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https://www.youtube.com/watch?v=dfuE0U2OOeU&feature=youtu.be


Aikawa Fiber Technologies

 On osa Aikawa Fiber Technologies –konsernia, jonka 
omistaa japanilainen Aikawa Iron Works

 AFT –konsernissa yhteensä noin 400 henkeä. 

 AFT Oy: ssä henkilökuntaa 130 henkilöä, liikevaihto ~ 34 
M€.

 1945 Ahlström 1992 CAE 

2002 AFT  2006 AIKAWA

Konepajasta teknologiayhtiöksi!

 Pääasiakkaita: sellu- ja paperiteollisuus globaalisti. 

 Viennin osuus 90 % Eurooppa ja Aasia, 
seularumpujen yksi suurimmista toimittajista 
globaalisti.



Massan lajittelusta



Prosessin simuloinnista



Markkinatilanteen muutos 

ja vaikutus AFT:lle

1945 - Ahlströmin seulalevytehdas sotakorvauksia           

varten

1950 – Tuotteen ja tuotantoteknologian 

kehittyminen, omistajavaihdoksia 1992-> 

Liiketoiminnan kasvua, normaalia vaihtelua

2000 - Sähköisen tiedonvälityksen kasvu, 

paperin tuotannon kasvu Kiinassa ja   

Aasiassa

2009    Globaali lama – kysynnän romahdus

Tehtaan sulkemisuhka

2010    Volyymituotteen (MF2) uusi tuoterakenne ja  

investointi valmistukseen

2011 – kysyntä ei ole kasvanut, kilpailu kiristynyt

Paperin kysynnän muutos Euroopassa



Menestyksen edellytykset 

AFT:n toimintaympäristössä

 Asiakkaan tarpeen todellinen ymmärtäminen

 Osaamisen ja teknologian jatkuvaa 

kehittämistä, josta asiakas on valmis 

maksamaan

 Oman henkilöstön huippuvire ja -fiilis

 Hintakilpailukyky

 Luotettavat ja tarvittaessa nopeat toimitukset

 Korkea palvelun ja tuotteen laatu

 Brändi ja yrityskuva oltava haluttava

 Saumaton yhteistyöverkosto



Tuottavuuden kehittäminen 

johtamisen ja henkilöstön voimin



Tuottavuus paranee 

virtaustehokkuudesta!

Työ 1 Työ 2 Työ 3 Työ 4 Työ 5

ARVOVIRTA (prosessi)

Virtaustehokkuus

Resurssitehokkuus



”PAIKKA KAIKELLE, KAIKKI PAIKALLEEN”

Siisteys ja järjestys, 

edellytys virtaustehokkuudelle



Resurssitehokkuudesta virtaustehokkuuteen



Tuottavuus - Hyvä Johtaminen

osaamisen kehittämistä, viestintää



Competitor Product

PÄIVITTÄISEN JOHTAMISEN UUDISTUS 

´LATTIALLE SAAKKA´

• ”Huojuntapalaverit”.

• Jokainen vaihe raportoidaan.

• Ongelmia ratkaistaan ja raportoidaan 

”hetkessä”.

• JP pidetään liikkeessä, visuaalisuus 

palautettu!

• Toiminnalle edellytykset!



AFT: n onnistumiset

0 –tapaturmaa foorumin 1. tasoluokitus Suomen LEAN –yhdistyksen 1. palkinto



Osaaminen käyttöön, yhdessä tehden!



Yhteenvetoa AFT:n kiky asioista

 “Asiakkaan lasit päässä” läpi organisaation!

 Teknologiaosaaminen ja asiakkaan palveleminen joustavasti

 Jatkuva parantaminen teknologian ja ihmisten voimin!

 Henkilöstön innostuminen ja sitouttaminen

 Ihmiset uskovat, kun näkevät tuloksia ja aidosti osallistuvat.

 Kokeillaan rohkeasti uutta, mitään ei häviä!

 Nöyrästi ylpeitä osaamisesta! 

KEEP IT 

SIMPLE !



AFT

Customer first !


