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

Pekka Lehmuskallio

Viljaerän matka kohti siiloa alkaa näytteenottohallista. Viljan va-
rastointiprosessia esiteltiin torstaina Suomen Viljava Oy:n Rau-
man varastossa.

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

ta 8–9 tunnissa, Klaus Savolai-
nen kertoo.

Laivalastaimen ulottuvuus on 
laaja ja suurinkin laiva saadaan 
lastattua laivaa siirtämättä.

Viljapöly hyödynnetään 
briketeiksi
Viljan varastointiprosessissa syn-
tyvä viljapöly kerätään talteen ja 
siitä valmistetaan brikettejä. Rau-
man varastossa brikettejä on val-
mistettu vuodesta 2011 lähtien.

– Pöly johdetaan pölysiilosta 
brikettikoneelle. Vuonna 2017 las-
kutimme 600 tonnia pelkkää pö-
lyä. Brikettejä hyödynnetään yh-
dellä suomalaisella puutarhalla. 
Lisäksi brikettiä kuljetetaan Vilja-
van varastoille Perniöön ja Mus-
tioon, Savolainen kertoo.

Viljan satamatoimintoja esitel-
tiin Rauman satamassa Satafood 
Kehittämisyhdistys ry:n järjes-
tämässä tilaisuudessa torstaina.

Auto suistui 
Hakunintieltä 
ja pyörähti 
katolleen

 > Rauma
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Hakunintietä pitkin ajanut 
henkilöauto suistui tieltä ja 
pyörähti katon kautta ym-
päri tienpientareelle.

Onnettomuus sattui lähel-
lä Rauman Prismaa sunnun-
taiaamuna yhdeksältä. Auto 
oli ajanut rautatiesillan suun-
nasta kohti Porintietä.

Auto vaurioitui kauttaal-
taan.

Autossa oli päivystävän 
palomestarin mukaan kol-
me matkustajaa. Kaksi heis-
tä vietiin jatkotutkimuksiin.

Päivystävä palomestari ker-
too, että poliisi selvittää, oliko 
autossa kyydissä lisäksi muita.

Nainen iski 
veitsellä riidan 
päätteeksi
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Raumalaisen naisen epäillään 
syyllistyneen törkeään pa-
hoinpitelyyn Rauman Kuok-
kamaantiellä sunnuntaiyönä. 
Poliisin mukaan pahoinpite-
ly on sattunut klo 03–06.40 
välisenä aikana.

Nainen oli riidan päätteeksi 
lyönyt kanssaan asuvaa mies-
tä keittiöveitsellä lonkan seu-
dulle aiheuttaen verta vuota-
van haavan. 

Mies oli tätä ennen kaata-
nut naisen muutamaan ker-
taan asunnon lattialle.

Mies kuljetettiin ambulans-
silla sairaalaan, josta hän pää-
si myöhemmin kotiin. Nainen 
otettiin poliisin säilöön.

Lotosta 2,5 
miljoonan euron 
täysosuma 
Raumalle
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Lauantain Lottoarvonnassa 
löytyi kaksi täysosumaa. 2,5 
miljoonan euron voitot osui-
vat Raumalle ja Haapavedelle.

Haapavedellä pelannut voit-
taja oli käyttänyt pelatessaan 
Veikkaus-korttia, joten hän 
saa 2,5 miljoonan euron voit-
tonsa suoraan pankkitililleen 
raumalaisen mobiilipelaajan 
tavoin. Kyseessä olivat Loton 
12. ja 13. Loton päävoitot tä-
nä vuonna.

Arvonnassa löytyi myös 
yksi 6+1-tulos, jolla voittaa 
198  918 euroa.

Loton kierroksen 37/2018 
oikea rivi on 6, 9, 10, 16, 17, 
21, 34. Lisänumero 30. Plus-
numeroksi arvottiin 15.

Asuntopalo 
vaati yhden 
ihmisen hengen

 > Pori
STT

Yksi ihminen on löytyi kuollee-
na asuntopalon jäljiltä Porissa, 
kerrottiin pelastuslaitokselta.

Hälytys palopaikalle Porin 
keskustaan tuli hieman aamu-
viiden jälkeen sunnuntaina. 
Päivystävä palomestari ker-
toi, että palo syttyi kerrostalon 
kolmannen kerroksen asun-
nossa ja oli sammunut itsek-
seen. Pelastajien päästyä asun-
toon he olivat löytäneet siel-
tä yhden ihmisen kuolleena. 
Palomestari ei kerro kuolleen 
ikää eikä sukupuolta.

Syttymissyystä ei toistaisek-
si ole tietoa. 

Jere Grönberg

Auto vaurioitui kauttaaltaan pyörähdettyään katon kautta 
ympäri.


