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Tuotteidemme ympäristöjalanjäljen pienentäminen 

Etsimme ennakoivia keinoja, joilla 
voimme pienentää tuotteidemme 
ympäristöjalanjälkeä. Emme käytä 
SVHC-luettelon (Substances of Very 
High Concern) kemikaaleja ja toimin-
tamme on täysin REACH-asetuksen 
(kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus) mukaista.

Kestävä innovointi

Pidämme kestävää innovointia sekä 
järkevänä että kannattavana. Seuraa-
vassa muutamia esimerkkejä saavu-
tuksistamme: - uusien matalaenergia- 

tekniikkojen kehittäminen – tämä 
vähentää pinnoitettujen hiomatuot-
teidemme valmistamiseen tarvittavan 
energian määrää.
- vaihtaminen raskasmetallittomaan 
väriaineeseen – tämä vähentää raskas-
metallien määrää tuotteissamme.
- parannukset jätehartsin käsittelyyn 
– tämä varmistaa henkilöstömme työ-
suojelun ja pienentää hävittämiseen 
liittyviä vaaroja.
- uuden katalyysitekniikan innovointi 
– tämä tehostaa lämpötuotantolinjo-
jemme toimintaa ja vähentää tuottei-
demme valmistusenergian kulutusta.
- tehokkaampien kuljetusreittien 

suunnittelu – tämä pienentää hiilija-
lanjälkeämme.

Jotta säilytämme asemamme alan 
edelläkävijänä ja pystymme jatkos-
sakin tarjoamaan asiakkaillemme 
innovatiivisia ja laadukkaita hion-
tatuotteita, tuotekehitys on tärkeä 
osa toimintaamme. Tuotekehityksen 
tavoite on luoda kattavia ratkaisuja, 
jotka ratkaisevat asiakkaan jokapäi-
väiset haasteet ja lisäksi vastaavat 
myös työsuojelun ja työympäristön 
huolenaiheisiin.



 Mirkan sähkötyökalut ovat olleet ympäris-
tönsuojelulakien ja -määräysten vaatimus-
tenmukaisuuden etulinjassa jo vuosien 
ajan, mutta tilanne kiihtyi vuonna 2016, kun 
sähkötyökaluyksikköön perustettiin erilli-
nen vaatimustenmukaisuuteen keskittyvä 
tiimi. Tiimin tärkein tavoite on varmistaa, 
että Mirkan sähkötyökalujen ympäristövai-
kutus on mahdollisimman pieni.

On myös jatkuvasti selvempää, että asiak-
kaiden ympäristötietoisuus on lisäänty-
nyt, sillä yritykseltä pyydetään jatkuvasti 
tiheämmin vaatimustenmukaisuustodis-
tuksia ja asiakirjoja.  

”Esimerkiksi Saksan markkinoilla on keski-
tytty monien vuosien ajan kierrätykseen, 
ja sieltä tulee usein kyselyjä Mirka-hioma-
koneiden kierrätettävyydestä”, selittää 
vaatimustenmukaisuuspäällikkö Annika 
Stenmark.

Aina kun tuotteesta paljastuu epäilys, että se ei 
olekaan vaatimusten mukainen, kyseinen tuote 
lähetetään testattavaksi ulkopuoliseen riippu-
mattomaan laboratorioon. Lisäksi tuotannossa 
käytettyjä komponentteja, niiden toimitusket-
jua ja muita osa-alueita auditoidaan jatkuvas-
ti sisäisesti, jotta mikään elektroniikkaosa ei 
varmasti sisällä konfliktialueiden mineraaleja.

Viisi EU-direktiiviä ohjaa työkalujen  
kehitystä ja valmistusta:

• vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen 
(RoHS)
• konedirektiivi (MD)
• radiolaitedirektiivi (RED)
• kemikaalien rekisteröinti, arviointi
ja lupamenettely (REACH)
• sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE).

Näiden lisäksi tuotteisiin liittyy tuotekohtaisia 
standardeja. Vaatimustenmukaisuus ilmoi-
tetaan kaikkien koneiden käyttöohjeessa. 
Tämä on pakollista, jotta Mirka-hiomakoneet 
saisivat CE-merkinnän.

Pieni ympäristövaikutus Mirkan sähkötyökaluilla

Digitaaliset työkalut parantavat työympäristön terveellisyyttä

Työsuojeluvalvonta helpottui selvästi 
myMirka®-sovelluksen julkaisun myötä. 
Sillä voi seurata tärinätasoa ja tärinäaltis-
tusta, jolloin voidaan ehkäistä esimerkiksi 
valkosormisuutta. 

Kun sähkökäyttöinen Mirka-hiomakone 
yhdistetään sovellukseen Bluetooth*-yh-
teydellä, käyttäjä voi seurata tärinätasoja 
reaaliaikaisesti ja pitkällä aikavälillä**. 

Sovelluksen myMirka Dashboard näyttää 
myMirka-sovelluksesta kerätyt tärinätulok-
set visuaalisesti. Sen avulla onkin helppo 
seurata ja analysoida työoloja sekä paran-
taa ergonomiaa merkittävästi.

Tärinän lisäksi sovellus pystyy seuraamaan 
hionnan aikaista energiankulutusta, 
kuormitusta ja nopeutta. Sovelluksessa 
on myös ominaisuus, joka seuraa koneen 

moottorin ja voimanvälityksen tilaa: jos 
mikään näistä osoittaa ylikuumenemisen 
merkkejä, kone siirtyy automaattisesti 
turvatilaan. Tämä pidentää työkalun  
käyttöikää ja pienentää hiilijalanjälkeä.

*Bluetooth-yhteys ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

**Jotkin toiminnot voi ostaa sovelluksesta.



Mirka® CEROS lanseerattiin kymmenen 
vuotta sitten mullistamaan maailmaa. 
Lähtökohtana suunnittelussa oli kehittää 
yhtä kevyt, pieni ja tehokas sähköhioma-
kone kuin silloin huomattavasti yleisem-
mät paineilmatyökalut. Tämä edellytti 
uuden harjattoman moottoriteknologan 
käyttöönottoa sekä hyvää yhteistyötä 
loppuasiakkaan sekä muotoilutoimiston 
kanssa. Lopputulos on historiaa, CEROS, 
sekä siitä jatkokehitetty Mirka® DEROS, 
ovat edelleen maailman parhaita sähkö-
käyttöisiä epäkeskohiomakoneita, joita 
moni on yrittänyt kopioida pääsemättä 
läheskään yhtä hyvään lopputulokseen, 
kertoo Power Tools -yksikön Unit Manager 
Veli-Pekka Västi.

Siirtyminen paineilmatyökaluista sähkö-
käyttöisiin säästää huomattavasti energiaa. 
Esimerkiksi Mirka DEROS:n kohdalla tämä 
tarkoittaa jopa 90% pienempää sähkön-
kulutusta kuin vastaava paineilmakone. 
Suuntaus on yhä enemmän kohti sähkö- 
ja akkukäyttöisiä laitteita, ja Mirka on 

aktiivisesti kehittämässä uusia ratkaisuja 
paineilmakoneiden korvaamiseksi mm. 
autotehtaissa.

Uuden työkalun suunnitteluprosessi läh-
tee asiakkaan tarpeesta jossa ergonomia 
on tärkeä osa-alue. Tuotetta testataan en-
sin sisäisesti, mutta myös loppuasiakkaat 
ovat erottamaton osa suunnittelutyötä. 
He ovat aktiivisesti mukana prototyyppien 
testaamisessa, ja heiltä on saatu korvaa-
matonta palautetta tuotteen kehittämisek-
si kohti täydellisyyttä. Valmiista tuotteista 
ei ole ergonomian osalta saatu kuin 
positiivista palautetta!

Chief Engineer Caj Nordström on 
ollut Mirkan työkalujen tuotekehityksen 
suunnannäyttäjä, ja hänen tinkimätön 
asenteensa tuotteen ergonomiaan ja 
balanssiin on jalkautunut uusillekin 
suunnittelijoille. Suunnittelijoita motivoi 
hyvinvoiva loppukäyttäjä, joka saa tehdä 
töitä mahdollisimman hyvillä työkaluilla. 
Sen lisäksi, että Mirkan sähkötyökalut ovat 

keveitä, niiden värinän vähentämiseen on 
panostettu. Lisäksi päivittäistä värinäaltis-
tusta voidaan mitata MyMirka -sovelluksen 
avulla. Myös pölyttömyys on tärkeä osa 
tuotteiden ergonomiaa, loppukäyttäjät 
saavat tehdä töitä hengittämättä pölyä 
keuhkoihinsa. Kaikki nämä tekijät yhdessä 
tekevät työnteosta Mirkan työkaluilla 
huomattavasti miellyttävämpää, ja samalla 
sairaspoissaolotkin vähenevät.

Keväällä 2018 lanseerattu Mirka® LEROS on 
kevyin markkinoilla oleva varsihiomakone. 
Tuote on otettu erittäin hyvin vastaan,  
Veli-Pekka Västi kertoo. Asiakkaat ovat 
olleet tyytyväisiä paitsi sen keveyteen ja 
hyvään balanssiin, myös miellyttävään 
käyttöön oskiloivan ja joustavasti liikkuvan 
pään ansiosta. - Asiakkaan auttaminen 
motivoi minua. On hienoa olla kehittä-
mässä uusia uniikkeja tuotteita, jotka 
tekevät loppukäyttäjän elämästä hieman 
helpompaa ja terveempää, toteaa  
Veli-Pekka lopuksi.

Ergonomia edellä

Power Tools -yksikön johtaja Veli-Pekka Västi.



Kestävät hioma-aineet

Hans Hede, tuotekehitysinsinööri 

Kestävät hioma-aineet

Kun tavoitteena on täydellinen 
pintaviimeistely, tulokseen ei ole 
koskaan tyytyväinen. Sitä haluaa aina 
kehittää ja parantaa. Tämä ajattelutapa 
on Mirkan kehitys- ja tutkimustiimin 
ytimessä: jäsenet uurtavat jatkuvasti 
uusia uria ja kehittävät uusia ratkaisuja 
etsiessään rajoja sille, mitä hioma- 
aineelta, hiomakoneelta tai kiillotus- 
aineelta voi odottaa.

Yksi esimerkki tavoista, joilla Mirka 
näyttää tietä, on Abranetin keksimi-
nen. Mullistimme hiomisen yhdellä 
nerokkaalla idealla, käyttämällä hioma- 
aineena paperin sijaan verkkoa.

Tavoitteemme Mirkassa on luoda 
kestäviä hioma-aineita, jotka tuottavat 

täydellisen pintaviimeistelyn sekä 
suojaavat käyttäjän terveyttä ja ympä-
ristöä, olipa kyse valmistusprosessista 
tai käyttötilanteesta. Hioma-aineem-
me tehostavat työskentelyä, sillä 
pölyttömät ratkaisut säästävät aikaa 
sekä hionnassa että jälkisiivouksessa. 
Säästät rahaa, vettä ja myös ympä-
ristöä, kun hiontaprosessi tuottaa 
vähemmän jätettä.

Olemme edenneet pitkälle ja tuotteem-
me ovat asettaneet uusia normeja, mutta 
The Mirka Way -toimintatavassa on kyse 
jatkuvasta kehityksestä ja pysyttelystä 
askeleen verran edellä. Jatkuva kamp-
pailumme ympäristön puolesta on tapa, 
jolla pystymme tekemään hioma-aineis-
tamme aina vain kestävämpiä. 

Tässä on tuotekehitysinsinööri Hans 
Hede, lempinimeltään Pukka, joka on 
tuonut meille mullistavan Abranetin, 
Abralonin ja Mirlonin. 

”Hioma-aineiden kestävyyttä voi 
kehittää jatkuvasti. Ne voivat tuottaa 
vähemmän hukkaa, käyttää parem-
pia raaka-aineita, ympäristöystä-
vällisempiä kemikaaleja ja niin pois 
päin. Kaiken tämän voi tehdä, mutta 
hioma-aine on siitä huolimatta kulu-
tustuote, jonka käyttöikä on erittäin 
lyhyt. Työstän parhaillaan ideaa, jolla 
pidennetään hioma-aineen käyttöikää 
uuden tekniikan avulla.”



Vaatimustenmukaisuuspäällikkö Maria Sundqvist.

Vesipohjaiset kiillotusaineet
– Parempi vaihtoehto niin sinulle kuin ympäristöllekin

Jokainen Mirkan tuottama kiillotus-
aine on vesipohjainen. Istuimme 
selvittämään syitä vaatimustenmukai-
suuspäällikkö Maria Sundqvistilta, 
joka kehittää hioma-aineemme. 

”Jokainen yhdeksästä tuottamastamme 
kiillotusaineesta on vesipohjainen. Se 
on sitoumuksemme kestävään kehi-
tykseen. Liuotusainepohjaiset tuotteet 
saattavat olla tehokkaita lyhyellä aika-
välillä, mutta ne aiheuttavat enemmän 
vahinkoa ja haittaa niin käyttäjälle kuin 
ympäristöllekin.” Mirkan kiillotusaine-
tuotanto on Pietarsaaressa. 

”Teemme tiivistä yhteistyötä tuotan-
totiimin kanssa, ja pidämme kestävän 
kehityksen aina mielessämme, kun 
kehitämme uusia kiillotusaineita”, 
Maria kertoo. 

Mirkan kiillotusainetuotejohtaja Kim 
Rönnholm huomauttaa että asiak-
kaille on erittäin tärkeää, että Mirka 
tuottaa vesipohjaisia kiillotusaineita. 

”Muissa kuin vesipohjaisissa aineissa on 
kauhea löyhkä. Hiomiseen tarvitaan 
suojanaamaria. Vesipohjaiset kiillotusai-
neemme ovat erittäin käyttäjäystävällisiä.” 

”Liuotinpohjaisella kiillotusaineella 
on myös helpompi huijata ja piilottaa 
virheitä. Liuotinpohjainen kiillotus-
aine antaa nopeita tuloksia, mutta 
ne kuluvat nopeasti ja pinta pitää 
käsitellä pian uudelleen”, Kim selittää. 
”Vesipohjaisilla kiillotusaineilla kiillotus 
on hieman työläämpää, mutta tulos 
on parempi ja pitkäkestoisempi.” 


