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KVVY on täysin kotimainen elintarvike- ja ympäristötutkimuksen
sekä laboratoriopalveluiden ammattilainen. Meillä on pitkäaikainen
kokemus ja osaaminen elintarvike-, vesi- ja pintanäytteiden mikro-
biologisista ja kemiallisista tutkimuksista. Tarjoamme elintarvike-
tutkimuksia omavalvonta- ja viranomaisvalvontatarpeisiin sekä
tutkimukseen ja tuotekehittelyyn. Palvelemme sinua yli 100
osaajan voimin viidessä toimipisteessä ja kattavan yhteistyö-
verkostomme kanssa kaikkialla Suomessa.

KVVY – Vahva suomalainen osaaja

Luotettava ammattilainen lähellä sinua

KVVY-Tampere
Pia Sigvart-Mattila
Mikrobiologi
puh: 03 246 1211

Anna-Mari Alanen
Mikrobiologi
puh: 03 246 1288

Markku Myllylä
Kemisti
puh: 03 246 1210

KVVY
Sirpa Väntsi
Laboratorion johtaja
puh. 03 246 1209

Laboratorion asiakaspalvelu
puh. 03 246 1208

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@kvvy.fi

KVVY-Porilab
Meija Kivisaari
Mikrobiologi
puh. 03 246 1273

KVVY-Raumalab
Kaisa Aro
Mikrobiologi
puh. 03 246 1271

Puolueettomasti
Asiantuntevasti
Luotettavasti

Ota yhteyttä,
niin kerromme

lisää!

Elintarvikelaboratorio
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KVVY:n palveluketju ulottuu näytteenoton suunnittelusta aina asiantuntijalausuntoon
tulosten merkityksestä. Tulokset ovat valmistuttuaan nopeasti käytössäsi web-palve-
lumme kautta. Tarvittaessa autamme myös mahdollisten jatkotutkimusten suunnitte-
lussa.

Meiltä saat puolueettoman ja luotettavan näytteenottajan palvelut elintarvike-, pinta-,
ympäristö- ja vesinäytteille. Teemme henkilökunnan salmonellatutkimuksia ja järjes-
tämme hygieniapassikoulutuksia. Voimme myös tarkastaa pakkausmerkintöjen oikeelli-
suuden ja antaa siitä lausunnon.

KVVY – Apunasi näytteenoton
suunnittelusta tulosten tulkintaan

Tulokset nopeasti
Analyysituloksia voit seurata lähes reaaliajassa web-
palvelumme kautta ja tulokset voidaan myös tarvittaessa
siirtää suoraan asiakkaan tietojärjestelmään. Halutessasi
saat tuloksista asiantuntijalausunnon.

Elintarvikeanalytiikan palvelut
Elintarvikkeiden tuottajille
· Ravintosisältömääritykset
· Gluteenipitoisuus
· Elintarvikkeiden hygieeninen laatu
· Patogeeniset mikrobit
· Ruokamyrkytysbakteerit
· Säilyvyyskokeet
· Pintapuhtausnäytteet ja vesinäytteet
· Aistinvarainen arviointi
· Pakkausmerkintöjen tarkastaminen

Ravintoloille ja kahviloille
· Elintarvikkeiden hygieeninen laatu
· Patogeeniset mikrobit
· Ruokamyrkytysbakteerit
· Säilyvyyskokeet
· Pintapuhtausnäytteet ja vesinäytteet
· Aistinvarainen arviointi

Alkutuotantoon
· Trikiini-, vesi- ja salmonellatutkimukset

Kaikki palvelut myös viranomaisvalvonnan käyttöön!

Hygieniapassi-
koulutukset

meiltä!Laadun laboratorio
Laboratoriomme on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima
testauslaboratorio T064 (SFS-EN ISO 17025:2005) (pätevyys-
alue: www.finas.fi) ja meillä on monia Eviran myöntämiä
hyväksyntöjä (hyväksynnät: www.evira.fi).


