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T eräshelmi Oy on vuonna 1995 
perustettu perheyhtiö, jonka 
päätyöllistäjinä ovat puolus-

tus- ja prosessiteollisuuden alihan-
kintatyöt. Yrityksellä on jo vuosia 
ollut yhteistyötä paikallisen maa-
rakennusyhtiön, Forssan Ympäris-
töurakoinnin kanssa ja heiltä tuli 
idea kehittää kaapelointitöihin ja 
varsinkin talvisiin olosuhteisiin so-
veltuva apuväline. Kehitystyö läh-
ti Teräshelmessä nopeasti käyntiin 
vuonna 2009 ja sen tuloksena syntyi 
Rodent RD-700 -pyörivä rumpujyr-
sin. Teräshelmi Oy vastasi jyrsimen 
suunnittelusta sekä tuotannosta ja 
ensimmäiset mallikappaleet laitet-
tiin Forssan Ympäristöurakoinnin 
erittäin vaativiin testeihin.

Koekäytössä vakuuttavaa jälkeä
Forssan Ympäristöurakointi on 12 
henkilöä työllistävä maarakennus-
alan yritys, jonka monipuoliset ura-
kat esimerkiksi kunnallistekniikas-
sa laittoivat Rodentin todelliseen 
testiin. Ympäristöurakoinnin Pet-
teri ja Jussi Mikkola kertovat, että 
aikaisemmilla työlaitteilla saavu-
tettu noin 10 sentin urasyvyys teki 
urakoinnista hidasta ja vaivalloista. 
Nyt Rodentin avulla saadaan ker-
ralla jyrsittyä 25 senttiä ja prosessi 
nopeutuu ainakin kaksinkertaises-
ti. Samalla jyrsintäprosessin hallinta 
helpottuu huomattavasti ja esimer-
kiksi vanhojen kaapelien päältä saa-
daan maa-aines poistettua hallitus-
ti. Mikkolat kehuvat vuolaasti myös 
lisävarusteena saatavaa hydraulista 
tukipyörää, jonka 50 sentin säätö-
alue riittää käytännössä melkein 
kaikkiin työtehtäviin. Sen avulla 
jyrsintä on erittäin tarkkaa ja työn 
jälki hyvin siistiä.

Käytännön töistä Rodent on 
suoriutunut ilman lastentauteja, 
vaikka käyttö on tarkoituksellisesti 
ollut hyvinkin rajua. Rodentilla on 
takanaan yli 500 tuntia esimerkik-
si asfaltin sekä betonin jyrsintää ja 
sillä on ongelmitta hoidettu muun 
muassa maantiesillan kovan suoja-
betonin poistaminen. Jyrsin tekee 

Vauhtia kaapelointitöihin 

Rodent jyrsii kerralla syvältä

TAPANI PALO

Rodent on kotimainen, rajuun käyt-
töön suunniteltu rumpujyrsin, joka vie 
kaapelointitöiden tehokkuuden uu-
delle tasolle.  Forssalaisen Teräshelmi 
Oy:n valmistama jyrsin on suunniteltu 
erityisesti uranleikkuuseen ja alhaisen 
melutason ansiosta se soveltuu mai-
niosti vaikka kaupunkien keskustoissa 
tehtäviin urakoihin.

myös poistetusta aineksesta erittäin 
pienirakeista, minkä ansiosta ainek-
sen uudelleen käyttö on helppoa. 
Erityiskiitoksen Mikkolat antavat 
Rodentin melutasolle, joka on vaik-
kapa iskuvasaraan verrattuna huo-
mattavasti alhaisempi. Näin jyrsin 
soveltuu esimerkiksi kaupunkien 
keskustoihin ja muihin kohteisiin, 
joissa äänen taso saattaa aiheuttaa 
ongelmia. 

Rodent RD-700 -rumpujyrsin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kaapelointitöihin. Rodent on ympäristöystävällinen ja 
alhaisen melutason ansiosta se soveltuu vaikka kaupunkien keskustojen työmaille. Jyrsimessä on sisäinen hydraulinen 
mäntämoottori ja tehokas suoraveto.

Rodentilla saadaan kerralla aikaan 25 sentin urasyvyys. Työn tarkkuus on  
huomattavan korkea ja esimerkiksi vanhat kaapelit saadaan turvallisesti  
ja helposti esille.

Rodentin terät ovat runkovahvis-
tettuina erittäin kestäviä ja niiden 
vaihtomekanismi on vaivaton ja 
nopea.
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ROdEnt Rd-700 
-RumpujyRSin

Paino: 1 100 kg
Työkoneen paino: 15–25 tonnia
Hydraulimoottorin teho: 40–91 kW
Öljynpaine: 200–350 baaria
Öljynvirtaus: 170–340 l/min
Kierrokset: 60–107 rpm
Leikkuunopeus: 2,3–4,2 m/s
Max. vääntö: 16,4 KNm
Max. leikkuuvoima: 44,3 KN

Lisävarusteena saatavissa oleva 
hydraulinen tukipyörä on erinomai-
nen valinta, kun urakassa vaadi-
taan erittäin suurta tarkkuutta. 
Pyörän säätöalue on puoli metriä, 
mikä riittää käytännön töissä mai-
niosti.

Teräshelmi Oy on kehittänyt Rodentin yhteistyössä Forssan Ympäristöurakointi 
Oy:n kanssa. Teräshelmen toimitusjohtaja Pasi Harju (vas.) kertoo Ympäristö-
urakoinnin Petteri ja Jussi Mikkolan käytännön testaustyön takaavan tuotteen 
kestävyyden ja toimivuuden.

Rodent kehitetty 
käyttäjän ehdoilla
Teräshelmi Oy:n toimitusjohtaja 
Pasi Harju kertoo, että Rodentin 
kehitystyö on tehty täysin alan am-
mattilaisten vaatimusten mukai-
sesti. Jyrsin soveltuu vaikeisiinkin 
olosuhteisiin ja sille eivät Suomen 
rankan talven aiheuttamat vaati-
mukset tuota ongelmia. Koneen 
rakenne on tehty yksinkertaiseksi, 
mikä lisää luotettavuutta ja help-
pokäyttöisyyttä. Rodentissa on si-
säinen hydraulinen mäntämoottori 
ja maksimaalisen tehokkuuden var-
mistaa suoravetoisuus.  Rakenteen 
ansiosta jyrsin on käytännössä huol-
tovapaa ja esimerkiksi hydrauliikka 
kulkee suojassa runkolevyn sisällä. 
Suunnittelussa on otettu tarkoin 
käytäntö huomioon, sillä rakenne 
mahdollistaa kaikkien yleisimpien 

pikakiinnittimien käytön ja kaivos-
teollisuudesta tuttujen vahvistettu-
runkoisten terien vaihtomekanismi 
on nopea ja vaivaton. Samoin nä-
kyvyys ohjaamosta jyrsimeen on 
otettu huomioon, mikä lisää työn 
tarkkuutta sekä turvallisuutta.

monipuoliset 
käyttömahdollisuudet
Harju kertoo, että Rodent soveltuu 
erityisesti kunnallistekniikan töihin, 
mutta sen käyttö on järkevää aina, 
kun tarvitaan helppoa käytettävyyt-
tä, siistiä jälkeä, tehokkuutta sekä 
matalaa melutasoa. Työkoneeksi 
sopii parhaiten 15–25 tonnin kai-
vukone, jolla Rodent suoriutuu 
vaikeimmistakin tehtävistä. Jyrsi-
men tuotanto on jo vauhdissa ja 
Teräshelmi Oy järjestää tuotteesta 
kiinnostuneille työnäytöksiä aidois-
sa olosuhteissa. Samoin Teräshel-
men kotisivuilta löytyy useita vide-
oita, joissa Rodentin suorituskykyyn 
voi tutustua.


