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Hållbar utveckling på lång sikt har 
alltid varit en viktig och naturlig del 
av Mirkas verksamhet, från början till 
slut. Det är en del av Mirkas vision: 
att kunder och intressenter ska se oss 
som det mest ansvarsfulla företaget. 
Denna vision om hållbar utveckling 
uttrycks i våra hållbara åtaganden 
(clean commitments). Det innebär att 
vi strävar efter att hela vår verksam-
het och produktion ska ha så liten 
påverkan på miljön som möjligt och 
att våra produkter ska bidra till bättre 
hälsa och ergonomi för slutanvändarna.

Målet med vårt hållbarhetsarbete är 
att utveckla miljövänliga tillverknings-
processer och använda hållbara råva-
ror. Ett bra exempel är våra vattenba-
serade polermedel, som är bättre för 
användarna och miljön än alternativ 
med lösningsmedel.

Vi köper in råvaror, komponenter och 

tjänster lokalt om så är möjligt och 
har noggranna rutiner för revision och 
godkännande av samtliga leverantö-
rer. För att vi ska vara hållbara krävs 
det att hela vårt nätverk är det.

Mirkas fabriker i Finland ligger på 
landsbygden, och vi gör regelbundet 
stora investeringar i våra förstklassiga 
anläggningar. Vi är inte bara stolta 
över vår kapacitet och teknologi, 
utan också över att kunna bidra, både 
direkt och indirekt, till en välmående 
och levande landsbygd.

Ergonomiska verktyg och lösningar 
för dammfri slipning är självklart vik-
tiga aspekter för våra kunder. De se-
naste åren har vi kompletterat dessa 
aspekter med myMirka®-appen. Den 
gör det möjligt för användarna att 
hålla koll på exempelvis vibrationsex-
poneringen och därmed ta hälsa och 
ergonomi till nästa nivå.

Hälsa och ergonomi är naturligtvis 
viktiga frågor även för våra medar-
betare här på Mirka. De senaste åren 
har vi gjort stora satsningar på hälsa, 
säkerhet och ergonomi, till exempel 
genom att förbättra belysningen 
på våra anläggningar.  Vår nollvision 
vad gäller olyckor har i flera års tid 
lett till en kontinuerlig förbättring av 
medarbetarnas säkerhet och välbe-
finnande, som i dag ligger på mycket 
höga nivåer. 

Detaljerade uppgifter om dessa 
frågor och mycket mer finns i denna 
hållbarhetsredovisning.  På det hela 
taget känner vi att vi följer vår vision 
om att vara det mest ansvarsfulla fö-
retaget i vår bransch. Vi är stolta över 
vad vi har åstadkommit, men också 
ödmjuka inför framtida utmaningar 
när det gäller att skapa en mer håll-
bar värld. Vi är fast beslutna om att 
dra vårt strå till stacken!


