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Mercedes-Benzin kuukausitiedote 

 
Mercedes-Benz työllistää suomalaisia Uudessakaupungissa 
 

• A-sarjan menestys tuo 300 työpaikkaa lisää Uuteenka upunkiin  
• Vaatesuunnittelija Satu Maaranen mukana Mercedesin Muotistudiossa Berliinissä  
• Veho tarjoaa VIP-liput neljälle Cheekin keikalle Ol ympiastadionilla 23.8 
• Mercedes-Benz aloittaa yhteistyön liikennevammojen hoitoyksikön kanssa  
• C-sarjan tuotanto käynnistyi Tuscaloosassa Alabamas sa, Kiina pian vuorossa  
• Muotoilujohtaja Gorden Wagenerille palkinto autojen  sisätilamuotoilusta  
• Mercedes-Benz näyttävästi läsnä Goodwoodin festivaa lilla  

 
 
  
 
A-sarjan menestys tuo 300 työpaikkaa lisää Uuteenka upunkiin 
 
Valmet Automotive työllistää syksyn aikana 300 uutta autonrakentajaa Uudessakaupungissa. 
Kesäkuussa käynnistynyt työvoiman rekrytointi johtuu autonvalmistajan tarpeesta laajentaa 
Mercedes-Benzin A-sarjan tuotantoa. Edellinen rekrytointi kevään aikana mahdollisti siirtymisen 
tuotantoon kahdessa vuorossa. Nyt tavoitteena on nostaa A-sarjan valmistusmäärät suunnitelmien 
mukaiselle tasolle. Daimler AG:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan suunnitelma on valmistaa yli 
100 000 A-sarjan autoa Uudessakaupungissa vuosina 2013–2016. Uudet autonrakentajat saavat 
neljän viikon koulutuksen, jonka jälkeen Valmet Automotive tarjoaa hyväksytyille vakituisen työn 
hitsaamossa, maalaamossa tai kokoonpano-osastolla. 
 
 
Vaatesuunnittelija Satu Maaranen mukana Mercedesin Muotistudiossa Berliinissä 
 
Mercedes-Benz osallistuu Bikini Berlin –tapahtumaan omalla muotistudiollaan, joka esittelee kolme 
lupaavaa nuoren polven vaatesuunnittelijaa. Yksi heistä on suomalainen Satu Maaranen , jonka 
lisäksi studiolla esittäytyvät Roshi Porkar  ja Steven Tai . Muotimaailman nousevat tähdet on 
tapahtumaan valinnut kolumbialainen tähtisuunnittelija Haider Ackermann . Studiolla yleisö 
pääsee seuraamaan suunnittelijoiden luovan työn prosessia alusta loppuun saakka. Bikini Berlin –
tapahtuma järjestetään 3.–22.7, ja studiolle on vapaa pääsy. Lisätiedot ja ohjelma löytyvät 
osoitteesta www.mb-studio.net. 
 
 
Veho tarjoaa VIP-liput neljälle Cheekin keikalle Ol ympiastadionilla 23.8 
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Cheek ja Mercedes-Benzin A-sarja ovat valloittaneet suomalaiset aidoilla ja tinkimättömillä 
tyyleillään. Vielä 31.7. saakka voi osallistua 75 vuotta täyttävän Vehon järjestämään kilpailuun, 
jonka pääpalkintona on neljän hengen VIP-lippupaketti ja Cheekin tapaaminen artistin keikalla 
Helsingin Olympiastadionilla 23.8. Kisaan osallistutaan kuvaamalla itsensä Suomessa 
valmistettavan ja Made in Finland –teipeillä varustetun A-sarjan kanssa Mercedes-Benz-liikkeessä 
tai bongaamalla auto liikenteessä. Kisasivut ja ohjeet löytyvät osoitteesta www.mercedes-benz.fi/a. 
Sivulla käyneet voivat antaa äänensä mieleiselleen kuvalle ja osallistua kahden henkilön 
kenttälippupakettien arvontaan.   
 
 
Mercedes-Benz aloittaa yhteistyön liikennevammojen hoitoyksikön kanssa 
 
Daimler AG ja Klinikum Stuttgart aloittavat yhteistyön liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 
Mercedes-Benzin ajoneuvoturvallisuuteen keskittyvät asiantuntijat ja klinikan traumahoitolääkärit 
yhdistävät voimansa, jotta liikenneonnettomuuksissa syntyviä vammoja voidaan ehkäistä ennalta 
ja hoitaa nykyistä paremmin. Real Life Safety –periaatteen mukaisesti klinikan kirurgit tutkivat 
aluksi, millaisia ja kuinka vakavia vammoja Mercedes-Benz-autoissa matkustaneet ovat kolareissa 
saaneet ja millaisia seurauksia niistä on terveydelle. Klinikan eettinen komitea on hyväksynyt 
tutkimukset, ja kaikki tiedot käsitellään nimettöminä. 
 
 
C-sarjan tuotanto käynnistyi Tuscaloosassa Alabamas sa, Kiina pian vuorossa 
 
Mercedes-Benzin C-sarjan sedan-mallin valmistus on käynnistynyt myös Amerikan mantereella, 
Tuscaloosassa Alabamassa. Malli laajentaa tehtaan perinteistä tuotantoa, johon kuuluvat SUV-
luokan M-, R- ja GL-sarjat. C-sarjan myynti Yhdysvalloissa ja Kanadassa alkaa syksyllä. C-sarjan 
sedania valmistetaan nyt jo kolmessa Daimlerin tehtaassa: Saksan Bremenissä, Etelä-Afrikan East 
Londonissa sekä Tuscaloosassa. Neljäntenä sarjaan on liittymässä Kiinan Beijing, jossa tuotannon 
käynnistämistä viritellään parhaillaan.  
 
 
Muotoilujohtaja Gorden Wagenerille palkinto autojen  sisätilamuotoilusta 
 
Mercedes-Benzin muotoilusta vuodesta 2008 lähtien vastannut Gorden Wagener  on valittu 
vuoden parhaaksi autojen sisätilojen muotoilijaksi. Valinta tehtiin Automotive Interiors Expo 2014 –
messuilla, ja palkintotuomaristossa istui joukko maailman eturivin autojournalisteja. Juryn arvion 
mukaan Wagener on parhaiten alalla edistänyt autojen sisätilojen laadun kehittämistä, 
innovaatioita ja ympäristöarvoja viimeisen 12 kuukauden aikana. Todisteena tästä ovat Mercedes-
Benzin uudet S-, S Coupé- GLA ja C-sarjat, joiden selväpiirteiset ja laadukkaat 
matkustamoratkaisut ovat saaneet myös asiakkaiden yksimieliset kiitokset. 
 
 
Mercedes-Benz näyttävästi läsnä Goodwoodin festivaa lilla 
 
Mercedes-Benz osallistui viime viikonloppuna Englannin Sussexissa järjestettyyn Goodwood 
Festival of Speed -tapahtumaan laajemmin kuin koskaan. Mukana oli runsas tusina legendaarisia 
voittaja-autoja Daimler AG:n omista kokoelmista sekä lukuisia Mercedes-brändin lähettiläitä kuten 
Hans Herrmann , Sir Stirling Moss  sekä F1-kuljettajat Lewis Hamilton  ja Nico Rosberg . 
Mercedes-kisa-autojen voittoisaa historiaa sadan vuoden ajalta muisteltiin alkaen kolmoisvoitosta 
Ranskan Grand Prix kisassa vuonna 1914 ja Hopeanuolten synnystä vuonna 1934. Festival of 
Speed on koonnut moottoriurheilun ystäviä, harrastajia ja ammattilaisia jo 20 vuoden ajan. Paikalla 
oli tänä vuonnakin jopa 150 000 vierasta. 
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Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja:  
Veho-konsernin mediasivuja uudistetaan, ja toistaiseksi media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat 
löytyvät osoitteesta www.cisionwire.fi/veho-group 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi, www.vehotrucks.fi ja 
http://media.daimler.com/. Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/  
 
Lisätietoja: Karin Bäcklund, Veho Group Oy Ab, tiedotuspäällikkö, puh. 010-569 220 


