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ŠKODA AUTO toimittaa ENYAQ iV -katumaasturit hiilineut-
raaleina 
 

› ŠKODA AUTO jatkaa raaka-aineiden hankinnassa sekä autojen ja akkujen valmistami-

sessa, kuljettamisessa ja kierrätyksessä syntyvien CO2-päästöjen järjestelmällistä pienen-

tämistä 

› Sertifioiduilla projektihankkeilla kompensoidaan ne CO2-päästöt, joita vielä ei voida vält-

tää 

› Jos lataamiseen käytetään vain uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, ENYAQ iV -katu-

maasturilla ajava liikkuu mahdollisimman ympäristövastuullisesti  

 

Mladá Boleslav 3. kesäkuuta 2021. ŠKODA ENYAQ iV -katumaasturi ei tuota paikallisia 

päästöjä lainkaan. ŠKODA AUTO toimittaa täyssähköiset katumaasturit asiakkaille CO2-

neutraaleina. ŠKODA dokumentoi kaikki tuotantoprosessissa syntyvät CO2-päästöt ISO-

standardien mukaisesti ja on onnistunut tehokkaasti pienentämään hiilidioksidipäästöjä lu-

kuisilla tuotannossa toteutetuilla toimenpiteillä. ŠKODA AUTO kompensoi kaikki tuotan-

nossa väistämättä syntyvät CO2-päästöt sertifioiduilla ilmastonsuojeluprojekteilla kuten tuu-

livoimapuiston rakentamisella Intiaan. Tämä merkitsee, että ENYAQ iV:llä ajava pystyy täy-

sin vihreään liikkumiseen, jos lataa autonsa vain uusiutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. 

 
Täyssähköautot kuten ŠKODA ENYAQ iV eivät ajon aikana tuota lainkaan paikallisia päästöjä, ja 

ne ovat täysin päästöttömiä, jos niiden akut ladataan vihreällä sähköllä. Kuitenkin niiden ekologi-

seen kokonaisjalanjälkeen sisältyvät myös niiden valmistuksen yhteydessä syntyneet CO2-päästöt. 

Monimuotoisten toimenpiteiden ansiosta ŠKODA AUTO pystyy toimittamaan uudet ENYAQ iV -ka-

tumaasturit asiakkaille hiilineutraaleina. 

 

Omien tuotantoprosessien optimointi 

ŠKODA optimoi järjestelmällisesti tehtaidensa toimintoja ja tuotantoprosesseja. Vuoden 2020 lo-

pussa Vrchlabín komponenttitehtaasta tuli Škodan ensimmäinen CO2-neutraali tuotantolaitos. Uu-

det ENYAQ iV -katumaasturit tehdään Škodan päätehtaalla Mladá Boleslavissa, jonne parhaillaan 

asennetaan Tšekin tasavallan suurinta aurinkopaneelikattojärjestelmää yhteistyössä energiayhtiö 

ČEZ:n kanssa. ŠKODA AUTON kaikkien Tšekin tasavallassa sijaitsevien tehtaiden koko energia-

tarve tullaan kattamaan hiilineutraalisti tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Škodan kehit-

tämä OPTIKON-sovellus näyttää yksityiskohtaisesti, miten älykkäillä ideoilla voidaan pienentää 

päästöjä. Tekoälyn avulla tämä sovellus varmistaa kuljetuskehikoiden ja -konttien tehokkaimman 

tilankäytön. Näin pelkästään vuoden 2020 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana säästettiin yli 

150 lähetyserää ja siten 80 tonnin CO2-päästöt. 

 

CO2 -päästöjen valvonta koko toimitusketjussa 

Omien tuotantoprosessiensa optimoinnin lisäksi ŠKODA AUTO valvoo myös alihankkijoidensa ja 

yhteistyökumppaneidensa CO2-päästöjä. ŠKODA AUTO varmistaa, että vihreää sähköä käyttä-

mällä CO2-päästöjä poistetaan tai pienennetään suhteellisesti koko toimitusketjussa, sekä valmis-

tamisessa, logistiikassa että muissakin vaiheissa. Esimerkiksi alihankintavalmistaja LG takaa, että 

ENYAQ iV:n akkujen valmistamisessa käytetään vihreää energiaa. Monet muutkin 

https://twitter.com/skodaautonews
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yhteistyökumppanit ovat taanneet tuotantoprosessiensa ympäristövastuullisuuden. Jäljelle jäävät 

CO2-päästöt lasketaan ENYAQ iV:n elinkaariarvioinnin perusteella.  

 

Hiilijalanjälkilaskelman on sertifioinut tarkastuslaitos TÜV NORD CERT, joka myös vahvistaa myö-

hemmät päästöt. TÜV NORD CERT myöntää sertifikaatin, joka vahvistaa kaikkien CO2-elinkaari-

päästöjen oikean rekisteröinnin, ja luokittelee hiilijalanjälkilaskelmansa perusteella ENYAQ iV:n hii-

lineutraaliksi tuotteeksi asiakkaalle toimittamisen hetkellä. 

 

Autojen ja akkujen kierrätys 

CO2-elinkaaripäästöihin sisältyy myös ŠKODA ENYAQ iV:n kierrätys. Autoissa käyttöikänsä pää-

hän tulleet ajoakut saavat uuden elämän ŠKODA iV -energiavaraajajärjestelmissä. Siten akkujen 

hyötykäyttöikää saadaan pidennettyä, mikä parantaa niiden ekologista jalanjälkeä. Lopulta akut 

kierrätetään ja niiden materiaalit käytetään uudelleen. Myös autojen kierrätyksestä aiheutuvat CO2-

päästöt huomioidaan; hyvä kierrätysaste ja jo kierrätettyjen tai kierrätyskelpoisten materiaalien run-

sas käyttö auttaa pienentämään päästöjä entisestään. 

 

Päästöjen kompensointi sertifioiduilla projekteilla 

Joitakin ŠKODA ENYAQ iV:n tuotannossa (alihankinnassa ja valmistuksessa) syntyviä CO2-pääs-

töjä ei vielä voida välttää. ŠKODA AUTO kompensoi tällaiset päästöt ostamalla sertifioituja hiili-

päästöoikeuksia. Niihin liittyy sertifioituja ilmastonsuojeluprojekteja kuten suuren tuulivoimapuiston 

rakentaminen Intiaan. Tässä Tamil Nadussa sijaitsevassa tuulivoimapuistossa tulee olemaan 100 

tuulimyllyä. Niiden yhteistuotantoteho 200 megawattia merkitsee puhdasta energiaa 600 000 koti-

talouteen. 

 

 

Lisätietoja: 

Kari Aalo 

Viestintäpäällikkö  

+358 10 436 2112 

kari.aalo(at)skoda.fi 
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ŠKODA AUTO toimittaa ENYAQ iV -katumaasturit hii-

lineutraaleina 

ŠKODA ENYAQ iV -katumaasturi ei tuota paikallisia 

päästöjä lainkaan. ŠKODA AUTO toimittaa täyssähköi-

set ENYAQ iV -katumaasturit asiakkaille CO2-neutraa-

leina. ŠKODA dokumentoi kaikki tuotantoprosessissa 

syntyvät CO2-päästöt ISO-standardien mukaisesti ja on 

onnistunut tehokkaasti pienentämään hiilidioksidipääs-

töjä lukuisilla tuotannossa toteutetuilla toimenpiteillä.  

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO toimittaa ENYAQ iV -katumaasturit hii-

lineutraaleina 

ŠKODA AUTO kompensoi kaikki tuotannossa väistä-

mättä syntyvät CO2-päästöt sertifioiduilla ilmastonsuoje-

luprojekteilla kuten tuulivoimapuiston rakentamisella Inti-

aan. Tämä merkitsee, että ENYAQ iV:llä ajava pystyy 

täysin vihreään liikkumiseen, jos lataa autonsa vain uu-

siutuvalla energialla tuotetulla sähköllä. 

 

Lataa                                Lähde: ŠKODA AUTO 

 

 

 

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 alkaen-

tason segmenteissä, uusien markkina-alueiden hyödyntämiseen sekä ympäristövastuullisuuden ja monipuolisuuden 
edistämiseen. 

› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä ka-
tumaasturimallit 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 auton-

valmistajista. Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa auto-
jen komponentteja, moottoreita ja vaihteistoja. 

› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa 
konserniyhteistyössä 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 henkilöautorekiste-

röintitilastoissa 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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