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Ympäristövastuuta yhdessä

Asiakaslupauksemme on ratkaista ympäristöön, vastuullisuuteen 
ja tutkimustoimintaan liittyviä haasteita tarjoamalla kokonais- 
valtaisia analytiikka- ja asiantuntijapalveluita.

Kumppanisi päätöksenteossa 
 
Vastuulliset päätökset vaativat tuekseen 
luotettavaa tutkimustietoa ja laaja-alaista 
näkemystä toimien vaikutuksista.  
KVVY Tutkimus on kotimainen kumppanisi  
koko toimintaketjun ajan tutkimusten 
suunnittelusta tulosten raportointiin asti. 
Teemme lupahakemukset puolestasi ja 
autamme myös ympäristövaikutusten 
arvioinnissa. Asiantuntijoidemme 
kokemus, moderni laitteistomme ja laaja 
palveluvalikoimamme ovat tukenasi  
kaikissa tilanteissa.

Valtakunnallista palvelua 
 
KVVY Tutkimus Oy:n päätoimipaikka on  
Tampereella. Lisäksi kattava lähipalveluiden 
verkostomme palvelee useilla paikkakunnilla. 
Laajan yhteistyöverkostomme kanssa 
palvelemme koko Suomessa.

Teemme hyvää, jaamme hyvää 
 
KVVY Tutkimus on avainlippua kantava 
yhteiskunnallinen yritys. Käyttäessäsi 
palveluitamme tuet samalla työtämme 
puhtaamman ympäristön puolesta.  
Tule mukaan kantamaan vastuuta!

KVVY Tutkimus Oy
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Puhdas vesi ja turvallinen   
elinympäristö

KVVY – Suomen suurin ympäristö-, elintarvike- ja asumisterveys- 
analytiikan asiantuntija palvelee sinua useilla paikkakunnilla. 

Tervetuloa palveltavaksi!

Akkreditoidut laboratoriomme useilla paikka- 
kunnilla tarjoavat käyttöösi laajan analyysi- 
valikoiman ja auttavat ratkaisemaan ympäristö- 
ja elintarviketurvallisuuteen liittyviä haasteita. 
Saat tulokset nopeasti vaikka suoraan omaan 
tietojärjestelmääsi.

Laboratorioidemme tutkimus- 
palveluihin kuuluvat:
» Luonnonvedet, jätevedet, lietteet 

» Talous- ja uimavedet 

» Elintarvikkeet ja pakkausmerkinnät 

» Alkutuotannon tutkimukset 

» Kemialliset ja mikrobiologiset analyysit 

» Ekotoksisuustestit 

» Sisäilma ja materiaalinäytteet 

» Jätetutkimukset 

» Polttoaineiden lämpöarvoanalytiikka 

» Asiantuntijapalvelut

Tutustu tarkemmin  
kvvy.fi/laboratoriopalvelut

KVVY Tutkimus Oy on FINAS-
akkreditointipalvelun akkredi-
toima testauslaboratorio T064, 
akkreditointivaatimuksenaan  

SFS-EN ISO/IEC 17025.  
Voimassa olevaan pätevyys- 
alueeseemme voit tutustua  

www.finas.fi

Kaivovesipullot  
verkkokaupastamme 

kauppa.kvvy.fi

Analytiikkapalvelut

http://kvvy.fi/laboratoriopalvelut
http://www.finas.fi
http://kauppa.kvvy.fi
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KVVY Tutkimus Oy on luotettava asian- 
tuntijakumppanisi niin yksittäisissä 
tutkimustarpeissa kuin laajoissa 
kokonaisuuksissa. Huolellinen tutkimusten 
suunnittelu ja näytteenotto, luotettava 
näytteiden analysointi ja vuosikymmenien 
aikasarjoihin peilaava tulosten raportointi luovat 
parhaan perustan vastuullisille päätöksillesi.

Asiantuntijapalveluihimme  
kuuluvat:
» Tutkimusten suunnittelu ja konsultointi 

» Vesistö- ja pohjavesitutkimukset 

» Jätevesi- ja hulevesitutkimukset 

» Kalasto- ja pohjaeläintutkimukset 

» Biologiset vesieliöstötutkimukset 

» Luontokartoitukset 

» Sedimentti- ja PIMA-tutkimukset 

» Vesistöjen kunnostussuunnittelu 

» Ympäristö- ja vesiluvat 

» YVA-selvitykset ja Natura-arvioinnit

Alueen hyvin tunteva asiantuntija auttaa kokonaisnäkemyksen 
muodostamisessa ja räätälöi tutkimustarpeesi sujuvaksi suunni-
telmaksi. Meiltä saat koko paketin vaivatta!

Tutkittua tietoa ympäristön  tilasta Tutustu tarkemmin 
kvvy.fi/vesi-kala-ja-ymparistotutkimukset

Tietopankki vesien tilasta ja toimista 
vesienhoito.kvvy.fi

Asiantuntijapalvelut

http://kvvy.fi/vesi-kala-ja-ymparistotutkimukset
http://vesienhoito.kvvy.fi
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Näytteenotossa kokemus on valttia! KVVY tuntee alueen vedet 
ja kuormitushistorian paremmin kuin kukaan muu.  
Asiakkaanamme saat kumppaniksesi kokeneen ammattilaisen!

Tutkimusketjun ensimmäinen lenkki

Oikein tehty näytteenotto on tutkimus- 
työn perusta. KVVY:n näytteenottajat  
ovat sertifioituja ja kokeneita.  
Laajan yhteistyöverkostomme kanssa voimme 
tarjota erilaisten tutkimusten suorittamisen 
yhdellä yhteydenotolla, laadukkaasti 
ja aikataulujen mukaisesti. Paikallinen 
palveluverkosto mahdollistaa nopean 
näytteenoton myös poikkeustilanteissa.

Tutustu tarkemmin  
kvvy.fi/naytteenottopalvelut

Näytteenottopalveluihimme  
kuuluvat:
» Luonnonvedet, pohjavesi, sedimentit 

» Talous- ja uimavedet 

» Jätevedet, hulevedet, prosessivedet 

» Eliöstönäytteet 

» Monipuoliset kenttämittaukset 

» Drone-kuvaukset 

» Elintarvike- ja pintapuhtausnäytteet

Näytteenotto

http://kvvy.fi/naytteenottopalvelut
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KVVY – Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys ry on Suomen 
ensimmäinen alueellinen vesiensuojeluyhdistys. 
Se on perustettu vuonna 1961. Huoli vesien 
tilan heikkenemisestä oli tuolloin yhteinen ja 
alueellisia vesiensuojeluyhdistyksiä perustettiin 
myös muille vesistöalueille. Pitkä historia 
ja yhteiset arvot ovat luoneet yhdistyksille 
kestävän toimintapohjan. 

Vesiensuojeluyhdistykset ja niiden omistamat 
yhtiöt tarjoavat nykyisin ainutlaatuisen 
valtakunnallisen palvelukokonaisuuden, 
johon sisältyy paitsi monipuoliset 
tutkimus- ja analyysipalvelut myös laajaa 
neuvontatoimintaa ja valtakunnallinen 
tietopankki vesien tilasta vuosikymmenten 
ajalta.

Tutustu yhdistyksen toimintaan  
kvvy.fi/yhdistys

Vesiensuojeluyhdistysten menestystarina  
– vahva valtakunnallinen  verkosto

– Alueellisten vesiensuojeluyhdistysten 
toiminta on ollut menestystarina vesistöjen 
tilan parantamisessa ja Suomen  
kansallisomaisuuden pelastamisessa.

Jukka Mattila, toimitusjohtaja

Tule mukaan osaksi yhteistä tarinaa.  

KVVY Tutkimus Oy on yhdistyksen omistama yhteiskunnallinen  
yritys, jonka palveluita ostamalla tuet samalla myös alueellisia  
vesienhoitotoimia. Voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi tai  
sponsoriksi, jolloin voit suoraan tukea arvokasta vesienhoitotyötä.

http://kvvy.fi/yhdistys


Ota yhteyttä: 

myynti@kvvy.fi 
puh. 03 246 1301

Asiantuntijoiden yhteystiedot  
ja tietoa palveluista: kvvy.fi

Luotettava kumppanisi
KVVY Tutkimus Oy ratkaisee ympäristöön, vastuullisuuteen  
ja tutkimustoimintaan liittyviä haasteita tarjoamalla  
kokonaisvaltaisia analytiikka- ja asiantuntijapalveluita. 

Palvelut lähellä Sinua
KVVY Tutkimus Oy:n päätoimipaikka on Tampereella.  
Lisäksi kattava lähipalveluiden verkostomme palvelee  
sinua useilla paikkakunnilla. Laajan yhteistyö- 
verkostomme kanssa palvelemme  
koko Suomessa. 

»  VESI

»  YMPÄRISTÖ

»  ELINTARVIKKEET

»  ASIANTUNTIJAPALVELUT
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