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“kokonaisvaltainen kestävän kehityksen” lähestymistapamme

Visiomme tulevaisuudesta rakentuu

vakaumukseen: huomenna kaikki

Michelinillä tulee olemaan kestävää. 

Kaikki päätöksemme perustuvat

tavoitteeseen saavuttaa parempi

tasapaino ihmiskunnan, talouden ja  

ympäristöhaasteiden välillä.

Florent Menegaux
CEO Michelin 

tuotto

ihmiset Planeetta

&
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Yhteinen yrityskulttuuri rakennettu
kunnioitukseen

toimimme
kunnioittaen

Asiakkaiden
kunnioitus

Ihmisten
kunnioitus

Faktojen
kunnioitus

Osakkeenomistajien
kunnioitus

Ympäristön
kunnioitus
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avainluvut 2020

124,000
työntekijää

€646 Milj.

investoitu
tuotekehitykseen

€20.5 mrd.

liikevaihto

Läsnä

170 
maassa

205
rekisteröityä

patenttia

€1.878
mrd.

liikevoitto

117
tuotantolaitosta 7,600

jakelukeskusta

€325 Milj.

nettotulos
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Maailmanlaajuinen jalanjälki

Pohjois-Amerikka

Etelä-amerikka

Eurooppa

Afrikka,
Intia,

lähi-itä

Aasia

1 R&D keskus

39 tuotantolaitosta

2,300 palvelupiistettä
23,000 työntekijää

2 R&D keskusta

46 tuotantolaitosta

3,000 palvelupiistettä
67,000 työntekijää

4 R&D keskusta

32 tuotantolaitosta

2,000 palvelupiistettä
19,000 työntekijää

1 R&D keskus

4 tuotantolaitosta

250 palvelupiistettä
7,000 työntekijää

1 R&D keskus

6 tuotantolaitosta

50 palvelupiistettä
8,000 työntekijää
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Yksi merkkisalkku sisältäen markkinoiden kaikki renkaat ja 
enemmän

globaalibrändi
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renkaat Renkaiden ympärillä Renkaiden ulkopuolella
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Ihmiskunnan
palveluksessa

Teemme työtä
muutoksen eteen toimimme

edelläkävijänä
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https://www.youtube.com/watch?v=0BJysYp9Lmc
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Yli 130 vuoden ajan keksinnöt

1891
Irroitettavat

renkaat

1900
Ensimmäinen

Michelin
Guide

1931
Tieviitat

1992

VIHREÄT
renkaat

1946
RADIAL 
rengas

2017

VISION konsepti

1916
1. Päällystetty

kiitotie 1922
Kansallinen tutkimus

autojen
“kansallistamisesta”

1929
Raideautot

2019
Symbion

perustaminen

2030
40% kestävän

kehityksen
materiaaleja

renkaissamme
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Vision konsepti: illustraatio Michelinin kestävän kehityksen
rengasmallista

VISION
sisältää sekä renkaan että vanteen

• Ilmaton
• Yhteydessä oleva
• Ladattava
• 100% kierrätetty ja 

kierrätettävä

UPTIS, 
pistonkestävä ha-rengas prototyyppi

Yksi Vision 
konseptin
tuotekehittelyn
tulos: ilmaton
rengas/vanne
henkilöautoon

Identity 
card

Activities, with, around 
and beyond tires

Corporate 
responsibility

Taking action 
together

Annexes

Renkaiden kanssa
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Kolme osa-aluetta kestävän kehityksen toiminnassa

Renkaiden kanssa

Renkaiden ympärillä

Renkaiden ulkopuolella

Autot

Tiekuljetukset

Erikoisuudet

Fleet 
palvelut

Connected mobility 
ratkaisut & data

Digitaalisten

palveluiden
alusta

Elämykset

Vety

Joustavat komposiittimateriaalitLääketeollisuus

3D metallic tulostus

20 - 30% liikevaihdostamme muodostuu
renkaisiin liittyvistä palveluista ja renkaiden
ulkopuolelta v. 2030
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Rengasratkaisu kaikkeen liikkumiseen

Motion 
for

life
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https://www.youtube.com/watch?v=Dp3kBOnBVeE

Materiaalien erinomainen tuntemus on ollut avainasemassa viimeisten
130 vuoden kehityksessä

Michelin erottuu kyvystään tuottaa materiaaleja

siten, että syntyy uusia tarkoituksia ja käyttötapoja.

Historiansa aikana Michelin on 
hankkinut erityisen asiantuntemuksen
High Tech -materiaalien fysiikan ja 
kemian, niiden simuloinnin, metodien, 
teollistamisen sekä soveltamisen
osalta. 
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Renkaiden ulkopuolella

High tech materiaalit

https://www.youtube.com/watch?v=Dp3kBOnBVeE
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hyödynnämme Ainutlaatuista erikoisosaamistamme

uusilla markkinoilla

joustavia, 

kestäviä

komposiitteja

3D metalli tulostus
lääketiede vety

Kehitämme biolähtöisiä ja kierrätettyjä raaka-aineita renkaisiin ja 
kumituotteisiin, räätälöityjä liimoja ja polymeerejä sekä high-performance 
polymeerituotteita.

Pääasiassa regeneratiiviseen
lääketieteeseen ja 

soluterapiaan tarkoitettujen 
tuotteiden tarjonnan 

lisääminen.

Investoimme
monenlaisiin
sovelluksiin

maailmanlaajuisesti

Vedyn
liikkuvuusjärjestelmien

kehittäminen
maailmanlaajuisesti
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Beyond TIRES

High tech materials

Renkaiden ulkopuolella
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Jaamme suosituksia ainutlaatuisista matkustus , hotelli ja gastronomia elämyksistä

Liikkumisen elämykset

Tuemme kestävän kehityksen
GASTRONOMiaa

Uusien arvojen kannustamana

Michelin guide: 
kansainvälinen tunnustus

Jatkuvassa kasvussa uusien

kohteiden osalta

(Peking ja Kalifornia v. 2019, 

Slovenia v. 2020 ja 
Moskova v. 2021)

Vahva digitaalinen läsnäolo
Uusia yhteistyökumppaneita & 

sovelluksia
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Beyond TIRESRenkaiden ulkopuolella
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Ponnistelemme suojellaksemme ympäristöä

Ilmaston puolesta
Aiomme saavuttaa

hiilineutraliuden v. 2050 
mennessä

Resurssien
säästäminen

Kiertotalouden hyödyntäminen 
kestävämpien materiaalien 

käyttöön

Biologisen monimuotoisuuden suojelu
Tuotteiden, palveluiden ja laitoksiemme

vaikutusten vähentäminen.
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card

Activities, with, around 
and beyond tires
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responsibility

Taking action 
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2019 : -24,8% CO2 päästöjä
tuotantolaitoksistamme

(- 36,5% v. 2020, -50% v. 2030 mennessä)

28% kestäviämateriaaleja
käytetty renkaissamme

(40% v. 2030 ja 100% v. 2050)

V. 2021 uudet sitoumukset allekirjoitettu
vuodelle 2030 Act4Naturen kanssa.
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Services & solutions 
globaali ja erottuva tarjous, renkaiden ympärillä
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Fleet palvelut

Kehittää raskaan kaluston rengas-

ja rengaspalvelumyyntiä.

Parantaa fleettien kannattavuutta

ja suorituskykyä.

Tukee siirtymistä nollapäästöiseen

liikkumiseen. 

Digitaalisten palveluiden
alusta

Kehittää yhteydessä olevien

ajoneuvojen palveluverkoston ja 

palvelutuottajien palveluja.

Tarjoaa one-stop palvelun kaiken

tyyppisille fleeteille.

Yhteydessä olevan
liikkumisen ratkaisut

& data

Hyödyntää liikkumisen dataa. Kehittää

IOT -erikoistumistamme.

Kehittää uusia ratkaisuja ja palvelee

uusia asiakkaita.

Renkaiden ympärillä
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Michelin 
ympäristöllinen periaate

Michelin pyrkii hallitsemaan saastumisriskejä ja pienentämään ympäristöjalanjälkeään 

kohti neutraaliutta noudattamalla seuraavia tekijöitä:

…sitä vähemmän vaikutamme ympäristöönMitä vähemmän resursseja käytämme… 
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Tavoitteemme on käyttää 40% kestäviä materiaaleja v. 2030, 
100% v. 2050  mennessä

Luonnon-kumi Synteettinen kumi

pehmittimet

FILLERit

Metalli

muuttekstiilit
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Toimimme tehokkaan & vastuullisen kumiteollisuuden puolesta

Carte 
d’identité

Activités, dans, autour, 
au-delà du pneu

Responsabilité 
d’entreprise

Agir 
collectivement

Annexes

Brasilia, länsi-Afrikka, Thaimaa ja 
Indonesia

85,000 hehtaaria istutuksia

15 käsittelylaitosta

500,000 tonnia/vuosi

Käytäntöjen ja ESG –RISKien arviointi

Koko arvoketjun osalta

RubberWay™

Ecovadis

Parhaiden sosiaalisten ja 
ympäristöllisten käytäntöjen 

edistäminen
~100 000 viljelijää

Sitoutuminen kestävän 
luonnonkumin maailman-

laajuiseen foorumiin


