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Helkama-Auto laajentaa ŠKODA-yhteistyötä  
Laakkonen-autokonsernin kanssa 
 

 
ŠKODA-autojen maahantuoja Helkama-Auto laajentaa yhteistyötään Laakkonen-
autokonsernin kanssa. Tulevaisuudessa Laakkonen toimii ŠKODA-autojen jälleen-
myyjänä ja huoltokumppanina pääkaupunkiseudulla huhtikuun alussa 2019 Hel-
singin Herttoniemessä aloittaneen ŠKODA-jälleenmyyntiliikkeen lisäksi myös eks-
klusiivisena jälleenmyyjänä Espoossa ja Keravalla. Yhteistyö laajenee pääkaupun-
kiseudun lisäksi myös Tampereelle, jossa Laakkonen avaa eksklusiivisena jälleen-
myyjänä täydenpalvelun autotalon. Espoossa ja Tampereella Laakkonen aloittaa 
ŠKODA-toiminnot kuluvan vuoden aikana ja Kerava-Järvenpään alueella vielä tu-
levana kesänä. 
 
Pääkaupunkiseudun ja Tampereen lisäksi Laakkonen jatkaa ŠKODA-jälleenmyy-
jänä ja -huoltokumppanina Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Lieksassa ja 
Porvoossa.  
 
”Olemme tehneet Laakkosen kanssa jo pitkään menestyksekästä yhteistyötä. Ar-
vostamme Laakkosen perheyhtiön vahvaa ja pitkäjänteistä panostusta ja sitoutu-
mista ŠKODA-liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Strateginen kumppanuus 
Laakkosen kanssa vahvistaa edelleen osaltaan Škodan kasvun jatkumisen. Us-
komme, että yhteistyössä Laakkosen ja koko vahvan ŠKODA-jälleenmyyjäverkos-
tomme kanssa pystymme tarjoamaan ŠKODA-asiakkaille parhaat liikkumisen rat-
kaisut.”, sanoo Helkama-Auton toimitusjohtaja Maija Koskela.  

 
”Kiitos ŠKODA-maahantuojalle Helkama-Autolle erinomaisesta yhteistyöstä ja eri-
tyisesti tästä luottamuksen osoituksesta Laakkonen-autokonsernia kohtaan. 
ŠKODA-liiketoimintamme on ollut jo pitkään erittäin positiivisella kehitysuralla. 
Viime vuonna meidät palkittiinkin vuoden ŠKODA-jälleenmyyjänä. Positiivisen ke-
hityksen taustalla ovat alan paras henkilökunta, erinomainen maahantuontiorgani-
saatio ja tietenkin Škodan mahtava mallisto. Jatkuvasti yhä useampi kokee 
ŠKODA-malliston hintaluokassaan parhaana mahdollisena vaihtoehtona. Laajem-
man ŠKODA-edustuskokonaisuuden myötä pystymme tarjoamaan sekä yksityis- 
että yritysasiakkaillemme vieläkin kattavamman ŠKODA-palvelukokonaisuuden 
entistä kilpailukykyisemmin.”, sanoo Laakkonen-autokonsernin toimitusjohtaja 
Tero Panhelainen. 

 
 

Lisätietoja:  
Helkama-Auto Oy, Maija Koskela, toimitusjohtaja, puh: 050 550 6351,  
maija.koskela@skoda.fi 
 
Laakkonen-autokonsernin toimitusjohtaja Tero Panhelainen, puh: 050 452 0470,  
tero.panhelainen@laakkonen.fi  
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ŠKODA Suomessa 
› Vuonna 2018 Suomessa rekisteröitiin 11 697 uutta ŠKODA-henkilöautoa. ŠKODA saavutti sillä 

henkilöautorekisteröintitilastoissa sijan kolme, markkinaosuus oli 9,8 %.  
› Škodalla 4 mallia 20 suosituimman automallin rekisteröinneissä vuonna 2018 
› ŠKODA oli yritysautorekisteröinneissä sijalla yksi, markkinaosuus 17,7 % 

 OCTAVIA oli Suomen suosituin yritysauto 2018 
 Yritysautojen viiden kärjessä kolme ŠKODA-mallia 

› Octavia oli vuonna 2018 Škodan myydyin automalli, jota rekisteröitiin 5000 kappaletta, ja sen 
osuus koko Suomen automyynnistä oli 4,2 %.  

  

 
ŠKODA AUTO 
› Yksi maailman vanhimmista autonvalmistajista. Yrityksen historia alkaa polkupyörävalmistuksella 

vuonna 1895, jonka jälkeen tuotanto laajenee moottoripyöriin ja autoihin. Yhtiön pääkonttori sijait-
see Mladá Boleslavissa, Tšekin tasavallassa 

› Valmistaa tällä hetkellä yhdeksää automallia: CITIGO, FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA,  
KAROQ, KODIAQ, SUPERB sekä KAMIQ (Kiinassa).  

› Valmisti vuonna 2018 yli 1.25 miljoona autoa.  
› On ollut osa Volkswagen-konsernia vuodesta 1991. Autojen lisäksi ŠKODA kehittää ja valmistaa 

autojen komponentteja sekä moottoreita ja vaihteistoja.  
› Valmistaa autoja Tšekin tasavallassa kolmessa tehtaassa; tuotantoa on myös Kiinassa, Venä-

jällä, Slovakiassa, Algeriassa ja Intiassa – pääasiassa konserniyhteistyössä.  
› Työllistää yli 35 000 ihmistä eri puolilla maailmaa ja toimii yli 100 maassa.  
 
 

 

 

ŠKODA Mediasivut 

 

skoda-storyboard.com  

 

skoda.media-auto.com 

 

skoda.fi 

 

skodamagazine.fi 

 

 

Lataa ŠKODA Media app 

 

 

Seuraa meitä!  #Skoda #SkodaSuomi 

 

 Facebook  YouTube  Instagram   
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