www.levanen.fi
LEVÄNEN

Mikä?
Levänen on tutkimuspalvelu rantasi ekologisesta tilasta ja
veden laadusta.
Veden laatu tutkitaan rantavyöhykkeen levänäytteestä. Tulokset
antavat kattavan tiedon vesistön tilasta pidemmältä aikaväliltä.
Luotettava kokonaiskuva yltää hetkellisen vesikemiallisen tilan
yli.
Ecomonitor Oy tutkii levänäytteestä piilevälajiston. Lajisto
kertoo parhaiten vedenlaadusta, paljastaa vesistön ekologisen
tilan ja määrittää vesistön laatuluokan erinomaisesta huonoon.

Taita, sulje nitojalla ja laita postiin
POSTIMAKSU
MAKSETTU

Ecomonitor Oy
Tunnus 5017861
00003 VASTAUSLÄHETYS

ONKO RANTASI AHDILLA
ASIAT LEVÄLLÄÄN?

TILAUS RANTAVESITODISTUKSESTA

Miksi?

Hinta?

Haluatko tietää esimerkiksi seuraavia asioita:

Levänäytteenoton ja Rantavesitodistuksen sisältävä hinta on
495 € * + matkakulut. Matkakuluista sovitaan aina erikseen.

Onko rantani rehevöitynyt?
Ovatko rantaveteni uimakelpoisia?
Onko sinileväkukinta vaarallinen?

Jos otat näytteen itse, Levänen-palvelun hinta sisältäen
Rantavesitodistuksen on 359 € (sis. kaikki postikulut).

Rantavesitodistus antaa vastauksia näihin ja moniin muihin
kysymyksiin.

Voit tehdä tilauksen tilauslomakkeella, internetsivuilla tai
oheisella tilauskortilla.

Saat tutkittua tietoa rantaveden laadusta, joka on tarpeen
esimerkiksi kun vuokraat mökkiäsi kesälomalaisille. Jos olet
ostamassa tai myymässä rantakiinteistöä, rantavesitodistus
on korvaamaton apu kiinteistön arvon määrittämisessä!

* Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Ecomonitor Oy pidättää itselleen
oikeuden palvelun sisällön ja hinnan muutoksiin.
Ajankohtaiset tuotetiedot ja hinnasto ovat sivuilla www.levanen.fi.

Menetelmä noudattaa EU-standardia SFS-EN 14407.

Tilaan rantavesitodistuksen (rasti vaihtoehto)
Virallinen rantavesitodistus, 495 € * + erikseen sovittavat matkakulut
Yksityinen rantavesitodistus, 359 € * (otan näytteen itse)

Mistä näyte otetaan?
Vesistö:
Kunta:
Tarkemmat koordinaatit, jos tiedossa:
Voit selvittää koordinaatit internet-osoitteesta www. karttapaikka.fi.

Tilaaja

Miten?

Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:

Rantavesitodistuksen saaminen on helppoa. Otetaan levänäyte
rannasta, ja Ecomonitor Oy tutkii sen laboratoriossaan.
Levänäytteenoton voit tehdä itse tai pyytää ammattilaisen
paikalle, jolloin tuloksesta tulee virallisesti rantaasi koskeva.

Olen erityisen kiinnostunut seuraavasta tiedosta:

Jos otat näytteen itse, Ecomonitor Oy lähettää sinulle
näytteenottopaketin ja –ohjeet. Otettuasi näytteen lähetät sen
vastauslähetyksenä Ecomonitor Oy:lle. Ecomonitor Oy tutkii
näytteen ja antaa Rantavesitodistuksen kyseiselle näytteelle.

LISÄTIEDOT: Levänen on Joensuussa perustetun Ecomonitor Oy:n kehittämä palvelu.
Ecomonitor Oy:n asiantuntijoilla on pitkä kokemus vesienhoidon tutkimuspalveluista
ja seurantatehtävistä. Erikoisalana ovat biologiset määritykset, jotka antavat kattavan
kuvan vesistöjen tilasta.
Ecomonitor Oy, Länsikatu 15, 80110 Joensuu, puh. 040 411 7918, info@levanen.fi

Otamme yhteyttä tilauksen saatuamme. Sopimus palvelusta astuu voimaan vasta, kun
olet maksanut palvelun hinnan (tilausehdot sivuillamme www.levanen.fi).

www.levanen.fi

* Hinnat ovat voimassa toistaiseksi.
Ecomonitor Oy pidättää itselleen oikeuden palvelun sisällön ja hinnan muutoksiin.
Ajankohtaiset tuotetiedot ja hinnasto ovat sivuilla www.levanen.fi.

