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Jatkuu seuraavalla sivulla  

Jäätyvät rummut ovat olleet var-
sinkin talvella 2013 todellinen on-
gelma. Oikeinkin asennetut rum-
mut ovat lämpötilojen seilatessa 
jäätyneet hiljalleen umpeen, ja pa-
himmillaan koko oja on alkanut 
patoontua. 

Putkien sulatuksessa on käytet-
ty varsin erikoisiakin virityksiä. Sa-
venmaa Ky:n markkinoima Ruot-
sin armeijan höyrystin on eräs mie-
lenkiintoisimmista. Laitteen juuret 
johtavat 1980-luvun kylmän sodan 
kuumiin vuosiin, joten aivan uu-
desta kojeesta ei ole kysymys.

Matalapainehöyrykehitin va-
rustetaan kahdella vesisäkillä, sa-
vupiipulla ja varoventtiilin tarkas-
tusleimalla. Mukaan tulee myös 
hyväkuntoiset letkut. Tuotteita on 
säilytetty sisätiloissa, joten ruos-
tetta tai kuulan reikiä ei ainakaan 
testikappaleesta löytynyt. Lait-
teen höyrytuotoksi ilmoitetaan 35 
 kiloa tunnissa.

Hanoissa löytyy
Höyrystimen käyttö aloitetaan 
täyttämällä vesisäiliö ja sytyttä-
mällä tulet klapipesään. Noin 60 
litran vesisäiliö voidaan täyttää 
luukusta kaatamalla tai erillisellä 
pumpulla. Vesipinnan tulisi aset-
tua vesilasin merkkiviivojen vä-
liin. Höyrystimen tulipinta-alaksi 
ilmoitetaan 1,1 neliömetriä. Lai-
tetta voidaan lämmittää myös nes-
tekaasurengaspolttimella.

Höyrystimet ovat Tukesin tar-
kastamia, mutta ennen työsken-
telyn aloittamista pitää varovent-
tiilien toimivuus vielä varmistaa 
manuaalisesti.

Tulen sytyttämisen jälkeen on 
aikaa tarkastella laitteen käyttö-
paneelia, sillä kymmenien litro-
jen vesimäärän lämpiäminen vie 
aikaa ja vaatii pari pesällistä puita. 
Höyrystimen ulkomuoto herättää 
vahvoja mielikuvia venäläisen su-
kellusveneen ohjaamosta. Hanoja 

ja vipuja on ympäri laitetta, ja nii-
den käyttötarkoituksia joutuu hie-
man pohtimaan.

Laitteen ruotsinkielisen käyttö-
ohjeen voi ladata Savenmaa-inter-
netsivustolta. Suomenkielinen ly-
hyt ohje kertoo lähinnä turvaoh-
jeita, eikä niistä tule esille laitteen 
rakenne tai hanojen merkitys.

Pienen miettimisen jälkeen let-
kut saatiin paikalleen, ja puiden li-
säyksen jälkeen laitteesta alkoikin 
kuulua lupaavaa puhinaa. Jääty-
neessä rummussa oli onneksi sula-
tusputki valmiina, johon höyrysti-
men mukana toimitetut suuttimet 
sujahtivat sopivasti. 

Höyryä, komisario Palmu
Veden lämmittyä paine alkoikin 
nousta todella nopeasti. Sinetillä 
suljetut varoventtiilit oli säädet-
ty 0.5 bariin. Tulevaa operaatio-
ta suunnitellessa paine nousikin 
näihin lukemiin todella yllättäen, 

Ruotsin armeijan va-
rastoista löytyy käyt-
tökelpoisia ylijäämä-
tuotteita. Tässä kohtaa 
herää myös jäätynyt-
tä rumpua ihmettele-
vän suomipojan kiin-
nostus, sillä eräs näistä 
tuotteista on höyryn-
kehitin. 

   Arto Turpeinen

Usvaa pUtkeen
Ruotsin armeijan höyrynkehitin

ã Höyrystin on klapilämmitteinen, mutta laitetta voidaan lämmittää 
myös nestekaasurengaspolttimella. Eniten puita ja aikaa vaati läm-
mittää 60 litraa kylmää vettä, mutta paineen ylläpitoon riittää puiden 
 satunnainen lisääminen.

ã Ruotsin armeijan höyrykehitin tuottaa usvaa 35 
kiloa tunnissa. Laitteen kuivapaino on 195 kiloa.
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TRAKTORIT 100 – 250 HV 
KAIVUKONEET 1 – 22 TN 

PYÖRÄKUORMAAJAT  
SEULONTAKALUSTO 

VUOKRAUS | MYYNTI | VAIHTO | HUOLTO | VARAOSAT 

Juha Leivo    050 379 9992 
Markus Lehtimäki  050 447 7818 

Kankaanpääntie 554, 38920 
Vatajankoski, Honkajoki 

RENTILTÄ LÖYTYY VUOKRAKONE JOKA 
HOMMAAN. VARAA OMASI NYT! 

ã Höyrystimen sinetillä suljetut 
varoventtiilit on säädetty 0.5 ba-
riin. Riittävän lämpötilan saavutta-
misen jälkeen paine nousee varsin 
nopeasti. Varoventtiiliin onkin syy-
tä asettaa letku, jonka avulla ”yli-
määräinen” höyry saadaan joh-
dettua turvalliseen paikkaan.

ja varoventtiilistä purkautui rum-
mun sulattajien ällistykseksi koko 
tienoon peittävä höyry.

Sulatusletkun hana piti avata lä-
hes käsikopelolla, jotta höyry saa-
tiin purkautumaan oikeasta pai-
kasta. Varoventtiiliin on syytä aset-
taa letku, jolla ”ylijäämähöyry” 
johdetaan turvalliseen paikkaan. 
Silmille tuhahtava tulikuuma höy-
ry ei ainakaan työintoa paranna. 

Alkuvaikeuksien jälkeen pääs-
tiin tositoimiin. Lopulta höyrys-
tin osoittautui varsin tehokkaaksi 
laitteeksi. Kohmeinen sulatusput-
ki suli erittäin nopeasti, ja tien toi-
selta puolelta lensi höyryn saatte-
lemana jäätä sekä vettä komeassa 
kaaressa. 

Ruotsin armeijan höyrystintä 

kannattaa käyttää kahden miehen 
voimin, sillä painetta ei saa sul-
jettua letkun päästä. Esimerkiksi 
höyrystyskohtaa vaihdettaessa oja 
täyttyy erittäin nopeasti sankas-
ta usvasta, joten apumiehen kan-
nattaa sulkea hana paikan vaihdon 
ajaksi.

”No nyt on niin kauhee sumu, 
että hävisi kaekki vehkeet”, tote-
si letkunkäsittelijä varsin osuvasti. 

Vesi lirisee
Sulatusputkeen päästetty höy-
ry sulatti jäätä rummusta varsin 
nopeasti, ja vesi alkoi lirittämään 
putken läpi hiljalleen. Vesi vaikutti 
riittävän yllättävänkin pitkään, sil-
lä säiliö tarvitsi täyttää koko sula-
tusurakan aikana ainoastaan ker-

ran. Koko rummun täydellinen 
sulattaminen vaatii kuitenkin jon-
kun verran aikaa ja kärsivällisyyttä. 
Virtaamaan alkanut vesi sulattaa 
rumpua tosin omia aikojaankin. 

Täysin umpeen jäätyneen put-
ken sulattaminenkin höyrystimel-
lä onnistuu, mutta vaatii laitteisiin 
pientä virittelyä. Laitteen muka-
na toimitettavat kaksi suutinta 
ovat varsin lyhyet, mutta painu-
vat kuuman höyryn saattelemana 
umpijäähänkin pienellä voimalla 
varsin helposti. Suutinten jatkoksi 
voisi viritellä esimerkiksi 32-milli-
sen vesijohtoputken, joka voidaan 
työntää hiljalleen jään läpi. 

 Rummulta toiselle siirrellessä 
höyrystin kannattaa sitoa esimer-
kiksi peräkärryn kyytiin, sillä lai-

te painaa ilman vettä noin 195 ki-
loa ja on varsin kömpelö käsitel-
tävä. Erityisesti kuuman höyrysti-
men nostelu vaatii mielenlujuut-
ta ja paksua nahkaa. Ylimääräisen 
kuuman veden voi laskea hanan 
aukaisulla  letkua pitkin vaikkapa 
ojaa sulattamaan.

Ylijäämätuotteen statukses-
taan huolimatta Ruotsin armei-
jan höyrystin on varsin käyt-
tökelpoinen laite, jolla rumpu-
jen sulatus onnistuu mukavasti. 
Vahvaksi plussaksi voidaan las-
kea myös laitteen käytön tunnel-
mallisuus ja höyrypilvien näyt-
tävyys. Hintaa kapineella kuiten-
kin vielä on, sillä Savenmaa Oy:n 
nettikaupassa hinnaksi ilmoite-
taan 1 990 euroa. 

ã  Höyrystimestä löytyy hanikoita 
kuin pienestä sukellusveneestä. 
Pienen opettelun jälkeen käyttämi-
nen on kuitenkin helppoa.

ã  Höyrystimen mukana toimitetaan kaksi takaiskuventtiilillä 
varustettua suutinta, joilla jäinen sulatusputki avautuu hetkessä.

ã

Ojaan kertyvä usva peittää näkyväisyyden hetkessä. Operaatiossa 
olisikin syytä olla mukana apumies, joka sulkee höyryhanat tarvittaessa.

ã Höyrystimen mukana toimitetaan pumppu ja kaksi vesisäkkiä. 
Täyttäminen onnistuu kuitenkin myös kanisterista. Vettä kului yllättä-
vän vähän, sillä viiden metrin rumpun sulattamisen aikana vettä tar-
vitsi lisätä ainoastaan kerran.

Internetin ansiosta sekä hyvät että 
huonot ideat leviävät nopeasti. Poi-
mimme keskustelupalstoilta muuta-
mia konsteja rumpujen sulatukseen. 
Koneviesti ei vastaa ideoiden toteu-
tuksesta johtuvista mahdollisista 
vahingoista, ideat ovat esimerkkejä 
ihmisten kekseliäisyydestä.

Tapio Vesterinen

n Rintamamiestalo.fi-sivuston foo-
rumilla nimimerkki rmt-57 on raken-
tanut sähköjohdosta, polkupyörän 
vaijerin suojakuoresta ja Toyota Hia-
cen hehkutulpasta laitteiston, johon 

virtaa antaa 12 voltin virtalähde. Heh-
kutulppa on kiinnitetty vaijerin suoja-
kuoren päähän, toinen johto kulkee 
suojakuoren sisällä. Pitkät johdot 
alentavat jännitettä ja sulamisvesi 
jäähdyttää hehkutulppaa riittäväs-
ti, jottei se pala. Suojakuoren avulla 
hehkutulppa voidaan työntää jääty-
neen putken läpi, jään sulamisesta 
kuuluvan porinan saattelemana.

n Nimimerkki vesamaan samasta 
keskusteluketjusta ratkaisi sulatus-
ongelman lattialämmityskaapeleil-
la, jotka laitettiin syksyllä rumpuihin. 

Kaapeleiden päihin asennettiin pis-
totulppa, ja päivä sähköverkkoon 
kytkemisen jälkeen vesi virtasi jäl-
leen rummun läpi.

n Offipalsta.com-sivuston fooru-
milla nimimerkki HiluMiks on kek-
sinyt käyttää vanhaa tyhjennettyä 
vaahtosammutinta rummun sula-
tukseen. Tyhjään pulloon kaadetaan 
kiehuvaa vettä, jonka jälkeen pullo 
paineistetaan. Alkuperäisen letkun 
tilalle on asennettu pidempi letku, 
jota työnnetään jäähän, samalla kun 
kiehuvaa vettä päästetään pullosta 

kahvaa painamalla.

n Masinistit.com-keskustelupalstal-
ta löytyy myös useita keinoja sulatus-
töihin. Nimimerkki Mensseli neuvoo 
kuumentamaan pitkän raudan kaa-
sutoholla ja työntämään raudan jään 
läpi. Nimimerkki patskula on kaivanut 
varsinaisen rummun yläpuolelle pie-
nemmän putken, joka vetää niin kau-
an kunnes varsinainen rumpu sulaa. 

n Nimimerkki Sorvaaja kertoo ko-
kemuksiaan valmistamastaan po-
rasta, jolla porattiin jäähän pieni 

Keskustelupalstojen keksinnöt rumpujen sulatukseen
reikä, ja virtaava vesi hoiti loput. 
20-milliseen poranterään hitsattiin 
6-metrinen rauta, joka kiinnitettiin 
kookkaaseen käsiporakoneeseen. 
Terää ohjattiin väljällä putkenpät-
källä, joka oli siis terän ympärillä.

n Agronetin keskustelupalstalla ni-
mimerkki Mika on käyttänyt paks-
uhkoa rautalankaa sulatukseen. 
Ennen jäätymistä rummun läpi ve-
detään rautalanka, joka tarvittaes-
sa kytketään apukaapeleilla auton 
akkuun. Rautalangan vastuksesta 
johtuen lanka lämpene ja sulattaa 

ympärilleen kulkureitin vedelle. On-
gelmana on langan liika kuumentu-
minen, mistä muovinen putki saat-
taisi kärsiä. Seuraava ongelma oli 
poikkiruostunut rautalanka.

n Suomi24-palstalla neuvotaan 
laittamaan rumpuun paksu vaijeri. 
Vaijerin päähän tehdään lenkki, ja 
keväällä vaijeri vedetään ulos jääty-
neestä rummusta traktorilla tai ci-
tymaasturilla. Lievemmäksi keinok-
si vaijerinvetoon suositellaan myös 
taljaa. Vesi virtaa vaijerin jättämästä 
reiästä ja sulattaa rummun. 
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Notkelmassa sijainnut, 
läpimitaltaan 400-milli-
nen rumpu oli umpijääs-
sä ja molemmat päät li-
säksi syvällä lumen alla. 
Plussan puolelle nous-
seet päivälämpötilat 
saivat lumet sulamaan, 
ja vesi nousi ajoradalle. 
Tamperelaisen Lokapal-
velu Eerola Oy:n Sami 
Hirvi ja Jarkko Vikman 
avaamassa jäätynyt-
tä rumpua työpäällikkö 
Jari Mahlasen valvoes-
sa työn kulkua. 

Jos rumpu on päässyt jäätymään, 
se pysyy jäässä vielä kauan sen jäl-
keen, kun lumet ovat jo alkaneet 
sulaa. Sulamista hidastaa vielä 
mahdollisesti jatkuva yöpakka-
nen. 

Sulattaminen ei vaadi välttä-
mättä kuumaa vettä tai höyryä, 
kylmää painevesi on yhtä tehokas-
ta. Säiliöautosta pumpataan let-
kun päässä olevan suuttimen kaut-
ta rumpuun vettä noin 150 barin 
paineella, joka on riittävästi jään 
sulattamiseksi.  Kahdeksanmetri-
nen rumpu sulatetaan paineella 
vajaassa vartissa. 

Mikäli rumpu pyrkii talvisin 

jäätymään, kannattaa sen mitoitus 
arvioida uudelleen ja vaihtaa tar-
vittaessa isompi rumpu. Tehokas 
keino on myös toisen, ohuemman 
rummun asentaminen varsinaisen 
rummun yläpuolelle. Yläpuolinen 
rumpu harvoin jäätyy syksyisin ja 
se toimii kevään tullen varavent-
tiilinä. Yksinkertaisin kotikons-
ti on vesiletku, joka molemmista 
päistä tulpattuna jätetään talvek-
si rummun sisään. Kevään tullen 
letkuun kaadetaan kuumaa vettä, 
jolloin se sulattaa ympäriltään sen 
verran jäätä, että letkun voi vetää 
pois. Virtaava vesi avaa nopeasti it-
selleen isomman aukon. 

Kevät ei saavu joka paikkaan ilman ongelmia. 
Kelirikon lisäksi tienkäyttäjien murheena ovat 
myös lumia hitaammin sulavat tierummut. Tuk-
keutunut rumpu aiheuttaa ajoradalle nopeasti 
tulvan ja lisää onnettomuuksien riskiä. 

   Teksti: Kyösti Aalto 
Kuvat: Kyösti Aalto, Arto Turpeinen

tukkeumat auki 
paineella

tierumpujen sulatus

ã Kuluva vuosi on ollut rummuille haastava. Nopeat lämpötilan 
muutokset ja kostea maaperä ovat jäätäneet rumpuja urakalla. 
Paikoittain koko oja on jäätynyt umpeen.

Kartionmuotoinen suutin paineletkun pääs-
sä on tehokas rummunaukaisija. Vettä syök-
syy suuttimesta n. 150 barin paineella sekä 
eteen- että taaksepäin.
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