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PIENIN ASKELIN
ETEENPÄIN

Piet Jan van der Giessen, laivueen johtaja
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Kun muistelen NINAn esittelyä, minulle
kiinnostavinta siinä oli se, miten se on saanut
meidät kaikki ottamaan vastuuta omasta
työstämme. Arvostan avoimia keskusteluja
miehistön kanssa ja tapaa, jolla käsittelemme
ongelmia. Mutta meillä on vielä töitä. On
helppo julistaa, että pyrit turvallisuuteen ja
vaatia muita tekemään työnsä turvallisesti.
Mutta on vaikea toimia itse ohjeidensa
mukaan. Omaa kamppailuani
havainnollistaa kaksi esimerkkiä.
Ensimmäisessä esimerkissä on kyse
matkapuhelimen käytöstä töissä. Puhelimen
käyttö ajon aikana vaikuttaa ajokuntoon
samalla tavalla kuin juominen. NINA sai
minut ymmärtämään, että matkapuhelimen
käyttö autossa ei ole hyväksyttävää. Niinpä

lopetin sen käyttämisen. Minulla ei enää ole
autotelinettä puhelimelle. Tarve vastata
puhelimeen ei kuitenkaan ole hävinnyt
mihinkään. En vain vastaa siihen ajon aikana.
Toinen esimerkki on kypärän käyttö
polkupyörällä ajaessani. Kypäräpakolla olisi
huomattava vaikutus liikenneturvallisuuteen
Alankomaissa. Hollantilaiset eivät kuitenkaan
koskaan hyväksy sellaista lakia. Toisaalta
NINAn mukaan olen vastuussa omasta
turvallisuudestani. Jos vaadin lapsiani
käyttämään kypärää, miksen tekisi samoin?
Voin kertoa, että olen alkanut käyttää
kypärää. Ja se tuntuu edelleen hieman
typerältä. Mutta mieluummin olen typerä ja
turvassa kuin tyhmä ja kärsin siitä.
Esimerkkini ovat vain pieniä askeleita. Mutta
kaikki nämä pienet askelet vievät eteenpäin.
Toivon meille voimaa ja näkemystä jatkaa
tiellämme maailman parhaaksi ja
turvallisimmaksi yhtiöksi!

VEJA MATE -PROJEKTIN ALIURAKOITSIJAT
MITÄ OLEMME OPPINEET: MITEN VOIMME VARMISTAA, ETTÄ KAIKKI OVAT SAANEET KOULUTUKSEN?
Veja Mate -merituulipuiston perustusten asennusurakka on melkein valmis. Siirto-osien
asentaminen paalujen päälle annettiin aliurakoitsija Seajacksin tehtäväksi. Siirto-osien
asennuksesta vastannut työnjohtaja Roderique van Erp kertoo kokemuksiaan
yhteistyöstä ja NINAn roolista.
MITEN ARVIOIT ALIURAKOITSIJAN
TURVALLISUUSSTANDARDEJA?
”Olemme arvioineet kaikki menettelyt
yksityiskohtaisesti. Lopussa paperityöt
näyttivät hyvältä. Mutta se ei riitä: mitä
tapahtuu, kun eri tehtäviä todellisuudessa
suoritetaan aluksella?”
SIKSI ALOITITTE NINAALOITUSKOKOUKSELLA JA DO IT
-KURSSILLA.
”Aivan. Miehistö arvosti kurssin
interaktiivisuutta; yleensä he joutuvat
kuuntelemaan koko päivän ajan
yksinpuhelua asiakkaiden järjestämässä
työterveys- ja turvallisuuskoulutuksessa.”
MITEN TOIMINTA SUJUI?
”Saimme todistaa lukuisia läheltä piti
-tilanteita nostotapahtumien seurauksena.
Juuri ennen kuin olimme saavuttaneet 1 000
000 työtuntia ilman työajan menetykseen
johtaneita tapaturmia, tapahtui vakava
onnettomuus: telineen rakentaja jäi jumiin,

kun säiliöstä nostettiin laastisäkkiä, ja häneltä
murtui lantio. Olemme tutkineet tapauksen ja
järjestäneet NINA-kertauksen.”
MITÄ NINA-KERTAUS ANTOI TEILLE?
”Keskeyttämällä työt puoleksi päiväksi
kerroimme selkeästi, miten tärkeää
turvallisuus on meille. Lisäksi tarjosimme
miehistölle tilaisuuden keskustella
kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Saimme
selville, että 60 % miehistön jäsenistä ei ollut
saanut NINA-koulutusta henkilökunnan
vaihtuvuuden vuoksi. Tämän olemme
oppineet: Miten varmistamme, että kaikki
ovat saaneet koulutuksen? Lisäksi kertaus on
tehnyt työntekijöistä aktiivisempia: miehistö
halusi tietää enemmän projektista ja
työskentelytavastamme.”
MIKÄ OLI SUURIN ONGELMA?
”Työt edistyivät odotettua hitaammin, ja
Seajacks – ja siten myös Boskalis – joutui
maksamaan sopimussakkoja. Töitä oli
nopeutettava, mutta emme halunneet

Seajacksin painostavan työntekijöitään
vastuuttomasti. Omaksuimme aktiivisen
roolin ehdottamalla erilaisia työmenetelmiä
(jotka usein edellyttivät taloudellista
panostusta). Turvallisuuden ja kustannusten
välille syntyy usein jännitteitä, mutta
niiden ei tulisi koskaan saavuttaa aluksen
miehistöä, joka huolehtii itse työstä.
Huomasimme kuitenkin, että miehistö tunsi
huolta siitä, että heidän oli työskenneltävä
nopeammin, mistä saattaisi aiheutua
turvallisuusriskejä. Mutta ei ole tarpeen
tehdä valintoja: West of Dubbon Sandsilla
saamani kokemuksen mukaan parhaat
asennusajat saavutetaan tekemällä työt
turvallisemmin - toisin sanoen: paremmin
valmistautuneina/perehtyneinä ja siten
myös tehokkaammin.”

”Zaratan”-nosturi (Seajacks) Veja Maten alueella

