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MITTAUSTAKO TÄSSÄ ODOTELLAAN?!
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Erwin Goedendorp, mittaustyönjohtaja

“Teen töitä kuuden mittamiehen tiimissä
laskuputkialus Rockpiperilla. Se on mukavaa,
olemme todella osa miehistöä. Toimitamme
navigoinnissa tarvittavaa informaatiota, kuten
tiedot meren syvyydestä.

pumppaamon putkien päällä olevan
25 x 25 metrisen kannen 12-metriset luukut
olivat auki. Ohitimme ne melkein hipaisten.
Asiakkaalta saatujen tietojen mukaan luukut
olivat tietysti kiinni.

Liikumme usein hyvin lähellä öljyn- ja
kaasunporauslauttoja, ja silloin on ratkaisevan
tärkeää, että tiedot pitävät paikkansa.
Muistutan kuitenkin aina, että olemme
apuväline, emme kaikkitietävä
”navigointiraamattu”. Silmät on aina pidettävä
auki. Työskentelemme komentosillalla yhdessä
ja mekin huudamme ”nyt tarkkana” ja ”varo”.
Sitähän tiimityö parhaimmillaan on:
hyödynnetään toistemme vahvuuksia, ja jos
yhdeltä jää jotain huomaamatta, toinen näkee
sen.

Olenkin aikaa myöten oppinut olemaan aina
varuillani. Alus on tietyssä määrin
riippuvainen minulta saatavista tiedoista.
Minä olen puolestani riippuvainen asiakkaan
toimittamista tiedoista. Tiukkaan asiakkaalta
vastauksia, kunnes olen varma, että kaikki
pitää paikkansa. Se on velvollisuuteni
työtovereitani kohtaan.
Kun joku seuraavan kerran naureskelee, että
”mittaustako tässä taas odotellaan”, niin
tiedätte mitä me olemme tekemässä!”

Hyvä esimerkki tästä on tapaus, kun
öljykentän ennakko-mittauksissa ilmeni, että

TURVALLINEN MERIMATKA 219 MATKUSTAJAN
KANSSA
ja miten huolehditte turvallisuudesta?
Asiakas oli toimittanut kaikkia töitä varten
tehdyt suunnitelmat ja menettelyt meille
arvioitaviksi. Koska Dockwise Vanguard on
meidän aluksemme, me olemme vastuussa ja
meidän turvallisuussääntömme ovat etusijalla.
Siksi emme hyväksyneetkään töitä, joihin
liittyi liikaa riskejä.

Ted Karioen

Dockwise Vanguard kuljetti viime vuoden
lopulla FPU Likoufin Koreasta Gaboniin.
Aikapulan vuoksi merimatkan aikana
tehtiin vielä 219 ulkopuolisen ”riderin”
voimin erilaisia töitä: moduulien ja
laitteiden viimeistelyä, järjestelmien
testausta, hitsausta, raepuhallusta,
maalausta. Miten työturvallisuus
hoidetaan tällaisessa tilanteessa? Ted
Karioen, eläkkeellä oleva Dockwisen
työnjohtaja, joka palkattiin tähän
projektiin yhteistyöpäälliköksi, kertoo.
”Kaiken ytimenä ovat asiakkaan (Hyundai
Heavy Industries) kanssa etukäteen selvästi
sovitut asiat: mitä aiotte tehdä, millä tavalla

Hyvässä yhteisymmärryksessä
Matkan aikana pidimme päivittäin
palavereja, joissa käytiin läpi töiden
eteneminen, seuraavan päivän suunnitelmat,
sattuneet vaaratilanteet ja ratkaisut.

"Kaiken ytimenä ovat selvästi
sovitut asiat"
Yhteydenpito oli kuitenkin suurelta osalta
epämuodollista: kuljimme jatkuvasti FPU:lla
ja tarkastimme, noudattiko asiakas
tekemiään sopimuksia. Paperilla turvallisuus
voi olla 100-prosenttisesti kunnossa, mutta
kovassa työpaineessa ote pääsee helposti
lipsumaan. Se nähtiin nytkin. Kannella lojui
esimerkiksi painavia venttiilejä irrallaan, ja
raskaat kalustolaatikot jäivät levälleen auki ja
kiinnittämättä. Telineiltä rakennus- ja

Dockwise Vanguard & FPU Likouf

purkutöiden aikana pudonneita pultteja,
muttereita ja putkia ei korjattu pois. Liikkuvalla
aluksella niitä ei saa jättää ajelehtimaan! Kun
havaitsimme turvallisuuden laiminlyöntejä,
huomautimme siitä heti työntekijöille. Se toimii
parhaiten, sillä jos tilanteesta laatii heti
raportin, vastapuoli lyö jarrut päälle. Silloin
emme pääse yhteiseen tavoitteeseemme, joka
on turvallinen matka. Koska olimme jo
pyörineet telakalla kuuden viikon ajan, kaikki
sujui yleensä hyvässä yhteisymmärryksessä.
Kaiken kaikkiaan matka Gaboniin sujui ilman
merkittäviä vaaratilanteita.”

