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Kurajoen Vesiosuuskunta on lähestynyt Salon Vettä seuraavan sisältöisellä
kirjeellä:
”Kurajoen Vesiosuuskunnan liiketoiminnan yhdistäminen Liikelaitos Salon
Veteen
Kurajoen vesiosuuskunnan toiminta
”Kurajoen Vesiosuuskunnalla on allekirjoituspäivänä 42 jäsentä, joista
vedenkäyttäjiä 40 ja liittymävarauksia neljällä. Vettä käyttävissä talouksissa
on noin 92 henkilöä. Veden kulutus on vuosittain
noin 6 000 m3.
Kurajoen Vesiosuuskunnalla on voimassaoleva valvontatutkimusohjelma,
tutkimussuunnitelma tarkastuskertomus 2019 sekä ajantasainen
verkostokartta.
Nykyinen toiminta-alue tuskin nykyisestä laajenee, mutta joitakin
kiinteistöjä saattaa vuosien kuluessa liittyä.
Kurajoen Vesiosuuskunta on velaton.
Verkosto on rakennettu 1985 ja laajennettu 1987. Yhdysjohto rakennettiin
Salon verkostoon syksyllä 2018.
Johtomateriaalit
Ensin 1985 rakennetun verkosto-osan runkojohtomateriaali on
PEH-muovijohtoa: 90/10, 75/6 ja 63/6. Kiinteistöjohdot PEH 40/6,
valmistaja Uponor, Forssa. Verkostoa laajennettiin 1987 samanlaisesta
materiaalista. Vuonna 2018 rakennettu 1350 metrin yhdysjohto on Uponor
PEH 75/10.
Runkojohdon pituus on noin 9 500 m.
Verkoston kunto
Kurajoen Vesiosuuskunnan verkosto on hyvässä kunnossa. Toiminnan
aikana on vesijohtovuotoja ollut vain kaksi, joista ensimmäinen vuonna

1987, jonka aiheutti uudessa vesijohdossa ollut valmistevika. Johdossa oli
kooltaan 30 x 300 mm epämuodostunut alue, jossa halkeama. Toinen
vuoto oli 16.7.2015 ja johtui 90/75 mm supistajaosan sinkkikadosta.
Tiettävästi verkostossa ei ole muita alumiini-sinkki liitoksia käytetty.
Vuotovettä ei toiminnan aikana ole havaittu, lukuun ottamatta edellä
mainittuja tapauksia. Verkoston jäätymisiä ei ole toiminnan aikana ollut.
Vertailu alueen muihin vesiosuuskuntiin
Terveystarkastaja Marjo Härkösen argumentit puhelimessa 6.6.2019:
1.
2.
3.
4.
5.

Kurajoen Vesisosuuskunnalla ei ole omaa vedenottamoa, on vain
veden jakeluverkosto. (veden osto ja myynti-osuuskunta);
yhdysjohto on rakennettu 2018 Salon Veteen;
vesi hankintaa kokonaisuudessaan Salon Vedeltä;
Kurajoen Vesiosuuskunnalla on ajan tasalla oleva verkostokartta,
johon on merkitty mm. putkikoot, venttiilit ja kiinteistöt;
verkostomateriaali on tiedossa. Kaivuusyvyys normaali 150 – 170
senttiä.

Tavoitteena yhdistyminen
Vaikka vesiosuuskunnan verkosto on erinomaisessa kunnossa,
ongelmaksi on noussut motivoituneiden jäsenten ehtyminen ja vähäinen
kiinnostus hoitamaan aina vain monimutkaisemmaksi muuttuneita
hallintotehtäviä. Kustannukset uhkaava nousta kohtuuttomasti, koska
vapaaehtoistyötä tekeviä ei ole saatavilla. Lisäkuluja aiheuttaa eritysesti
pienille osuuskunnille kirjanpidon nousevat hinnat ja lisääntyneet
viranomaismääräykset.
Koska Kurajoen Vesiosuuskunta on ostoveden varassa, syntyy
epätasa-arvo Salon taajamissa vettä käyttävien kuntalaisten suhteen,
joissa on kunnallinen verkosto, mutta sama hinta vedellä.
Pyrkimyksenä on Kurajoen Vesiosuuskunnan yhdistyminen
liiketoimintakaupalla Liikelaitos Salon Veteen, josta on
osuuskuntakokouksen yksimielinen päätös.
Yhdistyminen tulisi toteuttaa vähäisin kustannuksin ja resurssein
molemmin puolin. Tavoitteena on myös, ettei kauppahintana rahaa käytetä.
Esitys Liikelaitos Salon Veden johtokunnalle
Edellä olevaan viitaten esitämme Kurajoen Vesiosuuskunnan
liiketoiminnan yhdistymistä Liikelaitos Salon Veteen kummankin osapuolen
hyväksymin ehdoin.
Odotamme Liikelaitos Salon Veden johtokunnalta myönteistä päätöstä.”

Salon Vesi toimii itsenäisenä laitoksena ja toimittaa vettä mm. yksittäisille
kuluttajille, yrityksille, maataloudelle, julkishallinnolle ja mm. osuuskunnille.
Salon Vesi huolehtii hallinnoimastaan runkoverkosta ja asiakkaat
runkoverkosta erotetusta verkoston osasta. Salon Vesi myy kaikille
osuuskunnille ja näihin verrattaville palveluja samojen periaatteiden
mukaan ja veden/jäteveden hinta on sama kuin muillakin kuluttajilla.

Toimitusjohtaja:
Kurajoen vesiosuuskunnan esitys liiketoiminnan yhdistämiseksi Salon
Veden kanssa tarkoittaisi runkoverkoston kunnossapidon siirtämistä Salon
Vedelle.
Liikelaitos Salon Veden johtokunta katsoo esityksen poikkeavan
nykykäytännöstä liikaa ja saattaa kuluttajat näin ollen eriarvoiseen
asemaan, joten Liikelaitos Salon Vesi katsoo, että anomus hylätään.
Päätös:
Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen.

