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Michelinin historia ei 
ole vain renkaita. Ju-
nien, lentokoneiden ja 
muiden kulkuvälinei-
den lisäksi myös kuu-
luisa Michelin Opas on 
kuulunut ranskalaisfir-
man repertuaariin.

Heti sisäaulassa paljas-
tuu kuinka monipuoli-
nen yritys on kyseessä. 
Valkoinen juna on kuor-
ma-auton ja veturin yh-
distelmä – kutsumani-
meltään Micheline. Nimi 
on vieläkin yleiskäytössä 
tarkoittaen lähiöjunaa tai 
raitotievaunua. I maail-
mansodan aikainen len-
tokone on Breguet 14, 
jollaisia oli Suomenkin il-
mavoimissa sotien väli-
senä aikana.

ã  Näin toimi reaaliaikainen reittiohjeistus ennen netti-aikaa. Soitta-
malla Michelin reittikeskukseen sai tuoreet ohjeet ja neuvot matkalle. 
Palvelu oli käytössä 1950-luvulla.

n Jussi Knaapi

ã Näitä raskastekoisia paikalli-
sesta laavakivestä tehtyjä opas-
tauluja Michelin valmisti aina 
1960-luvulle saakka. Valmistus 
lopetettiin, koska autoihin tuli lii-
kaa vaurioita törmäyksissä, ja 
siirryttiin keveämpiin materiaalei-
hin. Paljon vanhoja kylttejä on 
edelleenkin käytössä etenkin pik-
ku kylissä, vaikka hallitus päätti-
kin korvata ne moderneilla pelti-
viritelmillä.

ã  Kuuluisa Michelin Opas ja-
kaantuu vihreään kartta ym. 
osioon (nykyään web-palvelu-
na) sekä punaiseen ravintola- ja 
hotelliosioon, josta voi tarkistaa 
onko suunniteltu ruokapaikka 
yhden vaiko peräti kolmen Mi-
chelin tähden tasoinen.

Renkaista  
matka oppaisiin

Michelin historiaa

André ja Edouard Michelinillä oli 
haave, että lentämisestä tulisi suo-
rastaan jokamiehen harrastus, ku-
ten autoilustakin. Veljekset olivat 
jopa perustamassa Ranskan Ilmai-
luliittoa jo vuonna 1895. Michelin 
museon aulan katossa leijuva Bre-
guet 14 vuodelta 1917 oli aikan-
sa kehittyneimpiä konetyyppejä. 
Suunnittelijansa Louis Breguetin 
mukaan nimetty kone voitti Rans-
kan armeijan suunnittelukilpailun 
sekä tiedustelu- että pommikoneille.

Sotilastyyppien valmistus lähellä 
Saksan rajaa Douaissa oli lähtökuo-
pissa, kun tehdas piti evakuoida lä-
hestyvän vihollisen alta. Oli löydet-
tävä uusi paikka ja saatava valmistus 
nopeasti käyntiin. Tässä vaiheessa 
tulivat veljekset Michelin hätiin, teh-
das siirrettiin Clermont-Ferrandiin 
ja valmistui jatkui. Kaikkiaan ko-
neita valmistettiin Michelinin tuke-
mana lähes 2 000. Niillä oli erittäin 
suuri merkitys Ranskan sotaponnis-
teluissa.

Koneita testattiin läheisellä Aulna-
tin kentällä, jonne Michelin rakensi 
maailman ensimmäisen betonisen 
kiitoradan vuonna 1916. Lentoko-
neiden valmistus jatkui lisenssisopi-
muksen turvin aina 1920-luvun lo-
puille saakka. Sisääntulohallin ka-
tossa riippuva kone on entisöity. Sillä 
lennettiin mm. Ranskan postilaitos-
ta kuvaavassa filmissä 1980-luvulla. 
Konetyyppi oli käytössä myös Suo-
men ilmavoimissa vuosina 1919–
1927.

Myös rautateille
Kun autot ja lentokoneet olivat jo 
vauhdissa, suuntautui veljesten 
mielenkiinto myös rautateille. Osa-
syynä oli se fakta, että raideliikenne 
vaikutti kovin hitaalta ja vanhanai-
kaiselta. Andren ensimmäinen ju-
nakyyti Bordeauxiin vuonna 1929 
vauhditti päätöksentekoa, niin epä-
mukavalta se tuntui ilmakumiren-
kaiden mukavuuteen tottuneelle.

Rautatieyhtiöt eivät innostuneet 
yhteistyötarjouksesta, joten Miche-
lin kehitti täysin omanlaisensa au-
to-junan kutsumanimeltään Miche-
line. Yksi rautatieyhtiöiden peruste-
luista oli esimerkiksi junien korkea 
paino, jota kumipyörät eivät kestäisi. 
Michelinin ratkaisu oli rakentaa ko-

konaan uusi junatyyppi. Ensimmäi-
set prototyypit rakennettiin Renaut 
kuorma-auton ja alumiinisen mat-
kustajavaunun ympärille.

Michelinen ensimatka Pariisis-
ta Deauvilleen tapahtui vain kaksi 
vuotta ensimmäisen idean jälkeen 
vuonna 1931. Neitsytmatkan koh-
teeksi valittiin Normandian ranni-
kolla sijaitseva Deuville, koska And-
re Michelinillä oli kesähuvila siellä. 
200 kilometrin matkaan kului vain 
kaksi tuntia, paljon vähemmän ver-
rattuna tavanomaisiin juniin.

Auto-juna oli teknologinen me-
nestys. Se oli nopeampi, hiljaisempi, 
ja mukavampi kuin tavallinen juna. 
Lisäksi jarrutusmatka lyheni. Mi-
cheline tyyppi 23 valittiin jopa edus-
tamaan Ranskaa New Yorkin maail-
mannäyttelyyn 1939. 

Sodan jälkeen kumipyöräiset ju-
nat katosivat rautateiltä, mutta tek-

niikkaa hyödynnettiin metroissa. 
Syynä muutokseen lienee ollut ku-
mipyörien suurempi energian ku-
lutus, mahdolliset rengasvauriot ja 
ilmeisesti myös kustannukset. Ke-
vytrakenteinen Micheline oli kulje-
tuskapasiteettiinsa nähden kalliimpi 
rakentaa verrattuna muuten hieman 
alkeellisiin juniin. Auto-junia teh-
tiin kuitenkin noin 130 kappaletta. 
Valmistuksen loppumiseen vaikutti 
myös se, että tehdas tuhoutui sodan 
ajan pommituksissa.

Michelinin toiminta yrityksenä 
oli hyvin edistyksellistä. Kun yritys I 
maailmansodan jälkeen kasvoi voi-
makkaasti, tarvittiin uutta työvoi-
maa maaseudulta. Väestä pidettiin 
huolta kaikin tavoin, tietty sosiaali-
nen oikeudenmukaisuus kuului ku-
vioon. Yritys rakensi sairaalat, kou-
lut, osuuskunta-malliset kaupat yn-
nä muut alkuun vain työntekijöille 
– ajan mittaan koko seutukunnan-
kin iloksi. 

Työntekijöiden asumiseen kehi-
tettiin oma ”rintamamies”-tyyppi-
nen neljän perheen mallitalo, jonka 
rakennuskustannukset saatiin teol-
lisen ajattelun kautta puristettua 
alas. Taloihin kuului mm. sisäves-
sa ja kylpyamme aikana (1920-lu-
vulla), jolloin se todellakaan ei ollut 
vielä yleistä.

Michelin Opas
Kun autokanta alkoi yleistyä, huo-
masivat Michelinin veljekset, että 
liikkuminen pitkin ja poikin Rans-
kaa ei ollutkaan niin helppoa. Pai-
kasta toiseen kulkeminen vaati to-
della huolellista suunnittelua, kos-
ka karttoja saati tieviittoja ei yleises-
ti ollut. 

Andre Michelin kehitti ensim-
mäisen Punaisen Opaskirjan jo 
vuonna 1900. Ensimmäinen painos 
oli 35 000 ja sitä jaettiin ilmaisek-
si. Autojahan Ranskassa oli tuohon 
aikaan alle 3 000. Opas oli nykyko-
koa pienempi, kätevä pitää mukana 
liikkuessa ja siinä oli koottuna auto-
matkailijan tärkeimmät tiedot, kar-
tat, huoltopisteet, ruokailumahdol-
lisuudet ja vastaavat. Hakemisto oli 
paikkakuntakohtainen, joten kaikki 
tarvittava löytyi helposti. Jo alkuvai-
heessa käytettiin myös symboleja, 
joten opaskirja oli ymmärrettävissä 
Ranskaa taitamattomillekin.

Opasta jaettiin ilmaiseksi pitkälle 
1920-luvulle saakka, kunnes André 
kerran huomasi, että opasta käytet-
tiin jossain rengaskorjaamossa työ-
pöydän tukemiseen epätasaisella 
lattialla. Siihen loppui ilmaisjako. 
Minkä ilmaiseksi saa, sitä ei arvos-
teta, oli johtopäätöksenä jo tuolloin.

Vuonna 1926 oppaaseen alettiin 
lisätä arvioita ravintoloiden ja ho-
tellien laadusta. Michelin-tähtien 
legenda alkoi. Noihin aikoihin pes-
tattiin myös ensimmäiset tarkastajat 
antamaan myöhemmin himotuiksi 

tulevia Michelin-tähtiä. Niitä on ja-
ossa edelleenkin vain kolme, joten jo 
ensimmäisen eteen on tehtävä lujas-
ti töitä.

Michelin tarkastajat liikkuvat 
edelleenkin täysin tuntemattomina 
ja maksavat ateriansa itse, joten pis-
teitä ei pysty kalastelemaan isolla-
kaan rahalla. Lehtihaastatteluja ei saa 
antaa, kyse on todellisesta agentti-
meiningistä. Vuosittainen uuden Mi-
chelin Oppaan julkistus on Ranskas-
sa Oscar-gaalaan verrattava tilaisuus.

Kuten kaikki standardit, myös Mi-
chelin Opas saa jatkuvasti kritiikkiä 
puolueellisuudesta. Kannattaa vie-

lä mainita, että Oppaan luokittelu 
ei tähtää ainoastaan huippu gour-
mee-pisteiden jakoon, vaan sisältää 
paljon muutakin. Nykyään punai-
sen ravintola-oppaan rinnalla on 
myös vihreä opas (1926 alkaen), joka 
keskittyy matkailuun. Vihreän mat-
kailuoppaan yhteydessä toimi reit-
tisuunnitelma-palvelu, johon mat-
kailija saattoi soittaa ja saada kaikki 
asiaankuuluvat ohjeet ja palvelut. Se 
oli itse asiassa täyden palvelun mat-
katoimisto,  joka alkoi jo 1908. Ny-
kyäänkin samantyyppinen palvelu 
on saatavissa Via Michelin web-pal-
velun kautta.  n

ã   Moottorijuna terminä kuvaa hyvin Michelinin ideaa, jossa kyse 
oli lähinnä linja-autosta varustettuna raideliikenteeseen soveltuvalla 
renkaan ja tukivanteen yhdistelmällä. Meno vuonna 1929 on täytynyt 
olla kuin tämän päivän luotijunassa. Lähijunaa kutsutaan Ranskassa 
muuten vieläkin nimellä Micheline.
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