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Mazda valmistanut miljoona MX-5-autoa 

• Merkkipaalun saavuttanut neljännen sukupolven MX-5 rullasi ulos tuotantolinjalta 

Hiroshimassa 22. huhtikuuta. 

• Japanilainen autonvalmistaja saavutti miljoonan kappaleen rajapyykin legendaarisen 

roadsterin kanssa 27 vuoden jälkeen. 

 

Hiroshima / Leverkusen, 25. huhtikuuta, 2016. Mazda Motor Corporation ilmoitti tänään, että 
Mazda MX-5:n tuotanto saavutti miljoonan kappaleen rajapyykin 22. päivä huhtikuuta 27 
vuotta sen jälkeen, kun yhtiö alkoi valmistaa ikonista roadsteria Ujinan ykköstehtaalla 
Hiroshimassa huhtikuussa 1989. 
 
“Olemme voineet jatkaa MX-5:n myyntiä ensimmäisestä sukupolvesta nykypäivän neljänteen 
sukupolveen asti siitä syystä, että olemme saaneet faneilta vahvaa tukea ympäri maailmaa. 
Mazda perustettiin Hiroshimassa 96 vuotta sitten ja lähestyessämme satavuotisjuhlallisuuksia 
tarjoamme jatkossakin asiakkaille aitoa ajamisen iloa tällä mallilla, josta on tullut yhtiömme 
symboli. Mazda haluaa luoda erityisen suhteen asiakkaidensa kanssa ja tulla heidän 
ykkösvaihtoehdokseen, joka valitaan kerta toisensa jälkeen”, kertoi Mazda Motor Corporationin 
pääjohtaja Masamichi Kogai.  
 
Kiitokseksi MX-5:n faneille ja omistajille miljoonas MX-5 esiintyy fanitapahtumissa eri puolilla 
maailmaa alkaen 3. toukokuuta Japanissa Hiroshiman kukkafestivaaleilla, missä auto osallistuu 
kukkaparaatiin. Autoa esitellään myös Isossa-Britanniassa 26. kesäkuuta Goodwoodin Festival 
of Speed -tapahtumassa, josta se jatkaa kiertuettaan Euroopassa.  
 
MX-5 on Mazdan autonvalmistusfilosofian symboli, jolla tavoitellaan äärimmäistä ajonautintoa. 
Malli on vuonna 1989 tapahtuneesta ensiesiintymisestään lähtien tarjonnut kevyelle 
urheiluautolle ominaista ainutlaatuista ajamisen iloa ja herättänyt ihastusta eri maissa, 
kulttuureissa ja ikäryhmissä. MX-5 on lisäksi voittanut noin 250 palkintoa ympäri maailmaa – ja 
lisää on tulossa. Neljännen sukupolven malli lanseerattiin viime vuonna, ja se on kerännyt 
palkintokaappiinsa mm. 2016 World Car of the Year- ja World Car Design of the Year 2016 -
palkinnot sekä Vuoden auto 2016 Isossa-Britanniassa- ja Vuoden 2015-2016 auto Japanissa -
tittelin. 
 
MX-5 on elävä legenda, joka on pitänyt hallussaan Guinnessin maailmanennätystä 
myydyimpänä kaksipaikkaisena urheiluautona vuodesta 2000 lähtien.  
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Mazda MX-5:n historia 

 

Helmikuu 1989  Alkuperäinen MX-5 esitellään Chicagon autonäyttelyssä 

 

Lokakuu 1997  Toisen sukupolven MX-5 saa ensi-iltansa Tokion autonäyttelyssä 

 

Joulukuu 1998 10th Anniversary Limited Edition MX-5 -malli julkaistaan  

 

Toukokuu 2000  MX-5 tekee Guinnessin maailmanennätyksen maailman myydyimpänä 

kaksipaikkaisena urheiluautona (531 890 valmistettua autoa)  

 

Tammikuu 2002 Tuotanto saavuttaa 600 000 kappaleen rajapyykin (Guinnessin 

maailmanennätys päivitetty) 

 

Maaliskuu 2005 Kolmannen sukupolven MX-5 esitellään Geneven autonäyttelyssä 

 

Huhtikuu 2005  Tuotanto saavuttaa 700 000 kappaleen rajapyykin (Guinnessin 

maailmanennätys päivitetty) 

 

Heinäkuu 2006 Sisäänvedettävä kovakattomalli esitellään Britannian autonäyttelyssä 

 

Kesäkuu 2007  Tuotanto saavuttaa 800 000 kappaleen rajapyykin (Guinnessin 

maailmanennätys päivitetty) 

 

Heinäkuu 2009  20th Anniversary Limited Edition MX-5 -malli julkaistaan 

 

Helmikuu 2011 Tuotanto saavuttaa 900 000 kappaleen rajapyykin (Guinnessin 

maailmanennätys päivitetty) 

 

Huhtikuu 2014  25th Anniversary Edition MX-5 -malli julkaistaan  

 

Syyskuu 2014  Neljännen sukupolven MX-5  

 

Maaliskuu 2016 Mazda MX-5 RF paljastetaan New Yorkin autonäyttelyssä 

 
 
Lisätietoja palkinnoista on Mazdan kansainvälisellä sivustolla: 
http://www.mazda.com/en/innovation/awards 
 
 


