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antamaan kaikkensa. Ongelmana on,
kuinka voimme tehdä tämän henkilökuntaa
ja heidän turvallisuuttaan kunnioittaen ja
samalla aikataulussa ja budjetissa pysyen.
Ymmärsimme jo valmisteluvaiheessa, että
miehistön yhteishenki olisi ratkaisevaa.
Tämän vuoksi kutsuimme Tauruksen ja
Phoenixin miehistön Papendrechtiin
kattavaan NINA-käynnistyskokoukseen,
jossa he myös saivat leikkurisimulaattorilla
koulutusta äärimmäisen kovien kivien
ruoppauksesta. Tästä syntyi monia
hyödyllisiä ajatuksia, kuten idea
aurinkovarjon asentamiseen leikkurinterien
vaihtopaikan yläpuolelle. Helteelle kyytiä!

Kuten kaikissa projekteissa, hyvä suunnittelu
on ratkaisevan tärkeää. Onhan
tavoitteenamme estää ihmisiä käyttämästä
oikoteitä ja palaamasta vanhoihin
tapoihinsa, koska on kiire. Tästä syystä
aloitamme jokaisen aamun kattavalla
operatiivisella palaverilla, jonka asialistan
kärjessä ovat turvallisuus ja tärkeysjärjestys.
Näitä tietoja jaetaan sitten eteenpäin
projektin edistymistä koskevissa
palavereissa yksiköissä. Lisäksi painotamme
jatkuvasti sitä, että näissä olosuhteissa
meidän on hyväksyttävä, että joihinkin
asioihin kuluu enemmän aikaa. Tapahtuipa
mitä tahansa: turvallisuus on tärkeintä.”

”Täällä Qatarissa ruoppaamme
rannikkovartiostolle reittiä uuteen
satamaan. Työhömme vaikuttaa kolme
ainutlaatuista seikkaa: emme koskaan ole
kohdanneet yhtä kovaa pohjakerrosta,
lämpötila saattaa kohota täällä yli 50
°C:een ja aikataulu asettaa meille
paineita. Jotta saamme tämän projektin
onnistuneesti päätökseen, vaadimme
laitteistojamme ja työntekijöitämme

URAKOITSIJAT
NINA-kurssien ansiosta urakoitsijat
osallistuvat ahkerasti Ichthys-projektiin.
Tulos: avoin, tehokas yhteistyö ja
tyytyväinen asiakas.
LNG:n terminaalin rakentaminen on osa
Ichthys-projektia. Monimutkaiseen projektiin
liittyy paljon sekä maalla että merellä tehtävää
työtä, jonka eri urakoitsijat suorittavat.
Projektin alkaessa omat työntekijämme,
urakoitsijat sekä asiakas osallistuivat NINA
Do-it -kursseille. Yksi tavoitteista oli yhteistyön
parantaminen. Se tavoite on saavutettu,
kertoo toimitusjohtaja Paul de Jong. ”NINA
vastaa kaikkien tarpeisiin puhua
turvallisuudesta jokapäiväisen työn aikana.
Tällä tavoin luodaan ilmapiiri, jossa kaikki
vetävät yhtä köyttä. Tuloksena asiakkaamme

OSALLISTUVAT AUSTRALIASSA

Saipem ja Inpex ylistävät
työskentelytapaamme tauotta. Työmaatiimin
ennakoiva menettelytapa, viestintämme
avoimuus sekä urakoitsijoidemme
osallistuminen herättävät luottamusta.”
NINA-FOORUMI
Ylläpitääkseen tätä osallistumista SHE-Q
järjestää kuukausittain NINA-foorumin, jonka
aikana urakoitsijat voivat jakaa
kokemuksiaan. ”Foorumissa käsitellään sekä
hyviä että huonoja hetkiä”, kertoo Lyn Barrat,
SHE-Q-päällikkö. ”Ihmiset puhuvat avoimesti
esimerkiksi läheltä piti -tilanteista. Pelon-,
torjunnan- ja syyttelyntäyteisen kulttuurin sijaan
vallalla on avoimuus, kunnioitus ja halu oppia
toisiltamme. Siitä on hyötyä, joka heijastuu
onnettomuustilastoihin.”
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