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Tuotantosopimus Valmet Automotiven kanssa 

 

Mercedes-Benz laajentaa GLC:n 
tuotantokapasiteettia Suomessa 
 

 Uutta GLC-sarjaa aletaan valmistaa myös Suomen Uudessakaupungissa 

vuonna 2017. 

 Bremenin tehdas säilyy edelleen päätuotantolaitoksena. 

 Mercedes-Benz henkilöautojen tuotannosta ja alihankintaketjusta 

vastaava hallituksen jäsen Markus Schäfer: ”Yhteistyö 

sopimusvalmistajien kanssa on tärkeä osa Mercedes-Benz 

henkilöautojen maailmanlaajuista tuotantostrategiaa.”

Mercedes-Benz laajentaa uuden GLC-sarjansa tuotantokapasiteettia 

kasvustrategiansa mukaisesti. Saksan Bremenissä sijaitseva Mercedes-

Benz-tehdas säilyy edelleen päätuotantolaitoksena, jossa GLC:tä on 

valmistettu heinäkuusta lähtien. Vuonna 2017 suomalainen 

sopimusvalmistaja Valmet Automotive alkaa valmistaa lisää keskikokoisia 

katumaastureita Uudessakaupungissa sijaitsevalla tehtaallaan. 

”Yhteistyö sopimusvalmistajien kanssa on tärkeä osa Mercedes-Benz 

henkilöautojen maailmanlaajuista tuotantostrategiaa”, toteaa Markus 

Schäfer, Mercedes-Benz henkilöautojen tuotannosta ja 

alihankintaketjusta vastaava hallituksen jäsen.  ”Reagoimme 

markkinoiden kysyntään joustavasti ja pystymme vastaamaan 

asiakkaiden toiveisiin nopeasti.” 

Pääosa GLC:n tuotannosta tapahtuu edelleen Bremenin tehtaalla, mikä 

täyttää suuren osan tehtaan tuotantokapasiteetista. Tämän vuoksi 

Mercedes-Benz hyödyntää sopimusvalmistajien tarjoamaa 

lisäkapasiteettia. ”Euroopan markkinoilla hyvään alkuun päässyt, 

oikeanpuoleiseen liikenteeseen tarkoitettu versio GLC:stä, on saatavilla 

ensimmäistä kertaa joulukuusta alkaen. Myös sen arvellaan vaikuttavan 

myyntilukujen kasvuun,” sanoi Ola Källenius, Daimler AG:n johtokunnan 
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Page 2 jäsen, joka vastaa Mercedes-Benz henkilöautojen markkinoinnista ja 

myynnistä. Lokakuussa 47 379 asiakasta päätti hankkia Mercedes-

Benzin katumaasturin (+26,1 %). Ennätys on pitkälti GLC:n ansiota, sillä 

myös sen myyntiluvut rikkoivat ennätyksen viime kuussa yli kymmenen 

prosenttiyksikön kasvulla.  

”Valmet Automotive on vakiintunut ja luotettava kumppani, jonka tekninen 

asiantuntemus on huippuluokkaa”, painottaa Klaus Zehender, Mercedes-

Benz Carsin ostotoiminnasta ja toimittajalaadusta vastaava hallituksen 

jäsen. ”A-sarjaa on tuotettu siellä vuodesta 2013. Tarkoituksena on, että 

GLC:n tuotanto jatkaa tätä menestystarinaa." Valmet Automotive ja 

Mercedes-Benz sopivat vuonna 2013 A-sarjan lisätuotannosta 

Uudessakaupungissa. Tilattuna on yli 100 000 kappaletta vuoteen 2016 

mennessä. GLC:n tilaus on määrällisesti samaa luokkaa. 

GLC:n maailmanlaajuinen Bremenissä sijaitseva päätuotantolaitos tukee 

malliston lisätuotantoa Valmet Automotivella samalla tavoin kuin 

onnistunutta BBAC:n tuotantotehostusta Pekingissä lokakuussa 2015. 

Päätuotantolaitoksen konseptin ansiosta Mercedes-Benz voi varmistaa, 

että tuotannon laatu on ensiluokkaista kaikissa laitoksissa eri puolilla 

maailmaa. 

Tietoa uudesta Mercedes-Benz GLC:stä 

GLC seuraa johdonmukaisesti Mercedes-Benzin menestyksekästä SUV-

filosofiaa. Se yhdistää parhaimman ajomukavuuden urheilullisuuteen ja 

vakuuttaa sekä kadulla että maastoajossa. Samalla sen aistikas tyyli ja 

moderni kauneus täydentävät suositun edeltäjänsä GLK:n klassista Off-

road-tyyliä. 

Uusi GLC vakuuttaa käyttäjänsä erinomaisella, merkille tyypillisellä 

varmuudella, moderneilla avustinjärjestelmillä ja taloudellisuudella. 

Kulutus on laskenut verrattuna edeltäjämalliin jopa 19 prosentilla.  

Tietoa Mercedes-Benz tuotannosta 

Mercedes-Benz Cars Operations vastaa henkilöautojen tuotannosta 26 

toimipaikassa eri puolilla maailmaa osana yli 70 000 työntekijän joustavaa 

ja tehokasta tuotantoverkostoa. Siihen kuuluvia keskeisiä toimintoja ovat 
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Page 3 suunnittelu, teknologiajärjestelmät, logistiikka ja laadunhallinta. Viime 

vuonna Mercedes-Benz Cars valmisti yli 1 754 000 Mercedes-Benz- ja 

smart-henkilöautoa saavuttaen neljännen peräkkäisen ennätyksensä. 

Verkosto perustuu etuvetoisten (keskisuurten) ja takavetoisten autojen 

(esimerkiksi S-, E- ja C-sarja) tuotearkkitehtuuriin sekä katumaasturien ja 

urheiluautojen arkkitehtuuriin. Lisäksi voimansiirtolaitteistoille (moottorit, 

vaihteistot, akselit ja komponentit) on oma tuotantoverkostonsa. Kullakin 

tuotantoverkostolla on päätuotantolaitoksensa, joka toimii uusien 

tuotteiden, teknologian ja laadunvarmistuksen edistämisen 

kompetenssikeskuksena. 

Päivittäisen työn keskiössä on huippuluokan tuotantomenetelmien jatkuva 

kehittäminen ja parantaminen. Näin mahdollistetaan tulevien korkean 

teknologian ajoneuvojen valmistuksen tehokkuus, joustavuus ja 

ympäristöystävällisyys Mercedes-Benzille ominaisen laatutason 

mukaisesti. Merkittävin osa tässä kaikessa on työntekijöillä ja heidän 

ammattitaidollaan, ja työntekoa tuetaankin järjestelmällisesti 

ergonomisiksi suunnitelluilla työpisteillä ja älykkäällä automaatiolla. 

Omien tuotantolaitostensa lisäksi Mercedes-Benz hyödyntää enenevässä 

määrin kumppanuuksia ja sopimusvalmistajien kapasiteettia 

kasvustrategiansa osana. 

Yhteystiedot: 

Matthias Krust, +49 (0) 711 17-41928, matthias.krust@daimler.com 

Sofia Stauber, +49 (0) 711 17- 40598, sofia.stauber@daimler.com 

 

Lisätietoa Mercedes-Benzistä löytyy osoitteesta 

www.media.daimler.com ja www.mercedes-benz.com 
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