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J
ohtajuus on ollut tuttua Plastepin toi-

mitusjohtajalle kristiina Wessmanille 

jo nuoresta iästä saakka. ”Olen aina 

ollut edelläkävijän roolissa. Isäni kuoli, 

kun olin 11 ja minulla oli kolme nuo-

rempaa sisarusta, joten olen joutunut 

ottamaan vastuuta jo hyvin nuorena. ehkä sen takia 

en pelkää vastuunottoa”, hän kertoo.

Luontainen johtajuus pisti silmään aikanaan eimon 

johdossa, kun asiakaspalvelu- ja laaduntarkkailutöitä 

tehnyttä wessmania pyydettiin Kuortin tehdaspääl-

liköksi. Hän kehuu silloisia esimiehiään ja alaisiaan, 

mutta eimon aikoihin sijoittuu myös johtajuuden 

haastavimmat ajat.

”töitä tehtiin viidessä vuorossa ja oli paljon erilai-

sia tuotannollisia murheita. Hankalaksi tilanteen teki 

se, että oli paineita, mutta ei vaikutusvaltaa muuttaa 

asioita.”

tilanne muuttui, kun Plastep syntyi ja wessmanista 

tuli Kuortin tehtaan toimitusjohtaja ja yksi omistajis-

ta. nyt pelissä on enemmän. ”johtaja on eri asia kuin 

yrittäjä-johtaja. Kaksoisroolissa pitää hallita kaikki 

puolet yrityksen johtamisesta.”

Näkymää Ja uskallusta

Kristiina wessmanin mukaan hyvä johtaja vie joukkoa 

eteenpäin, mutta ei tee sitä yksin. johtajalla pitää 

olla katse hieman pidemmälle kuin muilla ja taitoa 

vuorovaikutukseen. ”tärkeintä on, että riittää uskal-

lusta tehdä asioita ja vaatia asioiden tekemistä myös 

muilta. en koe vaikeaksi delegoida, kunhan annetuista 

tehtävistä otetaan vastuu.”

Vuorovaikutustilanteista wessman on löytänyt 

myös parhaat hetkensä johtajana. ”sykähdyttävintä 

on, kun asiakas antaa tunnustusta tehdystä työstä. 

silloin kokee olevansa oikealla asialla. Myös eimon 

vaikeina aikoina helpotti, että meillä oli asiakkaan 

kanssa yhteisymmärrys asioiden tilasta”, hän kuvailee.

aktiiviNeN verkostoituJa

johtajuus voi hetkittäin tuntua yksinäiseltä, mut-

ta Kristiina wessman on aina hakeutunut erilaisiin 

verkostoihin. tällä hetkellä hän edustaa muun mu-

assa Muoviteollisuus ry:ssä, Kemianteollisuus ry:ssä, 

elinkeinoelämän keskusliiton pk-yrittäjävaltuustossa, 

Muovi- ja kemianalan tutkintolautakunnassa, suo-

malaisen teollisuuden sparrausryhmässä ja Heinolan 

teknisessä lautakunnassa.

”näistä saa sparrausta ja erilaista katsantokantaa 

johtajuuteen ja suomalaiseen yrittämiseen. Olen siitä 

onnellisessa asemassa, että minulla on ihmisiä joiden 

kanssa voi pallotella isojakin asioita.”

Monessa verkostossa yhteinen tavoite on suoma-

laisen teollisuuden jatkuvuuden varmistaminen. 

”Pk-sektorilla meidän täytyy osata paremmin 

kertoa, miten hyvin otamme huomioon ympäristön ja 

ihmisten turvallisuuden. niitä asioita ei Kaukoidässä 

oteta yhtä hyvin huomioon. suomalaista ja ulkomais-

ta tuotantoa pitää verrata oikeilla asioilla”, wessman 

linjaa.

Verkostoissa puhutaan paljon myös koulutuksesta, 

joka on erityisen lähellä wessmanin sydäntä. ”näin 

pienessä maassa pitää kannustaa ihmisiä hankkimaan 

edes jonkinlainen koulutus. jos tekee vain töitä, jää 

yksi vinkkeli elämästä pois. Koulussa oppii hankki-

maan ja käyttämään tietoa.”

uusia ideoita ulkoa

Kun ei jää neljän seinän sisälle, voi syntyä uusia aja-

tuksia oman yrityksen suunnasta. wessman puhuu 

hiljaisista signaaleista, jotka antavat vihjeitä tulevai-

suudesta. näitä pieniä merkkejä seuraamalla osaa 

muuttua ajoissa, jotta ei jää jalkoihin. ”näin asiat 

muuttuvat: jokin liikkeelle paneva voima tai sparraaja 

antaa alkusysäyksen. täysin yksin ei voi uudistua”, 

wessman sanoo. 

uudistumisen, verkostoitumisen ja johtamisen 

vastapainoksi wessmanin vapaa-aika on rauhallista 

kotoilua ja koirien kanssa lenkkeilyä. tosin koirien-

kin kanssa hän kohtaa ihmisiä. ”Olen koirien kanssa 

Karvakaveri-toiminnassa, jossa vieraillaan esimerkiksi 

vanhainkodeissa ja kehitysvammaisten luona. On 

hienoa nähdä, miten muuten sulkeutuneet ihmiset 

ottavat kontaktia koiraan.”

nyt Kristiina wessman odottaa kesää. silloin johta-

jasta tulee kyyditettävä, joka sujuvasti istuu moottori-

pyörän selässä suomen luontoa ihaillen. n
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evaciN alipaiNe-
ratkaisuilla

säästetään
VesIVArOjA

KrIstIInAstA 
saNottua

”Kristiina on suora ja rehellinen johtaja, joka antaa 

alaisilleen mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa. 

Kristiina on myös proaktiivinen, eli haluaa tehdä 

muutoksia ennen kuin on pakko. Ihmisenä hän on 

empaattinen ja valmis kuulemaan myös toisten 

ajatuksia. Lojaali ja hyvä ystävä.”

JAri kokkonEn

toimitusjohtaja

Sabriscan oy

”Olemme olleet ilman suurempia vastoinkäymisiä 

jo 30 vuotta yhteisellä taipaleella, ensin eimossa

ja sen jälkeen Plastepin perustajina. Kristiina 

kuuntelee yhtiökumppaneitaan ja alaisiaan, 

ja on aina valmis vaikuttamaan asioihin.”

iLkkA MänTynEn

muotit

Plastep oy
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p
uhdas vesi on yhä harvinaisempi 

luonnonvara, mutta silti sitä tuhla-

taan ylenpalttisesti vetämällä vessas-

ta alas. Perinteisessä wc:ssä jokaisella 

nupin nykäisyllä katoaa viemäriin 6–7 

litraa vettä. Maailmassa alkaa yhä 

enemmän olla paikkoja, joissa pitää keksiä vähem-

män vettä kuluttavia tapoja.

suomessa pääkonttoriaan pitävä evac Oy on 

1970-luvulta saakka kehittänyt alipainetoiletteja, jois-

sa yhteen huuhteluun riittää reilu litra vettä. evacin 

ratkaisut ovat aikoinaan syntyneet käytännön sanele-

mina. yhtiön historia alkoi osana wärtsilää, kun tela-

kalla syntyneisiin laivoihin piti kehittää merenkäyntiin 

ja rajallisiin vesivarantoihin sopivia käymälöitä. Lähes 

jokainen suomalainen on näihin vessoihin tutustunut 

jollain ruotsinristeilijällä.

nykyään evac on maailman johtava alipainevesso-

jen kehittäjä ja myyjä. ”tämä ala ei ole niin suhdanne-

herkkää. Vaikka risteilijöiden valmistusmäärä jonain 

vuonna vähenee, maailmassa rakennetaan paljon 

muitakin aluksia”, evac Oy:n supply Chain Manager 

Jouni Piironen kertoo.

Lisäksi maailmalla seilaavista noin miljoonasta 

evac-vessoista osa tarvitsee aika ajoin huoltoa ja 

varaosia. Afters sales -puoli ja varaosapalvelu ovat 

merkittäviä yhtiölle, Piironen kertoo.

aliHaNkkiJat luottopelaaJia

Alipaine-wc:iden, keräyssäiliöiden ja vedenkäsitte-

lylaitosten tarve kasvaa myös kuivalla maalla. ”Maa-

ilmassa on paljon paikkoja, joissa vesi on vähissä”, 

Piironen huomauttaa.

Kuivan maan ratkaisuissa nähdään paljon potenti-

aalia, mutta marine-yksikkö on edelleen pääosassa. 

evacin tuotteita menee aina sinne, missä laivoja ra-

kennetaan. Vuosien varrella yhtiölle on muodostunut 

luotettava partner-verkosto, jossa alihankkijat toimit-

tavat osat ja kokoonpanot läheisessä yhteistyössä. 

”Paikoin alihankintaverkko muistuttaa hämähäkin-

seittiä. esimerkiksi Plastep toimittaa ruiskuvalettuja 

osia jousivalmistaja Meconetille ja he taas toimittavat 

metalliosia Plastepille, sillä molemmat tekevät meille 

myös kokoonpanoa”, Piironen selittää.

Plastepin kanssa evacilla on pitkä yhteinen histo-

ria. Kuortissa ruiskuvaletaan erilaisia komponentteja, 

ohjausyksiköitä ja painonappeja alipainevessoihin.

”Alihankkijalla täytyy olla jatkuvuutta ja näkemys-

tä tekemisessään. tuotannossa tärkeintä on laatu, 

lopputuotteita asennetaan maailman hienoimpiin 

risteilijöihin. Meidän alihankkijoiden pitää tilata paljon 

osia muilta valmistajilta, joten taloudellista vapautta 

tarvitaan”, Piironen listaa evacin odotuksia alihankki-

joiltaan. 

Alihankintaketju on erittäin tärkeä, sillä euroopassa 

evacilla ei ole tuotantoa lainkaan. Kiinassa on oma 

tuotantoyksikkö, mutta senkin tuotteet menevät 

lähinnä Aasian markkinoille.

”Meillä on Plastepin kanssa hyvä suhde. Voimme 

antaa ehdotuksia tuotannosta puolin ja toisin”, Piiro-

nen kehuu. n

Merenkäyntiin suunnitellut 

wc:t yleistyvät myös 

kuivalla maalla.

evaciN alipaiNe-
ratkaisuilla

säästetään
VesIVArOjA

plastepissa valmistetaan 

osia evacin laitteisiin 

sekä kootaan suurempia 

kokonaisuuksia.
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vuodeNvaiHteessa Kuorttiin saatiin 

kaksi uutta plastepilaista, kun Anne tillanen 

nimitettiin laatupäälliköksi ja Matti savolainen 

tuotantopäälliköksi.

Anne Tillanen on seurannut Plastepin toi-

mintaa myös asiakasnäkökulmasta, sillä hän 

toimi aiemmin Kemppi Oy:n ostopäällikkönä. 

nyt hän valvoo Plastepin useita laadunkehi-

tysprojekteja.

”tällä hetkellä pääpaino on sisäisten pro-

sessien kehittämisessä. tätä tehdään yhteis-

työssä Plastepin kaikkien osastojen kanssa”, 

tillanen kertoo.

Matti Savolainen pitää lankoja käsissään, 

jotta tilaukset saadaan tuotantoon ja asiak-

kaalle ajallaan. Monen eri liikkuvan osasen sa-

manaikainen hallinta antaa haastetta tuoreen 

tuotantopäällikön tehtävään.

”Antoisinta työssäni on onnistumiset, joissa 

asiakkaan äkillinen tarve saadaan täytettyä 

nopeasti ja joustavasti”, savolainen kertoo.

sekä tillanen että savolainen ovat koulu-

tukseltaan muovitekniikan insinöörejä. n

PLAsteP InVestOI
tuotaNtooNsa

kolmiulotteisteN kappaleiden tulostamiseen 

tarkoitettuja printtereitä pidetään uutena teolli-

sena vallankumouksena. 3d-printtereiden tekni-

nen kehitys on ollut hurjaa viime vuosina ja myös 

Plastepissa alaa on seurattu tarkkaan.

Plastep teetti vuoden alussa selvityksen, jossa 

tavaroiden tulostamista tarkasteltiin Plastepin 

toiminnan ja asiakkuuksien näkökulmasta. toisin 

sanoen, olisiko 3d-tulostimista jo kustannuste-

hokkaiden piensarjojen tuotantoon.

selvityksen mukaan tällä hetkellä tulostettujen 

tuotteiden materiaalilujuus ja pinnanlaatu jättävät 

toivomisen varaa. Markkinoilla olevilla laitteilla 

saadaan tulostettua lähinnä yksittäisiä kappaleita. 

Ala kuitenkin kehittyy edelleen hurjaa vauhtia.

”yksi menetelmä herätti kiinnostuksemme eri-

tyisesti. siinä käytetään ruiskuvalugranulaatteja 

ja valmistaja tekee myös ruiskuvalukoneita, mistä 

voisi syntyä synergiaetuja”, Plastepin toimitus-

johtaja Kristiina wessman kertoo.

Plastepilla on jo nyt yhteistyökumppaneita 

3d-tulostamistarpeisiin, mikäli asiakasprojektiin 

tarvitaan tuottaa nopeasti prototyyppejä, wess-

man muistuttaa. n

PLAsteP seLVIttI
3d-tulostamiseN 
maHdollisuuksia

plastep on tehnyt mittavia uudistuksia 

Kuortin tehtaalla viimeisen puolen vuoden 

aikana. tehtaan kapasiteettia on parannettu 

muun muassa tehostamalla linjastoa, uusi-

malla nostimia sekä hankkimalla kaksi uutta 

teollisuusrobottia. tuotannon suurin uudistus 

on 600 tonnin sulkuvoiman ruiskuvaluko-

neen hankinta. 

”tuotannon uudistus lähti asiakkaiden tar-

peista. nyt Plastep voi tarjota entistä laajem-

pia kokonaisuuksia”, Plastepin kunnossapito-

päällikkö Jarkko Toivonen kertoo.

uusi kone tilattiin tutulta valmistajalta. 

Haitai-merkkisiä ruiskuvalukoneita oli Plaste-

pissa jo ennestään kaksi kappaletta.

”uudella koneella voidaan tehdä jopa 2,5 

kilon painoisia kappaleita. Aiemmin maksimi-

paino oli 1,8 kiloa”, toivonen kuvailee.

Kaikkiaan tuotannon uudistusten kustan-

nuksiksi tuli noin 200 000 euroa. n

LIsäVOIMIA
tuOtAnnOn-
OHjAuKseen
Ja laaduN-
valvoNtaaN

MAttI
savolaiNeN

Anne
tillaNeN


