
Vahva suhde perustuu luottamukseen  
ja molemminpuoliseen hyötyyn

Pidämme itseämme toimittajiemme, 
asiakkaidemme ja työntekijöidem-
me kumppanina. Puhdas kumppani 
tarkoittaa luottamukseen ja molem-
minpuoliseen hyötyyn perustuvien 
vahvojen suhteiden kehittämistä. Se 
tarkoittaa myös rehellisyyden, loukkaa-
mattomuuden ja yhteistyön edistämis-
tä kaksisuuntaisen viestinnän avulla.

Asiakaskumppanuudet

Olemme asiakkaillemme sekä toimit-

taja että kumppani. Toimitamme heille 
tuotteita, palveluja ja ratkaisuja ja 
saamme heiltä palautetta ja mahdolli-
suuden jatkaa liiketoimintaamme.

Toimittajakumppanuudet

Uskomme pitkäaikaisten, rehellisten 
kumppanuuksien kehittämiseen täs-
mällisten, luotettavien ja turvallisten 
toimittajien kanssa. Tavoitteemme on 
vähentää sekä oman että toimittaji-
emme liiketoiminnan riskejä.

Kestävä ja aito yhteistyö sidosryhmi-
emme kanssa perustuu jatkuvaan ja 
aktiiviseen vuoropuheluun kaikkien 
kumppanien kanssa. Sen avulla 
pystymme reagoimaan nopeasti ja 
tehokkaasti asiakkaidemme uusiin 
tarpeisiin.
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Mirkan lasihiontaratkaisut – Parempia ympäristölle  
samalla, kun ne säästävät aikaa ja rahaa

Vuonna 2018 Mirka France järjesti kou-
lutuksen Mont Blancin tiimille vuoren 
huipulla 3 842 metrin korkeudessa. 
Mirka toimitti tehokkaan, kestävän ja ta-
loudellisen huoltoratkaisun; naarmuun-
tuneiden lasipaneelien vaihtaminen 
olisi edellyttänyt helikopterikuljetusta, 
joten vaihtamisen sijaan tiimi hioisi ja 
kiillottaisi lasipaneelit paikan päällä. 

Tavoite oli hioa ”Askeleen tyhjyyteen” 
eli Aiguille du Midi -lasisillan lasit. Se 
on 8 mm:n paksuista suojalasia. Lasien 
vaihtaminen on erittäin monimutkais-
ta, joten Compagnie du Mont Blanc 
suosi lasin hiomista ja kiillottamista, 
kun turistiliikenteen aiheuttamat naar-
mut piti poistaa. Hanke oli haastava. 
Mirka Francen myyntimies Christophe 
Pichon ja teknikko Nicolas Vermorel 
kertovat siitä meille.

”3 842 metrin korkeudessa on vaikeaa 
nähdä. Happea on vähän, korkeus-
taudin vaara on todellinen ja lasin 
kylmyys teki tehtävästä vaikean.”

Lopputulos oli kuitenkin upea. Asiakas 
oli iloinen, koska hänen ei tarvinnut 
kuljettaa uusia laseja huipulle. Myös 
aikaa ja rahaa säästyi merkittäviä 
määriä, sillä helikopterin vuokra on 12 
000 €/tunti.

Sekä Christophe Pichon että Nicolas 
Vermorel ovat samaa mieltä siitä, että 
kokemus oli ainutlaatuinen.
”Ylhäällä oli taianomaista!”
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Mirka Belgium (MBL)

Mirka Belgiumilla on aurinkopanee-
lit katolla, ja siellä ollaan sitouduttu 
vahvasti lajitteluun ja kierrätettävissä 
olevan jätteen (kuten pahvi, kutiste-
muovi ja lavankiinnitysnauhat) laajaan 
kierrättämiseen. He ovat löytäneet 
myös tapoja vähentää sähkönkulutusta 
esimerkiksi asentamalla LED-valaistuk-
sen ja uuden sukupolven akkulaturit 
varastoon.  

 
Laitosjohtaja Richard Tattum selittää: 
”Alensimme sähkönkulutusta asen-
tamalla vastikään LED-valaistuksen ja 
vähensimme rakennuksen talvilämmi-
tyksen kaasunkulutusta ja asentamalla 
uuden lämmönsäätöjärjestelmän. 
Pyrimme myös minimoimaan tilauksis-
sa käytetyn pakkausmateriaalin määrää 
’vähennä, käytä uudelleen, kierrätä’ 
-ajattelun mukaisesti. 

Vuonna 2018 käynnistimme varas-
tossa paperittoman noudon, mikä 
säästää valtavasti paperia. Otimme 
myös käyttöön uudenlaisia laatikoita, 
pehmustekasseja ja paperiteippiä 
pienille tilauksille, jotta pakkaustem-
me uudelleenkäyttö tai kierrätys käy 
vaivatta myös asiakkailtamme.”

”Kestävä kehitys on juurtunut osaksi liiketoimintaamme”

Kestävä kehitys globaalisti Mirkan ytimessä

Me Mirkassa pyrimme olemaan 
yhä energiatehokkaampia kaikissa 
prosesseissa käyttämällä uusiutuvam-
pia energiavaroja. Toimimme näin 
taistellaksemme ilmastonmuutosta 
vastaan ja pienentääksemme ympäris-
töjalanjälkeämme. Kestävä kehitys on 
osa ”The Mirka Way” -ajattelua, ja se 
on mukana kaikilla liiketoiminta-alueil-
lamme ja tytäryhtiöissämme.
 Kaksi vuotta sitten kolme Mirkan ty-

täryhtiötä käytti uusiutuvista lähteistä 
saatua sähköä – nyt niitä on kuusi, ja 
yksi niistä on Mirka USA.

”Me Mirka UK:ssa uskomme, että 
saamme aikaan myönteistä muutos-
ta suurtekojen lisäksi myös pienillä 
muutoksilla, kuten vaihtamalla kaikki 
toimistolamppujemme tai lansee-
raamalla työmatkapyöräilyohjelman. 
Kestävä kehitys on juurtunut osaksi lii-

ketoimintaamme”, selittää Mirka UK:n 
markkinointijohtaja Jennifer Marshall. 

Toisen esimerkin selkeästä sitoutu-

misestamme tarjoaa Mirka Brazil, 
joka käyttää yritysautoissa biopolt-
toainetta. Olemme keränneet tähän 
muita hienoja esimerkkejä siitä, miten 
Mirkan tytäryhtiöt eri puolilla maail-
maa tekevät oman osansa paremman 
energiatehokkuuden hyväksi. 
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Cafro MCF (Italia)

Cafrolla on hallin nro 3 katolla noin 
20 kW:n edestä aurinkopaneeleja. Ne 
kattavat noin 4 % Cafron sähköenergia-
tarpeesta. Cafro ei käytä tätä energiaa 
suoraan itse, vaan se ohjataan sähkö-
verkkoon, kertoo Cafron QHSE-johtaja 
Federica Bonifacio.
Aurinkopaneelit peittävät nyt kattopin-
nasta alle 10 %, joten jatkossa on mah-
dollista investoida ja asentaa 200 kW 
edestä aurinkopaneeleja ja täyttää niillä 
koko katto. Silloin paneelit kattaisivat lä-
hes 50 % Cafron sähköenergiatarpeesta 

omassa käytössä sähköverkkoon 
ohjaamisen sijaan.

Kestävä kehitys on Cafrossa tärkeä 
asia, ja johto on vähentänyt fossiilis-
ten polttoaineiden käyttöä ottamalla 
tärkeitä askelia. Esimerkiksi
- 2 vuotta sitten Cafro vaihtoi sähkö-
energiansa toimittajan yhtiöön, joka 
käyttää pääosin uusiutuvia lähteitä.
- Vuodesta 2018 lähtien työntekijät 
ovat käyttäneet liikematkoilla  
sähköautoa. 

Parkkipaikalle pystytettiin latausase-
ma, jossa on tilaa toisellekin sähkö-
autolle. Yritys vuokraa tarvittaessa 
käyttöönsä hybridiauton tavanomai-
sen dieselauton sijaan. 
- Kaikki kunnallisjäte (ruokajätteet, 
muovi, lasi ja tuotantoon liittymättö-
mät paperipakkaukset) kerätään nyt 
sataprosenttisesti kierrätykseen.

Mirka Mexicana (MMX)

Mirka Mexicanassa kestävä kehitys 
merkitsee olemassa olevien resurssien 
optimaalista käyttöä. 
”Tiedostamme jättävämme jäljen ja 
vaikutuksen ympäristöön pelkästään 
tekemällä työtämme. Noudatamme 
kestävän kehityksen ohjelmaa, mutta 
pyrimme suojelemaan ekosystee-
miämme myös muilla keinoin”, selittää 
Mirka Mexicana S.A. de C.V:n toimin-
nanjohtaja Maribel González. 

Meksikon-toimistossa kierrätys ja 
jätteen lajittelu ovat erittäin tärkeitä 
asioita. 
”Me olemme paperiton toimisto. 
Vuodesta 2013 olemme vähentäneet 
paperin käyttöä priorisoimalla digitaa-
lisia dokumentointitapoja.” 
Kestävä kehitys on läsnä myös kentällä. 
”Tuemme työntekijöitämme autojen 
huollossa, koska hyväkuntoisten auto-
jen päästöt ovat pienempiä.”

”Noudatamme kestävän kehityksen ohjelmaa, mutta pyrimme  
suojelemaan ekosysteemiämme myös muilla keinoin” 
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