NOURYON:
PITKÄJÄNTEISYYS TUOTTAA
PARHAAT TULOKSET
Kun työssä ollaan tekemisissä kemikaalien kanssa, täytyy kaikkien työhyvinvoinnin
osapuolten olla hereillä. Ennakointi auttaa pienentämään riskejä.
Nouryonin tehtaalla Oulun keskustan kupeessa valmis-

joten sairauspoissaolot täytyy pitää matalalla tasolla. Se on

tetaan kemikaaleja sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin.

laitoksen käynnin kannalta todella tärkeää. Viime vuosina

Tehdas pyörii kolmessa vuorossa, vuoden ympäri. Valmiit

on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota psykososiaa-

kemikaalit matkaavat pääosin kotimaisiin sellu- ja paperi-

lisiin riskeihin ja niistä on ruvettu aidosti keskustelemaan.

tehtaisiin, mutta myös muihin Pohjoismaihin.

Vuoro- ja yötyö kuormittavat selkeästi enemmän kuin
säännöllinen päivätyö.

– Suojavarustukset ja yleinen hygienia ovat tosi tärkeitä,
jotta pystytään välttämään kemikaalialtistukset. Lisäksi on

Prosessinhoitaja Jari Niemelä on työskennellyt Nouryonilla

paljon istumatyötä valvomossa, tehdaspäällikkö Jarkko

jo reilut parikymmentä vuotta. Hänkin korostaa pitkään

Taskila kertoo.

jatkuneen yhteistyön merkitystä.

Lisähaastetta tehtaan arkeen tuo vanhan kloorilaitoksen

– Työterveyslääkärimme ymmärtää toimialaa, ja kun sama

purkuprojekti. Kloorin valmistuksessa on käytetty eloho-

lääkäri on ollut minulla niin kauan, niin ei tarvitse aina

peaa, joten purkutöihin osallistuvan henkilökunnan osalta

lähteä tyhjältä pohjalta selvittämään asioita. Mehiläises-

vaaditaan jatkuvaa elohopea-altistusten seurantaa. Ras-

tä saa aina nopeasti varattua ajan tarvittaessa, Niemelä

kasmetalliksi luokiteltavaa elohopeaa voi kertyä elimistöön,

sanoo.

jos tarvittavista toimenpiteistä ei huolehdita.
Yhdessä Mehiläisen kanssa Nouryon pystyy reagoimaan
– Työterveys on siinä avainroolissa, että osataan ennakoida

työkykyriskeihin varhaisessa vaiheessa, jolloin voidaan

tilanteita, suojautua ja huolehtia siitä, ettei yksikään työnte-

yhdessä tilanteen eri osapuolten kanssa miettiä, miten

kijä altistu vaarallisille aineille. Mehiläisen työterveyslääkäri

tilanteen paheneminen voidaan estää. Aktiivisen ja jatku-

on muun muassa käynyt pitämässä henkilökunnalle kemi-

van yhteistyön ansiosta Nouryonin sairauspoissolot ovat

kaaliriskeihin liittyviä koulutuksia, Taskila sanoo.

laskeneet noin neljäsosaan muutaman vuoden takaiseen
tilanteeseen verrattuna, Jarkko Taskila kertoo.

Hänen mukaansa on tärkeää, että Mehiläisen henkilökunta
tuntee toimialan ja sen erityispiirteet, tehtaan olosuhteet

– Työterveydellä on ihan keskeinen osa siinä kokonaisuu-

sekä työhön liittyvät riskit. Nimetyt työterveyshoitaja ja

dessa, että meillä on sitoutuneet työntekijät, jotka jaksavat

-lääkäri helpottavat yhteistyön pitkäjänteistä kehittämistä.

töissä ja kokevat työn mielekkääksi. On kaikkien kannalta
parasta, kun sairauspoissaolot saadaan pidettyä alhaisella

– Tärkein juttu on, että mahdollisiin ongelmiin tartutaan

tasolla. Ja silloin kun tarvetta avulle tulee, on tärkeää, että

riittävän ajoissa ja niihin osataan reagoida. Siinä on menty

saadaan mahdollisimman nopeasti henkilöt takaisin

paljon eteenpäin. Meillä on melko pieni tuotantoporukka,

työkykyisiksi.
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