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On the WHEELS

Työturvallisuus on
kaikkien vastuulla
Harjavallan
suurteollisuuspuiston
terminaali on valmis

S.2

S.4

SIEVARIN
AUTOTIIMI
voi hyvin töissä

Hyvä työilmapiiri ei synny itsestään, vaan sen
eteen on tehtävä töitä. Omalla asenteella ja käytöksellä voi vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin niin
negatiivisesti kuin positiivisestikin. Valtasiirron autotiimissä on onnistuttu luomaan positiivinen henki
työpaikalle. Työntekijät kokevat, että töihin on mukava tulla.
– Olemme pieni porukka ja kaikki erilaisia persoonia mutta puhallamme yhteen hiileen ja autamme aina toisiamme
tarpeen tullen, kertoo autokuski Lasse Maajärvi.

– Hyvään henkeen täällä työpaikalla vaikuttaa toisten
auttamisen lisäksi se, että puhumme sekä työ- että
muistakin asioista keskenämme. Olemme avoimia,
eikä ketään syrjitä.
Työpaikan hyvään henkeen voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa paljon. Työkaveria tulee kohdella samoin
kuin toivoisi itseään kohdeltavan. Aina jos eteen tulee
ongelmia, työkaverilta voi aina kysyä neuvoa ratkaisun
löytämiseksi. Erimielisyyksistä kannattaa puhua
ja neuvotella avoimesti ja suoraan.
– Meillä on työpaikalla hyvä keskusteluilmapiiri.
Tyky-päivät ovat olleet erittäin hyviä irtiottoja
työpäivästä, ja ne luovat hyvää yhteishenkeä.
Tyky-päivät tuovat vaihtelua rutiineihin ja
yhdistävät meidän tiimiämme.
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LÄHELTÄ
PITI -ILMOITUS

KUULUU TYÖYHTEISÖTAITOIHIN
Työturvallisuusasiat saatetaan ajoittain kokea rasitteena, mutta systemaattinen turvallisuuden huomioiminen on jalkauttanut turvallisuuden osaksi työskentelyrutiineja.
Työturvallisuus on asennekysymys, ja vastuu siitä on jokaisella työntekijällä.

Valtasiirrossakin työturvallisuuden kehittäminen ja huomioinen on normaali osa työntekijöiden päivittäistä työtä.
Työturvallisuus kehittyy koko ajan parempaan suuntaan,
siitä otetaan vastuuta ja raportoidaan. Asennemuutosta
on tapahtunut. Työntekijöillä kulkee työvaatteiden taskussa mukana raporttivihko, johon voi heti kirjata läheltä
piti -ilmoituksen, jos huomaa mahdollisen vaaratilanteen.
Ilmoitus annetaan työnjohtajalle, joka vie sen eteenpäin.
Ilmoitus käsitellään yhdessä kumppaniyritysten kanssa.
Usein kysymys on asenteen korjaamisesta, huomauttaa
Valtasiirron työsuojeluvaltuutettu Pekka Miikkulainen.

ILMOITUKSET JOHTAVAT TURVALLISUUDEN
PARANEMISEEN
Mieleeni tulee yksi viimeaikainen läheltä piti -ilmoitus, joka
johti merkittävään työturvallisuuden paranemiseen. Bolidenin rikastamon kuonakivien ylösajon suppilo, josta kivet
lähtevät hihnalle, tapasi ajoittain mennä tukkoon.

KULMAHUONEEN

kuulumiset
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– Suppilon reunoilla liikkuvat tunkit eivät toimineet, jolloin
jonkun piti nousta huoltotasolle ja tökkiä laudalla tukos
liikkeelle. Kivet saattavat rojahtaa alas, kun tukos lähtee
liikkeelle. Tämä oli huomattava vaaran paikka. Ilmoituksen seurauksena kuonan ajotapaa muutettiin siten, että
ei ajeta vain kylmää kuonaa, vaan sekaan otetaan myös
lämmintä kuonaa. Tällöin kuonasta ei irtoa suppilon tukkivaa sakkaa, Miikkulainen kertoo.
Muitakin merkittäviä työturvallisuuden kehitystoimenpiteitä on tehty. Muun muassa pölylle altistumista on vähennetty vaihtamalla ovi kauko-ohjattavaksi nosto-oveksi,
jolloin pyöräkuormaajasta ei tarvitse enää nousta oven
avausta varten. Muutoksella on pystytty vähentämään
esimerkiksi kuljettajien nivelten rasitusta ja talviaikoina
liukastumisriskiä.

Vuosi etenee hyvää vauhtia ja niin Valtasiirtokin.
Katse on tulevaisuudessa ja myös uusilla markkinoilla. Tälle vuodelle on tehty kasvava budjetti.
Pienistä menetyksistä huolimatta haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta. Haluamme jakaa
hyväksi todettua liiketoimintamalliamme. Nykyisten kumppaneidemme kanssa jatkamme edelleen
jatkuvan parantamisen periaatteella yhdessä kehittäen ja uutta luoden.

TYÖTURVALLISUUTEEN PEREHDYTETÄÄN
Uuden työntekijän perehdyttäminen on äärimmäisen tärkeää turvallisuuden kannalta. Alueella on paljon erikoisaineita, vaarallista sulanajoa, isoja koneita, ja myös tehdasalueeseen täytyy tutustua.
-Ongelmatilanteissa täytyy tietää mitä tehdä. Käytännössä
jokaisen työtehtäviin kuuluu huolehtia, että työt tehdään
turvallisesti ohjeiden mukaan. Jos huomaa epäkohtia, niihin
on puututtava. Työturvallisuuteen liittyvät ehdotukset otetaan hyvin vastaan. Itse saatan vinkata työkaverille, miten
homma tehdään turvallisesti. Jos asiasta on epävarmuutta,
voi kysyä työnjohtajalta, kertoo Miikkulainen.
Valtasiirrossa on työturvallisuusasiat hyvin hoidossa. Kypärää ja suojalaseja käytetään tunnollisesti. Suojaimia on
vapaasti saatavilla ja työkohteiden ilmoitustauluilla on nähtävillä, mitä suojaimia kyseisessä kohteessa tulee käyttää.

“Käytännössä jokaisen työtehtäviin kuuluu
huolehtia, että työt tehdään turvallisesti
ohjeiden mukaan.”

Kannetaan vastuu sovituista asioista
Lähetän valtasiirtolaisille joka maanantaiaamu muistutusviestin: ”Tee mitä lupaat, älä lupaa mitään,
mitä et pysty tekemään.” Tämä koskee meidän
valtasiirtolaisten antamia lupauksia niin asiakkaille, alaisille kuin esimiehillekin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kannetaan vastuu
sovituista asioista. Keskustellaan asioista
avoimesti, nimetään vastuuhenkilöt sekä
tiedotetaan ja kuunnellaan.

PASI KUSMIN
toimitusjohtaja
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VENÄJÄLTÄ
SAAPUVA
NIKKELIKIVI

KÄSITELLÄÄN HARJAVALLAN
SUURTEOLLISUUSPUISTON
UUDESSA TERMINAALISSA
Muutokset Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n
(NNH) raaka-ainelogistiikassa antoivat
Valtasiirrolle mahdollisuuden miettiä nikkelikiven kuljetus- ja purkuoperointia uudesta näkökulmasta. Uuden strategiansa
mukaisesti Norilsk Nickel -konserni käyttää
jatkossa pääsääntöisesti konsernin sisäisiä
raaka-aineita, joten raaka-aineiden hankinta konsernin ulkopuolisilta toimittajilta vähenee. Tulevaisuudessa nikkelikiveä
tuodaan Harjavaltaan junalla Venäjältä
Monchegorskista.
Venäjältä saapuvan nikkelikiven logistiikan hoitamiseen
tarkoitettu halli valmistui sovitun aikataulun mukaisesti 30.9.2015 Harjavallan Suurteollisuuspuistoon. Koeajot
tehtiin viime vuonna marras–joulukuun aikana. Virallisesti
nikkelikivilogistiikan hoitaminen aloitetaan kevään 2016
aikana. Siihen saakka hallissa varastoidaan NNH:n muita
raaka-aineita ja lopputuotteita. Halli on rakennettu vastaamaan NNH:n tulevaisuuden raaka-ainevirran tarpeita,
summaa Valtasiirron toimitusjohtaja Pasi Kusmin.
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Valtasiirron vastuulla on konttien purku varastoon, josta
raaka-aine siirretään tuotantoprosessiin. Nikkelikiven kosteuspitoisuuden takia materiaali jäätyy kuljetuksen aikana, jolloin se pitää sulattaa ennen tuotantoon siirtämistä.
Tästä johtuen hallin lämpötila pidetään 15 asteen tuntumassa talvellakin. Täyden tuotantovauhdin aikana hallin
kautta kiertää n. 17 konttia päivässä.
– NNH:n pulppaamolle kiertää terminaalialueen läpi
n. 4 500 konttia vuodessa. Sama pulppaamo toimi ennen
Talvivaarasta tulevan raaka-aineen vastaanottoasemana.
Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n raaka-aineiden ostopäällikkö
Lauri Kokko kertoo, että uusi halli suunniteltiin yhteistyössä
Valtasiirron kanssa vastaamaan konttien lämminvarastointitarvetta. Hallin paikka tehdasalueella valittiin siten, että se
sijaitsee mahdollisimman lähellä tehdasalueen rautatieverkostoa. Lisäksi varastosta on suhteellisen lyhyt välimatka
raaka-aineen purkualueelle. Norilsk-konserni on sulkemassa Norilskin kaupungissa sijaitsevan tehtaan, minkä seurauksena nikkelin jalostusta on tarve siirtää Harjavaltaan.
Tämä muutos mahdollistaa Harjavallan tehtaiden tuotantokapasiteetin maksimaalisen käyttöasteen. Nyt tehdyllä
logistisella ratkaisulla ja tuotantomäärällä on suora vaikutus toimintamme kustannustehokkuuteen.

“NNH:n pulppaamolle kiertää terminaalialueen läpi n. 4 500 konttia vuodessa”
Halliprojekti onnistui hyvin
sovitussa aikataulussa.
Valtasiirto toi mukaan
oman osaamisensa logistiikasta, ja heillä on myös
kyky huomioida asiakkaan
tarpeet.
Sopimus kattaa
konttien varastointija käsittelyoperaatiot
seuraavan kymmenen
vuoden ajan.

TYÖTERVEYS
TYÖTERVEYS JA
-HYVINVOINTI
LÄHTEE
ENSISIJAISESTI
MEISTÄ
JOKAISESTA
ITSESTÄMME.

Valtasiirron tyyppisessä työympäristössä,
jossa työskennellään autoilla ja työkoneilla,
on tärkeää huomioida koneiden ja laitteiden
vaikutus työterveyteen. Uudet konehankinnat
edistävät osaltaan työterveyttä, koska esimerkiksi niiden istuimet voidaan suunnitella ergonomisesti. Ergonomian lisäksi keskivartaloa
tukevien lihasten on oltava kunnossa erityisesti silloin kun tehdään istumatyötä, painottaa työterveyslääkäri Markku Pavela.
Vuorotyöläisen pitää huomioida säännöllinen
ruokailu ja riittävä lepo. Vapaa-aikana kannattaa antaa itselleen aikaa toipumiseen, jotta
työvuoroon tullessa jaksaa taas työskennellä.
Muita tärkeitä asioita työterveyden ja jokaisen
työssä viihtymisen kannalta ovat työpisteen ja
-koneen siisteydestä huolehtiminen aina oman
työvuoron päättyessä. Käsien pesu ennen
ruokailua sekä suihkussa käynti ja vaatteiden
vaihto ennen kotiin lähtöä ovat hyvän työhygienian perusasioita.
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TYÖSUOJELU-

VALTUUTETUT
Jani Peurala

Pekka Miikkulainen

Lasse Maajärvi

Toimipisteeni on Kupariteollisuuspuisto ja työtehtävänäni vaununvaihtotyöt.

Työskentelen Harjavallan Suurteollisuuspuistossa ja toimin pääasiassa
pölytrukin kuskina.

Toimipisteenä on Lyytikänkadun
kuljetusyksikkö Harjavallassa ja
työtehtävänä autonkuljettajalle
kuuluvat työt.

Työssäni tärkeää on toimenkuvan
selkeys ja hyvä työporukka, sekä se,
että työnantaja panostaa turvallisuuteen ja työhyvinvointiin ja että
palkka saadaan sovittuna ajankohtana.

Palkan lisäksi työssäni on tärkeää,
että saan tehtävät hoidettua mallilleen ja turvallisesti ennen kuin vuoro
loppuu. Hyvä henki ja vuorovaikutus
kumppaniyritysten työntekijöiden
kanssa on jaksamisen kannalta tärkeää.

koneenkuljettaja

Vapaa-aikani kuluu nelihenkisen perheen ja koiran kanssa. Harrastuksiini
kuuluu sulkapallo, ulkoilu ja metsänhoitotyöt. Uutena harrastuksena on
metsästys, jossa perheemme labradorinnoutaja on syksyisin mukana
vesilinnustuksen aikaan.
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vuorokuljettaja

Vapaa-aikani kuluu maatilanhoidossa
sekä perheen kanssa. Harrastuksiani
ovat harrastekiekko HcTC-joukkueessa ja jalkapallo kaveriporukan kesken,
käyn myös uimassa lasten kanssa
sekä Ässien jääkiekkopeleissä.

autonkuljettaja

Työssäni minulle on tärkeää joustavuus, monipuolisuus, siistit ja kunnossa olevat työkalut ja hyvä työporukka. Vapaa-aikani kuluu perheen
ja kavereiden kanssa. Harrastan
salibandya, moottoripyöräilyä
ja motocrossia.

Valtasiirron esimiehet osallistuvat esimieskoulutukseen, joka toteutetaan kolmena
lähiopetuspäivänä ja kotitehtävinä. Koulutuspäivien aikana esimiehet pääsevät sparraamaan ja jakamaan kokemuksiaan henkilöjohtamisen näkökulmasta, mikä on koulutuksen
painopiste.
Koulutuksella tähdätään asiakaspalvelun kehittämiseen. Esimiehet ovat saaneet palautetta alaisiltaan.
Sitä käydään läpi ja mietitään henkilöjohtamisen
kehittämisen keinoja. Laadukas esimiestyö näkyy
ulospäin laadukkaana asiakaspalveluna, kertoo Juha
Poltinora Konsulttitoimisto Seppo Hoffrèn Oy:stä.

– Osallistujat ovat olleet aktiivisia ja keskustelu on
ollut hyvin avointa. Keskustelukulttuuri Valtasiirrossa
on hyvin salliva. Vaikeitakin asioita voidaan käsitellä,
kun asiat otetaan asioina.

Koulutuksen aikana on löydetty ja edelleen kehitetty
hyviä johtamisen työkaluja, kuten kehityskeskustelumenetelmiä. Lisäksi toimenkuvia on selkeytetty, mikä
taas tehostaa työskentelyprosesseja. Päivittäisistä
rutiineista on jätetty pois turhia palavereita. Johtamistyyliä ohjataan valmentavaan ja vastuuttavaan
suuntaan.

VALTASIIRRON
TOIMINNAN
MITTAREITA
7,36 %

6,0 %

7,54 %

1.1.–13.3.

Tapaturmat: 1

Sairauspoissaolot

4,77 %

2015

2016

Tapaturmat: 9
joista 5 johti poissaoloihin

Ylityöt

AJAN HERMOLLA

VALTASIIRRON
ESIMIEHET
KOULUNPENKILLÄ

Sairauspoissaolojen ja ylitöiden
tavoite on 5 % ja tapaturmien 0.
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VALTASIIRTO ON

TEOLLISUUDEN SISÄJA ULKOLOGISTIIKAN
PALVELUIHIN
ERIKOISTUNUT YRITYS,
jonka pääkonttori on Harjavallassa. Valtasiirto työllistää
n. 140 henkilöä toimipisteissään Länsi-Suomen seudulla.

