
                                 
          

Michelin on johtava rengasvalmistaja, joka on omistautunut ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden parantamiseen kestävän 
kehityksen periaatetta kunnioittaen. Michelin valmistaa ja myy renkaita kaiken tyyppisiin ajoneuvoihin ja tarjoaa innovatiivisia 
liiketoiminnan tukipalveluita sekä digitaalisia sovelluksia matkailuun. Lisäksi Michelin julkaisee matkaoppaita, hotelli- ja 
ravintolaoppaita sekä kaupunki- ja tiekarttoja. Yhtymän pääkonttori sijaitsee Clermont-Ferrandissa Ranskassa ja sillä on 
paikallinen organisaatio 170 maassa; henkilöstön määrä on 112 300. Michelinillä on 68 tehdasta 17 maassa sekä 
tuotekehityksestä ja tutkimuksesta vastaava teknologiakeskus, jonka yksiköt sijaitsevat Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 
Aasiassa. (www.michelin.com, www.michelin.fi) 
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Michelin kampanjoi YK:n liikenneturvallisuusviikon tueksi 
 
Michelin järjestää YK:n Liikenneturvallisuusviikon tueksi pohjoismaisen 
liikenneturvallisuuskiertueen ja nettikeräyksen liikenneturvallisuusrahaston 
perustamista varten 
 
Michelin julkaisee sosiaalisilla mediakanavillaan kesän aikana kuvia, joiden tunnisteena ovat hashtagit 
”#savekidslives”, ”#safie” ja ”#michelinsuomi”. Jokaisesta näiden kuvien klikkauksesta Michelin lahjoittaa neljän 
kuukauden ajan kaksi euroa kansainväliselle rahastolle1, jonka tarkoituksena on rahoittaa nuorille suunnattua 
liikenneturvallisuuskasvatusta kehitysmaissa. Kampanja käynnistyy 6. toukokuuta ja jatkuu elokuun 2015 
loppuun saakka.  

– Maailmassa kuolee joka vuosi 1,3 miljoonaa ihmistä liikenneonnettomuuksissa ja ennusteen mukaan vuonna 
2020 liikennekuolemia on jo 1,9 miljoonaa. Lisäksi liikenteessä vammautuu vuosittain lähes 50 miljoonaa 
henkilöä. Michelin on sitoutunut edistämään liikenneturvallisuutta paitsi kehittämällä turvallisia renkaita, myös 
olemalla aktiivisesti osallisena erilaisissa liikenneturvallisuushankkeissa, sanoo Michelinin pohjoismainen 
tiedotuspäällikkö Carl Stenson.  

YK:n julistaessa vuonna 2011 ”Decade of Action for Road Safety 2011–2020” - liikenneturvallisuuskampanjansa 
Michelin liittyi aktiivisesti tukemaan sitä. Kampanjan ensisijaisena tarkoituksena on jarruttaa liikennekuolemien 
määrän kasvua ja viime kädessä saada niiden määrä laskemaan. Osana kampanjaa toteutetaan vuosittain 
maailmanlaajuinen Liikenneturvallisuusviikko, ”Global Road Safety Week”, jonka tämänvuotinen  ajankohta on 
4. – 10. toukokuuta. Liikenneturvallisuusviikon puitteissa eri puolilla maailmaa järjestetään tapahtumia ja 
toimintaa erityisesti lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Liikenneturvallisuusviikon 
tapahtumat on koottu sosiaaliseen mediaan aihetunnisteella  ”#savekidslives”. Teema on tärkeä ja kiireellinen, 
sillä liikenneonnettomuudet ovat kehitysmaissa nykyisin lasten ja nuorten yleisin kuolinsyy.   

Michelin käynnistää pohjoismaisen liikenneturvallisuuskampanjansa keskiviikkona 6. toukokuuta  
Tukholmassa tiedotustapahtumalla, jossa kerrotaan sen ohjelmasta sekä sosiaalisessa mediassa 
järjestettävästä rahankeräyksestä liikennekasvatusta varten kehitysmaissa. Kuudes toukokuuta annetaan myös 
lähtölaukaus Michelinin pohjoismaiselle liikenneturvallisuuskiertueelle, jolla levitetään tietoa YK:n Decade of 
Action for Road Safety 2011–2020 -hankkeesta sekä  rahankeräyksestä sosiaalisessa mediassa.  

Michelin on toteuttanut useita paikallisia liikenneturvallisuushankkeita Pohjoismaissa. Ruotsissa Michelin on 
ollut toteuttamassa Liikenneraittiuden päivää yhdessä sen järjestäjän MHF:n kanssa, Suomessa on edistetty 
koululaisten liikenneturvallisuutta EU:n ROSYPE-projektiin (Road Safety for Young People in Europe) liittyvillä 
kilpailuilla ja liikennekoulutuksella, pyöräilijöille on jaettu yli 10 000 heijastinliiviä Kööpenhaminassa, Oslossa ja 
Tukholmassa. Lisäksi Michelin on järjestänyt jo perinteisiä rengaspainekiertueita kaikissa Pohjoismaissa useina 
vuosina. Kiertueiden aikana Michelinin rengasasiantuntijat ovat jakaneet tietoa oikean rengaspaineen 
merkityksestä ajoturvallisuudelle ja polttoaineen kulutukselle sekä tarkastaneet ja säätäneet rengaspaineet 
tuhansista autoista.  
 
Lisätietoa YK:n liikenneturvallisuushankkeista: 
Global Road Safety Week:  
http://www.savekidslives2015.org/  
http://www.who.int/roadsafety/week/2015/en/  

Decade of Action for Road Safety 2011-2020: 
http://www.un.org/en/roadsafety/ 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/en/  
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1 Lisätietoja kansainvälisestä Liikenneturvallisuusrahastosta saa osoitteesta  
http://www.fiafoundation.org/our-work/road-safety-fund/un-decade-of-action 
 


