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Käytännön ongelmia:

Rijkswaterstaat tutustuu NINAan

NINA on tullut tutuksi Boskaliksen sisällä. Yrityksen ulkopuolella
törmäämme kuitenkin suuriin eroihin turvallisuuden tasossa
ja turvallisuusasioiden tiedostamisessa. Esimerkiksi Seawayn
työntekijät, kollegamme, tunsivat siirtyneensä ajassa taaksepäin
saapuessaan Varnassa sijaitsevalle Odessos-telakalle
huoltotoimenpiteitä varten.

“Miksi NINA-työturvallisuusohjelmassa ei ole mainittu toimeksiantajia?” Tämä
kysymys esitettiin Marc Daanille, kun NINA otettiin käyttöön alankomaalaisessa
Noordwaardin polderia muuttavassa projektissa (Ontpoldering Noordwaard).
Kysymyksen esitti Erik-Jan Houwing, toimeksiantajan eli Alankomaiden yleisten
töiden ja vesihallinnon osaston (RWS) tekninen johtaja. “NINA toimii vain siinä
tapauksessa, että myös toimeksiantaja tukee sen sisältämää visiota”, hän
toteaa. “Tulee siis vaatia, että myös toimeksiantaja noudattaa NINAn arvoja ja
sääntöjä. Olemme yhdessä vastuussa turvallisuudesta.”

NINA Bulgariassa

“Tämä on elämäntyyli”

“Juuri kukaan ei käyttänyt johdonmukaisesti kypärää”, kertoo kapteeni
Marco de Bruin. “Hitsauskaapelien ja sähköjohtojen liitokset ovat
siellä avoimissa kaapeissa. Rakennustelineet ovat hengenvaarallisia.
Välineitä jätetään lojumaan sinne tänne. Siellä vallitsi täydellinen kaaos.”
Sähköteknikko Marcel de Visser yhtyy edelliseen: “Kukaan ei puhunut
englantia. Ammattitaidosta ei ollut puutetta, mutta työntekijät ottavat liian
suuria riskejä. Yritä siinä sitten saada sanomaa perille viittomakielellä.”
Kuinka tällaisessa tilanteessa sitten voi toimia? Työ on saatava valmiiksi.
“On turha kuvitella, että tilanteen voisi muuttaa muutamassa viikossa”,
sanoo Marco de Bruin. “Mutta alkuun pääsee siinäkin ajassa. Telakka hankki
pyynnöstämme kypäriä ja suojavaatteita. Kutsuimme turvallisuuspäällikön
osallistumaan päivittäiseen työmaakokoukseen. Opetimme häntä
tarkkailemaan: mikä ei ole turvallista? Mitä voisi parantaa?”

Noordwaardin polderia muuttava projekti on osa “Tilaa joelle” -ohjelmaa.
RWS on antanut toimeksi erinäisten polderien muutostyöt. Boskalis toteuttaa
hankkeen yhdessä muiden alihankkijoiden kanssa. “Järjestimme kaksi NINAn
käyttöönottotilaisuutta”, kertoo Marc Daan, “toisen yhteistyökumppaneille ja
toisen toimeksiantajalle. Kaikki olivat innostuneita. Parasta minusta on se, että
kaikki ymmärtävät ja myöntävät, että työskentelyn turvallisuus alkaa jokaisesta
itsestään, omasta asenteesta ja käytöksestä. Tämä näkyy myös yleisten töiden
ja vesihallinnon osaston suhtautumisessa.”
Erik-Jan Houwing (RWS): “NINA ei ole työväline, se on elämäntapa. Se
toimii. Siksi otamme ohjelman mielellämme käyttöön ja huolehdimme, että
työntekijämme tutustuvat NINAan.”

CTD käyttää telakoiden valinnassa riskianalyysia, kertoo tehdaspäällikkö
Rick Maliepaard. “Painopiste on silloin prosesseissa. Bulgarian
kokemuksesta opimme, että meidän tulee tästä lähtien kiinnittää huomiota
myös siihen, kuinka asiat on hoidettu käytännössä.”
Tämä suuri huoltohanke saatiin onnistuneesti päätökseen ilman
onnettomuuksia. Marco de Bruin: “Kaikki sujui hyvin meidän
työntekijöidemme tarkkanäköisyyden ansiosta: he ovat tottuneet
kiinnittämään huomiota turvallisuuteen ja ohjaavat muitakin toimimaan
turvallisemmin.”

Lue koko kertomus osoitteessa www.boskalis-nina.com

Uusi filmi, pääosassa: NINA
NINAn uusi esittelyfilmi on valmis!
Mitä?
Filmi sisältää kaiken mitä NINA edustaa arvot ja säännöt ja meidän jokaisen rooli
turvallisuuden takaamisessa.

Kenelle?
Kaikille NINAn kannattajille! Esittele
NINA tämän filmin avulla asiakkaille,

yhteistyökumppaneille ja uusille työntekijöille.
Käyttöönottotilaisuuksissa tai turvavarteissa.

Missä?
Osoitteessa www.boskalis-nina.com! CTD:n
tiimit ottavat filmit seuraavalla kerralla mukaan
vieraillessaan laivoillaan. Tai tilaa filmi omaksi:
tuotenumero 6.274.434.

Arvosteluja?
Olemme kiinnostuneet tietämään mitä mieltä
olet filmistä. Lähetä mielipiteesi osoitteeseen
NINA@boskalis.nl

