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Volvon suosio kasvaa Suomessa 
 
Volvo oli edellisvuoden tapaan Suomen viidenneksi myydyin merkki 7.337 autolla ja 6,2 
prosentin markkinaosuudella. Vuosi oli Volvolle menestys, kun uutuus Volvo S90/V90 
valittiin Vuoden Autoksi Suomessa, mallin myynti vetää todella hyvin ja Volvo jatkaa 
selkeänä premiumluokan ykkösenä.  
 
- Uutuusmallimme S90/V90 saapui vasta loppuvuodesta. 90 -sarjamme yhteenlaskettu myynti oli 
viime vuonna 3.265 autoa, joten lähdemme uuteen vuoteen todella hyvistä asetelmista, sanoo 
Lasse Ahlstedt, Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja. 
Volvo XC90 vankisti ensimmäisellä koko vuoden myynnillään asemansa segmenttinsä selkeänä 
ykkösenä. XC90 -mallia rekisteröitiin peräti 477 kpl. Nyt odotetaan että S90 ja V90 seuraa 
isoveljensä jalanjäljissä ja vetoapuakin saapuu kun 90 -sarja vielä täydentyy Volvo V90 Cross 
Country -mallilla helmikuussa. 
 
Volvo XC90 Twin Engine Suomen myydyin hybridi 
Huomionarvoinen tilastomerkintä on Volvo XC90 Twin Engine -mallin suosio. Volvon isoa 
ladattavaa hybridiä rekisteröitiin 264 kpl. Auto on Suomen myydyin ladattava hybridi ja samalla 
Suomen suosituin sähköllä kulkeva auto.  
- Menestys tuntuu hyvältä, sillä sähköistäminen on autonomisen ajamisen ohella ydinalue Volvon 
tulevaisuuden strategiassa ja jokaiseen uuteen Volvo -malliin tulee myös ladattava hybridi, sanoo 
Ahlstedt. 
Volvo on isojen autojen markkinajohtajana Suomessa. Tässä kokoluokassa Volvon osuus oli 27,2  
prosenttia eli enemmän kun joka neljäs rekisteröity iso auto oli Volvo.  
Volvo XC60 jatkaa 1.277 rekisteröinnillään premiumluokan katumaastureiden selvänä ykkösenä.ja 
mallia rekisteröitiin jälleen enemmän kun kilpailijamallit yhteensä (MB GLC 433 kpl, Audi Q5 384 
kpl, BMW X3 234 kpl). 
 
Huippusuosittu Volvo V40 
Menestyksekäs Volvo -vuosi on pitkälti myös merkin myydyimmän mallin ansiota. Pienin Volvo on 
erittäin suosittu, sillä V40 -mallia rekisteröitiin 1.894  kappaletta. Näistä 424 kappaletta on mallin 
Cross Country -versiota.  
Volvo V60 -malli sai vähän yli vuosi sitten rinnalleen Cross Country -version, joka heti herätti suurta 
kiinnostusta. Kaikista 1.617 myydyistä V60 -autoista lähes puolet ovat Cross Country -versiota 
(701 kpl). 
Mallin sedanversio S60 ja S60 Cross Country mukaanlukien Volvo päihittää kaikki 
premiumkilpailijansa myös tässä kokoluokassa.  
- On hienoa, että pärjäämme laajalla rintamalla, kokoluokasta riippumatta. Volvon mallistosta löytyy 
useita vähäpäästöisiä vaihtoehtoja ja turvallisuus on testattu ja hyväksi todettu auton koosta 
riippumatta, sanoo Mats Lille, Volvon myynti ja markkinointijohtaja. 
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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). 
 


