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Volvo Cars laajentaa tuotantoaan ja esittelee uuden 

strategian Kiinassa  

Premium-autonvalmistaja Volvo on esitellyt Kiinassa uuden tuotantostrategian, 

jossa kapasiteettia lisätään ja Kiinasta kehitetään kansainvälinen valmistus- ja 

vientikeskus, joka vastaa uusien automallien kasvavaan kysyntään USA:ssa, 

Euroopassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. 

Volvo valmistaa skaalautuvaan tuotearkkitehtuuriin (SPA) perustuvia S90-sarjan huippumalleja 

Daqingin tehtaalla Heilongjiangin provinssissa Pohjois-Kiinassa. Tänään ilmoitettiin myös, että 

uuden S90 premium-sedanin tuotanto siirretään tulevaisuudessa Euroopasta Kiinaan. 

Ruotsalaisyhtiö kertoi lisäksi, että tulevia 60-sarjan keskikokoisia SPA-autoja aiotaan valmistaa 

Chengdun tehtaalla, Szechuanin provinssissa Länsi-Kiinassa. Suunniteltuja 40-sarjan autoja, jotka 

perustuvat kompaktiin moduuliarkkitehtuuriin (CMA), aletaan valmistaa tehtaalla, jota rakennetaan 

parhaillaan Luqiaossa, 350 kilometriä Shanghaista etelään. 

 – Kolme tehdasta, joista jokainen valmistaa yhtä autosarjaa, antavat Volvolle tehokkaan 

tuotantorakenteen, joka varmistaa kapasiteetin tulevalle kasvulle, kertoo Volvon pääjohtaja Håkan 

Samuelsson. 

Luqiaon tehtaan omistaa Zhejiang Geely Holdings, mutta sen toimintaa johtaa Volvo. Se valmistaa 

Volvon uusia 40-sarjan autoja, jotka perustuvat CMA-alustalle, ja niiden lisäksi CMA-pohjaisia autoja 

uudelle LYNK & CO -merkille, jonka Geely Auto julkisti lokakuussa. Ratkaisulla korostetaan 

autokonsernin teollisia synergiaetuja.  

Volvon kasvava tuotantokapasiteetti Kiinassa on keskeinen osa yhtiön kansainvälistä laajentumista.  

Volvo valmistaa parhaillaan autoja kahdessa tehtaassa Euroopassa: Ruotsissa ja Belgiassa. 

Ruotsin tehdas Göteborgissa jatkaa 90- ja 60-sarjan SPA-autojen valmistusta, ja Gentin tehdas 

Belgiassa tuottaa tulevaisuudessa uuden 40-sarjan CMA-autoja.  

Volvo on rakentamassa lisäksi uutta tehdasta USA:n Etelä-Carolinan osavaltioon. Se valmistaa 

myös uusia SPA-alustan autoja USA:n kotimarkkinoille ja vientiin. 

Yksityiskohtia Volvon uudesta valmistusstrategiasta Kiinassa julkistettiin samana päivänä, kun yhtiö 

ilmoitti uudesta Kiinassa valmistettavasta pidemmän akselivälin S90-versiosta ja erityisen ylellisestä 

S90 Excellence -mallista vuoden 2016 Guangzhoun autonäyttelyn alla. 

Uusi S90 on upein Kiinassa valmistettu premium-auto. Molemmat S90-versiot valmistetaan Volvon 

tuotantolaitoksessa Daqingissa ja viedään kansainvälisille markkinoille. Tämä on osoitus Volvon 

korkeasta laadunvalvonnasta ja yhtenäisestä kansainvälisestä valmistusstrategiasta.  

 



 

 

2 

Kaikki Volvon tehtaat käyttävät yhtiön kansainvälistä tuotantojärjestelmää (VCMS), joka noudattaa 

yhtiön kansainvälisiä valmistus- ja laatustandardeja.  

Volvo on ollut kehittämässä Kiinassa paikallisesti valmistettujen autojen vientiä kansainvälisille 

markkinoille. Se oli ensimmäinen länsimainen autonvalmistaja, joka vei Kiinassa valmistetun 

premium-auton, S60 Inscriptionin, USA:han vuonna 2015.  
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Volvo Car Group 2015 
Tilivuonna 2015 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 703,9 miljoonaa euroa (226,3 miljoonaa euroa vuonna 2014). Tuotot 
jakson aikana olivat yhteensä 17,4 miljardia euroa (14,6 miljardia euroa). Vuoden 2015 myynti oli ennätykselliset 503 127 
autoa, mikä merkitsi 8 prosentin kasvua vuoteen 2014 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille 
eväät jatkaa toiminnan kehittämiseen tehtäviä investointeja. 
Tietoja Volvo Car Groupista 
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2015 yhteensä 503 127 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut kiinalaisen 
Zhejiang Geely Holdingin (Geely Holding) omistuksessa vuodesta 2010 lähtien. Se oli osa ruotsalaista Volvo Groupia 
ennen kuin amerikkalainen Ford Motor Company osti sen vuonna 1999. Geely Holding osti Volvon vuonna 2010. 
Volvolla oli joulukuussa 2015 lähes 29 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, 
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon Kiinan pääkonttori sijaitsee 
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia) sekä Chengdussa ja 
Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä 
(Ruotsi). 


