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Din partner i beslutsfattandet
Ansvarsfulla beslut behöver backas upp
av pålitliga undersökningsdata och en
övergripande syn på effekterna av åtgärderna.
KVVY Tutkimus är din inhemska partner
under hela processen, allt från planering av
undersökningar till rapportering av resultat.
Vi sköter dina tillståndsansökningar och hjälper
också till med miljökonsekvensbedömningarna.
Våra erfarna experter, vår moderna utrustning
och vårt stora utbud av tjänster är till för att
stöda dig i alla situationer.

Landsomfattande service
KVVY Tutkimus Oy:s huvudkontor finns i
Tammerfors. På många orter betjänas
dessutom vårt täckande nätverk av lokala
tjänster. Tillsammans med vårt omfattande
samarbetsnätverk har vi betjäning i hela
Finland.

Vi gör gott, och delar med oss
KVVY Tutkimus är ett samhälleligt företag
med rätt att använda nyckelflaggan.
När du använder våra tjänster, stöder du
samtidigt vårt arbete för en renare miljö.
Kom med och ta ansvar!

Vårt kundlöfte innebär att hitta lösningar på utmaningar inom
miljö, ansvarsfullhet och undersökningsverksamhet genom att
erbjuda heltäckande analys- och experttjänster.
kvvy.fi

Analystjänster

KVVY – Finlands största expert på analyser av miljö, livsmedel
och hälsosamt boende betjänar dig på många orter.

Flaskor för
brunnsvatten

Välkommen och bli betjänad!

kauppa.kvvy.fi

från vår nätbutik

Våra ackrediterade laboratorier finns på flera
orter. De erbjuder dig ett stort urval av analyser
och hjälper till att lösa utmaningar inom miljöoch livsmedelssäkerhet. Resultaten får du
snabbt och direkt till ditt eget datasystem, om
du vill.

Våra laboratorier erbjuder
följande undersökningstjänster:
» Naturvatten, avloppsvatten, slam
» Hushålls- och badvatten
» Livsmedel och förpackningspåskrifter
» Undersökningar av primärproduktion
» Kemiska och mikrobiologiska analyser
» Ekotoxiska tester
» Prover på inomhusluft och material
» Avfallsundersökningar
» Värmevärdesanalyser för olika bränslen
» Experttjänster

Rent vatten och
en trygg livsmiljö

KVVY Tutkimus Oy är ett testningslaboratorium T064 ackrediterat
av ackrediteringstjänsten FINAS,
ackrediteringskrav
SFS-EN ISO/IEC 17025. Du kan
bekanta dig med vårt gällande
kompetensområde på
www.finas.fi.

Mera information hittar du på
kvvy.fi/laboratoriopalvelut
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Experttjänster

KVVY Tutkimus Oy är din pålitliga expertpartner
i fråga om såväl enskilda undersökningar som
omfattande helheter. Omsorgsfull planering
av undersökningar och provtagning, pålitliga
provanalyser samt resultatrapporter som
reflekterar trendserier från decennier tillbaka,
skapar den bästa grunden för dina ansvarsfulla
beslut.

Våra experttjänster erbjuder:
» Planering och konsultering för undersökningar
» Undersökningar av vattendrag och
grundvatten
» Undersökningar av avlopps- och dagvatten
» Undersökningar av fiskbestånd och bottendjur
» Biologiska undersökningar av akvakultur
» Naturkartläggningar
» Undersökningar av sediment och föroreningar
i marken och av behovet av sanering (PIMA)
» Planering av restaurering av vattendrag
» Miljö- och vattentillstånd
» Miljökonsekvensbedömningar (MKB) och
Natura-bedömningar

Undersökning visar tillståndet för miljön
En expert som är välbekant med området hjälper till att skapa
en helhetssyn och skräddarsyr en flexibel plan för ditt undersökningsbehov. Hos oss får du hela paketet bekymmersfritt!

Mera information hittar du på
kvvy.fi/vesi-kala-ja-ymparistotutkimukset
Databank om tillståndet och åtgärderna
för vattnen på vesienhoito.kvvy.fi
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Provtagning

I våra provtagningstjänster ingår:
» Naturvatten, grundvatten, sediment
» Hushålls- och badvatten
» Avloppsvatten, dagvatten, processvatten
» Prov på alla organismer
» Mångsidiga fältmätningar
» Fotografering med hjälp av drönare
» Livsmedels- och ytprover

Första länken i undersökningskedjan
Vid provtagning är erfarenhet en trumf! KVVY känner till områdets
vatten och belastningshistoria bättre än någon annan.
Som vår kund får du ett erfaret proffs som din partner!

Mera information hittar du på
kvvy.fi/naytteenottopalvelut

En provtagning gjord på ett korrekt sätt
utgör grunden för undersökningen.
KVVY:s provtagare är certifierade och erfarna.
Tack vare vårt omfattande samarbetsnätverk
får du olika slags undersökningar med god
kvalitet och enligt tidtabell från ett och
samma ställe. Ett nätverk av lokala tjänster
gör det möjligt att snabbt ta ett prov också i
undantagssituationer.
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Bli en del av vår gemensamma historia.
KVVY Tutkimus Oy är ett samhälleligt företag, och när du köper
våra tjänster stöder du samtidigt även lokala vattenvårdsåtgärder.
Du kan också bli medlem i föreningen eller sponsor, och då ger du
direktstöd till det viktiga vattenvårdsarbetet.

– De lokala vattenvårdsföreningarnas arbete med att förbättra tillståndet för vattendragen och för att rädda Finlands nationaltillgång är en ren framgångshistoria.
Jukka Mattila, verkställande direktör

KVVY – Kokemäenjoen vesistön

vesiensuojeluyhdistys ry är Finlands första lokala
vattenvårdsförening. Den grundades år 1961.
Då fanns en gemensam oro över att tillståndet
för vattendragen skulle försämras och lokala
vattenvårdsföreningar grundades även på
andra vattenområden. En lång histora och
gemensamma värderingar har skapat en stabil
grund för föreningarnas verksamhet.

Framgången med vattenvårdsföreningarna

– ett stabilt
landsomfattande nätverk

Vattenvårdsföreningarna och de bolag
som de äger erbjuder nuförtiden en unik
landsomfattande servicehelhet, i vilken
ingår förutom mångsidiga undersökningsoch analystjänster även en omfattande
rådgivningsverksamhet och en
landsomfattande databank om tillståndet för
vattendragen under flera decennier.

Bekanta dig med föreningens
verksamhet på kvvy.fi/yhdistys
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Din pålitliga partner
KVVY Tutkimus Oy löser utmaningar inom miljö, ansvarsfullhet
och undersökningsverksamhet genom att erbjuda heltäckande
analys- och experttjänster.

Service nära Dig
KVVY Tutkimus Oy:s huvudkontor finns i Tammerfors.
På många orter betjänar dig dessutom vårt täckande
nätverk av lokala tjänster. Tillsammans med vårt
omfattande samarbetsnätverk betjänar
vi i hela Finland.

Ta kontakt:
myynti@kvvy.fi
tel: 03 246 1301
Kontaktuppgifter till våra
experter och information
om tjänsterna: kvvy.fi

» VATTEN
» MILJÖ
» LIVSMEDEL
» EXPERTTJÄNSTER
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