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DGM Group (Dangerous Goods Management Group) on johtava kansainvälinen
asiantuntijaorganisaatio, joka on erikoistunut vaarallisten aineiden käsittelyyn ja kuljetukseen.

Tarjoamme asiakkaillemme turvallisia ja tarkoituksenmukaisia
neuvoja ja palveluita vaarallisten aineiden hallintaan lähes 30 vuoden kokemuksella. Kaikki ratkaisumme ovat viranomaismääräysten mukaisia ja logistisesti tehokkaita.
Alankomaissa vuonna 1987 perustetulla DGM Groupilla on
toimipisteitä yli 30 maassa kuudella mantereella

Huomioimme aina alan viimeisimmät kansainväliset standardit ja turvallisuusvaatimukset, kuten
• Terveys-, Turvallisuus- ja Laatustandardit
(HSQ)
• Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset
ICAO/IATA DGR, 49 CFR, IMO-IMDG,
ADR ja RID

• Paikalliset säädökset ja asiakkaiden omat
laatuvaatimukset

Perustettu

1987

>30

maata

Kansainväliset yhteistyökumppanimme:

6 mannerta
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DGM FINLAND
DGM Finland aloitti toimintansa vuonna
2000. Toimipisteemme sijaitsee
Vantaalla, erinomaisten liikenneyhteyksien varrella lähellä lentoasemaa.

PALVELUMME
KOULUTUS
Avoimet ja räätälöidyt
yrityskohtaiset vaarallisten
aineiden koulutukset

LÄHETYSTEN VALMISTELU
Vaarallisten aineiden lähetysten
valmistelu sekä tarvittaessa
kuljetusjärjestelyt määränpäähän
Sivut 8-9

Sivut 6-7

TNA

(Turvallisuusneuvonantajapalvelut)
Ulkoistetut turvallisuusneuvonantajapalvelut
Sivu 10

Kokenut asiantuntijajoukkomme palvelee erikokoisia asiakasyrityksiä pienistä ja keskisuurista yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin. Asiakkainamme on mm. kaupan, teollisuuden, huolinta- ja
kuljetusalan yrityksiä sekä viranomaisia.
Toimimme päivittäin vaativien asiantuntijatehtävien parissa ja hallitsemme alan monimutkaiset säännöt ja määräykset tuoreimpine
päivityksineen. Olemme luotettava yhteistyökumppani, jonka tavoitteena on joustavan toiminnan avulla helpottaa asiakkaidemme
arkea.

DGM on neuvonantajasi
vaarallisten aineiden käsittelyssä
OHJELMISTOT
Sähköiset ratkaisut vaarallisten
aineiden käsittelyyn ja kuljetuksiin
Sivu 11

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET
JA KONSULTOINTI

VAROITUSLIPUKKEET JA
PAKKAUSMATERIAALIT
Lipukkeet ja pakkausmateriaalit
lähetyksiin
Sivu 13

Käyttöturvallisuustiedotteiden
laadinta, käännökset ja yleinen
konsultointi
Sivu 12
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KOULUTUS
DGM Finland järjestää säännöllisesti sekä
kaikille avoimia että yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia.

Koulutamme asiakkaitamme vaarallisten aineiden käsittelyn ja
kuljetuksen perusasioissa sekä syvennämme heidän osaamistaan
tarvittavissa aihealueissa. Kurssitarjontamme on laaja ja kaikki
kouluttajamme kokeneita pitkän linjan asiantuntijoita. Käsiteltäviä
teemoja ovat mm. vaarallisiin aineisiin liittyvät vaatimukset ja rajoitukset, asiakirjat ja niiden laadinta, pakkaaminen ja pakkausmerkinnät sekä aineluokitukset.
Osalla kursseista keskitytään teoriaan ja toisilla ollaan erittäin käytännönläheisiä. Joillekin aloille tarjoamme viranomaisten edellyttämiin tutkintoihin valmistavia valmennuksia ja tarvittaessa järjestämme viranomaisten sertifioimia koulutuksia.

Yrityskoulutukset
Järjestämme erillisiä, asiakkaan tarpeisiin soveltuvia täsmäkoulutuksia, jotka suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Ohjelma
rakennetaan yritykselle olennaisten tuotteiden ja toimintatapojen
ympärille.

Koulutus onnistuu
• omissa tiloissanne
• ulkomaisessa toimipisteessänne

Tutustu ajankohtaiseen
koulutustarjontaan ja ilmoittaudu
verkkosivuillamme www.dgm.fi

• myös englanninkielisenä

Seminaaritilaisuudet
Kun vaarallisia aineita koskevat määräykset muuttuvat, on ajantasaisen tiedon tarvitsijoita paljon. DGM Finland järjestää myös
seminaaritilaisuuksia ja laajempia erikoiskoulutuksia, joissa käsitellään alan olennaisimpia muutoksia.

Avoimia kursseja mm.
• Ilmakuljetukset
• Maantiekuljetukset
• Merikuljetukset
• Rautatiekuljetukset
• Kemikaaliturvallisuus

Tutustu tarkemmin
avointen kurssien tarjontaan
verkkosivuillamme www.dgm.fi
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Koulutus
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LÄHETYSTEN
VALMISTELU

TOIMI NÄIN

Lähettääkö yrityksenne vaarallisia aineita ainoastaan satunnaisesti? Tai
haluaisitteko keskittyä ydinosaamiseenne ja jättää vaarallisten aineiden
käsittelyn asiantuntijalle? Ota yhteys DGM:ään.

1

Ota yhteyttä
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Toimita lähetettävä
esine / materiaali meille
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Liitä mukaan tarvittavat tiedot
lähettäjästä, vastaanottajasta
sekä lähetyksestä itsestään

Meillä on laaja, 15-vuotinen kokemus erilaisten tuotteiden ja lähetysten
toimittamisesta turvallisesti ympäri maailmaa. Autamme mielellämme.

Lähetyspalvelun edut
•

Lisää toimitusvarmuutta

•

Ei sido yrityksesi resursseja

4

4

4

Joustava ja nopea tapa tärkeiden
lähetystesi toimittamiseen

4

•

Me hoidamme loput
– useimmiten perille
jo seuraavaksi päiväksi!

HUOM!

Kysy lisää konsultointi- ja materiaalipalveluistamme,
mikäli lähetät tuotteesi mieluummin itse.
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Lähetysten valmistelu

Lähetysten valmistelu
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TNA-

TURVALLISUUSNEUVONANTAJAPALVELUT

OHJELMISTOT
Sähköiset tietojärjestelmät vaarallisten
aineiden käsittelyyn ja kuljetuksiin
DGM:n ohjelmistoyhtiö DGM-SDG on erikoistunut tuottamaan
vaarallisiin aineisiin liittyviä ohjelmistoja ja tietokantoja. Moduulipohjaisen valmisohjelmistomme DGOffice.net:in avulla voi mm.
laatia kuljetusdokumentteja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä
etsiä tietoa erilaisista vaarallisista aineista.
Ohjelmistojemme sisältö ja toiminnot ovat aina sekä teknisesti
että voimassa olevien säädösten osalta ajan tasalla.

Valmennamme asiakkaitamme EU-vaatimukset täyttävään turvallisuusneuvonantajatutkintoon ja tarjoamme neuvonantajapalveluita.

Kysy myös
• Intranet- ja Web Services -ratkaisuistamme
• Oman järjestelmänne suunnittelusta

EU-lainsäädännön mukaan jokaisessa vaarallisia aineita lähettävässä ja kuljettavassa yrityksessä on oltava VAK-turvallisuusneuvonantaja. Neuvonantajan on läpäistävä Trafin tutkinto ennen toiminnan aloittamista.

Valitse sopiva TNA-palvelu
1.
2.
3.
4.
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Ulkopuolinen neuvonantaja
Yhteistyö ulkopuolisen neuvonantajan kanssa
Oman neuvonantajan valmennus
Tilanne- ja TNA-tarvekartoitus

TNA (Turvallisuusneuvonantajapalvelut)

Testaa DGOfficea veloituksetta!
Lue lisää osoitteesta
www.dgm.fi/fi/tuotteet-ja-palvelut/ohjelmistot
Tarvitsetteko
turvallisuusneuvonantajaa?
Me selvitämme!

Ohjelmistot
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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET JA
KONSULTOINTI

VAROITUSLIPUKKEET
JA PAKKAUSMATERIAALIT
Valmiit materiaalit ja räätälöidyt ratkaisut

Asiantuntijamme auttavat suunnittelemaan
ratkaisut yrityksenne erityistarpeisiin ja
laativat kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet valmistajien, maahantuojien tai
markkinoijien tarpeisiin.

Tarjoamme konsultointi- ja suunnittelupalvelua yksittäisten ongelmien ratkaisussa sekä laajempien kemikaalien käsittelyyn ja logistiikkaan liittyvien kokonaisuuksien hallinnassa. Kokemuksemme
ja laajan verkostomme avulla löydämme ongelmiin optimaaliset
ratkaisut luotettavasti ja luottamuksellisesti.
Vaarallisten aineiden varastointi on yleensä joko ilmoitusvelvollisuuden piirissä tai luvanvaraista. Vaatimukset riippuvat sekä
aineiden laadusta että määristä. Autamme esimerkiksi kemikaalivarastoinnin suunnittelussa ja lupa-asioissa, tuotteille sopivien
kuljetustapojen tai yrityksen VAK-tietokannan suunnittelussa.

Erityisesti varastointi ja kuljetus edellyttävät oikeanlaisia pakkauksia ja niiden asianmukaista merkintää. Varastovalikoimastamme
löytyy useimmat yleisimmät varoituslipukkeet. Standardeista poikkeavatkaan lipukkeet eivät ole ongelma, DGM:n suunnittelupalvelu auttaa tarvittaessa.
Vaarallisten aineiden kuljetuksissa on käytettävä UN-tyyppihyväksyttyjä pakkauksia. Pakkausten valinta riippuu sekä kuljetettavasta tuotteesta että kuljetusmuodosta. Kansainvälisen verkostomme
avulla voimme hankkia tukkuerinä toimitusmyyntinä pakkauksia
erilaisiin käyttötarpeisiin.

Varoituslipukkeet ja
oikeanlaiset pakkaukset meiltä

Käyttöturvallisuustiedotteet
Kemikaalien markkinoille saattajan, useimmiten valmistajan tai
maahantuojan velvollisuus on toimittaa käyttöturvallisuustiedote
aineen käyttäjälle. Laadimme asiakkaillemme uusien aineiden
käyttöturvallisuustiedotteita sekä teemme niistä käännöksiä. Palvelu soveltuu esimerkiksi tuotteiden myyntiin ja jakeluun keskittyneille yrityksille, joissa oman asiantuntijan rekrytointi ei ole kannattavaa.
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Käyttöturvallisuustiedotteet ja konsultointi

Varoituslipukkeet ja pakkausmateriaalit
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Dangerous Goods Management Finland Oy
Sinikellontie 4, 01300 Vantaa
www.dgm.fi

dgm@dgm.fi

010 4240 500

