
Mirka on jo muutaman vuoden ajan ke-
hittänyt hiomatuotteilleen täysin uutta 
tuotantomenetelmää. Tämä uraauurtava
menetelmä ei ainoastaan ole erittäin ener-
giatehokas, vaan se mahdollistaa myös 
tuotannon ilman vaarallisia kemikaaleja.

Mirka on koko historiansa ajan investoi-
nut paljon tutkimukseen ja kehitykseen 
ja keksinytkin useita vallankumoukselli-
sia ratkaisuja, joista kuuluisin esimerkki 
on pölytön hionta. Nyt Mirka on otta-
massa yrityksen historian suurinta tek-
nistä harppausta ottamalla käyttöön 
täysin uuden tuotantomenetelmän. 
Mirkan uusissa koneissa hiekanjyvät pa-
periin sitova liima kovetetaan suuriener-
gisellä kovetuksella sen sijaan, että liima 
kovetettaisiin lämmön avulla kuten van-
hoissa koneissa.
”Vanhoja koneita voisi verrata jättimäisiin 
paperikoneisiin, kun taas uudet koneet 
muistuttavat enemmän digitaalisia tulos-
timia. Vanhat koneet ovat satojen metrien 
pituisia, uudet vain 25-metrisiä”, kertoo 
tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell. 

Kaksi uutta konetta
Vanhojen koneiden valtavan koon syynä 
ovat niiden jättiläismäiset kuivaimet, jot-
ka käyttävät lämpöä hiekanjyvien sitomi-
seksi paperiin. On sanomattakin selvää, 
että tämä tuotantomenetelmä on varsin 
energiaintensiivinen, ja niinpä uudet ko-
neet käyttävätkin peräti 95 prosenttia vä-
hemmän energiaa kuin vanhat.
Mirka on kehittänyt uutta konetyyppiä jo 
kymmenen vuoden ajan ja on nykyään 
alan edelläkävijä. Tällä hetkellä käytössä 
on kaksi uudentyyppistä konetta, jot-
ka tuottavat hiomatuotteita asiakkaille. 
Vuonna 2021 uuden tuotantomenetel-
män arvioidaan edustavan huomattavaa 
osaa kaikkien Mirkan hiomatuotteiden 
myyntiarvosta.
”Vuosi 2020 oli tälle uudelle tuotanto-
menetelmälle jonkinlainen läpimurto”, 
Mats Sundell toteaa. 

Vähemmän kemikaaleja 
Merkittävästi vähentynyt energiankulu-
tus on vain yksi uuden tuotantomenetel-

män mukanaan tuomista eduista. Muita 
hyötyjä ovat vaarallisten kemikaalien 
määrän sekä tuotannossa syntyvän jät-
teen väheneminen.
”Perinteisesti hiomatuotteissa käytetty 
liimatyyppi edellyttää formaldehydin 
käyttöä. Vapaa formaldehydi on nykyisin 
luokiteltu mahdollisesti syöpää aiheut-
tavaksi, joten tämä muodostaa riskin 
sekä hiomatuotteiden tuotantoon että 
hiomatuotetta käyttävälle loppukäyt-
täjälle. Olemme erittäin tyytyväisiä, että 
olemme löytäneet tuotantomenetel-
män, jossa ei tarvita lainkaan formaldehy-
diä ja joka mahdollistaa loppuasiakkaalle 
entistäkin terveellisemmän työympäris-
tön”, Sundell sanoo.   

Vähemmän jätettä 
Uusilla koneilla jokainen tuotantovaihe 
on tarkempi. Tämän ansiosta myös jätet-
tä syntyy vähemmän.
”Nyt voimme esimerkiksi tulostaa hie-
kanjyvät vain tarvittaville alueille, ei vält-
tämättä koko paperille. Uudentyyppinen 
liima ei sitä paitsi vanhene yhtä nopeasti 
kuin vanha, joten liimajätettäkin syntyy 
vähemmän.”
Mats Sundellin tulevaisuudenvisiossa Mir-
ka tulostaa hiomatuotteille myös tietoja, 
joiden avulla asiakkaat voivat automatisoi-
da ja virtaviivaistaa tuotantoprosessejaan.
”Ennustan, että kymmenen vuoden ku-
luttua kaikki Mirkan hiomatuotteet val-
mistetaan tällä uudella teknologialla.”

Clean Production
Uusi vallankumouksellinen teknologia säästää 95 % tuotantoenergiassa 





Onnistunut laatukampanja vähensi tehdasjätettä huomattavasti

Mirka käynnisti vuonna 2020 kam-
panjan, joka tähtäsi laadun ja tuot-
tavuuden parantamiseen pääasiassa 
tuotannossa syntyvää jätettä vähen-
tämällä. Tavoitteet ylittyivät, joten 
kampanjaa voidaan luonnehtia me-
nestykseksi.
 
Kampanja julkaistiin henkilöstölle alku- 
vuodesta 2020. Tarkempaan tarkasteluun 
valittiin kaksi Mirkan suurinta tuotetta 
pinnoitetuista hiomatuotteista – Gold 
80 ja Gold 320. Tavoitteena oli selvittää, 
missä tuotannon vaiheissa tarpeeton-
ta jätettä syntyy, ja muuttaa työtapaa 
työntekijöiden tietoisuutta lisäämällä.
Kampanjalle asetettiin myös konkreet-
tisia tavoitteita. Toimenpiteiden halut-
tiin johtavan 250 000 euron säästöihin 
molemmissa Gold-tuotteissa sekä mil-
joonan euron säästöihin kaikissa Mir-
kan tuotteissa. 

Tavoitteet ylittyivät
Vuoden lopussa kävi selväksi, että 
kampanja oli menestys, sillä tavoitteet 
olivat ylittyneet. Tarkasti tutkittujen 
Gold-tuotteiden osalta kokonaissäästöt 
olivat 281 000 euroa, ja kun parannet-
tuja työtapoja alettiin ottaa käyttöön 
myös muissa tuotteissa, kaikkien Mir-
kan tuotteiden kokonaissäästöt olivat 
1,1 miljoonaa euroa. 
Kampanjaa johtanut tuotantoyksikön 
johtaja Joakim Hinders on tuloksiin erit-
täin tyytyväinen:
”Tietysti on mukavaa, että onnistuim-
me ylittämään tavoitteet. Säästöt ovat 
selvästi seurausta kampanjastamme ja 
henkilöstön tietoisuuden lisääntymi-
sestä, sillä teknisessä mielessä proses-
sit pysyivät vuonna 2020 suurelta osin 
muuttumattomina. Toinen tekijä, joka 
edisti tavoitteiden saavuttamista, oli ti-
lausten vähimmäismäärän muutos ko-
neissamme.”

Käytännönläheiset toimenpiteet
Miten nämä vaikuttavat tulokset sitten 
saavutettiin? Toteutetut toimenpiteet 

olivat hyvin käytännönläheisiä.
”Tutkimme kaikki tuotantovaiheet 
erittäin huolellisesti. Näimme myös 
paljon vaivaa selittääksemme työnte-
kijöille, miksi teemme näin ja miten he 
voisivat parantaa omaa työtapaansa. 
Haluamme työntekijöiden ymmär-
tävän, miten heidän omat tekonsa 
vaikuttavat Mirkan tulokseen”, Joakim 
Hinders selittää.

Huomio jätteisiin
Työntekijöitä kannustettiin kiinnittämään 
erityistä huomiota jätteisiin ja raportoi-
maan kaikista tilanteista, joissa jätettä 
syntyi. Kävi nopeasti ilmi, että suurin 
osa jätteestä syntyi tuotantoprosessin 
lopussa. Joillakin tuotantolinjoilla työn-
tekijöillä oli tapana leikata jokaisen rul-
lan alusta jopa kymmenen metriä siltä 
varalta, että materiaali ei olisi riittävän 
hyvälaatuista. Tätä materiaalia ei kuiten-
kaan käytetä seuraavassa tuotantovai-
heessa, mikä tarkoitti sitä, että valtavia 
määriä täysin hyviä hiomatuotteita hei-
tettiin pois. 
”Tämä ei ollut varsinaisesti kenenkään 
vika, emme vain olleet aiemmin kiin-
nittäneet näihin asioihin tarpeeksi 
huomiota. Olemme viime vuosina kes-
kittyneet vahvasti tuotannon turvalli-

suuteen, ja voi olla, että tuottavuus- ja 
laatukysymykset eivät ole saaneet an-
saitsemaansa huomiota”, Joakim Hin-
ders toteaa.  

Jatkuvaa parantamista
Tulevaisuudessa tuottavuus- ja laatu-
kysymykset pysyvät kuitenkin asialis-
tan kärjessä, sillä tavoitteena on jatkaa 
kampanjan käynnistämää työtä ja saa-
vuttaa jatkuvaa parannusta. Vuodelle 
2021 tarkempaan tarkasteluun on valit-
tu uusi tuote. Lisäksi Mirka aikoo tutkia, 
miten tuotannossa voidaan minimoida 
paperijätteen lisäksi myös hiekka- ja lii-
majätteet.
”Tavoitteemme on, että lopulta kaikki 
työntekijät työskentelevät automaatti-
sesti tavalla, joka ehkäisee jätteen syn-
tymistä. Tämä vaatii koulutusta, jotta 
uusista työskentelytavoista tulee lopul-
ta tapa.”












