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Premiumluokan markkinajohtajuus yhä vahvempi 

Palkittu Volvo jatkaa kasvuaan  
 
Premiumautovalmistaja Volvo Carsin kasvu jatkuu. Volvon maailmanlaajuinen 
myyntiennätys parani viidettä vuotta peräkkäin. Myös Volvo Car Finland on 
voimakkaassa kasvussa, sillä 9.200 rekisteröintiä vuonna 2018 on paras lukema 
kymmeneen vuoteen (9.293 autoa vuonna 2008) ja markkinaosuus 7,6 prosenttia 
on merkin historiassa kaikkien aikojen toiseksi paras (7,9 prosenttia vuonna 2002). 
 
 – Kasvua edellisvuoteen tuli 3,3 prosenttia, eli kasvamme edelleen kokonaismarkkinaa 
nopeammin – ja varsinkin suhteessa lähimpiin kilpailijoihin kasvumme on todella merkittävä, sanoo 
Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja Lasse Ahlstedt. 
 
Volvo on pitkään hallinnut premiumluokkaa Suomessa ja mennyt vuosi vahvisti Volvon asemaa 
entisestään. Samalla kun Volvo kasvoi, niin kovimmat kilpailijat kokivat rajujakin menetyksiä. 
Mercedes Benzille tuli takapakkia 6,9 prosenttia, BMW:lle 9,9 ja Audille peräti 12,2 prosentin 
pudotus edellisvuoden myyntiin verrattuna. 
 
Palkittu mallisto 

 
Volvon menestyksen takana on malliston erittäin onnistunut uudistuminen, joka nyt näkyy laajalla 
rintamalla. Isoimmat Volvot eli ns. 90-sarja on jo täysin uudistunut.  Uusi 60-sarjan keskikoinen 
katumaasturi XC60 on lyönyt itsensä läpi Suomen suosituimpana premiumluokan autona ja viime 
vuoden syksyllä 60-sarjaan tuli täydennyksenä uusi keskikokoinen farmarimalli V60. 
 
Volvo XC60 valittiin Vuoden Autoksi Maailmassa 2018 ja kompakti katumaasturi Volvo XC40 
Vuoden Autoksi Euroopassa 2018. XC40 kävi Suomessa Moottorin, Tuulilasin ja Tekniikan 
Maailman vertailutesteissä – ja voitti ne kaikki!  
 
– Ilahduttavinta on, että XC40 ja XC60 ovat molemmat myös asiakkaiden mielestä todella haluttuja 
autoja, sanoo Volvo Car Finlandin myynti- ja markkinointijohtaja Tom von Bonsdorff. Myös uusi 
V60 on kerännyt kehuja ja myyntikin on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin, joten aloitamme myös 
uuden vuoden mukavista asetelmista, vahvalla tilauskannalla. 
 
Lisää on tänä vuonna tulossa kun V60 -mallin korotettu versio Volvo V60 Cross Country saapuu 
Suomeen helmikuussa. Kesällä täysin uusi Volvo S60 täydentää 60-sarjan. Tämän lisäksi Volvo 
V40 on ehtinyt Classic -vaiheeseen, eli kompaktien perheautojen luokkaan Volvolla on tarjolla 
hyvin varusteltu kokonaisuus. 
 
Volvo -malliston rekisteröinnit Suomessa vuonna 2018: XC60 2.703 kpl, V40 1.515 kpl, V90 1.512 
kpl, V60 1.262 kpl, XC40 948 kpl, S90 611 kpl, S60 338 kpl ja XC90 311 kpl. 
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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). 
 
 
 

 

 


