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Michelin Long Lasting Performance -strategia 
sai arvostetun innovaatiopalkinnon 

Michelinin Long Lasting Performance Strategy eli ke stävän suorituskyvyn 
strategia tarkoittaa, että Michelinin valmistamien renkaiden on säilytettävä 

ominaisuutensa viimeiseen lakisääteiseen millimetri in saakka.  
 
Saksalainen asiantuntijaorganisaatio, German Design Council, arvioi Michelinin kestävän 
suorituskyvyn strategian merkittäväksi kestävän kehityksen myötävaikuttajaksi, ja myönsi sille 
kuljetuskategorian German Innovation Award 2018 -palkinnon.  

Palkinnolla tunnustetaan Michelinin valtavirrasta poikkeava tuotefilosofia: kestävän 
suorituskyvyn strategia taistelee niin sanottua suunnitellun vanhenemisen1 tuotestrategiaa 
vastaan. Michelinin innovatiiviset tutkimus- ja tuotekehitysyksiköt kehittävät yhä parempia ja 
korkeatasoisempia materiaaleja ja teknologiaa, joiden ansiosta Michelin-renkaan turvallinen 
suorituskyky säilyy henkilöautonrenkaiden lakisääteiseen 1,6 millimetrin vähimmäis-
kuvionsyvyyteen saakka. Michelin-renkaita ei tarvitse turhaan vaihtaa jo 3 mm:n kuvionsyvyyden 
vaiheessa. Kuluttaja säästää rahaa ja jätettä syntyy vähemmän. 

Suomessa markkinoilla oleva, suosittu Michelin CrossClimate+ on erinomainen esimerkki 
henkilöautorenkaan kestävästä suorituskyvystä. Sen uudet, reaktiiviset kumiseokset, 
uudenlainen pintakuvio ja 3D-lamellit, joiden ansiosta pintakuvio muotoutuu asteittain renkaan 
kuluessa, takaavat muuttumattomat ominaisuudet käyttöiän loppuun saakka. 

Myös raskaan kaluston renkaita valmistetaan kestävän suorituskyvyn strategiaa noudattaen ja renkaan 
käyttötarkoituksen huomioon ottaen. Hyvä esimerkki on uusi Michelin X® Multi™ Energy™ D, joka on 
tarkoitettu keskipitkän matkan kuljetuksiin. Siinä käytetyn, Michelinin kehittämän Regenion-teknologian 
avulla kulutuspintaan työstetään itseuusiutuvia kuviopaloja. Kun ne kuluvat, kuviossa tulee esiin uusia 
uria. Siksi pintakuvion vedenpoistokyky ja pito säilyvät renkaan koko käyttöiän ajan. 

Palkinnon myöntävä German Design Council on riippumaton organisaatio, joka on vuodesta 
1953 alkaen vuosittain palkinnut teollisen brändirakennuksen ja muotoilun kansainvälisellä 
mittapuulla parhaita saavutuksia. Innovaatiopalkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa, ja Michelinin 
tuotestrategia palkittiin siihen perehtyneiden kuljetusalan asiantuntijoiden suosituksesta. 
 
Lehdistön yhteyshenkilö, Michelin Nordic, Tukholma:  Lotta Wrangle, puh.: +46 72 250 07 40,  
S-posti: lotta.wrangle@michelin.com 
 

                                                
1 Suunniteltu vanheneminen: ks. Ernst & Youngin raportti ”Pas de fatalité à l’obsolescence programmée (Planned Obsolescence 
That Can Be Avoided)”, toukokuu 2017. 


