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Gertjan Grundlehner, johtaja, Maritime
Dynamics Department
”Maritime Dynamics -osastolla olen
tekemisissä sellaisten projektien kanssa,
joissa meren liikkeellä ja voimalla on suuri
merkitys. Haluan antaa panokseni siihen,
että Boskalis on edistyksellinen. Se
tarkoittaa, että meidän on löydettävä
vastaukset uusiin haasteisiin. Joskus liikumme
teknisten mahdollisuuksien rajoilla kysyen

mikä on mahdollista. Tässä piilee myös
vaara joutua turvallisuuden rajoille. Vaikka
ajattelinkin ennen myös suunnitelman
turvallisuutta, olen nyt enemmän tietoinen
siitä, että kaiken minkä kehitämme
toteuttavat lopulta kollegat. Kysynkin nyt
itseltäni aina: onko tämä turvallista?
Antaisinko veljeni tehdä tämän?
Se on NINAn ansiota. Siinä ei ole kaikki.
Siitä lähtien, kun NINA on otettu käyttöön,
emme etsi teknisiä ratkaisuja vain
tuottavuutta vaan myös turvallisuutta
ajatellen. Haemme mahdollisuuksia
kelluvien johtojen kytkemisen mekanisointiin.
Työhuoneessani on malli mahdollisesta
ratkaisusta. Tämä on vasta alkua, on
vaihtoehtoja, joiden hyviä ja huonoja
puolia haluamme vertailla. Siihen tarvitaan
kaikkia: analyytikkoja, suunnittelijoita ja

EYEOPENER
NINA-kokemus Amsterdamin
tienrakennusprojektin SAAone
yhteydessä
Sivustolla www.saaone.com näet heti
turvallisuusohjeen: ”Työmaalle pääsy
edellyttää projektikorttia”. Saat tämän
kortin, kun olet tutustunut turvaohjeisiin
verkossa. Tähän mennessä 3300

työntekijöitä. Tämä yhteistyö kuvastaa
NINAn arvoja. Jos minulta kysytään,
onko jokin menetelmä turvallinen, minun
on suhtauduttava avoimesti muiden
näkemyksiin, vaikka ne olisivat omien
ideoideni vastakohtia. Jos en suhtaudu
avoimesti palautteeseen, olenko hyvä
kollega?”

Kelluvien johtojen mekaanisen liittimen malli

SOKKONA

työntekijää on tehnyt sen. He kaikki
tuntevat NINAn. Sillä NINA on tämän
Boskalisin, Volker Wesselsin ja Hochtiefin
yhteisen tienrakennusprojektin
turvallisuuskäytännön kulmakivi.
SOKKONA
Johtajat osallistuivat hiljattain NINA
Experience -kurssille. Projektipäällikkö

Adelbert de Vreese: ”Meillä on ollut jonkin
verran työturvallisuuden
vaarantumistapauksia ja halusimme saada
käsityksen, kuinka ne ovat voineet sattua.”
Hänen mukaansa käsitys siitä saatiin
sokkona. ”Meille annettiin simulaatiotehtävä,
jossa osan ryhmästä piti suorittaa tehtävä
sokkona. Oli siis kuunneltava hyvin ja
noudatettava ohjeita. Niin teimmekin. Myös
minä. En kysynyt kertaakaan miksi minun piti
tehdä niin ja oliko se turvallista. Kurssin
päätyttyä huomasimme, että työtilanteissa
on usein niin: työntekijät noudattavat ohjeita
ja luottavat sokeasti siihen, että riskit ja
turvallisuus on otettu huomioon. Oikeastaan
haluamme, että työntekijät esittäisivät
tällaisia kysymyksiä. Tätä varten alamme
järjestää erityisiä NINA-istuntoja. Tämä
NINA Experience oli todella vaikuttava,
meidät ravisteltiin hereille!”
”NINA Experience” sokkona

