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ŠKODA AUTO valmistanut kaksi miljoonaa katumaasturia 

› Kahdesmiljoonas ŠKODA-katumaasturi on samalla 250 000:s ŠKODA KAMIQ 

› Katumaastureilla tärkeä asema ŠKODA AUTON mallistossa 

› Juhla-auto ŠKODA KAMIQ valmistui Mladá Boleslavin tehtaalta 

 
Mladá Boleslav 2. maaliskuuta 2021. Kahdesmiljoonas katumaasturi valmistui ŠKODA AUTON 
päätehtaalta Mladá Boleslavissa maanantaina 1. maaliskuuta 2021. Juhla-auto oli samalla 250 
000:s ŠKODA KAMIQ. Asiakkaille luovutettujen autojen tilasto vuodelta 2020 kertoo selvästi, 
miten hyvin nykyisen ŠKODA-malliston katumaasturit ovat menestyneet – noin 40 prosenttia 
Škodan valmistamista autoista oli KODIAQ-, KAROQ- ja KAMIQ-katumaastureita. 

 
Tuotannosta ja logistiikasta vastaava ŠKODA AUTON hallituksen jäsen Michael Oeljeklaus: ”Kaksi 

miljoonaa katumaasturia  ‘made by ŠKODA’ on vahva osoitus henkilökuntamme sitoutumisesta ja 

vahvuuksista. Juhla-auto on samalla myös jo 250 000:s ŠKODA KAMIQ, ja siksikin tämä tuotanto-

määräsaavutus on meille aivan erityinen”. 

 
Ensimmäisenä tuli ŠKODA YETI vuonna 2009. Sillä ŠKODA loi pohjan tulevalle menestykselle katu-

maasturiluokassa. Suosittua Yetiä valmistettiin 685 500 kappaletta sen mallistosta poistumiseen 

vuonna 2017 mennessä. Samana vuonna ŠKODA käynnisti katumaasturikampanjansa ja esitteli heti 

alkuun kaksi mallia: KODIAQ ja KAROQ. Perinteiset ŠKODA-vahvuudet – tunteisiin vetoava muo-

toilu, suuret sisätilat ja erinomainen käytännöllisyys – yhdistyivät näissä automalleissa katumaastu-

reiksi, jotka jatkoivat ŠKODA Yetin aloittamaa menestystä. Tähän mennessä ŠKODA on valmistanut 

noin 593 600 Kodiaqia ja 454 800 Karoqia. 

 
Vuonna 2019 ŠKODA toi markkinoille katumaasturimallistonsa pienimmän mallin KAMIQ. Dynaami-

sesti kasvavaan crossover-citymaasturiluokkaan sijoittuva KAMIQ yhdistää korkeamman maavaran ja 

korkeamman istuma-asennon kätevänkokoisen auton käsiteltävyyteen ja Škodalle tyypilliseen tuntei-

siin vetoavaan muotoiluun. Nämä ominaisuudet ovat saavuttaneet asiakkaiden suosion eri puolilla 

maailmaa, ja siksi kahdesmiljoonas ŠKODA-katumaasturi on sopivasti myös 250 000:s KAMIQ. Kami-

qista ovat tarjolla varusteluversiot Active, Ambition ja Style. Lisäksi saatavissa on sporttisilla design-

elementeillä maustettu ŠKODA KAMIQ MONTE CARLO*.  

 
Täysin erilainen ja erityinen katumaasturimalli – täyssähköinen ŠKODA ENYAQ iV – ensiesiteltiin syys-

kuussa 2020: se on Volkswagen-konsernin täyssähköautojen skaalautuvaan MEB-perustekniikkaan 

pohjautuva ensimmäinen ŠKODA. Tämän katumaasturin esittelyllä ŠKODA otti merkittävän askeleen 

autojen sähköistymisen strategiassaan. ENYAQ iV on ainut MEB-pohjainen auto, jota Euroopassa val-

mistetaan Saksan ulkopuolella. ENYAQ IV -malliin on valittavissa takaveto tai neliveto, kolme akkuko-

koa ja viisi eritehoista moottoria (109 –225 kW / 148 –306 hv). Toimintamatka on pisimmillään yli 520 

kilometriä**, joten tämä auto soveltuu mainiosti tavalliseen arkikäyttöön. Tähän mennessä ŠKODA on 

Mladá Boleslavin tehtaallaan valmistanut ENYAQ iV -malleja jo noin 1 100 kappaletta. 

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-kits/press-kit-skoda-at-the-iaa-2019/skoda-kamiq-monte-carlo-city-suv-meets-rally-history/


PRESS RELEASE 
Sivu 2 /4 

 

 

 

Kotimaassaan Tšekin tasavallassa ŠKODA AUTO valmistaa katumaastureita kahdella tehtaalla. KAMIQ, 

ENYAQ iV ja KAROQ syntyvät Škodan päätehtaalla Mladá Boleslavissa, Karoqeja ja Kodiaqit Kvasinyn 

tehtaalla. Näiden tehtaiden lisäksi ŠKODA valmistaa katumaasturimallejaan myös Kiinassa, Venäjällä, 

Intiassa sekä Ukrainassa ja Slovakiassa. Škodan suurinta markkina-aluetta eli Kiinaa varten on kehitetty 

lisäksi markkina-aluekohtaiset mallimuunnokset KAMIQ GT ja KODIAQ GT. Kun ne lasketaan mukaan, 

Kiina on Škodalle ainoa maa, jossa on tarjolla peräti viisi katumaasturimallia. Tässä kuussa Intiassa ensi-

esitellään ŠKODA KUSHAQ. Se on Škodan ensimmäinen MQB-perustekniikan versioon MQB-A0-IN 

pohjautuva automalli. Tämän perustekniikkaversion ŠKODA AUTO on erityisesti sovittanut Intian mark-

kinoita varten. ŠKODA KUSHAQ on ensimmäinen useammasta INDIA 2.0 -projektin kompaktikokoluo-

kan automallista, joilla aloitetaan yrityksen uusi aika Intiassa. Uuden ŠKODA KUSHAQ -mallin ensiesit-

telyn päivä on 18. maaliskuuta 2021. 

 
* 
Monte Carlo on Monaco Brandsin rekisteröity tuotemerkki 

** Ennakkotieto 

 

 
Kaksi miljoonaa ŠKODA-katumaasturia 

· YETI 684 500 

· KODIAQ 593 600 

· KAROQ 454 800 

· KAMIQ 266 000 (mukaan lukien Kiinassa 
valmistettu KAMIQ GT -malli) 

· ENYAQ 1 100 

 
 
 
Lisätietoja: 
Kari Aalo 
Viestintäpäällikkö  
+358 10 436 2112 
kari.aalo(at)skoda.fi 
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Lehdistökuvat: 
 

 

 

 

 
Infografiikka: ŠKODA AUTO valmistanut kaksi miljoonaa 

katumaasturia  

Ensimmäisenä tuli ŠKODA YETI vuonna 2009. Sillä ŠKODA 

loi pohjan tulevalle menestykselle katumaasturiluokassa. 

Vuonna 2017 käynnistetyn mallistouudistuksen myötä 

ŠKODA AUTON katumaasturimallistoa on systemaattisesti 

laajennettu. 

 
 
 
 

 
 

 
 
Lataa Lähde: ŠKODA AUTO 
 
 

 
 

 
ŠKODA AUTO valmistanut kaksi miljoonaa katumaasturia 

Vuonna 2019 esitelty KAMIQ-crossover-citymaasturi on 

Škodan pienin katumaasturi. Nyt jo 250 000:s yksilö val-

mistui Mladá Boleslavin tehtaalta. 

 

 

 

Lataa Lähde: ŠKODA 
 

 
  

https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/03/Infographics_2mil._SUVs_EN_.pdf
https://cdn.skoda-storyboard.com/2021/03/2.JPG.jpg
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ŠKODA Mediasivut 
 
skoda-storyboard.com  
 
https://news.cision.com/fi/skoda 
 
skoda.fi 
 
skodamagazine.fi 
 

 
 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 
 

 Facebook  YouTube  Instagram   

 
 

 

 
ŠKODA AUTO 
› Keskittyy ‘NEXT LEVEL ŠKODA’ -tulevaisuusohjelmallaan kolmeen tavoitteeseen: malliston laajentamiseen, uusien mark-

kina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden edistämiseen. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaastu-

rimallit KAMIQ, KAROQ, KODIAQ ja ENYAQ iV. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonvalmis-

tajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen kom-
ponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa konserniyh-
teistyössä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 

›  Työllistää noin 42 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 

 
 
ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2020 Suomessa rekisteröitiin 9 700 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä henkilöautorekisteröintiti-

lastoissa sijan kolme, markkinaosuus yli kymmenen prosenttia; 10,3 % 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 16,9 % 
› 2020 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto ja SUPERB kolmanneksi suosituin  
› Yritysautojen kymmenen kärjessä kolme ŠKODA-mallia (OCTAVIA, SUPERB ja KODIAQ) 
› ŠKODA-kaasuautomalliston osuus yli 60 % koko Suomen kaasumarkkinasta 2020 
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