
Säkerhet, kvalitet och effektivitet

Arbetskulturen på våra produktions-
anläggningar präglas av lagarbete.  
Vi samarbetar för att uppnå våra högt 
satta mål inom områden som säker-
het, kvalitet, effektivitet och hållbarhet 
på alla våra produktionsanläggningar.

Under årens lopp har vi:
■ Reducerat mängden flyktiga organiska 

ämnen med 250 000 liter genom att 
sluta använda isopropanol som lös-
ningsmedel vid stearatbestrykning.
■ Fasat ut ftalater, som används som

mjukgörare (2004).
■ Hittat en fenolharts med lägre

halter av fria monomerer  
(för över 17 år sedan).

■ Slutat använda krom (som färgämne).

– 2012 slutade vi helt och hållet att 
använda det giftiga ämnet kryolit 
(tidigare användes två ton per år).

Just nu håller vi på att utveckla  
en xylenfri process för tillverkning  
av slipkorn till vattenfast slip- 
papper, som är en av Mirkas  
nischprodukter. 
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Mirkas åtgärder för ökad arbetsplatssäkerhet 1997–2018

År Åtgärd

1997 Process för incidentrapportering införs

1998 Certifiering enligt ISO 14001

1999 Nytt kontrollsystem införs

2000 Certifiering enligt OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety)

2001 Riskanalys för förändringshantering utvecklas

2002 Vår första säkerhetsgrupp bildas

2003 Tankesättet Noll olyckor införs

2004 Acceptanstest för nya maskiner införs

2005 Konceptet Occupational Safety Card införs

2006 Säkerhetsrundor införs

2007 Grundorsaksanalyser införs

2008 Den japanska effektivitets- och organisationsmodellen 5S införs

2009 Maskinriskanalyser införs

2010 Målet om Noll olyckor sätts upp på fabriken i Oravais

2011 Systematiskt arbete för att eliminera risker påbörjas

2012 Program för Noll olyckor lanseras över hela koncernen; målet uppfylls i Karis

2013 Alla fabriker har samma arbetsmiljö- och säkerhetsplaner samt mål

2014 Heltidsverksam maskinsäkerhetsgrupp bildas vid fabriken i Jeppo

2015 Förbättring av kemikaliehantering och lagerverksamhet 

2016 Säkerhetsstund och utbildning för miljösäkerhetskort på fabriken i Karis

2018 Arbetsmiljöenkät genomförs
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Tillverkning på plats ger färre transporter

Vårt största projekt under de senaste  
två åren har varit att fasa ut och stänga 
den gamla deponianläggningen i 
Oravais, där överblivet material och 
avfall tidigare förvarades. Anläggning-
en ansågs vara ohållbar och onödig, 
eftersom materialet i fråga sedan en 
tid tillbaka transporterades till Advens 
biokraftverk, och 2018 lades den ned. 

Projektet planerades av konsultföreta-
get Ramboll och övervakades avseen-
de efterlevnad av miljöskyddskraven.

Dessutom har användningen av tung 
fossil eldningsolja för uppvärmning 
ersatts med en förnybar energikälla: 
träflis. Lanseringen av den nya kombi-
nerade produktionslinjen har emellertid 

gett upphov till ökade processkrav, 
vilket har resulterat i en högre vatten- 
och elförbrukning. 

Samtidigt kommer den nya linjen att bidra 
till mindre utsläpp från transporter, eftersom 
möjligheten att tillverka en mängd material 
på plats har minskat behovet av transpor-
ter mellan Oravais och höglagret i Jeppo.

Förbättrad ergonomi med robotteknik

De senaste två åren har stora inves-
teringar i både energieffektivitet och 
ergonomi gjorts i Karis. I den nya 
produktionshallen som invigdes 2017 
används enbart LED-belysning, både 
i taket och som arbetsbelysning vid 
maskinerna. Det har varit en lyckad 
satsning, med positiv feedback från 
medarbetarna vad gäller belysning-
ens ljusstyrka. Man övervägde att 

byta ut belysningen i hela fabriken till 
LED-lampor, men eftersom armatur- 
erna i den gamla delen nyligen hade 
uppdaterats var det ett bättre alterna-
tiv att successivt byta ut lysrören till 
motsvarande LED-belysning.

Den största ergonomiska förbättring-  
en har varit den automatiserade han-
teringen av garnrullar i vävprocessen.  

Varje garnrulle väger cirka 3–6 kg, 
och tidigare laddade man maskinen 
manuellt. Detta var ett repetitivt och 
oergonomiskt arbete, med tanke på 
alla tusentals rullar som hanterades. 
Nu finns det tre robotarmar som 
laddar rullar för de flesta material- 
kvaliteter. Det innebär att opera-
törerna kan fokusera mer på själva 
tillverkningen.

Mirkas skadekvot (IR, Injury Rate) i Finland 1999–2018
Antal olycksfall IR 200 000 arbetstimmar
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Faktorn 200 000 härleds från 50 arbetsveckor à 40 
timmar per 100 anställda.
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Under redovisningsperioden (1999–2018) inträffade inga olycksfall med dödlig utgång.
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Delområden inom Mirkas helhetsvision för säkerheten:
•  Riskhantering           •  Miljösäkerhet
•  Säkerhetskommunikation        •  Räddningsverksamhet
•  Personlig säkerhet           •  Säkerhet i produktionen och verksamheten
•  Informationssäkerhet           •  Säkerhet på arbetsplatsen
•  Lokalernas säkerhet

Under åren 2015–2016  
förekom inte en enda miljö-
olycka eller försummelse av 
miljöbestämmelser som skulle  
ha lett till böter eller andra  
former av sanktioner för Mirka.
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Överträdelser av 
bestämmelser 
gällande hälso-  
och säkerhets-
påverkan av 
produkter och 
tjänster 

Vi har inte identifierat 
några överträdelser 
av bestämmelser 
och/eller frivilliga 
uppförandekoder.




