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Volvo Carsin tavoite: jokainen uusi auto sisältää 25 % 
kierrätettyä muovia vuodesta 2025 alkaen 
 

Premium-autonvalmistaja Volvo ilmoitti tänään tavoitteestaan, jonka mukaan 
vuodesta 2025 lähtien jokaisessa uudessa Volvo -autossa käytettävästä muovista 
vähintään 25 prosenttia on valmistettu kierrätetystä materiaalista. 
 
Volvo kehotti myös autoteollisuuden alihankkijoita tekemään läheisempää yhteistyötä 
autonvalmistajien kanssa, jotta uuden sukupolven komponentit olisivat kestävän kehityksen 
mukaisia ja sisältäisivät enemmän kierrätettyä muovia. 
 
Yhtiö esitteli kunnianhimoista tavoitettaan paljastamalla erikoisversion XC60 T8 -
lataushybridistään, joka näyttää samalta kuin nykyinen malli, mutta jonka useat muovikomponentit 
on korvattu kierrätetyistä materiaaleista valmistetuilla vastineilla. 
 
– Volvo on sitoutunut minimoimaan ympäristöjalanjälkensä. Ympäristöarvot ovat keskeisessä 
asemassa Volvon toiminnassa, ja etsimme koko ajan uusia tapoja sisällyttää niitä toimintaamme. 
Tämä auto ja kierrätettyä muovia koskeva tavoitteemme ovat uusia esimerkkejä vankasta 
sitoutumisestamme ympäristöasioihin, kertoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson. 
 
XC60-erikoisversiossa matkustamon tunnelikonsoli on tehty uusiutuvista kuiduista ja muoveista, 
jotka on valmistettu mm. hylätyistä kalastusverkoista. Lattiaverhoilu sisältää PET-muovipulloista 
valmistettuja kuituja ja kierrätettyä puuvillasekoitusta, joka on peräisin vaatetehtaiden 
leikkuujätteistä. Myös istuimissa on PET-kuituja muovipulloista. Vanhojen Volvojen istuimia on 
käytetty äänieristysmateriaalin valmistuksessa konepellin alle. 
 
– Työskentelemme jo joidenkin upeiden ja edistyksellisten alihankkijoiden kanssa, kun on kyse 
kestävästä kehityksestä. Tarvitsemme kuitenkin enemmän kierrätettyä muovia, jos haluamme 
tehdä unelmastamme totta. Siksi kehotamme yhä useampia alihankkijoita ja uusia kumppaneita 
sijoittamaan kierrätettyyn muoviin ja auttamaan meitä pääsemään tavoitteeseemme, sanoo Volvon 
kansainvälisten hankintojen johtaja Martina Buchhauser. 
 
Kierrätettyä muovia käyttävä XC60 paljastettiin Ocean Summit -tapahtumassa Volvo Ocean Racen 
pysähtyessä Göteborgiin. Purjehduskilpailu painottaa kestävää kehitystä ja toimii yhteistyössä 
YK:n puhtaiden valtamerten kampanjan kanssa taistelussa muovisaastetta vastaan. 
 
– Laaja-alainen kierrätys ja muovin uudelleenkäyttö on erittäin tärkeää, jotta voimme kääntää 
taistelun muovisaastetta vastaan voitoksi. Volvon päätös hyödyntää muovijätettä uuden 
sukupolven autoissa on uusi merkkipaalu, jota muu autoteollisuus toivottavasti seuraa. Tämä on 
todiste siitä, että ongelma voidaan ratkaista suunnittelulla ja innovaatiolla, sanoo YK:n 
ympäristöosaston johtaja Erik Solheim. 
 
Volvon tavoite on edistyksellisin kierrätettyjä muoveja koskeva kannanotto premium-
autonvalmistajien keskuudessa. Se on uusi osoitus Volvon sitoutumisesta ympäristövaikutusten 
pienentämiseen kaikissa toiminnoissa ja tuotteissa. Viime kuussa Volvo ilmoitti poistavansa 
kertakäyttömuovit kaikista toimitiloistaan ja tapahtumistaan vuoden 2019 loppuun mennessä. 
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Vuonna 2017 yhtiö ilmoitti sähköistävänsä kaikki vuoden 2019 jälkeen julkaistavat Volvo -mallit. 
Viime kuussa Volvo vahvisti strategiaansa kertomalla tavoittelevansa täyssähköautoilleen 50 
prosentin osuutta kokonaismyynnistä vuoteen 2025 mennessä. 
 
Volvo aikoo saavuttaa ilmastoneutraalin tuotannon vuoteen 2025 mennessä. Skövden 
moottoritehtaasta Ruotsissa tuli tämän vuoden tammikuussa yhtiön ensimmäinen ilmastoneutraali 
tuotantolaitos. 
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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). 
 
 
 

 


