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TS TAIPEIN HYLYN NOSTAMINEN

Craig Erasmus (projektipäällikkö) tiimeineen on työskennellyt TS Taipein hylyn
nostotöiden parissa. Kyseessä on rahtialus, joka joutui haaksirikkoon Taiwanin
kallioisella pohjoisrannikolla ja katkesi sen seurauksena kahteen osaan. He tyhjensivät
loput säiliöt ja leikkasivat ja nostivat laivan majoitusosan ja pääkoneen irti hylystä.
Lopulta molemmat osat nostettiin pintaan ja toimitettiin rannalle romutettaviksi.
MITKÄ OLIVAT SUURIMMAT RISKIT
PROJEKTISSA?
”Aluksen molemmat osat olivat karilla
kallistuneina, jolloin pelkästään käveleminen
päästä toiseen oli äärimmäisen haastavaa.
Useimmat alueet aluksella olivat öljyn
saastuttamia aiheuttaen kaikille
liukastumisvaaran. Teimme töitä ahtaissa
tiloissa, missä näkyvyyttä heikensivät
huomattavasti kunnollisen valaistuksen puute
ja saastunut öljyinen vesi. Muihin tehtäviimme
kuului raskaita nosto- ja leikkaustöitä. Lisäksi
pelastustiimi jaettiin pienempiin tiimeihin ja
töitä tehtiin samanaikaisesti aluksen
molempien osien parissa. Siksi huolellinen
suunnittelu oli tarpeen.”

MILLAISIIN RISKEJÄ LIEVENTÄVIIN
TOIMIIN RYHDYTTIIN?
”Keskustelimme jokaisen tehtävän
yhteydessä yksityiskohtaisesti tarvittavasta
henkilökunnasta ja laitteistosta. Esimerkiksi
tehdessämme esileikkuutöitä majoitusosassa
(ennen leikkaamista ketjulla ja nostamista
SMIT Cyclonen avulla), koska laivan perä
oli jo vaarallisessa kunnossa aluksen
järjestelmien lakattua toimimasta, meidän oli
luotava ympäristö, jossa oli mahdollista
työskennellä turvallisesti. Otimme
käyttöön oman itsenäisen
palontorjuntajärjestelmämme.”

MILLAINEN ON KOKEMUKSESI
ALIURAKOITSIJOISTA?
”He saattavat olla suurin ongelma työssämme.
Heidän turvallisuusstandardinsa vaihtelevat
riippuen siitä, missä päin maailmaa työtä
tehdään. Koska meillä on velvollisuus
itseämme ja asiakastamme kohtaan hoitaa
työmme tiukimpien vaatimusten mukaisesti,
emme voi yksinkertaisesti jättää huomiotta
aliurakoitsijoitamme. Esimerkiksi nosturitöiden
aikana sijoitimme yhden omista miehistämme
nosturin ohjaamoon yhdessä nosturin
kuljettajan kanssa varmistaaksemme turvallisen
ja asianmukaisen kommunikaation kuorman
parissa työskentelevän tiimimme kanssa.”
MILLAISTA LISÄARVOA NINA TUO
TÄHÄN PROSESSIIN?
”Pelastustöissä henkilön ”käyttäytyminen” on
aina ollut keskeinen tekijä. Meidät on
koulutettu huolehtimaan itsestämme ja
työtovereistamme. Tämä yhdistää tiimiä ja luo
todellisen synergian tunteen. NINAn tuoma
lisäarvo on, että se stimuloi ajatuksia kaikkien
välillä, esimiehestä nuorimpaan sukeltajaan.
NINA luo ympäristön, jossa jokainen voi
pelotta esittää kysymyksen tai aloittaa
keskustelun haluamastaan aiheesta.”

