VAARALLISTEN AINEIDEN
KULJETUS JA KEMIKAALITURVALLISUUS

KOULUTUS – SYKSY 2018

ILMAKULJETUKSET

ICAO-TI & IATA DGR

PERUSKURSSI
Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) ja IATA DGR -määräysten mukainen peruskoulutus.
Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä koulutus.
KOHDERYHMÄ:
Vaarallisten aineiden lähettäjät, pakkaajat ja lentorahtihuolitsijat, jotka haluavat hankkia Suomen lainsäädännön
sekä ICAO-TI - ja IATA DGR -määräysten edellyttämän koulutuksen ilmakuljetuksia varten.
AJANKOHDAT:
11.-13.9.2018 ja 13.-15.11.2018
HINTA:
1 100,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen opetuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
loppukokeen sekä lounaat ja kahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa

MÄÄRÄAIKAISKURSSI
Kelpoisuuden ylläpitäminen edellyttää määräaikaiskoulutusta
viimeistään 24 kuukauden kuluttua edellisestä koulutuksesta.

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskevan asetuksen (210/97) ja IATA DGR -määräysten mukainen määräaikaiskoulutus.
Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä koulutus.
KOHDERYHMÄ:
Vaarallisten aineiden lähettäjät, pakkaajat ja lentorahtihuolitsijat, jotka haluavat uusia vaarallisten aineiden koulutuksen.
AJANKOHDAT:
18.-19.9.2018 ja 20.-21.11.2018
HINTA:
880,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen opetuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
loppukokeen sekä lounaat ja kahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa
IATA DGR -KIRJA:
Mikäli käytössäsi on vuoden 2018 IATA DGR (Dangerous Goods Regulations, 59th Edition), ota se
kurssille mukaan. Voit myös hankkia kirjan meiltä kurssin yhteydessä tai lainata sen koulutuksen ajaksi.

Ilmoittautumalla kurssille
7.9.2018 mennessä, saat
tilaisuudesta mukaasi
laadukkaan kotimaisen
Savotta 202 -repun!
(ei koske kemikaalien käytönvalvojan
koulutusta)

LITIUMAKKUJEN ILMAKULJETUKSET
Litiumakkujen kuljetuksiin liittyy runsaasti lakisääteisiä rajoituksia kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.
Kuljetusketjun eri osapuolilta, myös lähettäjiltä, edellytetään koulutusta aiheeseen. Koulutuksen päätteeksi on
mahdollisuus osallistua ICAO/IATA –määräysten edellyttämään loppukokeeseen.
KOHDERYHMÄ:
Mm. akkujen lähettäjät, pakkaajat ja tuotekehityksessä työskentelevät sekä kuljetus- ja huolintayritysten henkilöstö.
AJANKOHDAT:
27.-28.11.2018
HINTA:
880,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen opetuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
loppukokeen sekä lounaat ja kahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa

INFEKTIOVAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS
Lainsäädäntö edellyttää infektiovaarallisten aineiden lähettäjiltä ja pakkaajilta aihetta koskevaa koulutusta. Varsinaisten
infektiovaarallisten aineiden lisäksi myös biologisten näytteiden pakkaamiselle ja kollimerkinnöille asetetaan vaatimuksia,
jotka lähettäjän on tunnettava. Myös osa lähetysten jäähdytysaineista kuuluu kuljetusmääräysten piiriin.
Koulutus toteutetaan ilma- ja maantiekuljetuksia koskevan lainsäännön mukaisesti. Kurssin päätteeksi järjestetään
ilmakuljetusmääräysten edellyttämä loppukoe.
KOHDERYHMÄ:
Infektiovaarallisten aineiden, diagnostisten näytteiden ja muun biomateriaalin pakkaamisen ja lähettämisen parissa
työskentelevät sekä kuljetus-, kuriiri- ja huolintayritysten henkilöstö.
AJANKOHDAT:
9.-10.10.2018
HINTA:
880,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen koulutuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
mahdollisuuden osallistua loppukokeeseen, lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa

MAANTIEKULJETUKSET

ADR & VAK

TURVALLISUUSNEUVONANTAJAN PERUSKOULUTUS
Lainsäädäntö edellyttää, että vaarallisia aineita lähettävät, kuljettavat ja lastaavat yritykset ja yhteisöt nimeävät
turvallisuusneuvonantajan koordinoimaan toimintaa.
DGM järjestää vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajan tutkintoon valmentavaa koulutusta.
Soveltuu hyvin myös tutkinnon uusijoille.
KOHDERYHMÄ:
VAK-turvallisuusneuvonantajiksi aikovat sekä muut vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista laajaa tietoa tarvitsevat.
AJANKOHDAT:
25.-27.9.2018 ja 27.-29.11.2018
HINTA:
1 080,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen koulutuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa
ILMOITTAUTUMINEN NEUVONANTAJAKOKEESEEN:
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään neuvonantajakokeeseen tulee ilmoittautua viimeistään kolme viikkoa
ennen tutkintoajankohtaa. Lisätietoa aiheesta sekä ilmoittautumislomakkeet löydät osoitteesta:
www.trafi.fi > Tieliikenne > Vaaralliset aineet > VAK Turvallisuusneuvonantaja

VAARALLISTEN AINEIDEN MAANTIEKULJETUKSET
Kurssilla perehdytään vaarallisten aineiden lähettämistä ja kuljettamista koskeviin määräyksiin ja harjoitellaan
esimerkkien avulla niiden soveltamista käytäntöön.
KOHDERYHMÄ:
Vaarallisten aineiden tiekuljetusmääräyksistä ajankohtaista tietoa tarvitsevat, kuten esim. teollisuuden, kaupan ja
julkisyhteisöjen kuljetusten parissa työskentelevät sekä huolinta- ja kuljetusyritysten henkilöstö.
AJANKOHDAT:
25.-26.9.2018 ja 27.-28.11.2018
HINTA:
860,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen koulutuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa

MERIKULJETUKSET

IMDG

Ilmoittautumalla kurssille
7.9.2018 mennessä, saat
tilaisuudesta mukaasi
laadukkaan kotimaisen
Savotta 202 -repun!
(ei koske kemikaalien käytönvalvojan
koulutusta)

VAARALLISTEN AINEIDEN MERIKULJETUKSET
IMDG-koodi asettaa koulutusvelvoitteen kaikille vaarallisten aineiden merikuljetusketjussa työskenteleville.
Vaatimus koskee myös lähettäjiä.
KOHDERYHMÄ:
Lähettäjät, maahantuojat, huolitsijat sekä kuljetusliikkeiden ja laivayhtiöiden edustajat, jotka valmistelevat ja/tai hoitavat
vaarallisten aineiden merikuljetuksia sekä muut vaarallisten aineiden merikuljetuksista tietoa tarvitsevat henkilöt.
AJANKOHDAT:
2.-3.10.2018 ja 11.-12.12.2018
HINTA:
860,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen koulutuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa

KEMIKAALITURVALLISUUS

KEMIKAALIEN KÄYTÖNVALVOJAN PERUSKOULUTUS
Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia harjoittavissa laitoksissa on oltava käytönvalvoja
vastaamassa toiminnan turvallisuudesta. Käytönvalvojaksi aikovan tulee suorittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
(Tukes) järjestämä tutkinto.
KOHDERYHMÄ:
Käytönvalvojiksi aikovat, kemikaalien käytöstä ja varastoinnista vastaavat.
AJANKOHDAT:
2.-4.10.2018 ja 11.-13.12.2018
HINTA:
1 380,00 € (+ alv 24 %), sisältäen käytännönläheisen koulutuksen, osallistujille jaettavan kurssimateriaalin,
lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.
KURSSIPAIKKA:
Sokos Hotel Vantaa

ILMOITTAUTUMINEN TUTKINTOON:
Käytönvalvojatutkintoon ilmoittaudutaan suoraan Tukesiin. Lisätietoa tutkinnosta, tutkintoajankohdista ja -paikkakunnista
löydät osoitteesta: www.tukes.fi > Tietopalvelut > Tutkinnot

YRITYSKOHTAISET KOULUTUKSET
Kaikilla vaarallisten aineiden kuljetusketjussa sekä niiden käsittelyyn ja
varastointiin liittyvissä tehtävissä työskentelevillä tulee olla riittävä koulutus tai
muu pätevyys työhön sekä toimintaa ohjaaviin määräyksiin. Peruskoulutuksen
lisäksi henkilöstölle tulee järjestää myös tietojen päivitystä määräysten tai
kuljetustarpeiden muuttuessa.
Yrityskohtaisessa koulutuksessa kurssiohjelma räätälöidään toimipaikkasi
tarpeiden mukaiseksi ja käytettävät esimerkit voidaan poimia yrityksen
omasta toimintaympäristöstä. Myös eri kuljetusmuotojen vaatimusten ja
kemikaaliturvallisuusmääräysten yhdisteleminen toteutuksessa on mahdollista.

KYSY LISÄÄ
YRITYSKOHTAISISTA
KOULUTUKSISTAMME!

Soita 010 4240 500
tai laita sähköpostia
kurssit@dgm.fi

Ilmoittautumalla kurssille
7.9.2018 mennessä, saat
tilaisuudesta mukaasi
laadukkaan kotimaisen
Savotta 202 -repun!

ILMOITTAUTUMINEN
JA LISÄTIEDOT

(ei koske kemikaalien käytönvalvojan
koulutusta)

Kursseille ilmoittautuminen onnistuu helpoiten kotisivuillamme dgm.fi. Voit myös käyttää sähköpostia kurssit@dgm.fi tai alla
olevaa lomaketta.
Noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta toimitamme sähköpostilla osallistumisvahvistuksen, jonka mukana on kurssiohjelma
ja tietoa käytännön järjestelyistä. Osallistumisen voit peruuttaa kuluitta viimeistään 5 työpäivää ennen tilaisuuden alkua.
Tätä myöhemmistä peruutuksista ja kurssiajankohdan muutoksista veloitamme 50 % tilaisuuden hinnasta.
Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Mikäli haluat lisätietoja, niin vastaamme mielellämme kysymyksiisi.
KOULUTUSPAIKKA
Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa (Tikkurilan asema-aukio).
Majoitusvaraukset Sokos Hotels -myyntipalvelusta, puh. 020 1234 600, sähköposti: sokos.hotels@sok.fi, varaustunnus ”DGM”.
Osallistuja vastaa itse majoitukseen liittyvistä järjstelyistä.

Ilmoittaudun (rastita valitsemasi kurssit)
ILMAKULJETUKSET (ICAO-TI & IATA DGR)			
Peruskurssi (1 100,00 €)
Määräaikaiskurssi (880,00 €)
Litium-akkujen ilmakuljetukset (880,00 €)
Infektiovaarallisten aineiden kuljetus (880,00 €)

11.-13.9.
18.-19.9.
27.-28.11.
9.-10.10.

13.-15.11.
20.-21.11.

MAAKULJETUKSET (ADR & VAK)			
Vaarallisten aineiden maantiekuljetukset (860,00 €)
Turvallisuusneuvonantajan peruskoulutus (1 080,00 €)

25.-26.9.
25.-27.9.

27.-28.11.
27.-29.11.

MERIKULJETUKSET (IMDG)			
Vaarallisten aineiden merikuljetukset (860,00 €)

2.-3.10.

11.-12.12.

KEMIKAALITURVALLISUUS
Kemikaalien käytönvalvojan peruskoulutus (1 380,00 €)

2.-4.10.

11.-13.12.

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.			
Nimi
Tehtävänimike
Yritys
Osoite

Puhelin
Sähköposti*
Lisätietoja

* kurssikutsu toimitetaan tähän sähköpostiin

7/2018. Osoitelähde: DGM Finlandin asiakas- ja markkinointirekisteri. Muutokset mahdollisia.

VAARA POIS
VAARALLISISTA AINEISTA
Vaarallisten aineiden käsittely ja kuljetus kuuluu yhä useamman yrityksen
arkeen. Taito suoriutua näistä tehtävistä laadukkaasti, luotettavasti ja
määräysten mukaan on paitsi laissa säädetty velvoite, myös merkittävä
kilpailuetu ja imagonrakentaja. Turvallisuus on investointi, joka maksaa
itsensä takaisin useammalla tavalla.
Alan kansainvälisenä pioneerina DGM - Dangerous Goods Management on
auttanut asiakkaitaan jo yli 30 vuoden ajan pysymään ajan tasalla siitä, mitä
vaarallisten aineiden asianmukainen kuljetus ja käsittely edellyttää.
Monipuoliset koulutus-, pakkaus-, konsultointi- ja neuvonantajapalvelumme
varmistavat osaltaan, että yrityksesi vaarallisten aineiden toiminnot ovat
turvallisia ja tarkoituksenmukaisia sekä täyttävät myös lainsäädännön
tuomat vaatimukset.

Dangerous Goods Management Finland Oy
Sinikellontie 4, 01300 Vantaa, Finland
dgm@dgm.fi www.dgm.fi Puhelin: 010 4240 500

