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Volvo Cars tarjoaa tulevaisuudessa täysin sähköistetyn 

automalliston 

Premium-autonvalmistaja Volvo on ilmoittanut, että vuodesta 2019 eteenpäin 

kaikki julkaistavat Volvo -autot sisältävät sähkömoottorin. Tämä merkitsee 

pelkällä polttomoottorilla varustettujen autojen aikakauden loppua ja nostaa 

sähköistämisen liiketoiminnan keskiöön. 

Ilmoitus on yksi autoteollisuuden merkittävimmistä siirroista kohti sähköistämistä ja korostaa, 

kuinka reilu vuosisata polttomoottorin keksimisen jälkeen sähköistys aloittaa uuden luvun autoilun 

historiassa. 

– Tässä on kyse asiakkaista. Ihmiset vaativat yhä enenevissä määrin sähköistettyjä autoja, ja 

haluamme vastata asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin. Voit jatkossa valita minkä tahansa 

Volvo -auton sähköistettynä versiona, kertoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson. 

Volvo esittelee mallistossaan laajan valikoiman sähköistettyjä autoja, kuten täyssähköautoja, plug-

in-hybridejä ja kevythybridejä.  

Autonvalmistaja lanseeraa viisi täyssähköautoa vuosien 2019 ja 2021 välillä. Kolme niistä on 

Volvon malleja ja kaksi Volvon urheilullisempia sähköautoja valmistavan Polestarin tuotteita. 

Lisätietoja näistä autoista kerrotaan myöhemmin. 

Näiden viiden auton lisäksi tarjolle tulee valikoima bensiini- ja diesel-plug-in-hybridejä sekä 

kevythybridejä (48 volttia) kaikista malleista. Kokonaisuus on yksi laajimmista sähköistettyjen 

autojen mallistoista. 

Tämä tarkoittaa, että tulevaisuudessa Volvo -autoja ei nähdä enää ilman sähkömoottoria, sillä 

pelkkää polttomoottoria käyttävät autot poistetaan asteittain valikoimasta, ja ne korvataan malleilla, 

joissa on sähköistämistoimintoja.  

– Tämä ilmoitus merkitsee pelkällä polttomoottorilla kulkevien autojen tarinan loppua. Volvo on 

ilmoittanut, että se aikoo myydä yhteensä miljoona sähkökäyttöistä autoa vuoteen 2025 mennessä. 

Aiomme myös saavuttaa tavoitteemme, Håkan Samuelsson toteaa. 

Ilmoitus alleviivaa Volvon sitoutumista ympäristövaikutusten pienentämiseen ja kaupunkien ilman 

puhdistamiseen. Volvo keskittyy vähentämään tuotteidensa ja toimintojensa hiilipäästöjä ja pyrkii 

ilmastoneutraaliin tuotantotoimintaan vuoteen 2025 mennessä. 

Päätös on jatkoa aikaisemmin annetulle ilmoitukselle, jonka mukaan Volvo muuttaa Polestarin 

erilliseksi urheilullisten sähköautojen merkiksi. Polestarin johtoon on nimitetty Volvon designjohtaja 

Thomas Ingenlath.  
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Huomautus toimittajille: Tämän päivän ilmoituksesta keskustellaan lisää lehdistötilaisuudessa 

Volvo Cars Studiolla Tukholmassa tänään kello 14:00 alkaen. Toimittajat, jotka eivät pääse paikan 

päälle, voivat seurata lehdistötilaisuutta osoitteessa online webcast, accessible HERE. 

Verkkolähetyksessä voi esittää kysymyksiä suoraan Håkan Samuelssonille ja Henrik Greenille, 

Volvon tutkimus- ja kehitystyöjohtajalle. 
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Lisätietoja: Volvo Car Finland 

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

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

www.volvocars.fi 

www.volvooceanrace.com 

www.volvoingolf.com 

 

Volvo Car Group vuonna 2016 

Tilivuonna 2016 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 153,1 miljoonaa euroa (700,0 miljoonaa euroa vuonna 2015). 

Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 18,9 miljardia euroa (17,2 miljardia euroa). Vuoden 2016 myynti käsitti ennätykselliset 

534 332 autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin kasvua vuoteen 2015 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 2016 yhteensä 534 332 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 2016 yli 31 000 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). 

 

 
 
 
 
 

 


