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Löydä erot!

NINA täyttää tänä kesänä kaksi vuotta. Huomaatko erot? Käyttöönoton
jälkeen olemme nyt kasvuvaiheessa ja NINAsta tulee yhä enemmän
täysikasvuinen. Kaikki ei tietenkään vielä ole NINAn mukaista, mutta
muistele vaikka mennyttä ja mieti, mitä olemme tähän mennessä
saavuttaneet yhdessä! NINAsta on tullut itsestään selvää. Viime vuonna
vietimme NINAn 1-vuotisjuhlaa koko yrityksessä. Emme halua viettää sitä
nyt samalla tavalla, mutta myöhemmin tänä vuonna tarkastelemme, missä
olemme nyt NINAn suhteen. Paikalliset organisaatiot, projektit ja laivat
voivat kuitenkin itse päättää haluavatko ne kiinnittää asiaan aktiivisesti
huomiota tänä kesänä. Suosittelemme lämpimästi!
NINA-projektitiimi n

Joka kuukausi joku kollega
kertoo ajatuksiaan NINAsta.
Tällä kertaa vuorossa on
Ronald Stegenga, joka toimii
projektipäällikkönä Keniassa.
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Hinaaminen, kiinnittäminen
ja nostaminen:

NINA multicat-aluksella
Multicatilla tehdään kaikkein vaarallisimmat ruoppausalan työt:
hinaaminen, kiinnittäminen, nostaminen ja vetäminen. Nämä ovat
kompakteja aluksia, joiden miehistö on tekemisissä valtavien
voimien kanssa, käyttää suuria nostureita avomerellä ja työskentelee
jännitetyillä köysillä ja vinttureilla.
Siitä huolimatta onnettomuuksia tapahtuu vähän. Salaisuus? Oikeat ihmiset
oikeissa paikoissa. Näin sanoo Arjan van Kooten, multicat BKM 104:n
kapteeni. "Työskentelemme mahdollisimman paljon vakituisen tiimin kanssa.
Näemme vaarat ja korjaamme toistemme käyttäytymistä tarvittaessa."
On hankalampaa – ja vaarallisempaa – jos BKM 104 joutuu palkkaamaan
paikallisia ihmisiä. "Tähän työhön tarvitaan tunnetta. Kun saan uuden miehen
laivaan, näen heti, onko hänellä taipumusta työhön vai ei. NINAn ansiosta on
helpompaa kartoittaa tällaiset asiat. Emme hyväksy sitä, että joku vaarantaa
toisten turvallisuuden."

THIS IS AFRICA!
T.I.A. eli: “This Is Africa!” Sille joka
on työskennellyt Afrikassa, tämä
on tuttu lausahdus, mutta kun kyse
on NINAsta, emme saa käyttää
sitä tekosyynä. Olemme hiljattain
tehneet maaperätutkimuksen uutta
työtä varten Mombasan satamassa.
Offshore-maanäytteiden ottamista varten
käytössämme oli paikallisesti vuokrattu
alus, jossa oli siirrettävä nosturi. Kun
kysyin, oliko nosturi kiinnitetty merikelpoisesti, minulle sanottiin, ettei
ollut syytä huoleen, koska he olivat tehneet tätä "jo vuosia". Kun minulle
sanotaan näin, olen aina erityisen varovainen. Siihen oli syytä, kuten kävi
ilmi. Tarkastaessamme alusta huomasimme nimittäin, että useimmat
kiinnittimet oli hitsattu väärään kulmaan. Vaarana on tällöin, että ne
irtoavat merenkäynnin vaikutuksesta, jolloin nosturi voi siirtyä paikaltaan
tai pudota yli laidan. Kun olimme selittäneet asian, paikallinen hitsaaja
teki työn uudelleen, ja pystyimme aloittamaan turvallisesti. Jokainen
osallistui NINA-esittelyyn, jonka yhteydessä kerroimme suurimmista
vaaroista. Tämä ei tarkoita sitä, ettei meidän pitäisi edelleen päivittäin
huomauttaa ihmisille heidän käyttäytymisestään. Tähän sisältyy vaikkapa
nosturinkuljettajan vastuuttoman nostamistavan korjaaminen, tulilinjalla
olevan kansipojan varoittaminen sekä turvallisuusasioita pohtivan
paikallisen miehistön kannustaminen. Tuloksemme: paljon hiekkaa ja työ
ilman onnettomuuksia!
Ronald Stegenga haluaa kuulla Felmer Nievesin, Kongossa
toimivan kirjanpitäjän kokemuksista. Lue aiheesta seuraavassa NINA
At Work -numerossa. Haluatko kirjoittaa meille? Lähetä sähköpostia

osoitteeseen NINA@boskalis.nl

...ja telakalla
BKM 104 oli hiljattain Chet Morrisonin telakalla Meksikossa huoltoa varten.
Telakan asiat ovat paperilla järjestyksessä, mutta kaapeleita ja letkuja lojui
portaissa ja lattia oli täynnä romua. Näin oli, vaikka hitsattiin ja poltettiin.
Piet Kant, telakan insinööri: "Annoimme sisäisen työturvallisuusasiantuntijan
tehtäväksi pitää joka aamu ja ilta lyhyt kokous työturvallisuudesta. Ihmiset
uppoutuvat kokonaan työhönsä ja unohtavat sitten turvallisuuden. Vain jos
he todella ymmärtävät, miksi johonkin sisältyy riskejä, he suhtautuvat toisella
tavalla. Opimme tämän huomauttamalla toinen toisillemme. NINAn arvojen
ansiosta havaitsimme telakalla todellisen parannuksen." n

