                                                     KUUKAUSITIEDOTE 
 
  
                                  
                                 1.4.2011 
_____________________________________________________________________________________ 

 
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        

 

  
 
HENKILÖAUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LISÄÄNTYIVÄT ALKUVUONNA 22,6 %  
Autokaupan vilkastumisesta huolimatta autokanta vanhenee edelleen 

 
Henkilöautoja ensirekisteröitiin tammi–maaliskuussa 35 666 kappaletta, mikä on 22,6 
prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vaikka henkilöautojen 
rekisteröintimäärä on lisääntynyt selvästi viime vuodesta, ollaan vielä kaukana 150 000 
henkilöauton vuosittaisesta rekisteröintimäärästä, millä keski-iältään läntisen Euroopan 
vanhimman henkilöautokannan keski-iän nousu pysähtyisi. 
 
Uusia pakettiautoja rekisteröitiin tammi–maaliskuussa 3 512 kappaletta ja kasvua viime 
vuoden vastaavaan aikaan kertyi 48,4 prosenttia. Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 
alkuvuonna 854 kappaletta, mikä on 37,1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden 
vastaavana aikana. Raskaita, yli 16-tonnisia kuorma-autoja on rekisteröity tänä vuonna 594 
kappaletta, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä. Uusia linja-autoja on rekisteröity alkuvuonna 78 kappaletta, mikä on 41,8 
prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. 
 
Maaliskuussa ensirekisteröitiin 12 575 henkilöautoa, 1 342 pakettiautoa, 299 kuorma-autoa 
ja 26 linja-autoa. Henkilöautojen rekisteröinnit lisääntyivät 38 prosenttia, pakettiautojen 
60,5 ja kuorma-autojen 60,8 prosenttia. Linja-autojen rekisteröintimäärä väheni 55,2 
prosenttia.  

 
Suomessa työsuhdeautojen keskimääräiset CO2 -päästöt ovat keskimääräistä pienempiä 
 

Viime vuonna Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista 35 prosenttia rekisteröitiin 
yritysten ja yhteisöjen nimiin. Työsuhdeautojen osuus rekisteröintien kokonaismäärästä oli 
noin 20 prosenttia.  
 
Suomen suurimpien leasing-yhtiöiden tilastojen mukaan viime vuonna ensirekisteröityjen 
työsuhdeautojen keskimääräiset CO2 -päästöt olivat alle 147 g/km. Tämä on vähemmän 
kuin kaikkien ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräinen CO2 -päästö, joka oli viime 
vuonna 149,6 g/km.  
 
Suomessa autovero ohjaa työsuhdeautoilijoiden valintoja vähäpäästöisempiin autoihin;  
mitä suuremmat CO2 -päästöt autossa on, sitä enemmän uuden auton hinnassa on 
autoveroa. Tämä merkitsee kalliimpaa autoa, suurempaa verotusarvoa ja korkeampaa 
leasingvuokraa. Lisäksi useat yritykset kannustavat autopolitiikallaan valitsemaan 
vähäpäästöisen auton.  
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