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Hyvät Liikelaitos Salon Veden johtokunnan jäsenet 
 
 
 
 

Lisätietoja Liikelaitos Salon Veden 31.8.2022 johtokunnan kokoukseen 
 
 

Liikelaitos Salon Veden johtokunta oli kokouksessaan 9.5.2022 käsitellyt Kurajoen Vesiosuuskunnan 
esitystä runkojohdon ottamista osaksi Salon Veden verkostoa. 

 
Asiasta tehtiin seuraava päätös: 
 
Johtokunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja siirtää käsittelyn seuraavaan kokoukseen. 
Johtokunta tarvitsee lisätietoa päätöksentekoa varten. 

 
Esitys liittämiseksi 2019 
 
Lisätietona on hyvä ottaa esille, että Kurajoen Vesiosuuskunnalla oli vastaava esitys jo 15.8.2019 
otsikolla Kurajoen Vesiosuuskunnan liittäminen Liikelaitos Salon Veteen, josta syntyi päätös: 
Liikelaitos Salon Veden johtokunta katsoo esityksen poikkeavan nykykäytännöstä liikaa ja saattaa 
kuluttajat näin ollen eriarvoiseen asemaan, joten Liikelaitos Salon Vesi katsoo, että anomus hylätään. 

 
Hylkäysperuste 2019 
 
Hylkäysperuste ”esitys poikkeaa nykykäytännöstä liikaa ja saattaisi kuluttajat eriarvoiseen asemaan” 
on tulkinnan varainen tai epäselvä. Todennäköisesti hylkäävään päätökseen vaikutti samoihin aikoihin 
Kulmalähteen Jätevesiosuuskunnan hanke yhdistämisestä Liikelaitos Salon Veteen, jota Salon Vesi 
vastusti. Vähän myöhemmin 12.12.2019 § 67 Liikelaitos Salon Veden johtokunta päättää siirtää 
Kulmalähteen jätevesiosuuskunnan osaksi Liikelaitos Salon Veden verkostoa tietyin ehdoin. Tämän 
päätöksen myötä poistui este Kurajoen Vesiosuuskunnan runkojohdon siirtämisestä osaksi Liikelaitos 
Salon Veden verkostoa. 
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Huoli yhdistymisvyörystä? 
 
Huoli osuuskuntien yhdistymishalujen lisääntymisestä Liikelaitos Salon Veteen on aiheeton. Lähes 
jokaisella alueen osuuskunnalla on oma vedenottamo, josta saa edullisesti hyvää talousvettä, kertoi 
terveystarkastaja Marjo Härkönen puhelimessa 2.6.2022. 
 
Kurajoen Vesiosuuskunnan lisäksi on ainoastaan kolme vesiosuuskuntaa, joissa olisi yhdistymishaluja: 
Vihmalon Vesiosuuskunta, Aikolan Vesiosuuskunta ja Jalo-Koivu Vesiosuuskunta. 
 
Kurajoen Vesiosuuskunta poikkeaa luetelluista monin tavoin, joista tärkeimpinä voi mainita verkoston 
hyvä kunto, eikä ole omaa vedenottamoa. Osuuskunnalla on yhdysjohto Salon Veteen, josta vesi 
kuluttajille. Liikelaitos Salon Vesi lukee mittarit suoraan kuluttajilta ja hoitaa laskutuksen. 
Vesinäytteiden otto, analysointi ja näiden kustannukset ovat sovitusti Liikelaitos Salon Veden vastuulla. 

 
Liikelaitos Salon Vesi on Kulmalähteen jätevesiosuuskunnan lisäksi liittänyt osuuskuntien runkojohtoja 
osaksi omaa verkostoaan mm. Hajalan vesiosuuskunnan ja Isokylä - Veitakkala Vesiosuuskunnan 
runkojohdot. 
 
Ei yhdistämisvyöryä 

 
Kaikesta päätellen, Kurajoen Vesiosuuskunnan runkovesijohdon siirtäminen osaksi Liikelaitos Salon 
Veden verkostoa, ei laukaise yhdistämisvyöryä. 

 
Verkoston kirjanpitoarvo 
 
Kurajoen Vesiosuuskunnan tilinpäätös 31.12.2021 Aineelliset hyödykkeet 34 778,11 €. Tämä on 
verkoston arvo kirjanpidossa. Koska osuuskunta on velaton, voidaan tämä huomattava kirjanpitoarvo 
siirtää ainakin osittain, ehkä 2/3 runkojohdon saajalle. 

 
Aktiivien puute 
 

 Kurajoen Vesiosuuskunnalla ei ole toimintaan halukkaita, motivoituneita jäseniä. Vuosikokouksessa 
2022 ei voitu valita johtokunnan jäseniä erovuorossa olevien tilalle. Ainoa ratkaisu oli tehdä päätös 
jatkokokouksesta. Vaikuttaa siltä, että jatkokokouskin jää pitämättä em. syistä. Itse asiassa 
vesiosuuskunnan hallitukseen erovuoroisten tilalle ei ole vuosiin ollut vapaaehtoisia osuuskunnan 
jäseniä. 

 
Esitykset 2019 ja 2022 
 

 Viimeisessä Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokouksessa oli käytetty aikaisempaa 15.8.2019 
Kurajoen Vesiosuuskunnan laatimaa esitystä yhdistämiseksi. Se sisältää suurin piirtein samat tiedot 
kuin uusi 9.5.2022 kokoukseen kirjoitettu, mutta osittain täydellisemmin. Kummassakin esityksessä on 
ilmoitettu runkojohdon pituuden olevan 9 500 m. Uudemmassa on maininta; runkojohtoa on käytössä 
8 400 metriä, (osa runkojohtoa on venttiilillä suljettu). 
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Huomioitavaa 
 

 Lopuksi voisi vielä tähdentää Kurajoen Vesiosuuskunnan verkoston hyvää kuntoa. Ei jäätymisiä ei 
mitään, ainoastaan yksi vuoto koko historian aikana. Vuodon aiheutti ainoan sinkki- alumiini seoksesta 
valmistetun supistajan sinkkikato. Huomiota voisi kiinnittää myös Kurajoen Vesiosuuskunnan 
vedenkäyttäjien tilittämiin vesimaksuihin, jotka ovat yli 10 000 € vuosittain Liikelaitos Salon Vedelle 
sekä runkojohtoa seuraavaa kirjanpitoarvoa. 

 
Periaatteet yhdistymiseen 
 

 Käsittääksemme Kurajoen Vesiosuuskunnan runkojohdon siirtäminen osaksi Liikelaitos Salon Veden 
verkostoa, ei poikkea nykykäytännöstä ja saattaisi kuluttajat samanarvoiseen asemaan. 

 
 Kurajoen Vesiosuuskunnan pahin ongelma on tällä hetkellä aktiivien jäsenten puute. Vesiosuuskunta ei 

voi toimia ilman toimivaa hallitusta. 
Liikelaitos Salon Veden johtokunnan kokouksessa 31.8.2022 ratkaistaan vesihuollon tulevaisuus 
Kurajoen Vesiosuuskunnan toiminta-alueella. 

 
 
 
 Salossa 19.8.2022 
 Kurajoen Vesiosuuskunta 

pekka.mettala@hotmail.fi 
0500 781 626 

 
 

Ystävällisin terveisin 
 Pekka Mettala pj. 
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