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n Meri Rawstorne

Kaskiston Halkjär-
vessä on havaittu 
suuri määrä kuolleita 
kaloja. Niitä on aje-
lehtinut rantaan sun-
nuntaista lähtien ja 
hajuhaitta alkaa olla 
melkoinen.

Kalanraatojen sii-
voaminen tuntuu es-
poolaisen kesäsome-
rolaisen Christina 
Relanderin mielestä 
loputtomalta työsa-
ralta. 

Kuolleet kalat ovat 
lähinnä ahvenia ja sii-
koja, eikä niitä ole ai-
noastaan rannalla, 
vaan ympäri järveä.

Kalastusbiologi 
Leena Rannikko ke-
hottaa havaintojen 
tekijöitä lähettämään 
kalanäytteen tutkitta-
vaksi Elintarvikeval-
vontavirasto Eviraan.

– Olisi kiva käydä 
uimassa omassa 
rannassa, mutta eihän 
tuonne kuolleiden 
kalojen sekaan voi 
mennä, suree Christina 
Relander.
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Outo kalojen joukkokuolema 
on kohdannut Halkjärveä
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Kuisman perhe viettää perinteisesti kesälomansa 
partioleirillä. Kuvassa Matias (vas.), Kaisa, Tauno 
ja Markus Kuisma.

n Somero-lehti

Someron oma lippukunta, 
Marjatat ja Mikon Pojat, 
otti Piiru 14 -leiriin osaa 

kaikkiaan yli 50 osallistu-
jan joukolla.

Tekemistä riitti, aamu-
varhaisesta yörauhaan, kel-
lo 22 asti. Jokaisen päivän 
kruunasi iltaohjelma, joka 
keräsi kaikki 3 500 leiriläis-
tä yhteen laulamaan, nau-
ramaan ja seuraamaan lei-
riviihdettä.

Partio on 
vapaaehtoisten 
voimannäyte

Evolla Hämeenlinnassa 
telttaili ja seikkaili 
yhdessä 3 500 
partiolaista jopa 
yhdeksän päivän ajan. 
Tapahtuma oli Lounais-
Suomen Partiopiirin 
piitileiri, Piiru 14.

Tuottajat juhlivat 
Somerniemellä
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n Sauli Kaipainen

Kattilan asentaminen 
oli luultavasti suurin So-

merolla tähän mennessä 
tehty nostotyö. Painol-
taan kattila on 67 500 ki-
loa ja teholtaan seitse-
män megawattia.

Ero vanhan hakekat-
tilan viiden megawatin 
tehoon on huomattava. 
Öljykattilakin laitok-
seen tulee rinnalle, mutta 
käyttötarve jää pieneksi.

– Tämän laitoksen val-

mistumisen jälkeen öljyä 
pitää polttaa vain -25 as-
tetta kylmemmissä olois-
sa. Sellaiset ovat harvi-
naisia ja esimerkiksi vii-
me talvi oli niin lämmin, 
että tämän uuden katti-
lan kanssa öljyä ei oli-
si tarvittu lainkaan, huo-
mauttaa Someron Läm-
pö Oy:n toimitusjohtaja 
Esa Heikkinen.

Öljysäiliökin on pie-
ni. Vanhassa laitoksessa 
on miljoona litraa vetävä 
pytty, tähän tulee 50 000 
litraa vetävä säiliö.

Yli 67 000 
kiloa painava 
lämmityskattila 
nousi jaloilleen

Lämpölaitoksen kattila 
saapui Tampereelta. 
Uusi biopolttoainetta 
polttava lämpölaitos 
lämmittää Someroa 
ensi talvesta lähtien.

Hitsausliekki palaa, kun Tampereen Laatukattila Oy:n miehet asettavat kattilaa paikoilleen. Kokonaisuus 
on jalkojen päälle, sillä kattilan alle tulee tuhkakuljetin.

Poliisi puhallutti Somer-
niemellä keskiviikkona 
30.7. henkilöautoa kuljet-
taneen, 1968 syntyneen 
somerolaisnaisen, joka pu-
halsi alkometriin 2,3 pro-
millea.

Kuljettajalla ei ollut 
myöskään voimassaolevaa 
ajo-oikeutta. Tapahtumaa 
tutkitaan törkeänä ratti-
juopumuksena ja kortitta-
ajona.

Kuskilla reilusti promilleja


