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Volvo Cars paljastaa Concept 26:n, joka tarjoaa ylellisyyttä 
lisäajan muodossa 

Volvon jatkuva tutkimustyö autonomisen ajamisen parissa on vahvistanut monille 
tutuksi tulleen ilmiön: päivittäiset työmatkat voivat viedä ilon ajamisesta. Ihmiset 
ovat halukkaimpia siirtämään vastuun ajamisesta autolle juuri työmatkoilla ja 
moottoriteillä ajettaessa. 
 
Volvo on näiden tulosten perusteella kehittänyt Concept 26:n, joka on saanut nimensä 
keskimääräisestä 26 minuutin työmatkasta. Tämän ajan voisi käyttää johonkin 
merkityksellisempään kuin istumiseen ruuhkassa. Volvo haluaa tuoda valinnanvapauden takaisin 
kuljettajalle, jolloin hän voi joko nauttia ajokokemuksesta tai siirtää ajotehtävät autolle ja tehdä 
jotain muuta. 
Aja, luo, rentoudu 
– Kyse on ihmisistä. Tutkimuksemme osoittaa, että jotkut ihmiset haluaisivat käyttää työmatkansa 
luovasti, jos heillä olisi käytössään autonominen ajotekniikka. Toiset taas haluaisivat vain nojata 
taaksepäin ja rentoutua, käyttää verkkomedioita tai kuunnella musiikkia. Autonominen ajaminen 
tekee tästä kaikesta mahdollista. Concept 26 määrittelee koko autokokemuksen uudelleen, kertoo 
Volvon sisustusjohtaja Robin Page. 
Concept 26 perustuu täysin uuteen patentoituun istuinratkaisuun, joka muokkautuu aktiivisesti 
kuljettajan ympärille, kun jokin seuraavista tiloista käynnistetään: Aja, Luo tai Rentoudu. Näiden 
kolmen tilan puitteissa konsepti muodostaa uuden autonomisen ajamisen alustan, joka mukautuu 
uusiin tarpeisiin ja tekniikoihin ajan mittaan. 
Kun kuljettaja haluaa siirtää ajamisen autolle, ohjauspyörä vetäytyy eteenpäin, istuin kallistuu ja 
suuri näyttö nousee kojetaulusta. Kuljettaja voi sitten nauttia ajastaan autossa haluamallaan 
tavalla.  Concept 26 mukauttaa auton sisustusta merkittävällä tavalla kuljettajan tai matkustajan 
toiveiden perusteella. 
Concept 26 avaa uusia mahdollisuuksia viihteen ja palvelujen käytölle autossa, ja se käyttää 
tekniikkaa, joka on jo luonnollinen osa jokapäiväistä elämäämme. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia 
uudelle liiketoiminnalle ja huipputeknisille sovelluksille, joita autonominen ajaminen tuo tullessaan. 
– Olemme perehtyneet huolellisesti haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita autonomiset autot tuovat 
ihmisille tulevina vuosina. Joustava lähestymistapamme tekniikkaan ja muotoiluun skaalautuvan 
alustan avulla tarkoittaa, että voimme tuoda tämän ratkaisun konseptista todellisuuteen, kertoo 
Volvon tutkimus- ja kehitysjohtaja Peter Mertens. 

Luottamusta 

Volvon meneillään oleva Drive Me -tutkimusprojekti tuo autonomiset autot oikeiden asiakkaiden 

käyttöön Göteborgin maanteille vuonna 2017. Se on lisätodiste siitä, että Volvo on autonomisen 

ajotekniikan kärkinimi. Uutta teknologiaa kehitetään luonnollisesti turvallisuuden ehdoilla. 
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– Volvo on ensimmäisten joukossa kantamassa vastuuta itseajavien autojen turvallisuudesta. Me 

uskomme, että autonvalmistajien tulee ottaa täysi vastuu auton toiminnasta, kun auto on 

autonomisessa tilassa. Jos autonvalmistaja ei ota vastuuta, se on merkki siitä, että yhtiö ei luota 

autonomisen ajamisen tekniikkaansa, Peter Mertens toteaa. 

Katso video täältä 

18.11.2015 

Lisätietoja: Volvo Car Finland Oy Ab 
Tiedotusjohtaja Thomas Hallbäck, thomas.hallback@volvocars.com, puh. 09-5044 5325 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com  
www.volvocars.fi 

 
 

 Volvo Car Group vuonna 2014 

Tilivuonna 2014 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 238, 5 miljoonaa euroa (203,2 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tuotot 

jakson aikana olivat yhteensä 13,8 miljardia euroa (12,9 miljardia euroa). Vuoden 2014 myynti oli ennätykselliset 465 866 

autoa, mikä merkitsi 8,9 prosentin kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Ennätysmyynti ja liikevoitto antavat Volvo Car Groupille 

eväät jatkaa muutosohjelmaan tehtäviä investointeja. 

Tietoja Volvo Car Groupista 

Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Tänään Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista 

autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2014 yhteensä 465 866 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.  

Volvolla oli joulukuussa 2014 yli 26 000 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) ja Chengdussa (Kiina), ja 

moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi). 

 

 


