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Volvo Cars laajentaa XC40-mallin tuotantoa runsaan 

kysynnän vuoksi 
 

Premium-autonvalmistaja Volvo on vastaanottanut lähes 80 000 tilausta uudesta 

palkitusta XC40 -mallistaan ja aikoo lisätä sen tuotantoa Euroopassa ja Kiinassa 

vastatakseen huikeaan kysyntään.  
 

Tuotantoa laajennetaan Gentin tehtaalla Belgiassa, minkä lisäksi Volvo aloittaa XC40:n tuotannon 

Luqiaon tehtaalla Kiinassa ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Toimenpiteet kuvaavat vuoden 

autoksi Euroopassa valitun mallin suurta suosiota.  

 

Lisäksi yhtiö ilmoitti tänään, että se esittelee tulevaisuudessa lisää uusia pienempiä CMA 

(Compact Modular Architecture) -alustaan perustuvia malleja, jotka korvaavat nykyisen V40-mallin.  

 

– XC40:n menestys on ylittänyt suurimmatkin odotuksemme. Pienet SUV-autot on alan nopeimmin 

kasvava segmentti tällä hetkellä, ja näillä uusilla CMA-malleilla uskomme hyötyvämme lisää tästä 

kasvusta, kertoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson. 

 

Tuleviin CMA-alustaan pohjautuviin malleihin lukeutuu myös täyssähköautoja, ja niitä myydään 

maailmanlaajuisesti kaikilla keskeisillä markkinoilla. Tarkempia tuotetietoja annetaan myöhemmin. 

 

XC40 julkaistiin vuoden 2017 loppupuolella, ja se on ensimmäinen Volvo, joka on voittanut Vuoden 

Auto Euroopassa -palkinnon. 

 

Uusi XC40 on ensimmäinen malli, joka perustuu Volvon uudelle CMA-alustalle. Yhteistyössä Geely 

Holdingin kanssa kehitetty CMA tarjoaa Volvolle segmentissä tarvittavia mittakaavaetuja. 

 

Volvo ilmoitti maaliskuussa, että se alkaa valmistaa autoja uudelle sisarmerkilleen Lynk & Colle 

Gentin tehtaalla. XC40:n tapaan ensimmäinen Lynk & Co -malli pohjautuu CMA-alustalle. 

 

24.5.2018 
 
Lisätietoja: Volvo Car Finland 

Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325 

Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com 

www.volvocars.fi 

www.volvooceanrace.com 

 

 
 



 2 

Volvo Car Group vuonna 2017 
Tilivuonna 2017 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 421,6 miljoonaa euroa (1 113,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 21,3 miljardia euroa (18,3 miljardia euroa). Vuoden 2017 myynti käsitti ennätykselliset 
571 577 autoa, mikä merkitsi 7,0 prosentin kasvua vuoteen 2016 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 2017 yhteensä 571 577 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 vuonna 2017 keskimäärin noin 38 000 kokopäiväistä työntekijää. 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). 
 
 
 

 


