
  

 

 

  Volvo Car Finland Oy Ab 

 

Uusissa Volvoissa voi käyttää uusiutuvaa dieseliä 

 
Volvo Cars tarjoaa Volvo -kuljettajille mahdollisuuden tankata autoonsa 

fossiilitonta uusiutuvaa HVO100-dieseliä. 

 

Yhteensopivat autot ovat vuodesta 2015 lähtien julkaistuja Volvon SPA- ja CMA-

alustoille perustuvia malleja, joissa on Volvon oma nelisylinterinen dieselmoottori. 

Mallit ovat uusille alustoille tehdyt XC90, S90, V90, V90 Cross Country, XC60, 

V60, V60 Cross Country sekä XC40*. Mitään muokkauksia autoihin ei tarvitse 

tehdä. Volvo XC90 oli ensimmäinen SPA-alustaa käyttävä auto, ja se tuotiin 

markkinoille vuonna 2015.  

 

Volvon dieselprojektissa on suoritettu perusteellisia käytännön testejä uuden 

polttoaineen kanssa. Tällä hetkellä Suomessa löytyy HVO100-dieseliä esim. 

Neste MY uusiutuva diesel -tuotemerkkinä. 

 

- Olemme tyytyväisiä tehtyjen kokeiluiden tuloksiin. Siksi voimme nyt vapauttaa 

HVO100-polttoaineen kuluttajien käyttöön, kertoo Volvon voimansiirtojärjestelmien 

johtaja Mats Andersson. 

 

- Pidämme erittäin myönteisenä sitä, että voimme tarjota diesel-Volvolla ajaville 

asiakkaillemme mahdollisuuden käyttää autossaan fossiilitonta vaihtoehtoa. 

Uusien autojen polttoainejärjestelmä sopeutuu HVO100-polttoaineen erilaisiin 

ominaisuuksiin, Andersson jatkaa.  

 

Vanhemmille alustoille rakennetut Volvo -mallit eivät ole yhteensopivia HVO100-

polttoaineen kanssa. Ongelmatapauksissa takuu ei silloin ole voimassa. 

 

HVO tarkoittaa vetykäsiteltyä kasviöljyä ja HVO100 on hyväksytty parafiinista 

dieseliä koskevan eurooppalaisen EN15940-polttoainestandardin mukaan. 

Fossiiliton uusiutuva polttoaine vähentää CO2-kasvihuonepäästöjä jopa 90 

prosenttia.  

 

Lisäksi on hyvä tietää, että tänä päivänä tankattavaan fossiiliseen dieseliin 

polttoaineentoimittaja voi sekoittaa jopa 49-prosenttisesti HVO:ta. Tämän 

tyyppinen yhdiste on hyväksytty polttoaine kaikille dieselkäyttöisille Volvoille. 
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Huomautus:* Koskee XC90-mallia vuodesta 2015 (mallivuosi 2016) alkaen, S90-, V90-, V90 Cross Country -

malleja vuodesta 2016 (mallivuosi 2017) alkaen, XC60-mallia vuodesta 2017 (mallivuosi 2018) alkaen, V60- ja 

V60 Cross Country -malleja vuodesta 2018 (mallivuosi 2019) alkaen sekä XC40-mallia vuodesta 2018 

(mallivuosi 2019) alkaen. Vanhemmat saman mallimerkinnän mukaiset autot eivät ole yhteensopivia.  
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Volvo Car Group vuonna 2018  
Tilivuonna 2018 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 336,3 miljoonaa euroa (1 324,6 miljoonaa euroa vuonna 2017). 
Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 23,8 miljardia euroa (19,7 miljardia euroa). Vuoden 2018 myynti käsitti ennätykselliset 
642 253 (571 577) autoa, mikä merkitsi 12,4 prosentin kasvua vuoteen 2017 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 2018 yhteensä 642 253 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 2018 keskimäärin 43 000 (39 500) 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), Etelä-Carolinassa (USA) 
sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja 
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).  
 

 


