Puolueettomasti
Asiantuntevasti
Luotettavasti

Laboratoriopalvelut

Vesi-, kala- ja
ympäristötutkimukset

Näytteenottopalvelut

KVVY – Vahva suomalainen osaaja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
www.kvvy.fi

KVVY on luotettava kumppanisi tarvitset sitten konsultointia,
näytteenottoa tai laboratorio- ja raportointipalveluita.

Täyden palvelun osaaja
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on perustettu vuonna 1961.
Pitkä toimintahistoria näkyy vahvana ammattitaitona ja alueen vesien tilan tuntemuksena. KVVY
on määrätietoisesti laajentanut palveluitaan vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Vesitutkimusten lisäksi KVVY tutkii kala- ja rapukantoja ja tekee monipuolisia biologisia tutkimuksia, tutkimussuunnitelmia, ympäristölupahakemuksia ja muuta ympäristökonsultointia. KVVY:n
kalusto mahdollistaa erittäin monipuolisen näytteenoton. Näytteenottajat ovat sertifioituja, kokeneita ja alueen hyvin tuntevia. KVVY:n laboratorio tarjoaa käyttöön laajan analytiikan ja tulokset
ovat nopeasti hyödynnettävissä.

KVVY palvelee asiakkaita yli 100 ammattilaisen voimin
Tampereella, Porissa, Raumalla, Hämeenlinnassa ja Sastamalassa.
Yhdessä laajan yhteistyöverkostomme kanssa tarjoamme
monipuolisia palveluita kaikkialla Suomessa.
Poikkeustilanteissa palvelemme myös aukioloaikojen ulkopuolella.
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Ota
yhteyttä!
Olemme
lähelläsi.

KVVY:n laboratorio tarjoaa asiakkailleen monipuolisen analyysivalikoiman ympäristö-, elintarvike- ja asumisterveystutkimuksiin.

Laadun laboratorio
Ammattitaitoinen henkilökunta ja nykyaikainen pitkälle automatisoitu analyysilaitteisto varmistavat laadukkaat, nopeat ja kustannustehokkaat palvelut. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti
asiakastarpeet huomioiden. Analyysituloksien valmistumista voi seurata lähes reaaliajassa webpalvelun kautta ja tulokset voidaan tarvittaessa siirtää suoraan asiakkaan tietojärjestelmään.

Akkreditoitu laboratorio

Eviran hyväksynnät

Laboratoriomme on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio
T064. (SFS-EN ISO 17025:2005).
Voimassa olevaan pätevyysalueeseemme
voit tutustua www.finas.fi.

Laboratoriolla on monia Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n myöntämiä
hyväksyntöjä (hyväksynnät
www.evira.fi).

Kaivovesipullot
verkkokaupastamme

kauppa.kvvy.fi

www.kvvy.fi
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Vesi- ja ympäristölaboratorio
Laboratorion analyysivalikoimaan kuuluvat monipuolisesti vesien ja ympäristön tilan seurantaan
liittyvät tutkimukset. Erikoisosaamistamme ovat esimerkiksi erilaiset toksisuustestaukset, pienet
metallipitoisuudet, jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustutkimukset ja jätevedenpuhdistamoiden lietetutkimukset.

Vesitutkimukset
» Kaivo- ja verkostovedet
» Luonnonvedet
» Jätevedet
» Uimaranta ja -allasvedet
» Valvontaohjelmat vesilaitoksille

Ympäristötutkimukset
» Orgaaninen analytiikka
» Alkuaineanalytiikka
» Ekotoksisuustestit
» Jätteiden kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuustutkimukset
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Elintarvike-, alkutuotantoja asumisterveyslaboratorio
Laboratoriollamme on pitkäaikainen kokemus
ja osaaminen elintarvikkeiden ja alkutuotannon
mikrobiologisista ja kemiallisista tutkimuksista.
Teemme ravintosisältömäärityksiä ja tarvittaessa tarkastamme myös pakkausmerkintöjen
oikeellisuuden. Asumisterveysnäytteistä tutkimme sisäilman ja rakennemateriaalien haitalliset
mikrobit akkreditoidusti.

Asumisterveystutkimukset
» Sisäilmanäytteet
» Materiaalinäytteet
» Pinta- ja sivelynäytteet
» Näytteenottopalvelut

Mikrobiologiset tutkimukset

Elintarvikekemian tutkimukset

» Vesimikrobiologia

» Suolapitoisuus

» Elintarvikkeet ja pinnat

» Rasvamääritykset

» Tuotantoympäristö- ja ulostenäytteet

» Gluteenipitoisuus

» Eläinperäiset näytteet

» Proteiinipitoisuus

» Rehut ja orgaaniset
maanparannusaineet

» Ravintosisältömääritykset

» Omavalvontasuunnitelmat
elintarvikeyrityksille

» Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen
tarkastuspalvelu

» Trikiinimääritys

www.kvvy.fi
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Vesi-, kala- ja ympäristötutkimukset
Vesistötutkimukset
Vesistötutkimukset ovat KVVY:n vahvaa osaamisaluetta. Suoritamme ammattitaidolla niin laajat
kuin yksittäisemmätkin tutkimukset. Tutkimuspalvelut sisältävät konsultoinnin, tutkimussuunnitelmat, näytteenoton, näytteiden analysoinnin ja tutkimusten raportoinnin. Laadimme ympäristölupahakemukset ja tarvittaessa teemme myös YVA-selvitykset.

» Vedenlaadun seuranta sisä- ja rannikkovesissä
» Biologiset kasvillisuus-, levä- ja pohjaeläintutkimukset
» Kuormitusselvitykset ja kunnostussuunnitelmat
» Sedimenttitutkimukset ja sedimentaatiotarkkailut
» Ympäristöluvat ja niihin vaadittavat tutkimukset
» YVA-selvitykset

Pohjavesitutkimukset
KVVY:n palvelut kattavat pohjavesitarkkailut pinnankorkeusmittauksista vedenlaadun seurantoihin ja tarvittaviin hydrogeologin lausuntoihin. Myös havaintoputkien ja -kaivojen asennukset hoituvat yhteiskumppaneidemme kautta nopeasti ja kustannustehokkaasti.
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Jätevesitutkimukset
KVVY:n jätevesipalvelut kattavat laajasti jätevedenkäsittelyyn, teollisuusjätevesiin ja jätevedenpuhdistamoiden toimintaan liittyvät selvitykset. Käytössämme ovat siirrettävät automaattiset
näytteenottimet kokoomanäytteiden keräämiseen sekä monipuoliset kenttätutkimusvälineet.
KVVY järjestää myös räätälöityjä koulutuksia jätevedenpuhdistamoiden käyttöhenkilökunnalle ja
käyttövastaaville.
» Jätevesitarkkailut ja -selvitykset
» Haitta-aineselvitykset ja myrkyllisyystestaus
» Vuotovesiselvitykset
» Ympäristölupahakemukset ja tarkkailuohjelmat
» Teollisuusjätevesisopimukset
» Vesihuoltolaitosten riskienarviointi (SSP)
» Jätevesikoulutukset

Hulevesitutkimukset
KVVY:n laaja osaaminen vesinäytteenotossa ja monipuolinen näytteenottokalusto ovat hyödynnettävissä myös hulevesitutkimuksissa. Hulevesitutkimukset ja -selvitykset suunnitellaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa ympäristöviranomaisen määräykset huomioiden.

www.kvvy.fi
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Kala- ja rapututkimukset
KVVY tekee monipuolisia selvityksiä kala- ja rapukannoista, kalastuksesta ja ravustuksesta. Pitkän
toimintahistorian aikana KVVY:lle on muodostunut laaja näkemys ja tietopohja vesistöjen ja kalakantojen tilasta sekä niiden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

» Koekalastukset sisä- ja rannikkovesissä
» Kalastustiedustelut
» Kalataloudellisten kunnostusten
suunnittelu ja toteutus
» Kalojen ikä- ja kasvumääritykset
» Kalojen haitta-aine- ja käyttökelpoisuustutkimukset

8

www.kvvy.fi

Biologiset tutkimukset
KVVY:n palveluihin kuuluvat laaja-alaisesti erilaiset biologiset tutkimukset. Pääpaino on vesistöjen biologisissa seurannoissa ja selvityksissä sekä erilaisissa luontokartoituksissa. Teemme myös
esimerkiksi ilmanlaatuun liittyvät bioindikaattoritutkimukset laboratoriomäärityksineen ja asiantuntijaraportointeineen.
» Pohjaeläintutkimukset
» Eläin- ja kasviplanktontutkimukset
» Bioindikaattoritutkimukset
» Perifyton- ja piilevätutkimukset
» Kasvillisuus- ja luontoselvitykset
» Tuhohyönteisten ja levien lajinmääritys

www.kvvy.fi
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Näytteenottopalvelut
Näytteenottopalvelut
Laadukas näytteenotto on tutkimustyön perusta. KVVY:n näytteenottajat ovat sertifioituja, kokeneita ja koulutettuja. Teemme ympäristönäytteenottoa talous- ja uimavesistä, jätevesistä, vesistöistä ja pohjavesistä sekä eliöstöstä. Asumisterveys- ja elintarvikenäytteenottoa tekevät kokeneet ja koulutetut laboranttimme sekä luotettavat yhteistyökumppanimme ympäri maan.
Käytössämme ovat monipuoliset ja uudenaikaiset näytteenottimet, kenttämittauslaitteistot sekä
muu kalusto, joilla voimme suorittaa tutkimukset nopeasti ja laadukkaasti erilaisissa ympäristöissä
vaativimmatkin tavoitteet täyttäen.

» Vesi- ja sedimenttinäytteenotto
» Biologiset tutkimukset
» Elintarvike- ja pintapuhtausnäytteet
» Sisäilma-, rakennusmateriaalija sivelynäytteet
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Työtä puhtaan
ympäristön puolesta
vuodesta 1961
Puolueettomasti
Asiantuntevasti
Luotettavasti

Ota
yhteyttä, niin
kerromme
lisää!

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
on perustettu vuonna 1961 edistämään vesien- ja ympäristönsuojelua sekä -hoitoa. Vuosikymmenten saatossa KVVY:n toiminta on laajentunut voimakkaasti ja sisältää nykyisin sekä monipuolista palvelutoimintaa että virkeää yleishyödyllistä yhdistystoimintaa.
KVVY on voittoa tavoittelematon yhdistys. Toiminnan perusarvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus ja puolueettomuus. Yhdistyksen jäseniä ovat kunnat, teollisuus ja erilaiset yhteisöjäsenet.
Jäseniä on noin 120. Jäsenmaksuvarat mahdollistavat erilaiset maksuttomat neuvontapalvelut ja
ympäristöviestintään, -kasvatukseen ja -tutkimukseen liittyvän hanketoiminnan.

www.kvvy.fi
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Luotettava ammattilainen
lähellä sinua
KVVY on täysin kotimainen ympäristötutkimusten ja
laboratoriopalveluiden ammattilainen. Palvelemme sinua
yli 100 osaajan voimin toimipaikoissamme Tampereella,
Porissa, Raumalla, Hämeenlinnassa ja Sastamalassa sekä
laajan yhteistyöverkostomme kanssa kaikkialla Suomessa.

Patamäenkatu 24
PL 265
33101 Tampere
puh. 03 2461 111

KVVY-Tavastlab

Visamäentie 33 Visatalo
13100 Hämeenlinna
puh. 03 2461 233

KVVY-Porilab

Tiedepuisto 4
A-rakennus, 3. kerros
28600 Pori
puh. 03 2461 277

KVVY-Raumalab
Lensunkatu 9
26100 Rauma
puh. 03 2461 276

Kaivovesipullot
verkkokaupastamme

KVVY-Sastalab

kauppa.kvvy.fi

Tampereentie 7 A,
38200 Sastamala
puh. 03 2461 275

Pori

Asiakaspalvelun
ollessa suljettuna,
päivystys
puh. 03 246 1299.

www.kvvy.fi

Tampere
Sastamala
Hämeenlinna
Rauma

Kirjapaino Viestipaino

1. painos maaliskuu 2016

KVVY-Tampere

