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Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA alkaa 
hahmottua 
 
› Ammattikoulun 25 oppilasta päätti suunnitella ralliversion crossover-katumaasturista  

ŠKODA KAMIQ  
› Opiskelijat loivat unelma-autonsa ensimmäiset luonnokset Škodan muotoiluosastolla  
› ŠKODA Motorsport osallistuu ensimmäisen kerran ŠKODA Academyn vuotuiseen projektiin 
 
Mladá Boleslav 25. lokakuuta 2021. Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA alkaa hahmot-
tua. Koronapandemian vuoksi viivästynyt ŠKODA-ammattikoulun Student Car -projekti on nyt pääs-
syt vauhtiin: opiskelijat suunnittelevat ja rakentavat ralliversion ŠKODA Kamiqista. Škodan muotoi-
luosastolla opiskelijat piirsivät ensimmäiset luonnokset omasta autostaan, jonka he itse suunnitte-
levat ja rakentavat – ideasta valmiiseen autoon saakka. ŠKODA Academyn opiskelijaprojekti toteute-
taan tänä vuonna ensimmäisen kerran yhteistyössä ŠKODA Motorsportin kanssa. Samoin ensim-
mäisen kerran opiskelijat valitsivat projektinsa autoksi ŠKODA Kamiqin. 
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Video: Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema 
ŠKODA hahmottuu  
ŠKODA-ammattikoulun jo vuodesta 2014 järjestämä 
Student Car -projekti on jälleen käynnistynyt. Tällä 
videolla nähdään kahdeksannen projektin toteutta-
vien opiskelijoiden käynti Oliver Stefanin johtamalla 
ŠKODA-muotoiluosastolla.  
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Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA 
hahmottuu  
Yksi ŠKODA-ammattikoulun opiskelijoiden ensimmäi-
sistä luonnoksista antaa viitteitä tulevasta kahdeksan-
nesta ŠKODA Student Car -autosta – ŠKODA Kami-
qin ralliversiosta.  
 
 
 
Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 

https://twitter.com/skodaautonews
mailto:kari.aalo@skoda.fi
https://vimeo.com/638540274?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign
https://vimeo.com/638540274?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=campaign&utm_content=campaign
https://www.skodamagazine.fi/press/
https://www.skodamagazine.fi/press/


LEHDISTÖTIEDOTE 
Sivu 2/3 

 
 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA 
hahmottuu  
Käydessään ŠKODA Design -muotoiluosastolla Mladá 
Boleslavissa ŠKODA Academyn opiskelijat pääsivät tu-
tustumaan Škodan päämuotoilija Oliver Stefanin ja hä-
nen tiiminsä työhön.  
 
 
 
 
 
 
Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 
 

  

 

Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA 
hahmottuu  
Suunnitelmista piirtyy ainutlaatuisen rallihenkinen 
auto, jonka toteuttamisessa opiskelijat saavat tukea 
myös ŠKODA Motorsportilta.  
 
 
 
 
 
 
 
Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 
 

 

  

 

Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA 
hahmottuu  
Jo kahdeksanteen ŠKODA Student Car -projektiin 
osallistuu Škodan ammattikoulusta 25 opiskelijaa. He 
päätyivät tekemään ralliversion ŠKODA Kamiqista, ja 
siksi projekti ensimmäistä kertaa Student Car -histori-
assa toteutetaan yhdessä ŠKODA Motorsportin 
kanssa.  
 
 
 
Lataa  Lähde: ŠKODA AUTO 
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Kahdeksas opiskelijoiden suunnittelema ŠKODA 
hahmottuu  
Mladá Boleslavissa toimivan ŠKODA-ammattikoulun 
Student Car -projekti on Tšekin tasavallassa ainut-
laatuinen. Se tarjoaa tulevaisuuden erikoisosaajille 
mahdollisuuden testata taitojaan yhteistyössä Ško-
dan tuotannon, muotoilun ja muiden osastojen am-
mattilaisten kanssa.  
 
 
 
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 
› Ohjaa NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 -tulevaisuusohjelmalla toimintaansa uudella vuosikymmenellä.  
› Euroopassa tavoitteena olla yksi viidestä eniten myydystä automerkistä vuoteen 2030 mennessä esimerkiksi kiinnostavien 

alkaen-tason segmenttien ja sähköautojen mallistolla. 
› Intiassa, Venäjällä ja Pohjois-Afrikassa tavoitteena olla johtava eurooppalainen automerkki. 
› Valmistaa tällä hetkellä kymmentä automallia: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA ja SUPERB sekä katumaasturimallit KAMIQ, 

KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV ja KUSHAQ. 
› Valmisti vuonna 2020 yli miljoona autoa. 
› On ollut osa Volkswagen-konsernia jo 30 vuoden ajan. Volkswagen-konserni on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista.  
› Autojen lisäksi ŠKODA AUTO kehittää ja valmistaa yhteistyössä Volkswagen-konsernin kanssa autojen komponentteja, moot-

toreita ja vaihteistoja. 
› Kolme tehdasta Tšekin tasavallassa; tuotantoa myös Kiinassa, Venäjällä, Slovakiassa ja Intiassa pääasiassa konserniyhteis-

työssä sekä Ukrainassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa. 
› Työllistää yli 43 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa. 
 

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

toissa 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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