Me valmistamme
korut laadusta
tinkimättä,
kultaa
säästämättä.
Valtakatu 25, Kemi
p. 221 795

Tiistai 27. heinäkuuta 2004

Peräpohjolan ja Lapin väestön äänenkannattaja

89. vuosikerta nro 200

1,50
MATTI HAAPAVAARA

A
Mielipide ............... 2
Maakunta .......... 3-5
Liikenne ................
6-7
Nimisivu ................ 8
Kulttuuri .......... 9-10

Haminan satamaan saapui
15 aasialaista salamatkustajaa
LEHTIKUVA/JAAKKO AVIKAINEN

STT
HAMINA,

B

Maakunta ...........11
12
Kotimaa...............
Ulkomaat .......... 13
Talous.................. 14
Urheilu ..........15-16
17-18
TJ-ilmoitukset ....
Sää .................. 17
R&TV&Sarjis ...... 19
TV-ohjelmat ....... 20

■

Mielipide

Saako
rannoille
rakentaa?

Haminan satamaan saapui maanantai-aamuna 15 salamatkustajaa suomalaisella rahtialuksella. Etniseltä
taustaltaan aasialaista alkuperää
olevat salamatkustajat olivat kätkeytyneet rekan perävaunuun, Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Juha Vuolle kertoi.
Kaikki salamatkustajat olivat miehiä ja iältään noin 20-35-vuotiaita.
Miehet olivat Haminaan saapuessaan hyvässä kunnossa. Vuolteen
mukaan miehet olivat joutuneet järjestäytyneen rikollisuuden uhreiksi.
– He ovat ilmeisesti maksaneet satoja euroja matkasta, jonka piti päättyä Isoon-Britanniaan. Rekan traileri ajettiinkin laivaan, joka tuli Suomeen, Vuolle kertoi.
Kello kuudelta Haminan satamaan saapunut Antwerpen-HankoHamina -linjalla liikennöivä peräporttialus M/S Serenaden tuli Suo-

meen Belgiasta Antwerpenista. Viime tietojen mukaan jo perjantaina
iltapäivällä matkansa aloittaneen
aluksen lastina oli rekkoja ja kontteja. Traileri, jossa salamatkustajat olivat piilossa, oli aloittanut matkansa
jo Espanjasta.
– Salamatkustajista 11 on ilmoittanut olevansa intialaisia ja neljä vietnamilaisia, kertoi tutkinnanjohtaja,
rikosylikomisario Erkki Mäkelä aamupäivän alustavien selvitysten jälkeen.
Salamatkustajat olivat 12 metriä
pitkässä pressuseinäisessä perävaunussa.
– Heidät havaittiin ennen Kielin
kanavaa perjantain ja lauantain välisenä yönä heti puolenyön jälkeen,
kun laivan miehistö kuuli ruumasta
ääniä. Lopun matkaa he olivat aluksen majoitustiloissa.
Salamatkustajia oltiin vastassa Haminan satamassa. Koirat paikansivat
perävaunun, jossa miehet olivat salaa matkanneet. Miehiltä ei löytynyt

Haminaan tulleista salamatkustajista 11 on ilmoittanut olevansa intialaisia ja neljä vietnamilaisia.
henkilöllisyyspapereita, mutta paperirahaa heillä oli.
Oman kertomansa mukaan he olivat maksaneet matkastaan 500 euroa mieheltä välittäjälle. Sen jälkeen
heille oli osoitettu matkalla käytetty
traileri. Sitä ei tiedetä, pitävätkö
miesten antamat tiedot matkastaan
paikkaansa. Se on kuitenkin käynyt

Tuntuu peräti oudolta, jos monen paikkakunnan
parhainta
valttia, rantaa, voida
ottaa keinoksi pitää
kaupunki, kunta ja
kylä elävänä.

selväksi, että heitä on huijattu eivätkä miehet ole edes halukkaita jäämään Suomeen.
Haminasta salamatkustajat kuljetettiin Haminasta Kotkan poliisiaseman suojiin. Alustavia kuulusteluja
haittasivat Mäkelän mukaan kieliongelmat ja paikalle tarvittiin tulkkeja.
Maanantai-iltapäivällä poliisi kuuli salamatkustajia ja samalla selvitettiin heidän maahantulo- ja maassaolo-oikeuksiaan. Heillä ei ole pakolaistaustaa eivätkä he ole hakeneet
Suomesta
turvapaikkaoikeutta.
Käännytysmahdollisuuskin on olemassa.
Tutkijat eivät muista vastaavan
kokoista
salamatkustustapausta
Suomenlahdella liikkuvissa rahtilaivojen kohdalla ei tutkijoiden mukaan ole tavattu. Pienempää yritteliäisyyttä sen sijaan on esiintynyt.Takavuosilta muistetaan useitakin tapauksia, kun rahtilaivoissa pyrki
Suomeen yksittäisiä ”jäniksiä”.
PEKKA MAUNO

Yhteistyön esteet
poistuvat rajoilla
Matti Haapavaara
KAJAANI

Ensi syksynä eduskuntakäsittelyyn menevä uusi rajavartiolaki poistaa viimeisetkin esteet rajavartioston,
poliisin ja tullin yhteistyöltä. Maanantaina Kajaanissa
vieraillut rajavartiolaitoksen päällikkö, vara-amiraali
Jaakko Smolander korostaa, että rajavartiolaitos on jo
nykyisellään huippuosaaja asiakirjaväärennösten ja
laittomien maahanmuuttojen tutkinnassa.
Uuden lain myötä rajavartijat saavat huolekseen kokonaisia rikostutkintaketjuja. Lakimuutoksen jälkeen
ei poliisille anneta laittoman maahantulon tutkimuksia, vaan ne hoidetaan rajavartiolaitoksessa.
Vara-amiraali Smolander korostaa, ettei laajeneva
rajavartijan työ ole poliisilta pois. ”Yhteistyö täydentyy
poliisin ja tullin kanssa.”
Sivu 12

Suomi rikollisten
kauttakulkumaa

Sivu 2

■

Vara-amiraali Jaakko Smolander sanoo, että uusi laki tuo
rajavartiostolle runsaasti esitutkinnan lisäkoulutusta.

Kritiikki

Monitaitoinen
Alvar Aalto

STT
HELSINKI

Kansainvälinen poliisijärjestö Interpol pitää Suomea
rikollisten läpikulkumaana. Interpolin pääsihteeri Ronald Noble sanoi maanantaina Helsingissä, että Suomen kautta kulkee muun muassa huumeita ja varastettua tavaraa. Interpolin aiemmin esittämien arvioiden
mukaan Suomi on esimerkiksi anastettujen ajoneuvojen merkittävimpiä kauttakulkumaita Euroopassa.

Helsingin Designmuseon lajissaan ainutlaatuinen
näyttely
paljastaa Alvar Aallon taiteilijalahjakkuuden koko kuvan.
Aalto oli nimittäin
myös muotoilija, lasija tekstiilitaiteilija sekä taidemaalari.

Sivu 12

Hyvätapainen
ei röyhtäile

Sivu 10

NINA SUSI

Katri Kangas

■

Pörssi

KEMI

Pörssi
hitusen
plussalle

Syksyllä koulutielle asteleva oululainen Mirva
Tuuliainen tietää, miten
hyviä tapoja noudatetaan.
– Ruokapöydässä ei saa
röyhtäillä. Pitää myös olla
kohtelias, eikä puhua silloin kun toinen on äänessä, kuusivuotias luettelee.
Myös koulua varten oppeja on kerätty jo esikoulussa.
– Jos joku kiusaa, ei saa
lyödä, vaan mennä kertoMirva Tuuliainen on sekä isomaan siitä, hän tietää.
Mirvan Keminmaassa äitinsä Ann-Marie Turjan (vas.)
että tätinsä Maarit Väänäsen
asuva isoäiti Ann-Marie mielestä esimerkillisen hyväTurja vakuuttaa Mirvan tapainen.
tietävän, mistä puhuu.
– Mirva on niin hyvätapainen, ettei lähde koskaan
pöydästäkään kiittämättä.
Sivu 3

Vaihdoltaan
vaisu
pörssi päätyi viikon
alkajaisiksi 0,2 prosentin nousuun. Hexyleisindeksi jäi pistelukemaan 5 327.

Sivu 14
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Sää

Sadekuuroja
ennen
poutia
Sadekuuroja
tulee
monin paikoin maan
itä- ja pohjoisosassa,
maan eteläosassa ja
Koillis-Lapissa
on
poutaisinta ja aurinkoisinta.

Professori Malcom K. Hughes tutki Kukastunturin huipun vanhoja mäntyjä.

Kukastunturin lustoista ilmastotietoa
Pekka Mauno
KOLARI

Sivu 17
Kolarin Kukastunturin mäntyjen
lustosarjoista aiotaan tehdä aikakapseli, jonka avulla päästään matkustamaan yli 500 vuoden taakse
katsomaan, miten ilmasto on tänä
aikana muuttunut. Tämä on mahdollista, sillä männyn vuosirenkaat, lustot, muodostavat puun
muistin, jonne kertyy tietoa eri
vuosien kasvukausien olosuhteista.
Metsäntutkimuslaitos on valinnut Kukastunturin kohteeksi, josta
se aikoo kerätä lustoaineistoa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston
kehittämistä varten. Viime viikol-

la Kukastunturilla kävi joukko lustotutkijoita tunnetun amerikkalaisen ilmastotutkijan, dendrokronologian professori Malcom K. Hughesin johdolla. Metlan lustotutkimushankkeen vastuututkijana toi-

miva Mauri Timonen sanoo, että
hanke saa Hughesilta hyviä neuvoja ja Hughes auttaa myös verkostoitumaan maailman muiden lustotutkijoiden kanssa. Hughesilla on
erityisen hyvät suhteet Venäjälle,

Apua myös kansallispuiston suunnitteluun
■ Mauri Timonen sanoo, että lustotutkimusta tarvitaan Pallas-Yllästunturin
kansallispuiston toimintojen kestävään
kehittämiseen.
■ Lustosarjojen ja muiden ilmastoa likimääräisesti kuvaavien aineistojen
perusteella saadaan selvitetyksi vallinnut ilmasto sekä metsänrajalla että
laaksoissa viimeisten 500 vuoden ai-

kana. – Meitä kiinnostavat erityisesti
ääritilanteet, poikkeuksellisen lämpimät ja viileät kesät. Ne auttavat puiston luonnonolojen vaihtelun kartoittamisessa. Ilmaston aiempi käyttäytyminen antaa perustietoa tulevasta, mikä
puolestaan vaikuttaa puiston toimintojen suunnitteluun, sanoo Mauri Timonen.

Riisuttu kännykkä
vahtii lomavankia

mikä suunta kiinnostaa myös Metlaa. Venäjä on maailman lustotutkimuksen kärkimaita.
Mitä Hughes itse arvioi Kukastunturin huipun 300-vuotiaiden
mäntyjen lustojen kertovan muinaisesta ilmastosta? – Ne kertovat
niistä olosuhteista, joissa puut ovat
kasvaneet. Lustot eivät kerro vain
sitä, kuinka nopeasti puut ovat tiettyinä vuosina kasvaneet, vaan myös
sen, millaista puuainesta ne ovat
silloin tuottaneet. Siten saadaan
tietoa kasvuolosuhteista: lämpötilasta, sateisuudesta ja maaperästä.
Lustot ovat kuin aikakapseli, joka
kuljettaa mukanaan tietoa muinaisista ajoista, Hughes sanoo.

Suomalainen halpa sovellus avo- ja lomavankien valvontaan on yhteyksiltään rajoitettu kännykkä, joka annetaan muurien ulkopuolelle lähtevän vangin taskuun.
Kännykän liikkeitä voidaan valvoa paikantimien avulla suhteellisen tarkasti. Seuranatakännykkä käy mainiosti myös vankilan ulkopuolella työskentelevien vankien seurantaan. Kolmisen vuotta jatkuneen kokeilun
aikana jatkolomaa ottaneet vangit ovat hävittäneet
jonkin verran kapineita, mutta pääosin kokemukset
ovat olleet myönteisiä. Rikosseuraamusviraston ylitarkastaja Pasi Oksa patistaa vankiloita viemään ensi vuoden loppuun jatkuvan kokeilun loppuun tehokkaasti.

Sivu 11
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Lyhyesti

Kemin Jalokivigalleria
kehittää matkailureittiä
Malcom K. Hughes ja ja Metlan lustotutkimushankkeen vastuututkija Mauri Timonen suunnittelevat koejärjestelyjä tunturin huipulla.

Muinaista ilmastoa etsimässä
Metla ottaa Kolarin Kukastunturin vanhat männyt tutkimuskohteeksi
Pekka Mauno
KOLARI

Arizonan yliopiston dendrokrologian professori, maailman tunnetuimpiin
ilmastotutkijoihin
kuuluva Malcom K. Hughes, 61,
kipuaa Kolarin Kukastunturin
rinnettä ohi metsänrajan ja kohti huippua. 474 metriä korkea
tunturin, näköetäisyydellä Ylläksestä, on tarkoitus kertoa Pallas-Yllästunturin kansallispuiston muinaisesta ilmastosta.
Hughesin tieteenala, dendrokronologia, tutkii puiden lustoja. Kukastunturin alueelta kerättävän mäntylustosarjan avulla on aluksi tarkoitus selvittää
yli 500 vuoden ajalta ilmaston
erityispiirteet. Se ei ole vielä paljon, sillä männyn metsänrajalta
on kerätty yhtenäinen 7633 vuoden pituinen lustokalenteri.
Maailmalla on kaksi kertaa
päästy vielä pitemmälle, pisimmillään yhtenäiseen, pisimmillään 12 480 vuoden mittaiseen
tammilustosarjaan. Nyt ei kuitenkaan ole tarkoituksena ennätysten teko, vaan tehdä Kukastunturista yksi kansainvälisen ilmastonmuutostutkimuksen
kohteista.
Hughes pitää lyhyen luennon
siitä, miksi lustotutkimuksen arvostus on maailmalla nyt kovassa nousussa. Hän kertaa alan
suuret nimet, erityisesti tähtitieteilijä A. E. Douglasin, joka
keksi, miten eri puista kerätyt
lustosarjat voidaan ristiinajoitusmenetelmällä koota yhtenäiseksi lustokalenteriksi. Kun tässä
onnistuttiin, syntyi mahdollisuus
lustoista tulkita mennyttä ilmas-

toa, puiden kasvuolosuhteita ja
myös ihmisen asumiseen liittyviä
vaiheita.
– Kyse ei ole kuitenkaan siitä,
että haluamme yksittäisen puun
lustossa olevan ilmastosignaalin
perusteella sanoa ilmasto-olosuhteista sen kasvupaikalla. Tarvitaan runsaasti lustosarjoja eri
paikoista samalta kasvillisuusvyöhykkeeltä, joiden perusteella
voimme sanoa jotain, miten ilmasto on muuttunut Pohjois-Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa
tai muulla laajalla alueella maapallolla, hän huomauttaa.
Professori Hughes on yksi tutkijoista, jotka ovat maailman ilmastopaneelin IPCC:n ilmastoennusteen takana. Se ennustaa,
että ilmasto lämpenee voimakkaasti kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena. – Viime vuosikymmeninä ilmasto- ja meritutkijat ovat kiinnostuneet siitä, mitä lustotutkijat kykenevät kertomaan viime vuosikymmenien ja
vuosisatojen ilmaston vaihtelusta. Sen perusteella on saatu selville suurten valtamerivirtojen
aiheuttamat muutokset ilmastossa, erityisesti Nao (North Atlantic Oscillation) ja Ao (Arctic
Oscillation), sanoo Hughes.
Nao ja Ao ovat eteläisen
suurilmastoilmiön El Ninjon
pohjoisia serkkuja. Ne aiheuttavat äkillisiä muutoksia sateisiin
ja lämpöolosuhteisiin.
Hughes myöntää, että lustosarjojen perusteella tehtävään ilmastonmuutoksen arviointiin
liittyy rajoituksia. – Kyse on siitä, miten pystymme erottamaan
ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen ilmaston normaalis-

ta luontaisesta vaihtelusta. Joissakin tapauksissa lustosarjoissa
on ilmastonmuutoksesta vain
heikko signaali. Samankaltaisia
ongelmia on arvioida ilmastomuutosta myös muiden, esimerkiksi jäätiköstä kerättyjen tietojen perusteella, hän sanoo.

Lustotutkimuksen
on verkostoiduttava
Malcom K. Hughesin on Suomeen tuonut paitsi kiinnostus tutustua Lapin pitkään lustosarjaan, myös ystävyys rovaniemeläisparikuntaan, Mauri Timosen ja Margit Pudas-Timoseen.
Mauri Timonen toimii Metsäntutkimuslaitoksessa sen lustotutkimushankkeen vastuututkijana. Timonen on vieraillut Arizonassa ja sai houkuteltua Hughesin vastavierailulle Suomeen.
Timonen sanoo, että lustotutkimuksen on välttämättä verkostoiduttava, haettava yhteyksiä muihin tieteenaloihin, jotta ilmastonmuutostutkimuksessa
päästäisiin eteenpäin. Hughes
työskentelee Arizonan yliopiston puulustolaboratoriossa, jota
pidetään kansainvälisen lustotutkimuksen
ykköspaikkana.
Hänellä on hyvät yhteydet maailman lustotutkijoihin, erityisesti
Venäjälle, jota pidetään lustotutkimuksen kärkimaihin kuuluvana.
Timonen sanoo, että Hughesin
neuvot ovat tarpeen, kun PallasYlläs -hankkeen lustotutkimusosasta kehitetään kansainvälistä tutkimusprojektia. Se
voisi poikia myös kansainvälistä
tutkimusrahoitusta.

Tiiviit suhteet Arizonan lustolaboratorioon puolestaan takaavat sen, että Suomi pysyy huipputasolla mukana siinä verkostossa, jota lustotutkijat parhaillaan virittelevät eri puolille maailmaa.

Huipulla
250-vuotias mänty
On päästy likimain Kukastun-

turin huipulle. Ollaan 468 metrin korkeudessa. Metsänraja on
jäänyt kauas taakse ja ympärillä
kasvaa enää yksittäisiä mäntyjä.
– Kukastunturi on sopiva tutkimuskohteeksi sen vuoksi, että
täällä metsänraja vaihettuu tasaisesti täystiheästä metsästä
yksittäisten mäntyjen alueeksi.
Lisämielenkiintoa antavat huipulta löytyvät yksittäiset kuuset
ja katajat, jotka kertovat hieman

Lustot kertovat ympäristöstään
■

Puun vuosirenkaaseen eli
lustoon tallentuvat niiden elinympäristössä tapahtuneet
muutokset. Tästä puun muistista on luettavissa puun elinvaiheet ja valinnut kesäaikainen ilmasto ja osin talvi-ilmastokin. Eri puiden lustoista voidaan tehdä jopa tuhansien
vuosien mittaisia katkeamattomia lustokalentereita. Siihen
päästään kun ristiinajoituksella yhdistetään osittain samaan
aikaan kasvaneet, mutta eri
sukupolviin kuuluneiden puiden lustot yhtenäiseksi lustosarjaksi.
■ Eläviä mäntyjä tutkimalla
päästään Suomessa 300-650
vuoden takaisiin aikoihin. Tunturijärvien pohjasta löytyneet,
hyvin säilyneet subfossiilipuut
mahdollistavat tuhansia vuosia pitkien lustokalentereiden
rakentamisen.
■ Lapin metsänrajamännystä
tehty 7633 vuoden lustosarja
on maailman kolmanneksi pi-

sin vuodentarkka lustosarja.
Keski-Euroopan tammesta löytyy 12 480 vuoden ja Arizonan
vihnemännystä 8800 vuoden
lustosarja.
■ Lustosarjoista tutkijat voivat
päätellä sääolot (lämpötila,
sademäärät), jotka rekisteröityvät puun solukkoihin erilevyisinä lustoina ja muina ominaisuuksina. Lustojen paksuuteen vaikuttavat myös muut tekijät (metsäpalot, hakkuut, tuholaiset, tulvat, tuulet, kasvupaikan kaltevuus).
■ Lapin mäntyä pidetään parhaimpana ilmastovaihtelujen
mittarina, koska pohjoinen
puuaines säilyy lahoamattomana pitkään ja sen vuosilustot
sisältävät ajoittamista helpottavan, poikkeuksellisen voimakkaan ilmastosignaalin. Lisäksi Lapin männyn kasvussa
on vähemmän häiriötekijöitä
kuin esimerkiksi tammen kasvussa.

männystä poikkeavaa ilmastohistoriaansa
Kukastunturin
metsänrajalla on vielä metsää
muodostavaa puustoa eikä kivirakkaa niin kuin esimerkiksi Ylläksellä, sanoo Mauri Timonen.
On toki muitakin syitä. Ne liittyvät Lapin metsänrajamäntyyn
ja erityisesti olosuhteisiin Lapissa. Professori Hughes sanoo, että
puuaines säilyy vuosisatoja, jopa
tuhansia vuosia, jos ilmasto on
joko erittäin kuivaa tai todella
märkää.
Esimerkiksi Lapin tuntureiden karuissa järvissä on säilynyt
tuhansia vuosia sitten eläneitä
puita, jotka jääkylmään veteen ja
mutaan kaaduttuaan ovat likimain samassa kunnossa - tosin
keventyneinä - kuin sinne joutuessaan. Näiden tunturijärvien
puiden avulla on päästy 7633
vuotta pitkään yhtenäiseen lustosarjaan.
Kartta näyttää, että Kukastunturin päällä on järvi. Kun päästään sen rannalle, lustotutkijat
Samuli Helama ja espanjalainen Marc Macias- Fauria, harmittelevat pienen lammen kivikkoista pohjaa, joka on kuin tunturin kivirakkaa. Lampeen mahdollisesti kaatuneet puut säilyvät
lahoamattomina
korkeintaan
muutamia satoja vuosia ennen
kuin jauhautuvat humukseksi.
Samuli Helama väitteli kesäkuussa lustotutkimuksesta. Marc
Macias-Fauria valmistelee puolestaan väitöskirjaa suurilmaston vaihtelusta. Tutkimuksensa
hän perustaa lustotutkimukseen.
Macias-Fauria on työskennellyt
runsaan vuoden Metlan Rovaniemen tutkimusasemalla.

Kemi Kemin jalokivigalleria hakee yhteistyökumppaneita
matkailuverkoston luomiseksi. Yhteistyökumppanit olisivat
ensi vaiheessa kivialan yrittäjiä.
Projektipäällikkö Petri Kittilän mukaan tarkoituksena on
kehittää Lappiin houkutteleva, useita kohteita sisältävä matkailureitti.
Tällä hetkellä yhteistyöhön on tulossa mukaan muun muassa Tankavaaran kultakylä.
Matkailureittiprojekti liittyy jalokivigallerian kehittämishankkeeseen. Tulevina vuosina galleriasta halutaan kehittää
Lapin jalokivi- ja korutaiteen keskus. (RP)

Terästehtaan ympäristövaikutuksista kuusi lausuntoa
Tornio Lapin ympäristökeskukseen on jätetty kuusi lausuntoa
Tornion terästehtailla suunniteltujen laajennusten ympäristövaikutusten arvioinnista.
Lausuntonsa ovat jättäneet muun muassa Tiehallinto, Lapin
liitto ja Kemin kaupunki. Ympäristökeskus laatii oman lausuntonsa elokuun loppuun mennessä.
Tornion terästehtaalla on varauduttu muun muassa pölynkäsittelylaitoksen rakentamiseen, Röyttän sataman laajentamiseen ja teräksentuotannon lisäämiseen. (RP)

Kirkosta eroamiset
lisääntyneet Lapissa
Rovaniemi Yhä useammat lappilaiset ovat eronneet kirkosta.

Tammi–kesäkuussa esimerkiksi Rovaniemen maistraattiin
ja kirkkoherranvirastoon jätettiin 120 ilmoitusta kirkosta eroamisesta. Tämä on 36 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.
Rovaniemen maistraatti kattaa Rovaniemen lisäksi seitsemän muuta kuntaa. Kirkosta eroamista helpottaa viime vuonna voimaan tullut uusi uskonnonvapauslaki. (RP)

Rattijuoppoja kiinni
Kemin seudulla
Kemi Kolmikymppinen nainen ajoi 0,73 promillen humalassa

ylinopeutta lähes 30 km/h Keminmaan Lautiosaaressa sunnuntai-iltapäivällä.
Kemiläinen 40-vuotias rattijuoppo ajoi päin lämmitystolppaa Kemin Tervaharjulla sunnuntaina iltakuudelta. 2,43 promillen lukemat puhaltanut mies vietiin Kemin poliisivankilaan
ja hänet määrättiin ajokieltoon. Samoihin aikoihin toinen kemiläinen mies ajeli Eteläntietä 0,62 promillen humalassa. Miehen ajokortti otettiin poliisin haltuun ja mies määrättiin ajokieltoon.
Vähän yli 30-vuotias mies jäi kiinni poliisin puhallusratsiassa Kiveliönkadulla maanantaiaamuna klo 9 jälkeen. 1,17 promillea puhaltaneen miehen ajokortti jäi poliisin haltuun ja hänen ajo-oikeutensa lakkautettiin toistaiseksi. (KK)

Syväkankaan
kouluun murtauduttiin
Kemi Syväkankaan kouluun murtauduttiin viime viikonloppu-

na. Vierailijat kävivät sisällä koulurakennuksessa ja useissa eri
luokissa, mutta mitään ei tiettävästi varastettu.
Henkilöauto joutui ilkivallan kohteeksi Torikatu 2:n parkkipaikalla perjantain ja sunnuntain välisenä aikana. Renault Megane-merkkiseen autoon muun muassa potkittiin lommoja oikeaan oveen.
Kaksi 6-vuotiasta poikaa jäi kiinni näpistyksestä sunnuntaiiltapäivänä. He olivat anastaneet kahdesta eri liikkestä leluja ja
pelejä yhteensä sadan euron arvosta. (KK)

Mansikan satokausi
alkoi myös Lapissa
Rovaniemen mlk Mansikan satokausi Lapissa on alkanut.Ten-

nilässä, Rovaniemen maalaiskunnassa mansikoita viljelevä
Mikko Kostamo kertoo, että mansikan poiminta on aloitettu
maanantaina.
– Odotan sadosta kohtuullista. Satokauden uskon kestävän
elokuun puoleen väliin saakka. Mansikan laatu vaikuttaa myös
hyvältä.
Pohjoisemmassa Lapissa mansikkasatoa päästään keräämään hieman myöhemmin. (RP)

Käärme säikytteli uimareita
vesipuisto Serenassa Espoossa

Professori Malcom K. Hughes on kiertänyt eri puolilla maailmaa Etelä-Amerikassa,
Venäjällä Siperiassa, Suomessakin hän on ollut aiemmin, mutta nyt ensimmäistä
kertaa Kolarin Kukastunturilla.

Metlassa väitöskirjaansa valmisteleva tohtoriopiskelija Marc Macias-Fauria pääsi kairaamaan 200-vuotista mäntyä Kukastunturin huipulla.

Espoo Sisään eksynyt kyykäärme säikytteli vesipuisto Serenan
asiakkaita Espoon Korpilammella viikonloppuna. Pienikokoinen kyy oli päässyt sisään ilmeisesti samoista ovista, joista kylpijätkin kulkevat ulkoaltaisiin.
Etenkin lapsiperheitä pelästyttänyt tapaus sattui perjantaina, ja siitä raportoitiin isosti myös iltapäivälehdistössä. Serenan
henkilöstöpäällikkö Anne Inkiläinen sanoo ymmärtävänsä
vanhempien reaktiot, vaikka varsinaista vaaraa ei ollutkaan.
Aiemmin käärmeitä ei ole kylpylässä nähty, vaikka rakennus
sijaitsee kallioisen metsäluonnon keskellä. Normaalisti käärme säikkyy liikettä ja meteliä.
Epätoivottu vieras poimittiin haaviin altaasta ja otettiin päiviltä. Inkiläisen mukaan henkilökunta aiotaan ohjeistaa vastaavien tapauksien varalta. (STT)

