
Pitkän aikavälin kestävä kehitys on aina 
ollut tärkeä ja luonnollinen osa Mirkan 
liiketoimintaa. Se on olennainen osa 
Mirkan visiota: haluamme, että asiak-
kaat ja sidosryhmät näkevät meidät kai-
kista vastuullisimpana yrityksenä. Tämä 
visio vastuullisuudesta käy ilmi puhtais-
ta sitoumuksistamme. Pyrimme siis to-
teuttamaan kaikki toimintamme ja tuo-
tantomme vaiheet mahdollisimman 
vähäisin ympäristövaikutuksin sekä var-
mistamaan, että tuotteidemme käyttö 
parantaa loppukäyttäjien ergonomiaa ja 
edistää terveellisempää työympäristöä. 

Ympäristön osalta tavoitteenamme on 
kehittää ympäristöystävällisiä tuotanto- 
prosesseja ja käyttää vastuullisia raaka- 
aineita. Hyvä esimerkki jälkimmäisistä 
ovat vesipohjaiset kiillotusaineemme, 
jotka ovat käyttäjille ja ympäristölle pa-
rempia kuin liuotinpohjaiset yhdisteet.

Käytäntömme on hankkia raaka-aineita, 
komponentteja ja palveluita paikallises-
ti aina kun mahdollista, ja kaikki toimit-
tajamme tarkastetaan ja hyväksytään 
erittäin huolellisesti. Olemme vain niin 
vastuullisia kuin koko verkostomme on.

Mirkan tehtaat Suomessa sijaitsevat 
maaseudulla, ja panostamme edelleen 
voimakkaasti maailmanluokan toimitiloi- 
himme. Sen lisäksi, että olemme ylpeitä 
osaamisestamme ja teknologiastamme,  

olemme ylpeitä siitä, että voimme antaa 
sekä suoraan että välillisesti merkittä-
vän panoksen maaseudun pysymiseen  
elinvoimaisena ja menestyvänä.

Asiakkaillemme tärkeimpiä ovat tieten-
kin pölyttömät hiontaratkaisumme ja 
ergonomiset työkalumme. Tässä onkin 
yksi vastuullisuuden avainasioista: hyö-
tyjen ulottaminen aina ratkaisujemme 
käyttäjille asti, jotta he voivat työsken-
nellä turvallisemmin, tehokkaammin ja 
vähemmän resursseja kuluttavasti.

Terveys ja ergonomia koskevat luon-
nollisesti myös työntekijöitämme täällä 
Mirkalla. Viime vuosina olemme pa-
nostaneet merkittävästi työterveyden 
ja turvallisuuden kehittämiseen ja er- 
gonomiaan esimerkiksi Power Tools  
kokoonpanoasemien jatkuvalla paran-
tamisella. Nollan työtapaturman tavoit-
teemme on jo vuosien ajan johtanut 
siihen, että työturvallisuus ja työhyvin-
vointi ovat parantuneet yrityksessämme 
jatkuvasti kohti maailmanluokan tasoa. 

Elämme kestävän kehityksen kannalta  
jännittävää aikaa. Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelma on todella suun-
niteltu tukemaan voimakasta vihreää 
muutosta, ja paljon investointeja tullaan  
suuntamaan vieläkin suurempien ja 
nopeampien kehitysaskelten mahdol- 
listamiseen. Mirka on perustajajäsenenä 

mukana Euroopan vastuullisten hioma-
tuotteiden valmistajien SEAM-ohjel-
massa (Sustainable European Abrasives 
Manufacturers), joka kokoaa koko Eu-
roopan hiomatuoteteollisuuden yhteen 
tavoittelemaan entistäkin vahvempaa 
kestävää kehitystä.

Juuri nyt koko maailma kamppailee 
koronaviruspandemian kourissa. His-
toriallisesti on valitettavasti ollut ta-
pana jättää vastuullisuus vähemmälle 
huomiolle taloudellisten vaikeuksien ja 
kriisien aikaan, mutta tällä kertaa tilan-
ne on mielestäni erilainen. Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma sekä vihreä 
ja digitaalinen siirtymä tulevat olemaan 
olennaisia osia Euroopan elvytysohjel-
missa. Toivon, että niiden toteuttami-
seen löytyy edelleen vahvaa tahtoa ja 
kykyä, sillä ympäristö on pahemmassa 
kriisissä kuin koskaan.

Tarkempaa tietoa mainituista aiheista 
ynnä muusta löytyy tästä vastuullisuusra-
portista. Meistä tuntuu kaiken kaikkiaan, 
että noudatamme visiotamme olla alam-
me vastuullisin yritys. Olemme ylpeitä 
saavutuksistamme, mutta suhtaudum-
me samalla nöyrästi tulevaisuuden 
haasteisiin, jotka koskevat entistä vastuul-
lisemman maailman luomista. Olemme 
sitoutuneet tekemään osamme!
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