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TOIMINTATAKUU 
FANN Ympäristötekniikka Oy (”FANN”) myöntää FANN-jätevedenpuhdistamoille 10 vuoden 
toimintatakuun seuraavasti: 

 

1. Toimintatakuu koskee loppuasiakasta ja takaa, että puhdistamo täyttää takuuaikana HVMFS 2016:17:n 

(Ruotsin meri- ja vesiviraston yleiset ohjeet kotitalouksien jätevesien pienpuhdistamoista) liitteessä 1 

määritellyt epäpuhtauksien puhdistustasot. 

 
2. Toimintatakuu koskee normaalin tai tiukan vaatimustason mukaista ympäristön ja terveyden suojelua 

Ruotsin meri- ja vesiviraston HVMFS 2016:17 vaatimusten mukaisesti (mukailee myös suomen 

ympäristösuojelulakia). Kumpaa vaatimustasoa tietyn asennuksen toimintatakuu koskee, käy ilmi 

puhdistamon tuotenimestä tai asennuskohtaisesta tyyppikuvasta. 

 
3. Toimintatakuun edellytyksenä on, että loppuasiakas, joka haluaa vedota takuuseen, ilmoittaa viasta 

kirjallisesti puhdistamon asentajalle kohtuullisen ajan kuluessa sen havaitsemisesta. 

 
4. FANN sitoutuu toimintatakuun puitteissa tutkimaan vian ja poistamaan sen kohtuullisessa ajassa. Vian 

poistaminen voi tapahtua korjaamalla tai osia vaihtamalla. 

 
5. Toimintatakuu on voimassa seuraavin edellytyksin: 

 
• koko puhdistamo on koottu FANN-tuotteista ja/tai FANN’in tai suosittelemista tuotteista asennusohjeiden 

mukaisesti. Jos asiakas päättää käyttää puhdistamossa erityyppisiä tai muun valmistajan tuotteita, FANN-

tuotteille on voimassa vain kahden vuoden tuotetakuu; 

• puhdistamo on asennettu voimassa olevien FANN’in asennusohjeiden mukaisesti; 

• käyttö ja huolto suoritetaan ja siitä pidetään kirjaa FANN’in asennusohjeiden mukaisesti; 

• fosforin saostusainetta ostetaan odotetun kulutuksen mukaisesti, jos kiinteistöön on asennettu EkoTreat 

fosforin saostusyksikkö. EkoTreat-saostusaineen ostokuitit tulee esittää pyydettäessä. 

• puhdistamoon tulevan kotitalousjäteveden (jota kutsutaan myös raa’aksi jätevedeksi) 

epäpuhtauspitoisuus vastaa raja-arvoja, jotka on vahvistettu alalla sovellettavassa määrittelyssä 

”vedenlaadun määrittely takuun voimassaoloa varten”. Määrittelyn on laatinut LVI-valmistajien neuvosto 

yhteistyössä koneurakoitsijoiden ja Ruotsin LVI-tukkuliikkeiden yhdistyksen kanssa, ja se on saatavilla 

osoitteessa www.vvsfabrikanterna.se; ja 

• FANN tai FANN’in nimeämä osapuoli saa tarvittavan pääsyn puhdistamolle tutkimaan takuun nojalla ilmoitettua 

vikaa. 

• kuormitus ei ylitä tai poikkea siitä, mihin puhdistamo on suunniteltu. 

 
6. Toimintatakuu ei koske: 

 
• vikoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai ulkoisista vaikutuksista, vahingonteosta, maan 

liikkeistä, virheellisestä käsittelystä, virheellisestä huollosta tai muusta vastaavasta; tai 

• vikoja osissa, jotka luetellaan asennusohjeissa varaosiksi, tai vikoja liitäntäosissa tai vastaavissa osissa, 

joita FANN ei ole toimittanut. FANN voi suorittaa varaosien vaihdon ja korjauksen 

tämän toimintakuun ulkopuolella. 
 

7. Toimintatakuu on voimassa 10 vuotta toimituspäivästä. 
 
 

Yllä mainittuun toimintatakuuseen vedotaan asentajan kautta. Ota aina ensin yhteyttä asentajaan! 

 
 

FANN Ympäristötekniikka Oy,  
Mikkolantie 13b, 33470 Ylöjärvi 
Puh. 040-809 37 11 tai 050-350 59 18   
S-posti: myynti@fanngroup.com • www.fann-suomi.fi 
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