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Din partner i beslutsfattandet
Ansvarsfulla beslut kräver pålitliga
forskningsdata och en övergripande syn på
åtgärdernas effekter. KVVY Tutkimus är din
inhemska partner genom hela projektkedjan,
från planering av undersökningar till
rapportering av resultat. Vi ansöker om tillstånd
för din räkning och hjälper också till med
miljökonsekvensbedömningar.
Våra experters erfarenhet, vår moderna
utrustning och vårt breda utbud av tjänster är
ditt stöd i alla situationer.

Rikstäckande service
KVVY Tutkimus Oy:s huvudkontor finns i
Tammerfors. Dessutom har vi ett omfattande
nätverk med lokal service på flera orter. Vårt
breda samarbetsnätverk täcker hela Finland.

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

Vårt kundlöfte är att lösa utmaningar som är relaterade till miljö,
ansvar och forskning genom att erbjuda omfattande analys-,
expert- och planeringstjänster.
kvvy.fi

Analystjänster

KVVY är en stark inhemsk expert på analyser av miljö,
livsmedel och boendehälsa. Vi finns på flera orter i landet.
Välkommen som kund!

Många undersökningar
går också att beställa i
vår webbutik

KVVYShop!

Våra ackrediterade laboratorier på flera
orter erbjuder ett brett utbud av analyser och
hjälper dig att lösa utmaningar inom miljö- och
livsmedelssäkerhet.
Du får resultaten snabbt, även direkt till ditt eget
informationssystem.

Våra laboratoriers undersökningstjänster inkluderar:
» Naturliga sjöar och vattendrag,
avloppsvatten, slam
» Hushålls- och badvatten
» Livsmedel och förpackningsmärkning
» Undersökningar av primärproduktion
» Kemiska och mikrobiologiska analyser
» Ekotoxicitetstester
» Inomhusluft och materialprover
» Avfallsundersökningar
» Experttjänster

Rent vatten och
säker livsmiljö

» Utbildning och konsultation
KVVY Tutkimus Oy är ett testlaboratorium T064 ackrediterat
av FINAS ackrediteringstjänst,
med ackrediteringskrav
SFS-EN ISO/IEC 17025.
Du kan läsa om vårt nuvarande
kompetensområde på
www.finas.fi.

kvvy.fi

Experttjänster

KVVY Tutkimus Oy är din pålitliga expertpartner
för både individuella studier och stora projekt.
Noggrann studiedesign och provtagning,
tillförlitlig provanalys och rapportering av
resultat som baserar sig på årtionden av
tidsserier ger dig den bästa grunden för
ansvarsfulla beslut.

Våra experttjänster omfattar:
» Forskningsplanering och konsultation
» Undersökningar av vattendrag
och grundvatten
» Avlopps- och dagvattenundersökningar
» Fiskbestånds- och bottendjursundersökningar
» Biologiska vattenbruksundersökningar
» Naturkartläggningar
» Sediment- och PIMA-undersökningar
» Renoveringsplanering för vattendrag
» Miljö- och vattentillstånd
» MKB-utredningar och Natura-bedömningar

Forskningsdata om tillståndet för miljön
En expert som är väl insatt på området hjälper dig att skapa
en helhetsbild och sammanfatta dina undersökningsbehov i
en smidig plan. Hos oss får du enkelt hela paketet!

kvvy.fi

Planeringstjänster

Vi erbjuder heltäckande
planeringstjänster för vattenoch naturvård i avrinningsområden och vattendrag.
Våra experter hjälper dig

när du behöver en heltäckande vatten- och
naturvårdsplanering för avrinningsområden,
vattendrag och jordbruksmiljö.
Vi erbjuder individuella och högklassiga projekteringslösningar för våra kunders olika behov.

» Hantering av avrinningsvatten
» Dränering
» Markanvändning och byggande
» Mätnings- och kartläggningstjänster

Olika åtgärder som påverkar vattnets uppehållstid håller kvar näring
och jord i avrinningsområdet och minskar behovet av dikesunderhåll.
Det är viktigt att man trivs i sin egen närmiljö. I våra planer tar vi hänsyn
till landskap, rekreationsanvändning, viltvård och naturens mångfald.

All planering baseras på samtal med
beställaren samt fältmätningar och
undersökningar på plats.
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Utbildning och konsultation

Vi anordnar regelbundet
utbildningar för våra kunder
och samarbetspartner.
Vi har lång erfarenhet av tillståndsprocesser för
verksamhet och projekt av olika storlek, såväl
miljökonsekvensbedömningar som Naturabedömningar. Vi upprättar ansökningar om miljötillstånd och tillhörande utredningar sakkunnigt
och professionellt, baserat på gediget kunnande och lokalkännedom om områdets miljö.
» Utbildnings- och konsultationsdagar
för reningsverksoperatörer
» Konsultationer och utbildningar för
avloppsreningsverk
» Laboratoriekunddagar
» Egenkontroll för livsmedelsproducenter
» Auditeringar av livsmedelsproducenters
verksamhet
» Hygienkompetensutbildning
» Miljö- och vattentillstånd
» MKB-utredningar och Natura-bedömningar

Våra erfarna experter står till
ditt förfogande när du behöver
konsultation eller utbildning.
Vi erbjuder skräddarsydda utbildningspaket, kompetensutbildning och utbildningsdagar efter behov. Kontakta vår försäljning så funderar vi tillsammans på rätt paket för ditt företag!
kvvy.fi

Provtagning

Våra provtagningstjänster
inkluderar:
» Naturliga sjöar och vattendrag,
grundvatten, sediment
» Hushålls- och badvatten
» Avloppsvatten, dagvatten, processvatten
» Prover av samtliga levande organismer
» Mångsidiga fältmätningar
» Drönarbilder
» Livsmedels- och ytrenhetsprover

Den första länken i forsknings kedjan
Vid provtagning är erfarenheten avgörande! KVVY känner till
vattnen och belastningshistoriken i området bättre än någon annan.
Som kund hos oss får du en erfaren och professionell partner!

En korrekt gjord provtagning är grunden för
undersökningsarbetet. KVVY:s provtagare
är certifierade och erfarna. Tack vare vårt
omfattande samarbetsnätverk kan vi erbjuda
olika slags undersökningar genom en enda
kontakt, med hög kvalitet och enligt tidtabell.
Lokala servicenätverk möjliggör snabb
provtagning även i exceptionella situationer.

kvvy.fi

Kom med och bli en del av
vår gemensamma berättelse.
KVVY Tutkimus Oy är ett samhälleligt företag som ägs av föreningen.
När du köper våra tjänster stöder du samtidigt den regionala vattenvården. Du kan även bli medlem i föreningen eller sponsor och stödja
det värdefulla vattenvårdsarbetet direkt.

– De regionala vattenskyddsföreningarnas
verksamhet har varit en framgångssaga
när det gäller att förbättra vattendragens
tillstånd och rädda Finlands nationalegendom.

Jukka Mattila, vd

KVVY – Kokemäenjoen vesistön

vesiensuojeluyhdistys ry är Finlands första
regionala vattenskyddsförening. Den
grundades 1961. På den tiden kände
man allmänt en oro för den försämrade
vattenkvaliteten och regionala
vattenskyddsföreningar grundades även
i andra vattendragsområden. Den långa
historien och de gemensamma värderingarna
har skapat en stabil grund för föreningarnas
verksamhet.

Vattenvårdsföreningarna
– ett framgångsrikt och
starkt nätverk över hela landet

Vattenvårdsföreningarna och de företag de
äger idag erbjuder ett unikt rikstäckande
serviceutbud som inte bara innehåller
omfattande forsknings- och analystjänster utan
även en omfattande rådgivningsverksamhet
och en rikstäckande databas över tillståndet i
vattendragen under flera decennier.
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Din pålitliga partner
KVVY Tutkimus Oy löser utmaningar som är relaterade till miljö,
ansvar och forskning genom att erbjuda heltäckande analys-,
expert- och planeringstjänster.

Tjänster nära dig
KVVY Tutkimus Oy:s huvudkontor finns i Tammerfors.
Dessutom har vi ett omfattande nätverk med lokal service
på flera orter. Vårt breda samarbetsnätverk täcker hela
Finland.

Ta kontakt:

» VATTEN

myynti@kvvy.fi
tfn 03 246 1301

» MILJÖ

Kontaktuppgifter till experter
och information om tjänsterna:

kvvy.fi

» LIVSMEDEL

