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Puhutaankohan 
Ruotsissa Suomesta?
PÄÄKIRJOITUS

R uotsin valtiopäivävaaleista on Suomessa pu-
huttu ja kirjoitettu viime viikkoina paljon. 
Joidenkin mielestä varmaan jo liikaakin. 

On kysytty mahtavatko ruotsalaiset ensi 
keväänä spekuloida Suomen eduskuntavaaleja yhtä 
innokkaasti. Vastaus lienee ei. 

Niin se vain menee. Yli kymmenen miljoonan asuk-
kaan Ruotsi on tuplasti Suomea suurempi maa. Pitkä 
yhteinen historia vaikuttaa vahvasti taustalla: Suomi 
kuului Ruotsiin, eikä toisinpäin.

Ruotsin vaalitulos sitä paitsi tarjoaa monta puheen-
aihetta.

Hallitusvastuussa oleva punavihreä blokki piti por-
variallianssin takanaan, mutta äärimmäisen täpäräl-
lä yhden paikan enemmistöllä.

Suomalaisittain tuntuu käsittämättömältä, että 
vaalituloksen vahvistamiseen kuluu kokonainen viik-
ko.

Maahanmuuttoa vastustava ruotsidemokraatit rat-
sasti yleiseurooppalaisen nationalismin aallon har-
jalla kolmanneksi. Se tekee hallituksen muodostami-
sen hyvin vaikeaksi.

Ruotsin tie on Suomen tie, toivovat ainakin perus-
suomalaiset. 

He pyrkivät toistamaan saman tempun Suomessa 
kuin ruotsidemokraatit länsinaapurissa. Siis nosta-
maan maahanmuuton ensi kevään eduskuntavaalien 
pääteemaksi.

Sitä ainakin sopii toivoa, että suomalaiset innos-
tuisivat vaaleista ruotsalaisten tapaan. Ruotsissa ää-
nestysprosentti oli komea 87. Suomessa se oli viime 
kerralla 70.

Suomessa on totuttu katsomaan Ruotsiin, kun esi-
merkiksi työelämää halutaan uudistaa.

Tällainen vertailu on järkevää. Yhteiskuntamme 
ovat siihen riittävän samanlaisia, sanoi sosiologian 
professori Elina Oinas Helsingin yliopiston lehdessä.

Hän kuitenkin lisäsi, että vertailuissa olisi syytä pi-
tää mielessä myös maiden erot. 

Niitäkin riittää. Suomessa sodat hidastivat yhteis-
kunnan kehittämistä, Ruotsissa on enemmän maa-
hanmuuttajia ja korkeampi työllisyysaste, Suomi 
vaihtoi oman valuuttansa euroon ja niin edelleen.

”Sopii toivoa, että suomalaiset innostuisi-

vat vaaleista ruotsalaisten tapaan.”
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Viljan käsittelyyn ja varastoin-
tiin erikoistuneen Suomen Vil-
java Oy:n 19 varastosta yksi si-
jaitsee Rauman satamassa. 
  Suomesta vietävästä tai maa-
han tuotavasta viljasta 70–80 
prosenttia kulkee Viljavan va-
rastojen kautta.

– Viime vuonna Rauman varas-
ton kautta lähti vientiin 147 000 
tonnia viljaa ja tuontiviljan vas-
taanottomäärä oli 10 000 tonnia. 

Tuontiviljan määrä pyörii noin 
10 000 tonnin tasolla vuosittain, 
kertoo Suomen Viljava Oy:n Rau-
man varaston varastoesimies 
Klaus Savolainen.

Viljavan varastoilla käsitellään 
vuodessa 1,9–2,3 miljoonaa ton-
nia viljaa ja viljan tyyppisiä tuot-
teita. 

Varastojen varastointikapa-
siteetti on yhteensä 1,4 miljoo-
naa tonnia. Varastokapasiteetti 
Rauman satamassa on 120 000 
tonnia.

Vilja liikkuu sutjakkaasti Rau-
man sataman betonisiiloihin ja 
niistä edelleen laivaan tai autoon 
kohti sisämaata. Hyvänä vilja-
vuonna Rauman varastolla käy 
toistasataa rekkaa vuorokaudes-
sa kahdessa vuorossa.

– Kaura on pääartikkelimme ja 
sitä on 70 prosenttia varastosta, 
varastotyöntekijä Marko Väli-
maa kertoo.

Puolessa tunnissa 
auton lavalta siiloon
Rauman varastolle saapuva vil-
jaerä kulkeutuu siiloon nopeas-
ti. Koko prosessiin kuluu aikaa 
vain noin puoli tuntia.

Viljan varastointi on tarkasti 
valvottua. Ennen viljaerän vas-
taanottoa vilja analysoidaan laa-
dun varmistamiseksi. 

Viljan käsittely alkaa näytteen-
ottohallista. Jokaisesta kuormas-
ta otetaan näyte, josta analysoi-
daan muun muassa mahdollisia 
toksiineja.

– Tänä vuonna analysoitujen 
viljaerien laatu on ollut hyvä tok-
sinien suhteen. Kuivan kesän an-
siosta toksiineja ei ole ollut. Toi-
sin oli viime vuonna sateisen ke-
sän jäljiltä, Välimaa sanoo.

Näytepussi takaa 
jäljitettävyyden
Jokaisesta Rauman varastol-
le tulevasta ja sieltä lähtevästä 
kuormasta tehdään näytepussi. 
Se takaa viljaerän jäljitettävyy-
den. Näytepusseja säilytetään 
kaksi kuukautta.

Vasta näytepussin tekemisen, 

näytteiden analysoimisen ja ana-
lysointitulosten merkitsemisen 
jälkeen viljaerälle annetaan kip-
pauslupa.

Viljaa otetaan vastaan auto-
vastaanotossa kolmella linjalla.

– Kahden linjan teho on 125 
tonnia tunnissa ja yhden 250 
tonnia tunnissa, varastoesimies 
Savolainen luonnehtii.

Vastaanottolinjoja käytetään 
myös laivalastien purkamiseen.

– Jos syksyllä ei saa viljaeräl-
le kippiaikaa, silloin on luulta-
vasti laiva purettavana, Savolai-
nen huomauttaa.

Kuorman purkua ja viljan kul-
keutumista siiloon seurataan tar-
kasti valvomosta käsin. Erityis-
tarkkailussa on esimerkiksi sii-
lojen lämpötila.

– Jokaisessa siilossa on lämpö-
tila-anturit, sillä vilja on herkkää 
lämpötilavaihteluille. Lämpötiloja 
tarkkaillaan, jotta viljalle ei pääse 

tapahtumaan lämpenemistä. Sii-
lossa oleva vilja on Rauman va-
raston vastuulla, Välimaa sanoo.

Viljan lastaus 
entistä tehokkaampaa
Suomen Viljava on investoinut sa-
tamatoimintojen tehostamiseen. 

Rauman satamassa otettiin 
käyttöön uusi viljan lastauslait-
teisto viime vuonna. Vanhan 
vuonna 1960 käyttöön otetun lai-
valastaimen rinnalle otettiin käyt-
töön tuplasti tehokkaampi las-
tain. Uudella lastaimella pysty-
tään lastaamaan laivaan tunnis-
sa 500 tonnia viljaa, mikä vastaa 
noin 100 hehtaarin kaurasatoa.

– Vilja liikkuu sutjakkaasti Rau-
man varaston siiloihin ja sieltä 
edelleen laivaan tai autoon mat-
kalle kohti sisämaata. Ennen kes-
kivertolaivan lastaamiseen meni 
12 tuntia. Uuden lastaimen myötä 
laivoja on laitettu ulos satamas-

Vilja käy läpi tarkan prosessin ennen varastointia. Varastotyöntekijä Marko  Välimaa esittelee näytepussia, jollainen tehdään jokaisesta viljaerästä. Se takaa viljaerän jäljitettävyyden.

Vilja kulkee tarkan seulan läpi 
Rauman satamasta maailmalle
Rauman satama on Suomen suurimpia viljasatamia ja Suomen suurin kauran vientisatama.


