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KÄYTTÖMAKSUT

 yksikkö veroton alv 24 % yhteensä (alv 24%)

Vesimaksu €/m3 1,51 1,87 
4,46

Jätevesimaksu €/m3 2,09 2,59 

PERUSMAKSUT

Perusmaksut ovat vuosittaisia kiinteämääräisiä maksuja, jotka määräytyvät kiinteistön 
vesimittarikoon perusteella. Perusmaksua peritään, mikäli kiinteistöä ei ole pysyvästi irrotettu 
vesihuoltolaitoksen verkosta.

Veden perusmaksut yksikkö veroton alv 24 %

mittarikoko < 20 mm €/vuosi 43,77 54,27

mittarikoko < 32 mm €/vuosi 76,47 94,82

mittarikoko < 50 mm €/vuosi 106,55 132,12

mittarikoko < 80 mm €/vuosi 417,42 517,60

mittarikoko < 100 mm €/vuosi 560,31 694,79

mittarikoko < 150 mm €/vuosi 713,24 884,42

Impulssilaskimella varustetusta mittarista mittarikoon mukaan + 15 %.

Jäteveden perusmaksut yksikkö veroton alv 24 %

mittarikoko < 20 mm €/vuosi 43,77 54,27

mittarikoko < 32 mm €/vuosi 76,47 94,82

mittarikoko < 50 mm €/vuosi 106,55 132,12

mittarikoko < 80 mm €/vuosi 417,42 517,60

mittarikoko < 100 mm €/vuosi 560,31 694,79

mittarikoko < 150 mm €/vuosi 713,24 884,42

Impulssilaskimella varustetusta mittarista mittarikoon mukaan + 15 %.
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SPRINKLERIMAKSUT

Sprinklerimaksua peritään kiinteistöön rakennetusta yhtiön vesijohtoverkkoon liitetystä erillises-
tä automaattisesta palonsammutuslaitteesta. Kiinteistökohtaisen sammutusveden järjestämi-
sestä laskutetaan vuosimaksua alla olevan taulukon mukaan.

Mitoitusvesimäärä Maksu (sis. alv) Maksuperuste, vuosimaksu

 < 1500 l/min 374,48 200 m³ vesimaksu / liittymäjohto

 1500-2500 l/min 748,96 400 m³ vesimaksu / liittymäjohto

 > 2500 l/min 1497,92 800 m³ vesimaksu / liittymäjohto

Sammutusvesijärjestelmän liittymästä tulee tehdä yhtiön kanssa erillinen sopimus. Liittymän 
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset laskutetaan liittyjältä.

Liittymismaksut yhtiön toiminta-alueiden ulkopuolella:

Jätevesiviemäriverkoston laajennusalueille toiminta-alueen ulkopuolella liittymishinta vahviste-
taan projektikohtaisesti. Tätä samaa taksaa käytetään uusille liittyjille myöhemmin, vaikka alue 
määritettäisiin toiminta-alueeksi.

Toiminta-alueiden ulkopuolella sijaitsevan kiinteistön liittymismahdollisuus tarkastellaan tapaus-
kohtaisesti. Liittyjältä veloitetaan liittymismaksu, tämän lisäksi liittyjä vastaa liittymän rakentami-
sesta hankintoineen ja asennuksineen sekä sijoituslupineen.

Tarkemmat tiedot kiinteistön liittymismaksuista ja liittämisestä vesihuoltoverkostoihin saa yhtiön 
toimistolta.

Mikäli jollain osalla toiminta-aluetta vesihuollon rakentaminen aiheuttaa poikkeuksellisen suuret 
kustannukset, voi yhtiö määrätä perittäväksi korotetun liittymismaksun.

Liittymismaksu määräytyy rakennuslupahakemuksen kirjaamispäivänä voimassa olevan hinnas-
ton mukaisesti.
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RAKENNUSAIKAINEN VESI

Rakentamisen aikaisesta vedenkäytöstä peritään aina sekä vesi- että jätevesimaksu. 

LASKUTUSRAJAT

Vesi- ja jätevesilaskutuksessa laskutusrajan suuruus on 10 €, jota pienemmät veloitukset siirty-
vät seuraavaan laskuun. Laskutusraja ei koske omistajanvaihdostilanteita, jolloin 5 € pienem-
pää laskua ei peritä eikä 5 € pienempää hyvitystä palauteta.

Vesi- ja jätevesilaskutuksessa alle 100 €:n hyvitys siirretään seuraavaan laskuun.

VIIVÄSTYSKOROT JA HUOMAUTUSMAKSUT

Mikäli tämän hinnaston mukainen maksu ei tapahdu määräaikana peritään yliajalta viivästys-
korkoa ja huomautusmaksu. Viivästyskorkona käytetään korkolain mukaista viivästyskorkoa. 
Huomautusmaksun suuruus on 5 €/lasku.
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yksikkö veroton alv. 24%

Vesimittarin luentamaksu €/toimenpide 53,00 65,72

Vesimittarin tarkastus €/toimenpide 150,00 186,00

Vesimittarin poisto/asennus (sis.tonttijohdon sulk./avaam.) €/toimenpide 123,00 152,52

Rikkoutuneen vesimittarin vaihto €/toimenpide 210,00 260,40

Tonttiventtiilin sulkeminen/avaaminen €/toimenpide 95,00 117,80

Painehuuhteluauto (työaikana) €/h 105,00 130,20

Painehuuhteluauto (työajan ulkopuolella) €/h 130,00 161,20

Painehuuhteluauto (pyhätyö) €/h 146,00 181,04

Pakettiauto €/h 15,00 18,60

Laskutettava työtunti asentaja (norm.työaika) €/h 53,00 65,72

Laskutettava työtunti asentaja (työajan ulkopuolella) €/h 72,00 89,28

Laskutettava työtunti asentaja (pyhätyö) €/h 102,00 126,48

Laskutettava työtunti muut asiantuntijat (norm.työaika) €/h 69,00 85,56

Laskutettava työtunti muut asiantuntijat (työajan ulkopuolella) €/h 88,00 109,12

Laskutettava työtunti muut asiantuntijat (pyhätyö) €/h 118,00 146,32

Rakennusaikainen vesi omakotitalo/paritalo 30m³ 108,00 133,92

Rakennusaikainen vesi rivitalo 100 m³ 360,00 446,40

Rakennusaikainen vesi kerrostalot, teollisuus ja julk.rakennukset 150 m³ 540,00 669,60

Rakennusaikaisten sos.tilojen vedenkäyttö ja jv. 150 m³ 540,00 669,60

PALVELUMAKSUHINNASTO 1.1.2020
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Yhteystiedot

Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi
Y-tunnus 0974008-0

Asiakaspalvelu (avoinna 9-16)
puh. 0203 35000
Varastotie 5
60100 Seinäjoki

Vikailmoitukset 24h 0207 601 222
Työtilaukset 0207 601 223

asiakaspalvelu@sen.fi
maksunvalvonta@sen.fi
vesi-info@sen.fi

Tekninen asiakaspalvelu
Rahtitie 4, 60100 Seinäjoki

www.seinajoenvesi.fi

Kiinteistön sisäisissä vesi- ja viemäriongelmissa pyydetään ottamaan
yhteyttä kiinteistön huoltomieheen tai LVI-liikkeeseen.


