
Mirkan strategiana on jo vuosikym-
meniä ollut hankkia mahdollisimman 
suuri osa komponenteistaan ja raaka- 
aineistaan paikallisilta toimittajilta. 
Lyhyiden kuljetusten ja pienemmän 
hiilijalanjäljen lisäksi tämä strategia 
parantaa laatua ja toimitusvarmuutta.

Jos Mirka joutuu valitsemaan kahden  
eri toimittajan väliltä, jotka ovat teknises-
ti ja taloudellisesti jokseenkin tasaver-
taisia, yritys suosii yleensä toimittajaa, 
joka on maantieteellisesti lähempänä 
Mirkan tuotantolaitoksia Suomessa. 
Näin menettelemällä saavutetaan mo-
nia etuja:

•    lyhyet kuljetukset
•    pienempi hiilijalanjälki
•    ajansäästöt
•    täsmälliset toimitukset
•    parempi toimitusvarmuus
•    tiiviimmät suhteet toimittajiin
•    helpompi laadunseuranta.

Mirka on työskennellyt tämän periaat-
teen mukaisesti johdonmukaisesti jo 
vuosikymmenten ajan, mikä on joh-
tanut laajaan paikallisten toimittajien 
verkostoon. Yli puolet Mirkan käyttä-
mistä raaka-aineista ja 30 prosenttia 
komponenteista tulee joko Pohjan-
maalta tai muualta Suomesta. 
”Vaikka joitain komponentteja saattai-
si saada halvemmalla Aasiasta, on aina 
pidettävä mielessä kokonaiskustan-
nukset”, Mirkan operatiivinen johtaja 

Joachim Rännar selittää. ”Pidemmät 
kuljetukset lisäävät kustannuksia sekä 
ajan että rahan osalta, ja mahdolliset 
ongelmat on yleensä sitä helpompi 
ratkaista, mitä lähempänä toimittaja 
on. Lisäksi on suureksi eduksi, jos toi-
mittaja voi käydä tehtaallamme tutus-
tumassa Mirkaan ja tarpeisiimme.” 

Lyhyemmät kuljetukset ja vähemmän  
pakkausmateriaalia

Tämä työtapa koskee kaikkia Mirkan 
hankintoja hiomatuotteiden raaka-ai-
neista sähkötyökalujen komponent-
teihin. Kun Mirka aloitti sähkötyöka- 
lujen tuotannon vuosikymmen sitten, 
komponentteja hankittiin ensin pää-
osin Aasiasta, mutta myöhemmin va-
littiin suomalaiset toimittajat. 
”Asioiden hoitaminen on helpompaa, 
kun voi kommunikoida lähellä olevien 
ihmisten kanssa. Lisäksi kuljetuskus-
tannukset voivat nousta melko kor-
keiksi, jos ei saa täytettyä kokonaista 
konttia. Onneksi työkalujamme varten 
on ollut helppo löytää paikallisia kom-
ponenttitoimittajia. Ja jos emme löydä 
toimittajia Suomesta, seuraava askel 
on etsiä eurooppalaisia toimittajia. 
Mitä lähempänä tehtaitamme toimit-
tajat ovat, sen parempi”, Rännar sanoo.

Uudelleenkäytettävät pakkaukset

Mirkan toimittajastrategian ympäristö-
hyödyt eivät ole seurausta ainoastaan 

lyhyemmistä kuljetuksista, vaan myös 
pienemmästä määrästä pakkausma-
teriaalia. Mitä pidempi kuljetus on, sitä 
enemmän pakkausmateriaalia tavalli-
sesti tarvitaan. Paikallisten toimittajiensa 
kanssa Mirka on pystynyt kehittämään 
kiertäviä järjestelmiä, joissa hyödynne-
tään uudelleenkäytettäviä pakkauksia. 
”Pidän tätä sekä meidän että toimittaji-
emme kannalta win-win-tilanteena. He 
tietävät, että meillä on korkeat laatuvaa-
timukset, ja olemme pystyneet yhdessä 
parantamaan sekä laatua että prosesseja.”

Toimiva strategia vuonna 2020

Vuonna 2020 paikallinen hankintastra-
tegia osoittautui hyödyllisemmäksi 
kuin koskaan, sillä vuosi oli pandemian 
vuoksi levoton. Vuoden alussa Aasian 
toimitusketjuissa oli häiriöitä Kiinan sul-
kutilojen vuoksi. Myöhemmin kuljetus-
kapasiteetista oli pulaa Aasiassa. 
”Emme tietenkään olleet immuuneja 
näille ongelmille, sillä monet paikal-
liset toimittajamme ovat riippuvaisia 
Aasiasta tulevista raaka-aineista ja kom-
ponenteista. Olimme kuitenkin paljon 
paremmassa asemassa kuin olisimme 
olleet, jos olisimme hankkineet kaiken 
Aasiasta. Vuonna 2020 opimme, että 
riskien hajauttamiseksi on elintärkeää 
käyttää monia eri toimittajia”, Rännar 
toteaa.

Clean Partner
Pienempi hiilijalanjälki paikallisten hankintojen avulla



Ohjelma asettaa alan standardeja Euroopassa

Mirka on Euroopan hiomatuotteiden 
valmistajien liiton FEPA:n (Federation of 
European Producers of Abrasives) jäsen, 
joten sillä oli keskeinen rooli, kun Eu-
roopan vastuullisten hiomatuotteiden 
valmistajien SEAM-ohjelma (Sustainab-
le European Abrasives Manufacturers) 
perustettiin vuonna 2020. 

SEAM-ohjelman tavoitteena on tukea 
ja auttaa eurooppalaisia hiomatuottei-
den valmistajia niiden matkalla kohti 
kestävää kasvua ja vastuullisuuteen liit-
tyviä parannuksia etenkin tuotannossa 
ja jakelussa. Ohjelma jakautuu kolmeen 

vastuullisuuden peruspilariin: ympäris-
töön, työhön ja talouteen. Jotta valmis-
taja hyväksyttäisiin mukaan ohjelmaan, 
sen on täytettävä joukko kyseisiin pi-
lareihin liittyviä vähimmäisvaatimuk-
sia, jotka Mirka täytti vastuullisuussi-
toumustensa myötä luonnollisesti.
SEAM-ohjelman ajatuksena on asettaa 

eurooppalaiset vastuullisuusstandardit,  
jotka vievät toimialaa eteenpäin ja joi-
den avulla löytyy tasapaino ympäristö-
tehokkuuden, tuotannon suorituskyvyn  
ja työturvallisuuden välillä, sekä tuoda 
koko Euroopan hiomatuoteteollisuus 
yhteen ajamaan entistä vahvempaa 
kestävää kehitystä.

Dust-tree: puhdasta ilmaa Abranetilla Intiassa

”Meillä on vain yksi koti.” Mirka Intia us-
koo lujasti ympäristönsuojeluun. Se ha-
lusi vahvistaa Mirkan maailmanlaajuisia 
toimia edelleen ja otti toisen askeleen 
tarjoamalla ratkaisun, joka luo puhtaan 
ja terveellisen ympäristön.
Mirkan pölytön ratkaisu on herättänyt 
markkinoilla alusta lähtien paljon kiin-
nostusta. Yhdistelmä, johon kuuluu 
Abranet, Mirka DEROS sekä teollisuus-
pölynimuri, on asiakkaillemme ja kump-
paneillemme erinomainen diili. Vuonna 
2019 Mirka Intia osoitti, miten ratkai-
summe voi hyödyttää ympäristöä.
Se päätyi puuverstailta kerättyjen tieto-
jen perusteella lopputulokseen, että Mir-
kan pölytön ratkaisu kerää noin 2,3 kg 
pölyä kahdeksan tunnin työvuoron ai-
kana. Vertailun vuoksi laskettiin, että yh-
den temppeliviikunapuun kuukausittain 

keräämä pölymäärä on noin 2,3 
kg. Abranetin käyttö vastaa siis 
26 puun istuttamista.
Tämän seurauksena Mirka In-
tia ryhtyi yhteistyöhön Give Me 
Trees  järjestön kanssa ja käynnisti 
Dust Tree  kampanjan Delhissä 
– yhdessä maailman saastu-
neimmista kaupungeista. Kam-
panjan ajatuksena oli, että Mir-
ka Intia istuttaisi jokaista 500:aa 
myytyä Abranet-liuskaa kohden 
yhden temppeliviikunapuun valituille 
Delhin viheralueille. Näille istutuksille 
kutsuttiin myös kiinnostuneita asiakkaita 
tutustumaan tähän itseään ylläpitävään 
ekosysteemiin.
Istuttamisen jälkeen vastuun puista 
huolehtimisesta ottaa Give Me Trees  
järjestö, joka toimii yhteistyössä maan 

hallituksen kanssa. Kampanja herätti 
Intian asiakkaissa paljon kiinnostusta, 
ja siinä oli kaikki menestyksen ainekset. 
Valitettavasti koronaepidemian puh-
keaminen ja kaikki sitä seuranneet ra-
joitukset keskeyttivät kampanjan vuon-
na 2020.

Autokaluston uudistaminen Brasiliassa

Monissa maissa auto on välttämätön 
esimerkiksi asiakasvierailuja varten, eikä 
Brasilia ole poikkeus. Liikenteen pääs-
töillä on kuitenkin tunnetusti merkit-
täviä ympäristövaikutuksia. Siksi Mirka 
Brasilia päätti tehdä oman osuutensa ja 
ajoi strategiaa, jonka mukaan autokalus-
toa uudistettaessa painotettaisiin ympä-
ristöystävällisempiä vaihtoehtoja perin-

teisillä polttoaineilla toimiville autoille.
Tämä merkitsi siirtymistä dieselistä ja 
bensiinistä biopolttoaineisiin ja hybri-
diautoihin. Strategia on tuottanut tu-
losta, ja vuoden 2020 lopussa vain 16 
prosenttia Mirka Brasilian autokalus-
tosta koostui perinteisillä polttoaineil-
la käyvistä autoista (8 prosenttia ben-
siiniautoja, 8 prosenttia dieselautoja). 

Tällä hetkellä suurin osa kalustosta 
on biopolttoaineilla käyviä autoja (67 
prosenttia) ja noin viidennes hybridi-
autoja.
Tulevaisuudessa on tarkoitus tutkia mah-
dollisuuksia kehittää autokalustoa vie-
läkin ympäristöystävällisemmäksi sekä 
lisätä hybridi- ja sähköautojen määrää.


