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Marc Preilipper, työnjohtaja, APM Terminal
-hanke, Meksiko
CSD Cyrus II:n ensimmäisen projektin
alkuvaihe Meksikon Lázaro Cárdenasissa
viime vuonna oli haastavaa. Meidän piti
viidessä viikossa saada kuljetettua kaikki
putkistot ja ponttonit työmaalle, suorittaa
korjaukset ja yhdistää ne putkiston kelluviin
osiin. Koska kunnollista verstasta ei vielä ollut,
työt tehtiin toiselta yritykseltä jääneellä pienellä
alueella. Tämän seurauksena erilaisia hitsausja nostotehtäviä suoritettiin satunnaisissa
paikoissa, joskus lähellä toisiaan. Suuren

työmäärän vuoksi kokeneillakin hitsauksen
työnjohtajilla oli vaikeuksia kaikkien alueiden
opastuksessa ja valvonnassa. Valitettavasti
saimme ilmoituksia myös aika monista
(pienistä) tapaturmista, jotka johtuivat
raskaasta liikenteestä, ahtaasta
työskentelyalueesta ja paikallisista
alihankkijoista, jotka ovat tottuneet
löyhempiin turvallisuusstandardeihin.
Määräajan täytyttyä voimme taas vetää
henkeä ja arvioida alkuvaihetta. Vasta silloin
huomasimme, että jotain oli muutettava:
kaikki pienet tapaturmat yhdessä (lähinnä

haavoja ja mustelmia) saattoivat olla merkki
siitä, että jossain vaiheessa sattuisi
vakavampi tapaturma.
Tämän johdosta teimme verstaaseen useita
muutoksia: järjestimme lisää tilaa poistamalla
alueelta turhaa tavaraa ja erottelimme eri
tehtävät toisistaan. Käytimme enemmän aikaa
koulutukseen ja siisteyteen ja aloimme vaatia
paikallisilta alihankkijoilta enemmän
henkilösuojainten käyttöön ja käyttäytymiseen
liittyvissä asioissa. Kaiken tämän ansiosta
hitsauksen työnjohtajat pystyivät valvomaan
työskentelyä paremmin ja ryhtymään
tarvittaessa toimiin, mikä johti valtavaan
laskuun ilmoitettujen tapaturmien määrässä.

Ennen

Jälkeen

KÄSIEN SUOJAAMINEN
Vasta loukatessasi kätesi huomaat, miten
usein käytät niitä: kengännauhojen
sitomisesta syömiseen ja tietysti
työntekoon. Käsien suojaaminen oli
aiheena Workbox Handsissa, joka
järjestettiin maaliskuussa Nigeriassa
NWDM:n Warrin telakalla.
Koulutustilaisuuteen osallistui noin
kaksikymmentä työnjohtajaa, mekaanikkoa ja
SHE-tarkastajaa. Tulevina kuukausina on
vuorossa lisää työntekijöitä, sanoo SHEjohtaja Victor Ekasa. ”Onneksi meillä on ollut
vain muutamia käsiin liittyviä tapaturmia. Silti
asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Workbox-koulutusta todella arvostetaan, koska
siitä saa runsaasti hyödyllistä tietoa. Suurin
hyöty on, että se lisää tietoisuutta. Esimerkiksi
jotkut mekaanikot eivät ole kovin innostuneita
käsineiden käytöstä. Koulutuksen aikana he
alkoivat kuitenkin esittää kysymyksiä ja
halusivat nähdä eri tehtäviin tarkoitettuja
erilaisia käsineitä.”

PYÖRIVÄ HIHNA
Nosturiverstaan työnjohtaja Chukwunekwu
Osakwe kertoi loukkaantuneensa kerran siksi,
että hänen kätensä joutui kosketuksiin pyörivän
hihnan kanssa hänen yrittäessään tarttua
esineeseen, joka oli käynnissä olevan
moottorin toisella puolella. ”Siksi kehotan
kaikkia, joiden työtehtävissä on käsien
loukkaantumisvaara (kemikaalien käsittelystä
terävillä esineillä työskentelyyn) käyttämään

käsineitä tarjolla olevien turvalaitteiden
lisäksi. Laitteiden osalta tämä merkitsee, että
esimerkiksi kaikki pyörivät tai liikkuvat osat
sekä kuumat pinnat tulisi suojata
asianmukaisesti ja että korjausten aikana
tarjolla on lisäsuojausta, kuten lukitus ja
merkitseminen. Varmista ennen tehtävän
aloittamista, että olet itse turvassa, samoin
kuin laitteesi ja ympäristösi (YES; You,
Equipment, Surroundings).”

