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Frank van Vliet,
Combinatie Tesselin projektipäällikkö
”Uuden projektin aloittaminen on aina
jännittävää, ja Texelin kaltaisella saarella
kaikki korostuu. Tuttuja urakoitsijoita ja
tavarantoimittajia ei voi käyttää, koska matkaajat venyisivät liikaa, majoitusta on vaikea
järjestää, ja ympäristön tuki menetetään, jos
kaikki tarvittava hankitaan mantereelta. Siksi
olemme ottaneet paikallisia yrityksiä mukaan
projektiin. Silloin töitä tehdään kuitenkin
kumppaneiden kanssa, jotka eivät tunne
NINAa ja joille työturvallisuus ei ole iskostunut
niin syvälle kuin meihin.

Siinä on ongelma: emme halua viedä
paikallisilta leipää suusta, mutta
turvallisuudesta emme voi tinkiä. Tämä
merkitsee investoimista yhteistyöhön.
Niinpä päädyin esittelemään NINAn
hankkijoillemme. Tunnelma oli ensin vähän
kyräilevä, mutta vähitellen meille kehkeytyi
vilkas keskustelu turvallisuudesta.
Se oli hieno kokemus.
Hienoa on myös, että Texelillä meillä
on yhteinen toimisto toimeksiantajan
kanssa. Juttelemme lounaalla usein
turvallisuudesta ja saamme tuntumaa
toistemme turvallisuuskulttuureihin, niiden
yhtäläisyyksiin ja eroihin. Me jouduimme
esimerkiksi selittämään, miksi meillä jokainen,
joka katsoo jonkin työn vaaralliseksi, saa
keskeyttää sen.
Tämä liittyy sääntöihin ja arvoihin.
Monilla yhteistyökumppaneillamme ja
aliurakoitsijoillamme on selkeät käsitykset
työturvallisuudesta. Yhtäläisyydet näkyvät
säännöissä. Minusta kuitenkin vasta arvot
täydentävät kuvan. Toivon, että pystyn
välittämään ne työssäni, niin keskusteluissa
kuin käytännön toiminnassa.”

MITÄ HYÖTYÄ
NINA
REFRESHERISTÄ
ON?

Nina Refresher Alankomaiden Boskaliksen
raaka-aineosastolla

Koko tiimi pysähtyy pohtimaan
turvallisuutta. Siinä on NINA Refresherin
idea. Tammikuussa tilaisuus järjestettiin
raaka-aineasiantuntijoille.
Päällikkö Cors van Poortvliet kertoo:

”Joudumme turvallisuuden kanssa tekemisiin
laitureilla mutta myös toimiessamme projektien
ympäristöasiantuntijoina. NINA Refresher on
selkeyttänyt suhtautumista turvallisuuteen
tiimissämme ja olemme kiristäneet NINAtavoitettamme. NINA Impulsissa
turvallisuusjohtajuus on yksi painopiste tulevien
kolmen vuoden ajan. Itse sisällytän
työmaakäynnit konkreettisesti ohjelmaani, jotta
tyhjentää koko saari asukkaista, mutta se ei ole
säilytän tiiviin tuntuman siihen, mitä
mahdollista. Tällaiset keskustelut ovat hyvin
työntekijöiden mielessä liikkuu. Mutta johtajuus
arvokkaita. NINA antaa mahdollisuuden
edellyttää muutakin: johtajan on otettava
yhteisen tunteen jakamiseen, millä on positiivinen itsensä ja asiantuntemuksensa vakavasti ja
vaikutus työilmapiiriin.”
välitettävä viestinsä muille. NINA Refresher
antaa siihen vaadittavaa itseluottamusta.”

MIKÄ ON NINAN PANOS
TEXELIN MAARAKENNUSTÖISSÄ?
Asiakkaan (HHNK) puheenvuoro
Texel on yksi Länsifriisein saarista, ja
Combinatie Tessel konsortio vahvistaa sen
itäpuolen suojavallia. Toimeksiantajana on
Pohjois-Hollandin alueen vesiviranomainen
HHNK. Sen edustajat olivat läsnä NINA Kick
Off- ja Experience -tapahtumissa. Lounaalla
he istuvat samassa pöydässä Frank van
Vlietin (ks. blogi) kanssa. Mitä mieltä he ovat
NINAsta?
Sopimuspäällikkö Robbert Brandt kertoo
kokemuksistaan: ”Olemme hyvin tyytyväisiä
siihen, miten turvallisuuteen panostetaan: kaikki
työntekijät otetaan mukaan ja jokainen saa
esittää mielipiteensä. Kun Experiencessä kysyttiin:
’Meneekö turvallisuus kaiken muun edelle?’, olin
ainoa, joka vastasi kieltävästi. Käytännössä
joudutaan nimittäin aina punnitsemaan eri
tekijöitä. Turvallisuuden kannalta olisi parasta

Kees Mulders, raaka-aineosaston
projektipäällikkö, yllättyi tapahtuman
positiivisesta lähestymistavasta:

NINA Experience

”Lähtökohtana oli, että olemme jo menossa
hyvään suuntaan, mutta mitä muuta vielä
tarvitsemme? Meidän tapauksessamme:
sitkeyttä. Jos nyt huomaamme jotain
vaarallista, korjaamme kyllä tilanteen, mutta
jos ratkaisu ei ole optimaalinen, jätämme
asian silleen. Tästä lähtien sovimme etukäteen,
millaiseen tulokseen meidän on päästävä.”

