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Raskaan kaluston hydraulinen etuveto on tällä hetkellä liikkeelle lähtöä helpottava 
lisävaruste, jota on saatavana useaan eri raskaan kaluston merkkiin. Hydraulinen 
etuveto on erittäin hyödyllinen 6x2 vetotavan yhdistelmäajoneuvon vetoautossa, 
kun liikutaan liukkaalla kelillä ja sellaisissa tilanteissa, missä vetoakseli on liukkaalla 
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hyväksyntää vetäväksi akseliksi.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella testausmenetelmä, jota hyödyntämällä 
voidaan todeta hydraulinen etuveto riittäväksi 76 tonnin yhdistelmän vetäväksi ak-
seliksi, kun käytössä on esimerkiksi 6x2 ajoneuvo. Opinnäytetyö on muodoltaan esi-
selvitys vaadittavista toimenpiteistä sekä myös testausmenetelmän suunnittelu kuu-
lui opinnäytetyöhön. Yksi opinnäytetyön haaste oli saada opinnäytetyön taakse tar-
peeksi vaikutusvaltaisia yrityksiä, jotta koko opinnäytetyön toteutus oli mahdollista.  

Opinnäytetyössä käsiteltiin teoriassa mahdollisuuksia hydraulisen etuvedon hyväk-
symisestä vetävänä akselina. Opinnäytetyössä verrattiin hydraulista etuvetoa perin-
teiseen monipyörävetoon ja etsittiin niiden haittoja sekä hyötyjä. 
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A heavy-duty hydraulic auxiliary drive is currently an easy-to-drive accessory avail-
able for a variety of heavy-duty brands. A hydraulic auxiliary drive is very useful in 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

HAD Kuorma-auto valmistaja Mercedes-Benzin käyttämä ly-

henne hydraulisesta etuvedosta (Hydraulic Auxiliary 

Drive). 

HydroDrive Kuorma-auto valmistaja MAN:n käyttämä nimitys hydrauli-

sesta etuvedosta. 

Optitrack Kuorma-auto valmistaja Renaultin käyttämä nimitys hyd-

raulisesta etuvedosta. 

Sekundaari järjestelmä Toissijainen järjestelmä, jota käytetään hyd-

raulisessa etuvedossa järjestelmän ohjaamiseen. 

Terberg X-Track Kuorma-autovalmistaja Volvon käyttämä nimitys hydrauli-

sesta etuvedosta. 

Teliveto Kuorma-auto, jossa kaksiakselisen telin molemmat akselit 

ovat vetäviä tai kolmiakselisen telin kaksi peräkkäistä ak-

selia ovat vetäviä. 

OnSpot OnSpot on kiinteästi asennettu automaattinen lumiketjujär-

jestelmä, joka on aina käyttövalmis. Järjestelmä aktivoi-

daan ohjaamosta ja ajoneuvoa ei tarvitse pysäyttää. Toimii 

alle 50 km/h nopeuksissa. 

6x2 Esimerkkimerkintä, joka kertoo ajoneuvoyhdistelmän veto-

auton renkaiden määrän (6) ja niistä vetävien renkaiden 

määrän (2). 



 

 

1 JOHDANTO 

Vuonna 2005 MAN toi markkinoille ensimmäisenä kuorma-autovalmistajana hyd-

raulisen lisävetojärjestelmän. MAN kauppasi hydraulista etuvetoa HydroDrive-ni-

mellä, joka oli luotu erityisesti puoliperävaunua vetävään kuorma-autoon. Vastaavia 

järjestelmiä on myöhemmin tullut Renaultin ja Volvon myymiin kuorma-autoihin. 

(Rintakoski 2015.) Puutavara-kuorma-autojen perävaunuissa on käytetty neste-

moottoreita, jotka olivat 2000-luvun hydraulisten etuvetoratkaisujen kanssa toimin-

taperiaatteeltaan samankaltaisia (Perttilä 2015). 

Opinnäytetyö käsitteli hydraulista etuvetoa ja sen hyväksymistä vetäväksi akseliksi. 

Opinnäytetyön kohdeajoneuvona toimi Mercedes-Benz Actros 5128, joten Merce-

des-Benzin kehittämää versiota hydraulisesta etuvedosta on tutkittu opinnäyte-

työssä syvällisemmin. Vuonna 2015 Mercedes-Benz esitteli ensimmäisen hydrauli-

sella etuvedolla varustetun kuorma-autonsa (Rintakoski 2015). Opinnäytetyössä kä-

siteltiin hydraulisen etuvedon teoriaa ja hydraulisen etuvedon hyötyjä. Opinnäyte-

työn tarkoituksena oli verrata hydraulista etuvetoa kytkettävään tai jatkuvaan moni-

pyörävetoon. 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella testi, jolla hydraulinen etuveto saadaan 

hyväksytyksi yli 68 tonnin kokonaismassan yhdistelmä ajoneuvoihin vetäväksi ak-

seliksi. Suomen tieliikennelaki (L 10.0.2018/729) vaatii yli 68 tonnin kokonaismas-

san ajoneuvo yhdistelmiin vähintään 20 % kokonaismassasta kohdistuvan vetäviin 

akseleihin. Näin ollen, jos ajoneuvo yhdistelmä on massaltaan 76-tonninen, täytyy 

vetävillä akseleilla olla vähintään 15,2 tonnia massaa. Koska lähes kaikki raskaan 

kaluston vetävät akselit ovat massaltaan 10-11,5 tonnin akseleita täytyy vetäviä ak-

seleita olla näin ollen vähintään kaksi. 



 

 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tehtävät 

Opinnäytetyön tarkoituksena toteutettiin hydraulisen etuvedon teoreettinen testi-

suunnitelma. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perustellen selvittää teoreettisen tie-

don avulla mitä kaikkea vaaditaan, että hydraulinen etuveto saadaan hyväksytyksi 

raskaimmille painoille.  

Teoreettiseen tietoon pohjautuen suunniteltiin testi, jolla voidaan tulevaisuudessa 

testata hydraulisen etuvedon kelpoisuus vetäväksi akseliksi yli 68 tonnin yhdistel-

miin. Opinnäytetyön tarkoituksena oli, että testiä käyttämällä voidaan todeta hyd-

raulinen etuveto riittäväksi 76 tonnin yhdistelmään vetäväksi akseliksi. Opinnäyte-

työn tehtävänä oli myös hankkia yhteistyöhön tarpeeksi vaikuttavia yrityksiä, että 

koko opinnäytetyö oli mahdollinen toteuttaa.  

Yksi opinnäytetyön keskeisistä tehtävistä oli selvittää, kuinka hydraulisen etuvedon 

jälkiasennus voidaan toteuttaa jo valmistuneeseen kuorma-autoon sekä pohtia mil-

laisia muutostöitä tällöin vaaditaan kuorma-autoon. 

1.3 Opinnäytetyön yhteistyötahojen esittely 

Opinnäytetyön idea tuli Tehowatti Oy:n Petri Toppiselta, joka on jo aiemmin tutkinut 

hydraulisen etuvedon hyötyjä ja ollut yhteydessä sen pohjalta Liikenne- ja viestintä-

virasto Traficomiin. Toppinen on myös selvittänyt vaadittavia asioita, jolla hydrauli-

nen etuveto saataisiin hyväksytyksi. Tehowatti Oy:n kanssa on neuvoteltu ajoneu-

voyhdistelmän käytöstä opinnäytetyön testausmenetelmän suunnittelussa ja näin 

ollen Tehowatti Oy toimii testausmenetelmän suunnittelussa käytettävän ajoneuvon 

omistajana sekä ajoneuvon polttoainekulutuksen ja muiden kulutusten seuraajana. 

1.4 Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus 

Opinnäytetyön aihe rajautui hydraulisen etuvedon teoreettisen tiedon hankintaan 

sekä sen pohjalta testausmenetelmän suunnitteluun. Opinnäytetyötä aloittaessa tie-



 

 

dostettiin, että kyseistä opinnäytetyön testausta ei ole mahdollista suorittaa käytän-

nössä, koska käytännön testausta joudutaan tehdä vähintään vuosi, että saadaan 

tarvittavan kattavasti tietoa hydraulisen etuvedon hyödyistä sekä haitoista.  

Raskaan kaluston omakohtainen kokemus helpotti opinnäytetyötä tehdessä paljon, 

koska lähes jokainen läpikäyty asia opinnäytetyössä oli jollain tavalla tuttua. Käy-

tännön kokemusta itse hydraulisesta etuvedosta ei ole. Henkilökohtaiset tiedonan-

not helpottivat myös opinnäytetyön tekoa huomattavasti.  

1.5 Opinnäytetyön arviointi 

Opinnäytetyö rakentui täysin teorian pohjalle ja käytännön kokemusta testausme-

netelmän suunnittelusta ei ollut. Opinnäytetyön aihe on laaja, joten sitä on vaikea 

rajata vain tiettyyn asiaan asti, minkä johdosta opinnäytetyöstä tuli lähinnä esiselvi-

tys asiasta ja käytännön testaus jäi hyväksi jatkotutkimusaiheeksi. Laaja-alaisuuden 

vuoksi opinnäytetyöstä jouduttiin karsimaan monia tärkeitä asioita pois, kuten esi-

merkiksi käytännön testaus. Opinnäytetyön lähteiden etsiminen oli haastavaa, 

koska hydraulista etuvetoa on markkinoitu vasta hyvin vähän aikaa ja näin ollen 

tietoa oli saatavilla rajallisesti.  

Opinnäytetyössä oli tarkoituksena syventyä enemmän teorian pohjalta saatuun tie-

toon, joita koettiin tarpeelliseksi hydraulisen etuvedon hyväksynnässä isommille pai-

noille. Opinnäytetyön haasteena oli myös se, että varsinaista toimeksiantajaa ei 

opinnäytetyölle ollut, vaan opinnäytetyön aihe tuli toisaalta ja opinnäytetyölle jou-

duttiin hankkia toimeksiantaja omatoimisesti. Toimeksiantajan puuttuessa opinnäy-

tetyöltä oli opinnäytetyötä varsin hankala kirjoittaa. Toimeksiantajan saatua opin-

näytetyö tuntui mahdolliselta toteuttaa, mutta aikataulut venyivät alkuperäisestä 

suunnitelmasta.  

Kyseinen opinnäytetyö olisi voinut olla parempi suorittaa parityönä, koska aihe on 

laaja ja tutkittavaa on paljon. Parityönä asioita olisi saanut tutkittua enemmän ja 

käytännön testaustakin oletettavasti olisi voitu suorittaa. Aikataulussa pysyminen 

olisi ollut todennäköisempää parityönä työskennellessä, koska näin ollen aihealu-

eita olisi voitu jakaa. 



 

 

2 MAANTIEKULJETUKSET 

2.1 Kustannukset 

Kuljetusyrityksillä on monia menoja ja suurimpia niistä ovat kuljettajien palkkojen 

lisäksi polttoainekulutuksen tuomat kustannukset. Hydraulista etuvetoa hyödyntä-

mällä suuremmille painoille saataisiin polttoainekulutus pidettyä hyvin samoissa lu-

kemissa kuin ennenkin, vaikka painoa lisättäisiin 8 tonnia. Tehowatti Oy:n kuljetus-

kalustolle maksetaan kilometrisuoritteista taksaa työstä (€/km). Taksaan vaikuttaa 

myös kevyiden tuotteiden kuljettaminen tilavuuden mukaan, kuin myös painon mu-

kaan maksettava taksa. (Toppinen 2019.) 

2.1.1 Kustannustekijät 

Hyvin menestyvä kuljetusyritys tuntee kustannustekijät. Kuljetusyritys hallitsee kus-

tannuslaskelmat ajoneuvokohtaisesti ja osaa hyödyntää niitä omissa toiminnois-

saan. Yleisen käytännön mukaisesti kuljetusyrityksen kustannustekijät luokitellaan 

työkustannuksiin ja ajoneuvojen kiinteisiin kustannuksiin sekä muuttuviin kustan-

nuksiin. Kokonaiskustannuksia katsoessa voidaan eritellä tavarankäsittelykustan-

nukset, kuljetusorganisaation kustannukset sekä väyläkustannukset. (Oksanen 

2004, 62-63.) 

Kun hydraulinen etuveto on hyväksytty yli 68 tonnin yhdistelmiin, tulee huomattavia 

säästöjä muun muassa polttoainekulutukseen, koska tyhjänä ajettaessa hydraulista 

etuvetoa ei tarvitse käyttää ja vetopyörän takana oleva teliakseli saadaan nostettua 

irti tienpinnasta, jolloin telivedon tuomaa yhden ylimääräisen akselin kitkaa ei synny, 

mikä nostaa polttoainekulutusta. Myös rengaskulutus on pienempää, koska maata 

hankaavia pyöriä ei ole niin paljon maassa tyhjänä ajettaessa. (Toppinen 2018.) 



 

 

2.1.2 Kaluston kustannukset 

Kuljetuskaluston kustannuksiin kuuluvat muuttuvat kustannukset sekä kiinteät kus-

tannukset. Muuttuviin kustannuksiin kuuluvat ajosuorite sekä toiminta-aste. Nämä 

lasketaan ajoneuvoyhdistelmälle kilometrikustannuksina. Muuttuviin kustannuksiin 

kuuluvat huolto- ja korjauskustannukset, rengaskustannukset, polttoainekustannuk-

set ja voiteluainekustannukset. Laskennassa on otettava huomioon koko ajoneuvon 

pitoajan kuluttamat huolto- ja korjauskustannukset, koska ne suurenevat kokonais-

suoritemäärän ja pitoajan kasvaessa. Luotettavinta on huolto- ja korjauskustannuk-

set, koska se on ajoneuvokohtaista. Polttoainekustannus lasketaan ajoneuvon ku-

lutuksen ja litrahinnan perusteella, minkä takia polttoaineen hinnalla on suora vai-

kutus kustannuksiin. (Oksanen 2004, 94-95.) 

Kiinteät kustannukset eivät ole riippuvaisia ajoneuvoyhdistelmän ajosuoritteen mää-

rästä tai toiminta-asteesta. Kiinteät kustannukset lasketaan ajoneuvolle vuosikus-

tannuksina. Näihin kustannuksiin kuuluvat pääomakulut, vakuutukset sekä liiken-

nöintimaksut, kuten ajoneuvon käyttövoimavero, katsastus ja liikennelupa. Ajoneu-

von ylläpitokustannuksiin kuuluu säilytys- sekä pesukustannukset. Myös pienvarus-

tekustannukset kuuluvat ylläpitokustannuksiin. Kirjanpito, laskutus sekä puhelinku-

lut kuuluvat hallintokustannuksiin. (Oksanen 2004, 91-94.) 

Kustannuslaskelmissa täytyy ottaa huomioon myös korvauksettomat ajot, joita ovat 

korjaamolle ajo, katsastus, asemapaikan ja kuormaus- sekä purkupaikkojen väliset 

ajomatkat. Korvauksettomat ajomatkat sisällytetään omana kustannustekijänä las-

kelmiin. Ajoneuvoyhdistelmän korvaukseton ajo suoritetaan yleensä ilman kuormaa 

eli tyhjänä. Tällöin kustannuksena käytetään 2/3 kuormatun ajoneuvoyhdistelmän 

muuttuvista korvauksista. (Oksanen 2004, 91-94.) 

2.1.3 Työn kustannukset 

Suurin ajoneuvoyhdistelmän kustannustekijä on työkustannukset, jotka muodostu-

vat kuljettajille maksetuista palkoista ja luontaiseduista sekä välillisistä palkkakus-



 

 

tannuksista. Sosiaalimenot sekä varsinaisen palkan päälle maksettavat lomakor-

vaukset, sairausajan palkat, koulutuspäivien palkat ja palkalliset vapaapäivät kuulu-

vat välillisiin palkkakustannuksiin. (Oksanen 2004, 89-90.) 

Kuorma-auto alan työehtosopimuksen mukainen tuntipalkka vasta aloittaneelle 

täysperävaunu tai moduuliyhdistelmän kuljettajalle on 13,91 €, kun jo kauemmin 

töissä ollut (yli 12 vuotta) saa palkkaa tunnilta 14,85 € (AKT 2017.) 

  



 

 

2.2 Hydraulinen etuveto 

Nykyisin käytettävissä olevista 76 tonnin ajoneuvoyhdistelmistä suurin osa on va-

rustettu kahdella vetävällä akselilla eli niin kutsutulla telivedolla. 76 tonnin ajoneu-

voyhdistelmä vaatii vähintään yhdeksän akselia, jolloin täysperävaunuyhdistelmän 

vetoautossa on yleensä neljä akselia ja perävaunussa viisi. Puoliperävaunuyhdis-

telmän täytyy olla 76-tonnisena B-linkki-yhdistelmä, jolloin vetoautossa on yleensä 

3 akselia ja b-linkissä 3 akselia sekä puoliperävaunussa 3 akselia. Hydraulinen etu-

veto olisi vetävänä akselina siis hyvä tällaisessa B-linkki-ajoneuvoyhdistelmässä. 

Alla olevassa kuvassa (1) on esiteltynä B-linkki-yhdistelmäajoneuvo, joka on varus-

tettu edellä mainitulla akseliratkaisulla. 

 

Kuva 1. 3+3+3 B-linkki-yhdistelmäajoneuvo (Transport Savikko 2018). 

Hydraulinen etuveto on liikkeelle lähtöä helpottava lisävaruste kuorma-autossa. Se 

helpottaa kuorma-auton liikkeelle lähtöä erilaisilta tienpinnoilta etupyöriin asennet-

tujen hydraulimoottoreiden avulla. Hydraulinen etuveto perustuu järjestelmään, 

jossa moottorivoimanotosta hyödynnetään käyttövoima erillisenä järjestelmänä. 



 

 

Hydraulinen etuveto on varuste, jota on suunniteltu sarjatuotantona Mercedes-Ben-

zin kuljetustehtäviin. (Perttilä 2015.) 

2.2.1 Hydraulisen etuvedon tarkoitus ja toimintaperiaate 

Erityisesti hydraulista etuvetoa tarvitaan, kun kuorma-autolla työskennellään vaati-

vissa talviolosuhteissa, pehmeässä tai liukkaassa maastossa sekä liikkeelle lähdet-

täessä (Rintakoski 2015). Kuviossa (1) on esitetty hydraulisen etuvedon pääkom-

ponentit, jotka on kuvattu numeerisesti. Kuviossa (1), numero yksi kuvaa hydrauli-

moottoria/napamoottoria, numero kaksi kuvaa venttiilipöytää, numero kolme kuvaa 

hydraulipumppua, numero neljä kuvaa öljynlauhduttimen tuuletinta, numero viisi ku-

vaa öljyn lauhdutinta ja numero kuusi kuvaa öljysäiliötä. Pääkomponenttien sijainnit 

kuorma-autoon nähden on osoitettu kuviossa (1) nuolilla. 

 

 

Kuvio 1. Hydraulisen etuvedon pääkomponentit (Mercedes-Benz Service 2016, 4). 

Hydraulisen etuvedon napamoottori. Hydraulisen etuvedon veto on toteutettu na-

pamoottoreilla, jotka on asennettu pyörännapoihin. Napamoottorit ovat tyypiltään 

säiteismäntärakenteisia, minkä ansiosta napamoottorit ovat hyvin pienikokoisia. 

Pienestä koosta huolimatta napamoottorit antavat erittäin suuren vääntömomentin. 

(Rintakoski 2015.) 



 

 

Kuviossa (2) on esitettynä hydraulisen etuvedon navan rakenne sekä navan pää-

komponentit. Keskeisimpiä osia kuviossa (2) ovat numero viisi ja kuusi, jotka kuvaa-

vat hydraulimoottoreita. Nämä sijaitsevat molemmilla puolilla akselia. Numero kah-

deksan kuvaa napakuppia, kuvan numero kymmenen kuvaa nokkarengasta, nu-

mero 13 kuvaa öljynjakelijaa. Numerolla 15 merkitty osa on mäntien kotelo, numero 

16 on pyöränlaippa, johon vanne tulee kiinni, ja kuvan numero 17 kuvaa ohjausak-

selia. 

 
Kuvio 2. Hydraulisen etuvedon navan rakenne (Mercedes-Benz Service 2016, 26). 

Hydraulisen etuvedon ohjainyksikkö. Hydraulinen etuveto tarvitsee myös oman 

ohjainyksikkönsä, joka sijaitsee apukuljettajan puolella ohjaamon takaseinään pul-

tattuna. Hydraulisen etuvedon ohjainyksikkö ohjaa hydraulista etuvetoa ja toimii lii-

täntänä hydraulisen etuvedon elektronisien komponenttien ja kuljettajan puolella 

olevien ohjainyksiköiden välillä. Tätä varten hydraulisen etuvedon ohjainyksikkö lu-

kee antureita ja signaaleja, arvioi syöttökertoimia sekä aktivoi eri komponentteja. 

(Mercedes-Benz Service 2016, 40.) 

Seuraavan sivun kuviossa (3) on esitettynä hydraulisen etuvedon ohjainyksikkö ja 

sen sijainti ohjaamossa apukuljettajan puolella ohjaamon takaseinässä. 



 

 

 
Kuvio 3. Hyraulic Auxiliary Drive (HAD) ohjainyksikkö sekä sen sijainti ohjaamossa 
(Mercedes-Benz Service 2016, 40).  



 

 

Hydraulisen etuvedon korkeapainepumppu. Hydraulinen etuveto ottaa käyttövoi-

mansa moottorin voimanotosta vauhtipyörältä tai vaihdelaatikosta, johon korkeapai-

nepumppu on sijoitettu. Korkeapainepumppu tuottaa järjestelmään jopa 450 baarin 

hydraulipaineen. (Mercedes-Benz 2019.) Sekundäärijärjestelmä hoitaa järjestelmän 

ohjauksen, joka toimii 30 baarin paineella (Perttilä 2015). 

Kuviossa (4) on esitettynä hydraulisen etuvedon hydraulipumppuyksikkö ja sen si-

jainti kuorma-autossa. Korkeapainepumppu pumppaa etuakselin napavälitykselle 

öljynpainetta tarvittavan määrän, ei kumminkaan niin paljon, että eturengas pyörisi 

tyhjää. Sekundaarijärjestelmä säätää ajonopeuden mukaan tarvittavan öljynpai-

neen etuakselille. Kun öljy palaa korkeapaine pumpulle, se käy välissä öljynlauh-

duttimessa jäähtymässä. Hydrauliöljyn lämpenemisen takia hydraulisen etuvedon 

käyttöaika on noin 4-7 minuuttia olosuhteista riippuen. (Perttilä 2015.) 

 
Kuvio 4. Hydraulisen etuvedon hydraulipumppu ja sen sijainti kuorma-autossa 
(Mercedes-Benz Service 2016, 20).  



 

 

Kuviossa (5) on esitettynä hydraulisen etuvedon hydrauliöljysäiliön ja lauhduttimen 

moduuli numerolla neljä. Numero kahdeksan kuvaa öljynlauhdutinta ja numero seit-

semän kuvaa öljysäiliötä. 

 

 
Kuvio 5. Hydraulisen etuvedon öljynlauhdutin sekä mahdollinen sijainti (Mercedes-
Benz Service 2016, 29). 

2.2.2 Hydraulisen etuvedon hyödyt 

Hydraulisen etuvedon hyväksyminen yli 68 tonnin yhdistelmiin toisi mukanaan huo-

mattavia säästöjä muun muassa polttoainekulutukseen, koska tyhjänä ajettaessa 

hydraulista etuvetoa ei tarvitse käyttää ja vetopyörän takana oleva teliakseli saa-

daan ilmaan. Näin ollen ei ilmene telivedon tuomaa yhden ylimääräisen akselin kit-

kaa, joka nostaa polttoainekulutusta (Toppinen 2018). Keveytensä ja pois kytkettä-

vyytensä ansiosta hydraulinen etuveto alentaa kulutusta noin 6-8 prosenttia verrat-

taen kytkettävään tai jatkuvaan jokapyörävetoon (Mercedes-Benz 2019). 

Yhtenä hyötynä hydraulisessa etuvedossa on rengaskulutus, joka voidaan perus-

tella siten, että maata hankaavia pyöriä ei ole niin paljon maassa tyhjänä ajettaessa. 

Tämä hyöty puhuu myös pienemmän polttoainekulutuksen puolesta. (Toppinen 

2018.) 

Lisäksi hydraulinen etuveto tuo suuren kilpailuedun, jos ajoneuvoa ei tarvitse muut-

taa muuten kuin lisäämällä siihen hydraulinen etuveto. Mikäli hyötykuormaa saa-



 

 

daan samalla suuremmaksi, voidaan hyötyä katsoa niin, että nykyinen ajoneuvoyh-

distelmä on kokonaismassaltaan 68-tonninen ilman hydraulista etuvetoa. Kun veto-

autoon lisätään hydraulinen etuveto, jolla saadaan kokonaismassa 76 tonniin, on 

hyötykuorman lisäyksen osuus noin 7500 kg, koska hydraulinen etuveto on hyvin 

kevyt. (Toppinen 2019.) 

Hydraulinen etuveto on huoltovapaa järjestelmä, joka liittää yhteen jokapyörävedon 

ja normaalin vetotavan edut. Hydraulinen etuveto antaa kuorma-auton etuakselille 

lisäpitoa silloin kun sitä tarvitaan, mutta lisäpainoa hydraulisesta etuvedosta ei 

synny. Mercedes-Benz:n Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) on noin 350-500 kilogram-

maa kevyempi verrattaen esimerkiksi kytkettävään tai jatkuvaan jokapyörävetoon. 

(Mercedes-Benz 2019.) 

Hydraulinen etuvedon yksi tärkeä hyöty on sen päälle- ja poiskytkeminen. Tällöin 

vedon voi kytkeä päälle riippumatta siitä, ovatko kuorma-auton renkaat liukkaalla 

vai pitävällä tiealustalla. (Rintakoski 2015). Tästä on suuri hyöty silloin, kun ollaan 

tilanteessa, jossa vetoakseli on liukkaalla pinnalla, mutta etuakseli on pitävällä pin-

nalla.  

2.2.3 Hydraulisen etuvedon jälkiasennus 

Hydraulinen etuveto on saatavissa lisävarusteena Mercedes-Benzin Actros-, Antos. 

ja Arocs-malleihin. Jälkiasenteinen HAD ei ole taloudellisesti kovin kannattava kor-

kean hintansa takia (Mercedes-Benz Service 2016, 4). Hydraulisen etuvedon jälki-

asennus on kumminkin täysin toteutettavissa. Hydraulinen etuveto koostuu olennai-

sesti seuraavista osista: Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) -ohjainyksiköstä, vaihteis-

ton ohjainyksiköstä (TCM), korkeasuorituskykyisestä hydraulipumpusta, venttiilipöy-

dästä, öljysäiliö/jäähdytinmoduulista sekä hydraulimoottoreista etunavoissa (Merce-

des-Benz Service 2016, 11). Toisin sanoen kaikki hydrauliseen etuvetoon tarvittavat 

komponentit ovat jälkiasennettavissa ja osa niistä on asennettuna jo valmiiksi 

kuorma-auton perusrakenteeseen.  



 

 

2.3 Ajoneuvoluokat 

Hydraulinen etuveto koskee lähinnä vain N2- ja N3-luokan ajoneuvoja sekä O3- ja 

O4-luokan perävaunuja ja hinattavia laitteita. Hydraulinen etuveto ei koske pienem-

piä ajoneuvoluokkia, koska niiden kokonaismassat eivät yllä tarvittavan suureksi. 

Opinnäytetyössä käsiteltävää hydraulista etuvetoa ei ole saatavana kuin N2- ja N3-

luokan ajoneuvoihin. 

2.3.1 M- ja N-luokan ajoneuvot 

M- ja N-luokan ajoneuvot on tarkoitettu henkilöiden ja tavaran kuljetukseen. N1-luo-

kan ajoneuvot ovat pakettiautoja, jotka on ensisijaisesti valmistettu tavaroiden kul-

jetukseen. N1-luokan ajoneuvon kokonaismassa saa olla enintään 3,5 tonnia (Tra-

ficom 2019). N1-luokan ajoneuvoja kyseinen opinnäytetyön testaussuunnitelma ei 

kuitenkaan suuresti koske, koska tämän luokan ajoneuvoja on saatavana etu-, taka- 

tai nelivetoisena. 

N2- ja N3-luokan ajoneuvot eli kuorma-autot on pääsääntöisesti suunniteltu tavaroi-

den kuljettamiseen. N2- ja N3-luokan ajoneuvojen kokonaismassat ovat suurempia 

kuin 3,5 tonnia. N2-luokan ajoneuvon kokonaismassa on kuitenkin maksimissaan 

12 tonnia. N3-luokan ajoneuvot ovat kokonaismassaltaan yli 12 tonnia (Traficom 

2019). Hydraulinen etuveto on siis suunniteltu lähinnä N3-luokan ajoneuvoille. 

2.3.2 O3- ja O4-luokan perävaunut ja hinattavat laitteet 

O1-O4-luokan ajoneuvot ovat hinattavia ajoneuvoja eli perävaunuja. Perävaunut on 

jaettu eri luokkiin luokittelumassan perusteella. O1-luokan ajoneuvot ovat enintään 

0,75 tonnin kokonaismassalla olevia perävaunuja. O1-luokan perävaunuja ovat 

yleensä jarruttomat henkilöauton perävaunut. (Traficom 2019.) 

O2-luokan perävaunuissa kokonaismassa on suurempi kuin 0,75 tonnia, mutta 

enintään 3,5 tonnia. O2-luokan perävaunuja ovat yleensä henkilöautolla vedettävät 



 

 

trailerit tai asuntovaunut. O2-luokan perävaunuissa täytyy olla jarrut. (Traficom 

2019.) 

O3-luokan perävaunun kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia, mutta maksi-

missaan 10 tonnia. O3-luokan perävaunut ovat jo N2- ja N3-luokan perävaunuja, 

mutta Suomessa harvemmin nähtävissä. O3-luokan perävaunut ovat myös jarrulli-

sia perävaunuja. (Traficom 2019.) 

O4-luokan perävaunut ovat kokonaismassaltaan suurempia kuin 10 tonnia (Tra-

ficom 2019). O4-luokassa kokonaismassan määrää akselimäärä ja ääriakseliväli. 2-

akselisen O4-luokan perävaunu on kokonaismassaltaan noin 16 tonnia, kun 5-ak-

selinen O4-luokan perävaunu on kokonaismassaltaan 42 tonnia.  



 

 

3 TIELIIKENNELAIN MÄÄRITELMÄT 

Akselipainojen nousu on vuosien saatossa mahdollistanut kuorma-autojen koko-

naismassojen nousun. Suuremmat kokonaismassat kuorma-autoissa on toteutettu 

myös lisäämällä akseleiden määriä kuorma-auton rakenteisiin. Kuorma-autoissa on 

enintään kaksi vetävää akselia, jolloin puhutaan telivedosta. Kuitenkin pääasiassa 

kuorma-autoissa on ainoastaan yksi vetävä akseli. (Rintakoski 2015.) 

Tämänhetkinen tilanne akselille ja telille kohdistuvissa massoista tieliikennelain ase-

tuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (A10.1.2019/31 §20) on seuraava: 

Autoa tai perävaunua tiellä kuljetettaessa sen akselille kohdistuva 
massa ei saa ylittää seuraavia arvoja: 

Muu kuin vetävä akseli    10 t 

Vetävä akseli    11,5 t 

Autoa tiellä kuljetettaessa sen telille kohdistuva massa ei saa ylittää 
seuraavia arvoja: 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11,5 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pie-
nempi kuin 1,3 metriä    16 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pie-
nempi kuin 1,8 metriä    18 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä, mutta pie-
nempi kuin 1,8 metriä ja kukin vetävä akseli on varustettu paripyörin 
eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 9,5 tonnia 19 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pie-
nempi kuin 1,8 metriä ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilma-
jousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousi-
tuksella     20 t 



 

 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pie-
nempi kuin 1,8 metriä ja kumpikin akseli on varustettu paripyörin sekä 
ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jou-
situksella taikka jos telin kumpikin akseli on vetävä ja varustettu pari-
pyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia
      21 t 

Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisuus on pie-
nempi kuin 1,3 metriä    21 t 

Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vä-
hintään 1,3 metriä    24 t 

Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on vä-
hintään 1,3 metriä ja jos vähintään kaksi telin akseleista on varustettu 
paripyörin     27 t 

Myös perävaunulle kohdistuvia akselimassoja on säädetty tieliikennelain asetuk-

sessa ajoneuvojen käytöstä tiellä. Tieliikennelain asetuksessa (A 10.1.2019/31 §20) 

perävaunua tiellä kuljetettaessa sen telille kohdistuva massa ei saa ylittää seuraavia 

arvoja: 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on pienempi kuin 1,0 metriä 11 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,0 metriä mutta pie-
nempi kuin 1,3 metriä    16 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,3 metriä mutta pie-
nempi kuin 1,8 metriä    18 t 

Kaksiakselinen teli, jos akseliväli on vähintään 1,8 metriä 20 t 

Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enin-
tään 1,3 metriä    21 t 

Kolmiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäisyys on suu-
rempi kuin 1,3 metriä    24 t 

Neli- tai useampiakselinen teli   24 t 



 

 

Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäi-
syys on suurempi kuin 1,3 metriä   27 t 

Neli- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäi-
syys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselien välinen 
etäisyys on suurempi kuin 4,7 metriä   30 t 

Viisi- tai useampiakselinen teli, jos peräkkäisten akselien välinen etäi-
syys on suurempi kuin 1,3 metriä ja telin äärimmäisten akselinen väli-
nen etäisyys on suurempi kuin 6,7 metriä  36 t 

Kolmi- tai useampiakselisessa telissä oleville peräkkäisille akseleille 
kohdistuva massa ei saa ylittää vastaavan akselimäärän mukaiselle te-
lille 2 tai 3 momentin mukaan kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. 
Telissä olevalle akselille kohdistuva massa ei saa ylittää 1 momentissa 
säädettyä akselille kohdistuvaa suurinta sallittua massaa. 

Tieliikennelain asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä (A 10.1.2019/31 §21) vaadi-

taan myös sitä, että ohjaavaan tai ohjaaviin akseleihin tulee kohdistua vähintään 20 

prosenttia vetoauton massasta, mikä puoltaa myös hydraulisen etuvedon hyväksy-

mistä käytettäväksi vetävänä akselina yli 69 tonnin yhdistelmämassan omaaviin yh-

distelmäajoneuvoihin. 

Tällä hetkellä tieliikennelain asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä (A 10.1.2019/31 §23) 

määrää seuraavaa kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän massasta. 

Ajoneuvoyhdistelmän massa ei sitä tiellä kuljetettaessa saa ylittää seu-
raavia arvoja: 

Auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä  50 t 

Auton ja puoliperävaunun, auton ja varsinaisen perävaunun tai auton ja 
useamman perävaunun yhdistelmä: 

Neliakselisena    36 t 

Viisiakselisena    44 t 

Kuusiakselisena    53 t 



 

 

Seitsemänakselisena    60 t 

Kahdeksanakselisena    64 t 

Kahdeksanakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävaunun mas-
sata tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akseleille, jotka on 
varustettu paripyörin     68 t 

Yhdeksänakselisena    69 t 

Vähintään yhdeksänakselisena, jos vähintään 65 prosenttia perävau-
nun massasta tai perävaunujen massasta yhteensä kohdistuu akse-
leille, jotka on varustettu paripyörin    76 t 

Kymmenenakselisena    74 t 

Vähintään yksitoista-akselisena   76 t 

Tieliikennelain asetus (A 10.1.2019/31 §23) määrää myös sen, kuinka paljon ajo-

neuvon massasta tulee kohdistua vetäville akseleille:  

Auton ja yhden tai useamman perävaunun yhdistelmän vetäville akse-
leille tulee kohdistua vähintään 15 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän 
massasta. Jos ajoneuvoyhdistelmän massa on yli 68 tonnia, ajoneu-
voyhdistelmän massasta vähintään 20 prosenttia tulee kohdistua vetä-
ville akseleille ja vähintään 9 prosenttia vetoauton ohjaaville akseleille. 

Tieliikennelain asetus (A 10.1.2019/31 §17) määrää myös siitä, että sellaiset ajo-

neuvot, joiden massa on yli 44 tonnia ja yli 18,75 metriä pitkä sekä vetävälle tai 

vetäville akseleille kohdistuu alle 18 prosentin paino kokonaismassasta, on varus-

tettava laitteella, jolla parannetaan ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkailla tien pin-

noilla: 

Jos ajoneuvoyhdistelmässä, jonka massa on yli 44 tonnia tai pituus yli 
18,75 metriä, vetävälle tai vetäville akseleille yhteensä kohdistuva 
massa on alle 18 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, vetoajo-
neuvo on 16. §:n 2. momentissa säädettynä aikana varustettava lait-
teella, jolla voidaan parantaa ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla 
tienpinnalla. Tällaisena laitteena ei pidetä yhden vetävän akselin ta-
sauspyörästön toimintaan vaikuttavaa rakennetta. 



 

 

Samassa tieliikennelain luvussa (A 10.1.2019/31 §17) määrätään myös yli 28 metriä 

pitkille ajoneuvoyhdistelmille saman tapaiset vaatimukset muutamin poikkeamin: 

Jos yli 28 metriä pitkässä ajoneuvoyhdistelmässä vetäville akseleille yhteensä koh-

distuva massa on alle 25 prosenttia ajoneuvoyhdistelmän massasta, on vetoajoneu-

vossa oltava 16. §:n 2. momentissa säädettynä aikana ajoneuvoyhdistelmän liik-

keellelähtökyvyn parantamiseksi liukkaalla tienpinnalla hiekoittimet tai ketjunheitti-

met vähintään yhden vetävän akselin vetokyvyn parantamiseksi tai hitaassa nopeu-

dessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli. 

Ajoneuvon akselinostolaitetta koskevaa käyttöä on myös määrätty tieliikennelain 

asetuksessa (A 10.1.2019/31 §19a): 

Ajettaessa liukkaalla tien pinnalla ajoneuvon akselille ja telille kohdis-
tuva massa saa akselinnostolaitetta tai akselinkevennystoimintoa käy-
tettäessä tilapäisesti ylittää suurimman tiellä sallitun akseli- tai telimas-
san, jos se on välttämätöntä riittävän vetopidon saavuttamiseksi eikä 
siitä aiheudu vahinkoa tielle. 



 

 

4 AJOVASTUKSET 

4.1 Nousuvastus 

Ajoneuvoyhdistelmiin kohdistuu ajon aikana suuria voimia, jotka vastustavat ajoneu-

voyhdistelmän liikettä. Ylämäessä nousuvastus, ilmanvastus sekä vierintävastus 

ovat tyypillisimpiä vastuksia, jotka yhdistelmäajoneuvo kohtaa tiellä liikuttaessa. 

Jotta ajoneuvoyhdistelmällä on mahdollista liikkua eteenpäin, nämä vastukset täy-

tyy voittaa 

Yhdistelmäajoneuvon nousuvastukseen vaikuttavat ajoneuvon kokonaismassa ja 

tien nousukulma. Tiestössä nousukulma eli mäkien jyrkkyys ilmoitetaan prosen-

teissa. Nousuprosentti lasketaan kuljetun pystysuuntaisen matkan suhteessa kul-

jettuun vaakasuuntaiseen matkaan. Esimerkiksi jos tie nousee 100 metrin matkalla 

50 metriä, tällöin se vastaa nousuprosenteissa 50 %:ia. Mäen nousuprosentin muut-

tamin asteiksi lasketaan kaavalla 

   = arctan (nousuprosentti/100).    (1) 

Jos siis lasketaan ylemmän esimerkin mukaan kaavalla (1) nousuksi 50 metriä sa-

dalla metrillä on  = arctan (50/100) = arctan (0,5) = 26,57 (Braess & Seiffert 2005, 

34-35.) 

Nousuvastuksen suuruutta kuvaa ajoneuvon painovoimavektorin mäen suuntainen 

komponentti. Nousuvastuksen Fnousuvastus arvo lasketaan kaavalla 

  Fnousuvastus = m * g * sin    (2) 

missä 

m on ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa 

g on maan vetovoima 

 on nousuprosentti asteina 



 

 

Kaavaan (2) muuttujan m tilalle sijoitetaan yhdistelmäajoneuvon kokonaismassa ki-

loina. Kaavaan muuttujan  tilalle laitetaan asteluku, joka on saatu edellisen kappa-

leen nousuvastusta laskiessa. (Braess & Seiffert 2005, 34-35.) 

4.2 Ilmanvastus 

Ilmanvastus on ajoneuvoyhdistelmän eteenpäin liikkumista vastustava voima, joka 

muodostuu ajoneuvoyhdistelmän ja ilman välisestä vuorovaikutuksesta. Ilmanvas-

tuskerroin Cw ilmoittaa suhteellisen ilmanvastuksen ajoneuvoyhdistelmän otsa-

pinta-alan ilmanvastuksesta. Ajoneuvoyhdistelmän kulkiessa eteenpäin se läpäisee 

ilmamassaa, mikä väistyy kuorma-auton edestä pois ja virtaa yhdistelmäajoneuvon 

kylkipintoja pitkin. Ilmanvastuksella on suuri merkitys varsinkin maantienopeuksilla 

ajettaessa, mutta pienillä nopeuksilla ajettaessa sen merkitys ei ole niin suuri. Ajo-

nopeuden kaksinkertaistuessa kasvaa ilmanvastus nelinkertaiseksi. (Metsäalan 

ammattilehti 2018.) 

Henkilöautoilla, joissa on virtaviivaiset muodot, voi ilmanvastuskerroin olla luokkaa 

0,19-0,40. Suurilla ajoneuvoyhdistelmillä, joissa kuormakori on umpikori, ilmanvas-

tuskerroin on noin 0,8-1,2 ja puutavara-ajoneuvoyhdistelmillä ilmanvastuskerroin 

voi olla jopa 1,3. Suurimmillaan ilmanvastuskerroin saattaa olla jopa 2,2. (Metsäalan 

ammattilehti, 2018.) 

Alla olevasta taulukosta käy ilmi tyypillisimpiä pinnan muotoja ja niiden ilmanvastus-

kertoimia Cw karkeasti. 

Taulukko 1. Ilmanvastuskertoimia karkeasti (Metsäalan ammattilehti [Viitattu 
13.4.2019]). 

Pinnan muoto Muotokerroin Cw 

Ympyrälevy 1,10 

30 asteen kartio, puolipallo, 

pallo 

0,34 

Pisaranmuotoinen kappale 0,05 



 

 

Lentokoneen runko 0,14 

Kuorma-auto 0,80-1,20 

Puutavara kuorma-auto 1,20-2,00 

Henkilöauto 0,30-0,40 

Virtaviivainen henkilöauto 0,22-0,30 

 

4.3 Vierintävastus 

Voima, mikä tarvitaan renkaiden pyörimisestä johtuvan energiahäviön voittamiseen, 

kutsutaan vierintävastukseksi. Vierintävastus muodostuu renkaan muodonmuutok-

sien kadottamasta energiasta sekä kitkasta aiheutuvasta vierintävastuksesta. Ren-

kaiden materiaalin sekä rakenteen lisäksi vaikuttavia tekijöitä on renkaiden lämpö-

tilat, renkaalle kohdistuva kuorma, renkaiden kuluneisuus ja renkaan sisällä vallit-

seva ilmanpaine. Renkaiden ilmanpainetta lisäämällä saadaan pienennettyä renkai-

den muodonmuutoksia ja kuormitettua sädettä. Vajaalla renkaan ilmanpaineella 

energiaa hukkuu enemmän verrattuna oikein säädettyihin renkaiden ilmanpainei-

siin. Ajoneuvoyhdistelmissä yksi suuri vierintävastusta lisäävä tekijä on kuorma. 

Ajoneuvoyhdistelmän renkaiden kuorman kasvaminen lisää muodonmuutoksia ja 

näin ollen kasvattaa vierintävastusta. (Tuononen & Koisaari 2010, 23.) 

Vierintävastuksen F arvo lasketaan kaavalla (Braess & Seiffert 2005, 34-39). 

 F = f * m * g * cos    (3) 

missä 

 f on vierintävastuskerroin taulukosta 2. 

 m on ajoneuvon kokonaismassa 

 g on maan vetovoima 

  on nousukulma asteina 



 

 

Taulukossa 2. on kuvattuna eri vierintävastuskertoimia erilaisilla tien pinnoilla. 

Taulukko 2. Vierintävastuskerroin esimerkkejä (MAN Nutzfahrzeuge Ag 2007, 170 
[Viitattu 13.4.2019]). 

Tien pinnan laatu Vierintävastuskerroin 

Hyvä asfaltti tie 0,007 

Märkä asfaltti tie 0,015 

Sileä betoni 0,008 

Huonokuntoinen betoni 0,011 

Mukulakivi tie 0,017 

Huono tie 0,032 

Pehmeä hiekkainen tie 0,15-0,30 

Maa- tai mutapohjainen 
tie 

0,15-0,94 

 



 

 

5 TESTAUS KALUSTO JA SEN HAASTEET 

5.1 Testauksessa käytettävä ajoneuvoyhdistelmä 

Kun halutaan, että testaus on mahdollisimman yhdenmukainen sekä vertailukelpoi-

nen, on testissä käytettävä ajoneuvoyhdistelmää, joka kulkee mahdollisimman pal-

jon samoja reittejä ja kuormattuna ajetaan kantavuuskuormilla mahdollisimman pal-

jon. Näillä ehdoilla polttoainekulutus on suoraan seurattavissa. Alla olevassa ku-

vassa (2) on esiteltynä ajoneuvoyhdistelmä, jota on suunniteltu käytettävän testauk-

sessa Tehowatti Oy:n kanssa. 

 

Kuva 2. Testauksessa käytettävä ajoneuvoyhdistelmä. 

Kuvassa (2) näkyvä ajoneuvoyhdistelmä on Tehowatti Oy:n omistama ja Ruukki 

Construction Oy:n ajoja ajava Mercedes-Benz Actros 5128 6x2, jonka perässä kul-

kee B-linkki-perävaunu ja B-linkin perässä pokattu kaksitasoinen puoliperävaunu. 

Ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on tällä hetkellä 68 tonnia ajettaessa B-linkki- 



 

 

moduuliyhdistelmänä. Puoliperävaunuyhdistelmänä ajettaessa kokonaismassa on 

53 tonnia. Kuvassa (3) on esiteltynä paremmin taaemman puoliperävaunun kaksi-

tasoinen kuljetusmahdollisuus. 

 

Kuva 3. Kaksitasoinen puoliperävaunu ja kuljetettavia tuotteita. 

Opinnäytetyön testausmenetelmän suunnittelussa käytettävä ajoneuvoyhdistelmä 

kuljettaa Vimpelistä Ruukki Construction Oy:ltä raaka-ainemateriaalia sekä valmiita 

tuotteita Ruukki Construction Oy:n jälleenmyyntipisteille, joita sijaitsee Kuopiossa, 

Turussa, Tampereella, Espoossa sekä Oulussa. Jälleenmyyntipisteet kulkevat ni-

mellä Ruukki Express. Kyseinen ajoneuvoyhdistelmä kulkee joka viikko täysin sa-

man reitin kuin edellisenä viikkonakin, joten tällaiseen testaukseen kyseinen ajo-

neuvoyhdistelmä on paras mahdollinen. Polttoainekulutusta voidaan seurata täysin 

linjassa, koska reitti ei muutu. Ainoa muutos, joka ajoneuvolle tulee, on kuorman 

suuruus. Kun kuormaa ei ole tarpeeksi, että tarvitaan B-linkki-yhdistelmää, voidaan 

ajoneuvoyhdistelmä katkaista ja ajaa kuorma pelkkänä puoliperävaununa. 



 

 

5.1.1 Testauksessa käytettävän ajoneuvon haasteet 

Kyseisen ajoneuvoyhdistelmän kulkemalla reitillä on myös mäkiä, joista saadaan 

perusteltua tietoa siitä, kuinka hyvin hydraulinen etuveto avustaa tällaisissa tilan-

teissa. Suurin ja jyrkin mäki on Kuopion Ruukki Expressille mentäessä. Varsinkin 

talvella mäki on todella haastava, koska mäkeen lähdetään nousemaan täysin py-

sähdyksistä ja risteysalueelta. Kyseinen mäki lähtee Kuopion Leväsentieltä kään-

nyttäessä Mestarinkadulle. Kuviossa (6) esiteltynä sekä piirrettynä kyseinen mäki. 

 

Kuvio 6. Kuopion Mestarintien mäki. (Maanmittauslaitos 2019). 

Kuviossa (6) näkyvä Mestarinkatu sinisellä piirrettynä. Kuljettaessa Kuopion Ruukki 

Expressille tullaan Leväsentietä etelästä päin, eli kuviossa (6) alhaalta ylöspäin ja 

käännytään vasemmalle Mestarinkadulle, josta mäki lähtee heti nousemaan. 

Kyseinen mäki on yhteensä noin 500 metriä pitkä ja nousua mäessä on yhteensä 

22,6 metriä. Suurin nousu on kumminkin ensimmäisellä 300 metrillä, jolloin nous-

taan 18 metriä ylöspäin tasaisesti (Maanmittauslaitos 2019). Alla olevassa kuvassa 

(10) nähdään maanmittauslaitoksen karttapalvelussa piirretty reitti ja reitin nousu.  

Seuraavan sivun kuviossa (7) numerolla 15 on merkittynä Kuopion Ruukki Express. 



 

 

 

Kuvio 7. Maanmittauslaitoksen karttapalvelu. (Maanmittauslaitos 2019). 

Tämänhetkisellä Tehowatti Oy:n ajoneuvoyhdistelmällä on talvisin päästy mäen 

päälle täydelläkin kuormalla, mutta joskus se on tuottanut hyvinkin paljon ongelmia. 

Telin kevennystoimintoa käyttäen on vielä toistaiseksi päästy mäen päälle. Hydrauli-

nen etuveto olisi siis tässä tilanteessa varmasti loistava apu. Kyseinen mäki nous-

taan ylös siis kerran joka viikko, kelistä riippumatta, koska muita mahdollisia reittejä 

ei Kuopion Ruukki Expressille ole. 

Toinen vaativa mäki on Vimpelin Ruukki Construction Oy:ltä lähdettäessä. Kuten 

Kuopion Ruukki Expressille mentäessä, myös Vimpelissä lähdettäessä mäkeen läh-

detään pysähdyksistä. Kyseinen mäki on ollut jo vuosia todellinen näytön paikka 

kaikille Vimpelin Ruukki Construction Oy:ltä lähteville ajoneuvoyhdistelmille. Mäki ei 

ole kaltevuudeltaan jyrkkä, mutta hyvinkin pitkä, jopa 1,5 kilometriä ja nousua mä-

essä on 44,2 metriä (Maanmittauslaitos 2019). Kesäkelilläkin täyteen lastatun ajo-

neuvoyhdistelmän nopeus ei mäen päälle päästäessä ole noussut kuin noin 40:een 

km/h. Tässäkin mäessä talviolosuhteissa hydraulinen etuveto on varmasti suuri 

hyöty. Seuraavan sivun kuviossa (8) kuvattuna Vimpelissä kantatie 68:lla sijaitseva 

mäki. 



 

 

 

Kuvio 8. Maanmittauslaitoksen karttapalvelu, Vimpelin mäki. (Maanmittauslaitos 
2019). 

Kuviossa (8) Vimpelin Ruukki Construction Oy sijaitsee ylälaidassa oikealla ja ris-

teys, josta lähdetään nousemaan, on mustan viivan päässä. Mäki loppuu mustan 

viivan toiseen päähän. Kyseinen mäki noustaan joka kerta, kun Vimpelin Ruukki 

Construction Oy:ltä lähdetään liikenteeseen, joten opinnäytetyön testausmenetel-

män suunnittelussa käytettävissä olevalla ajoneuvoyhdistelmällä kyseinen mäki 

noustaan viisi kertaa viikossa, kelistä riippumatta. Kyseiselle mäelle on tehty myös 

kiertotie talven varalta, mutta mikäli hydraulinen etuveto saadaan opinnäytetyön tes-

tausmenetelmän suunnittelussa käytettävään ajoneuvoon asennettua, ei tuota kier-

totietä tulla käyttämään, koska kyseessä on paljon loivempinousuinen mäki (Toppi-

nen 2019.) 

Kun lasketaan kaavalla (2) nousuvastukset kyseisille mäkiosuuksille, saadaan Kuo-

pion Mestarinkadun mäkeen nousuvastukseksi 44 653 Newtonia ja Vimpelintien 

nousuvastukseksi 21 959 Newtonia. Kyseiset mäet eivät siis ole merkattuja mäkiä, 

mutta jos katsotaan mäkeä, joka on merkattu esimerkiksi 7:n nousulle, on tällai-

sessa mäessä nousuvastus 52 061 Newtonia, joten varsinkin Kuopion mäessä 



 

 

päästään jo hyvin lähelle tällaista lukemaa. Kyseisen ajoneuvon jokaviikkoiselle rei-

tille osuu aina sellaisia mäkiä, joita on hyvä käyttää hydraulisen etuvedon testauk-

sessa hyödyksi. 

5.1.2 Opinnäytetyön testausmenetelmän suunnitelma 

Testauslaitteisto. Testauslaitteistoon kuuluu opinnäytetyön testausmenetelmän 

suunnittelussa käytettävä ajoneuvoyhdistelmä ja siitä seurattavat asiat. Polttoai-

neen kulutusta seurataan Microsoft Excel -taulukko-ohjelmalla, johon ajoneuvon 

polttoainekulutukset on merkattu. Kuljettaja merkkaa testaus ajoneuvon polttoaine 

vihkoon polttoainekulutuksen. Polttoaine kulutus vihkosta kirjataan tiedot taulukko-

ohjelmaan, mistä nähdään suoraan polttoaineen kulutus 100 kilometriä kohti. Vih-

kosta taulukko-ohjelmaan kirjaus suoritetaan viikoittain, niin että polttoaine kulutusta 

voidaan seurata mahdollisimman tarkasti ja tasaisin väliajoin. Polttoainekulutuk-

sessa täytyy myös ottaa huomioon talviolosuhteet, jolloin polttoainetta kuluu enem-

män jo pelkästään siitäkin syystä, että ajoneuvon hyttiä joudutaan lämmittämään 

yöaikaan polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä asumiskelpoisuuden takaamiseksi. 

Polttoainekulutuksen lisäksi seurannassa on rengaskulutus. Rengaskulutusta seu-

rataan samalla tavalla kuin polttoainekulutusta, mutta renkaiden kuluneisuus mita-

taan suoraan renkaasta kuukausittain ja kirjataan ylös. Rengaskulutus on niin paljon 

vähäisempää, että viikoittainen seuranta ei ole tarpeen. Rengaskulutuksessa täytyy 

myös ottaa huomioon se, että renkaat täytyy vaihtaa talveksi talvirenkaisiin ja kesäi-

sin kesärenkaisiin. Huomioon otettavaa on myös se, että talviolosuhteissa on käy-

tettävä liikkeelle lähtöä helpottavaa lisävarustetta, kuten esimerkiksi ketjunheittäjiä, 

jolloin rengaskulutus on suurempaa. 

Kun ajoneuvon etenemiskykyä mitataan suljetulla alueella, on käytössä oltava no-

peuden mittauslaitteisto sekä verrokkiajoneuvo. Nopeuden mittauslaitteiston avulla 

saadaan mahdollisimman tarkka nopeus niin mäen alla kuin mäen päällä. Verrokki- 

ajoneuvona on käytettävä saman painoluokan (68 tn) monipyörävetoista ajoneuvoa, 

että mäennousukykyä voidaan verrata näiden välillä. Ihannetilanne olisi, jos testauk-

seen saataisiin muuten täysin samanlainen ajoneuvo kuin testauksessa käytettävä 

ajoneuvo, mutta erona olisi monipyöräveto eli niin kutsuttu telivetoinen ajoneuvo. 



 

 

Ihannetilanteessa ei olisi silloin muuttujia, joita ovat esimerkiksi moottorin teho-

luokka, vaihteiston malli sekä vetopyörästön perävälityksen ero. 

Hydraulisen etuvedon testausta suoritettaessa olisi hyvä, jos ulkopuolinen taho kul-

kisi joitakin kertoja testausajoneuvon mukana seuraamassa ajoneuvon käytöstä tie-

liikenteessä. Ulkopuolisella taholla tarkoitetaan esimerkiksi Traficomin asiantuntijaa. 

Mukana kulkiessa nähtäisiin hydraulisen etuvedon todellinen hyöty ja etenemiskyky. 

Suurimman hyödyn mukana kulkemisesta saa talviaikaan, koska silloin hydraulista 

etuvetoa todella tarvitaan. 

Ajoneuvon valmistelu testaukseen. Testausta tehtäessä aloitetaan sillä, että tes-

tauksessa käytettävään ajoneuvoon asennettaan hydraulinen etuveto. Hydraulista 

etuvetoa hyödyntäen ajetaan tietyn ajanjakson verran, mutta kuitenkin niin, että saa-

daan niin kesä- kuin talviolosuhteet otettua huomioon. Kun testauksessa on edetty 

siihen vaiheeseen, että hydraulista etuvetoa hyödyntäen voidaan lähteä 76-tonni-

sena tienpäälle, täytyy testauksessa käytettävän ajoneuvoon asentaa yksi lisäakseli 

ensimmäiseen perävaunuun, eli niin sanottuun linkkiperävaunuun. Akseli on asen-

nettava siitä syystä, että nykyisellä akseliratkaisulla ajoneuvon maksimi paino on 68 

tonnia (8 akselia). Akselin lisäämällä saadaan teoreettisesti 76 tonnin painovaati-

muksen akselimäärä täyteen (minimissään 9 akselia sekä vähintään 65 % perävau-

nun akseleista on varustettu paripyörillä). 

Testaussuunnitelman kulku. Aluksi ajetaan testauksen ajoneuvon senhetkisellä 

maksimipainolla, mikä on 68 tonnia, koska näin ollen ajoneuvo pysyy tieliikennekel-

poisena, eikä ajoneuvolle tarvita minkäänlaisia erikoislupia. Testin edetessä voi-

daan myös tehdä niin kutsuttuja suljetun alueen testauksia, jossa voidaan kuormaa 

lisätä esimerkiksi 76 tonniin tai jopa hiukan yli esimerkiksi ajoneuvon tekniseen sal-

littuun massaan asti, joka on testauksessa käytettävän ajoneuvon akseleiden puo-

lesta 85 tonnia. 

85 tonnin tekninen massa saadaan laskemalla yhteen vetoauton akseleiden massa 

31 tonnia (etuakseli 8 tonnia, vetoakseli 13 tonnia ja teliakseli 10 tonnia), b-linkin 

akseleiden massa 20 tonnia, kun molemmat linkin akselit ovat 10 tonnin akseleita 

ja 2-tasoisen perävaunun akseleiden massa 24 tonnia, kun 2-tasoisen perävaunun 

kaikki kolme akselia ovat 8 tonnin akseleita. 



 

 

Näitä suljetun alueen testauksia voidaan suorittaa Vimpelin Ruukki Construction 

Oy:n pihassa, koska kyseisessä pihassa on myös mäki, jota voidaan hyödyntää tes-

tauksessa. Mäki ei ole erityisen jyrkkä, mutta kyseiseen mäkeen pystytään luomaan 

talviolosuhteissa todella liukaskin ylämäki, koska mäki on suljetulla alueella. Sulje-

tun alueen ansiosta mäkeä voidaan tarvittaessa esimerkiksi jäädyttää. 

Hydraulisen etuvedon testausta tehdessä seurataan siis koko ajan polttoainekulu-

tusta ja rengaskulutusta aluksi 68-tonnisena tietyn ajanjakson ajan ja tämän jälkeen 

76 tonnisena ainakin talven yli, koska tärkein asia tuossa 76-tonnisena testaami-

sessa on testata ajoneuvon etenemiskyky talvella. Vaikka ajoneuvoa testattaisiin 

76-tonnisena vain talviolosuhteissa, on polttoainekulutus verrattavissa, koska edel-

linen testaus oli suoritettava myös vähintään talviolosuhteissa. Kun testaus on val-

mis, kootaan yhteen kaikki data, mitä testistä on saatu ja tehdään yhteistyössä Tra-

ficomin kanssa lainmuutosaloite, mikäli testauksessa on käynyt ilmi, että hydrauli-

nen etuveto on riittävä 76-tonnisen yhdistelmän vetäväksi akseliksi. Kyseinen tes-

taussuunnitelma täytyy vielä hyväksyttää Traficomilla, ennen kuin testausta voidaan 

suorittaa. 



 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tieliikennelain asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä katsoessa ei nouse esille ase-

tusta, joka kieltäisi täysin käyttämästä hydraulista etuvetoa yli 69 tonnin yhdistelmä-

massan kuorma-autoissa vetävänä akselina. Tieliikennelaissa vaaditaan, että yli 69 

tonnin ajoneuvoyhdistelmän massasta 20 prosenttia on kohdistuttava vetäviin ak-

seleihin (A 10.1.2019/31 §23). Jos ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on 76 ton-

nia, täytyy vetävillä akseleilla olla vähintään 15,2 tonnia, eli nykyisillä akseliratkai-

suilla vaaditaan vähintään kaksi vetävää akselia. Tieliikennelaki vaatii ajoneuvoyh-

distelmän vetoauton ohjaaville akseleille vähintään 20 prosenttia kuorma-auton pai-

nosta (A 10.1.2019/31 §21), eli jo silloin täyttyy tuo vaadittava massa, jos hydrauli-

nen etuveto lasketaan vetäväksi akseliksi, koska:  

- Jos kuorma-auto on 3 akselinen, on auton kokonaismassa 28 tonnia. 28 ton-

nista 20 prosenttia on 5,6 tonnia. 

Tieliikennelain asetusta ajoneuvon käytöstä tiellä on myös erillinen kohta, jossa ker-

rotaan, että yli 68 tonnia painavan ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassasta 9 pro-

senttia tulee kohdistua ohjaaville akseleille (A 10.1.2019/31 §23). Tämä tarkoittaa 

sitä että 76 tonnista 9 prosenttia on 6840 kilogrammaa.  

Jos ajoneuvoyhdistelmän kokonaismassa on 76 tonnia, on vetävillä akseleilla oltava 

20 prosentin massa kokonaismassasta, mikä on 15,2 tonnia. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jos toiselle vetävälle akselille kohdistuu 10,5 tonnia, niin vaaditaan toiselta ak-

selilta vähintään 4,7 tonnin massa. Kun taas yhdistelmäajoneuvon vetoauton ohjaa-

valla tai ohjaavilla akseleilla täytyy olla vähintään 6,9 tonnia, täyttyy 4,7 tonnin 

massa helposti. 

Kun otetaan huomioon, että tieliikennelain asetus ajoneuvon käytöstä tiellä vaatii yli 

18,75 metriä ja yli 44 tonnia painavan ajoneuvoyhdistelmän, jonka vetäville akse-

leille kohdistuu alle 18 prosentin massa on varustettava liikkeelle lähtöä parantava 

laite (A 10.1.2019/31 §17.), on hydraulinen etuveto tämänkin johdosta hyvä asia. 

Kun katsotaan ajoneuvoyhdistelmää, jonka kokonaismassa on 68 tonnia, täytyy sii-

näkin jo yhdellä vetävällä akselilla varustettuna olla jokin lisävaruste, jolla paranne-



 

 

taan ajoneuvon liikkeellelähtökykyä liukkaalla tienpinnalla. Liikkeelle lähtöä helpot-

tava lisävaruste tarvitaan, koska 68 tonnista 18 prosenttia on 12 240 kilogrammaa, 

mikä on nykyisillä akselipainoilla liikaa yhdelle vetävälle akselille sekä vähemmän 

kuin 18 tonnia. Kun ajoneuvolta siis vaaditaan jo ilman hydraulista etuvetoakin esi-

merkiksi OnSpotit talviaikaan, on hydraulinen etuveto tähän vielä lisäksi avustava 

vetävä akseli. Etenemiskykyä on varmasti tarpeeksi, koska lain vaatimat akselipai-

notkin ylittyvät helposti. Vetoakselilla on 11,5 tonnia ja etuakselilla on vähintään 6,9 

tonnia sekä maksimissaan 9 tonnia riippuen akselin tyypistä. 

Tieliikennelain asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä vaatii myös yli 28 metriä pitkältä 

ajoneuvolta saman tyyppisiä varusteita kuin edellisessä kappaleessa on kerrottu, 

mutta lisäksi yli 28 metrin ajoneuvoyhdistelmän vetoautossa on oltava kaksi vetävää 

akselia ja liikkeellelähtöä avustavaksi lisävarusteeksi katsotaan myös hitaassa no-

peudessa vetäväksi akseliksi kytkettävä akseli (A 10.1.2019/31 §17).  

Edellisen kappaleen mukaan yli 28 metrisissä ajoneuvoyhdistelmissä vaaditaan siis 

teoriassa joko kolme vetävää akselia tai kaksi vetävää, joista toisessa vetävässä 

akselissa on joko hiekoittimet tai ketjunheittimet. Jos ajoneuvo on alle 28 metriä 

pitkä, vaaditaan silloin kaksi vetävää akselia tai yksi vetävä akseli, jolla on hiekoitti-

met tai ketjunheittimet. 

Jos siis katsotaan, että ajoneuvo on alle 28 metriä pitkä ja massaltaan 76 tonnia 

sekä laskettaisiin hydraulinen etuveto yhdeksi vetäväksi akseliksi ja mikäli varsinai-

nen vetoakseli on varustettu joko hiekoittimilla tai ketjunheittimillä, olisi lain määrit-

tämät kriteerit täytetty. Teoriassa kyseinen ratkaisu kuulostaa toimivalta, mutta käy-

tännön testausta ei ole suoritettu koskaan, minkä takia tämä opinnäytetyö sai al-

kunsa. 

Katsoessa tieliikennelain asetusta ajoneuvojen käytöstä tiellä täytyy huomioida 

myös sellainen seikka, että suurin osa käytössä olevista yksi akselivetoisista 

kuorma-autoista on varustettu akselinnostolaitteella tai akselinkevennystoiminnolla. 

Edellä mainitusta seikasta suuri etu on myös siinä, että vaikka ajoneuvossa on vain 

yksi vetävä akseli ja hydraulinen etuveto, saadaan teliakselia kevennettyä tarpeen 

vaatiessa kuorman kanssa niin paljon, että teliakseli nousee ilmaan. Teliakseli ke-



 

 

vennettynä vetoakselille on mahdollista saada hyvinkin kovat painot, jolloin esimer-

kiksi ketjunheittimien kanssa etenemiskyky on todella hyvä. Hydraulinen etuveto 

vielä avustaa vetoakselia tällaisessa tilanteessa.  

Kokemusten perusteella maantienopeuksilla ajettaessa telivetoisella kuorma-au-

tolla, jonka kokonaismassa on 76 tonnia, on toisen vetävän akselin tarve melko vä-

häinen. Suurin hyöty toisesta vetävästä akselista on juurikin alle 50 km/h nopeuk-

sissa. Hydraulinen etuveto olisi siitäkin oikein hyvä ratkaisu, että varsinaisten veto-

pyörien ollessa liukkaalla alustalla etenemiskyky on kuitenkin taattu etuvedon ansi-

osta.  

Näiden perusteella hydraulinen etuveto voisi aivan hyvin toimia yhtenä vetävänä 

akselina. Ainoa suuri haaste on se, riittääkö hydraulisen etuvedon rajallinen veto 

nopeus avustamaan enää, kun noustaan mäkeä ylös ja nopeus hiipuu alle 30 km/h. 

Kun katsotaan monipyörävetoista 6x4-ajoneuvoa, voidaan molemmat akselit kytkeä 

vetäväksi jo 90 km/h nopeudesta lähtien, mutta kuinka paljon nopeuden pitää pu-

dota, että monipyörävedosta on varsinaista hyötyä? Riittäisikö, jos hydraulisen etu-

vedon toimintasäde saataisiin nostettua esimerkiksi 50:een km/h? 



 

 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyön eri osa-alueilla oli haasteita, varsinkin lähteiden löytämisessä. Opin-

näytetyö eteni kuitenkin jollain tavalla hetki hetkeltä. Aluksi opinnäytetyötä tehtiin 

täysin itsenäisesti, koska opinnäytetyölle ei ollut varsinaista toimeksiantajaa, koska 

opinnäytetyön aiheen antava yritys ei ollut tarvittavan suuri opinnäytetyön aiheen 

eteenpäin viemiseen. Kun opinnäytetyön aihe oli hyväksytysti saatu alulle, aloitettiin 

toimeksiantajan etsiminen. Toimeksiantajan etsimisessä ei ollut useita vaihtoehtoja, 

koska opinnäytetyön testaus kaluston merkki oli Mercedes-Benz, täytyi opinnäyte-

työn toimeksiantajaksi saada Veho Oy.  

Veho Oy:ltä oltiin aluksi hieman varovaisia kyseisen opinnäytetyön aiheen suhteen, 

mutta kun hieman asiaa sulateltiin, olivat he valmiita etsimään organisaation sisältä 

sopivaa työntekijää, joka voisi toimia opinnäytetyön ohjaajana ja näin ollen Veho Oy 

olisi ollut opinnäytetyön toimeksiantaja. Sillä aikaa, kun Veho Oy sisäisesti etsi oh-

jaajaa opinnäytetyölle, aloitettiin opinnäytetyön kirjoitus. Opinnäytetyön ohjaajan oli 

tarkoitus tulla Veho Oy:n maahantuonnin puolelta, koska siellä työskentelevät osai-

sivat auttaa opinnäytetyöhön liittyvissä asioissa. Seinäjoen Veho Oy:n kautta saatiin 

käyttöön yksi lähde, joka helpotti opinnäytetyötä hyvinkin paljon. Lopulta ei kuiten-

kaan löydetty sopivaa henkilöä opinnäytetyön ohjaajaksi. 

Kun Veho Oy oli pois suljettu opinnäytetyön toimeksiantajan roolista, täytyi toimek-

siantaja löytää jostain muualta. Loppujen lopuksi opinnäytetyölle löydettiin toimek-

siantaja. Opinnäytetyön toimeksiantajaksi ryhtyi Liikenne- ja viestintävirasto Tra-

ficom Oy. Traficom Oy:ltä saatiin yhteyshenkilö sekä työryhmä, joka otti kantaa opin-

näytetyöhön. 

Suurimmat ongelmat opinnäytetyössä aiheutti lähteet tai lähteiden löytyminen. 

Aluksi löytyi vain muutamia lehti artikkeleita opinnäytetyön aiheesta, joten lähteistä 

kirjoittaminen oli hyvin haastavaa. Ongelmaksi muodostui myös ajan käyttö sekä 

opinnäytetyön laajuus. Opinnäytetyön testin laajuus olisi hyvin suuri, joten päätettiin, 

että itse testauksen ja tulosten käsittely jäisi toiseen opinnäytetyöhön. Osittaisia tu-

loksiahan jo on, mutta opinnäytetyön hydraulista etuvetoa ei testausajoneuvossa 

ole, joten tuloksia oli mahdoton saada. Jos tämän testauksen olisi halunnut saada 



 

 

yhteen opinnäytetyöhön, olisi sen täytynyt alkaa ainakin vuosi, jos ei kaksikin vuotta 

aikaisemmin.  



 

 

8 KEHITYSIDEAT JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Tällä hetkellä opinnäytetyö on luonteeltaan lähinnä esiselvitys säädöksiin ja tekniik-

kaan perehtyen, joten kehitysideat ja jatkotutkimusaiheet ovat tärkeässä roolissa 

opinnäytetyön hyödyllisyyden kannalta. Kehitysideana tai jatkotutkimusaiheena olisi 

siis toteuttaa opinnäytetyössä suunniteltu testi ja seurata ajoneuvon käyttäytymistä 

eri olosuhteissa. Testin tulisi kestää vähintään vuosi, mutta useamman vuoden tes-

taustulokset kertoisivat hydraulisen etuvedon todellisen hyödyn. Asiaa hieman han-

kaloittaa se, että uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020, koska opinnäytetyön 

aiheen tuli alkuperäisen suunnitelman mukaan kuulua jo tähän tulevaan tieliikenne-

lakiin. 

Hydraulinen etuveto toimii kaikilla merkeillä vain rajoitettuun nopeuteen saakka, 

mikä on noin 30 km/h. Yksi kehitysidea tai jatkotutkimusaihe olisi selvittää, onko 

hydraulisen etuvedon nopeusrajaa mahdollista nostaa. Jos hydraulisen etuvedon 

toimintasäteen voisi nostaa 50 km/h nopeuteen saakka, olisi tuo jo paljon suoritus-

kykyisempi ja hyödyllisempi sekä paremmin verrattavissa monipyörävetoon. Myös 

nykyisellä nopeusrajalla olevaa hydraulista etuvetoa olisi hyvä testata varsinkin liuk-

kaalla mäkiosuudella ajettaessa, koska 6x2-akseleilla olevaa kuorma-autoa, voi-

daan teliä keventää, jolloin vetoakselille saadaan kovempi paino. Toisaalta, kun teliä 

kevennetään, keventää se myös etuakselia hiukan, koska paino siirtyy taaksepäin. 

Eli jos mäkeen noustaessa saadaan vetoakselille esimerkiksi 15 tonnin paino ja etu-

akselille 7 tonnin paino, on vetävillä akseleilla 22 tonnia painoa. Kun verrataan 6x2 

+ hydraulinen etuveto ajoneuvoyhdistelmää ja 6x4 monipyörävetoista ajoneuvoyh-

distelmää telin kevennys tilanteessa, on monipyörävetoisessa ajoneuvoyhdistel-

mässä vähemmän vetoakseli painoa, koska monipyörävetoisessa ajoneuvoyhdis-

telmässä teliä kevennettäessä toisen vetävän akselin massa laskee samalla kun 

toisen akselin massa kasvaa. Normaalisti monipyörävetoisessa ajoneuvoyhdistel-

mässä on vetoakseleilla yhteensä 16-22 tonnin massa. 

Mikäli hydraulisen etuvedon toimintanopeutta ei ole mahdollista nostaa, voitaisiin 

tutkia sitä, miten paljon suuremmat jäähdytysjärjestelmät tarvittaisiin, että toiminta 

aika voitaisiin esimerkiksi tuplata. Todennäköisesti paremmalla jäähdytyksellä va-



 

 

rustettuna voitaisiin hydraulisen etuvedon maksiminopeutta nostaa, mutta jos jääh-

dytys joudutaan kasvattamaan kovinkin suureksi, vaikuttaa se jo hyötykuorman 

määrään, koska hydrauliikka öljyn tilavuus ja määrä kasvavat.  

Testauksessa olisi myös hyvä käyttää jonkin aikaa muuten samanlaista ajoneu-

voyhdistelmää, mutta niin, että ajoneuvoyhdistelmä olisi varustettu monipyöräve-

dolla. Tietenkään testin kaikki tulokset eivät ole täysin verrannollisia, koska ky-

seessä olisi eri vetoauto. Jos testiin saisi monipyörävedolla varustetun auton käyt-

töön esimerkiksi puoleksi vuodeksi ja mielellään liukkaalle vuoden ajalle. Näin ollen 

nähtäisiin hydraulisen etuvedon todellinen hyöty varsin nopeasti. 

Tehowatti Oy on lupautunut olemaan testattavan ajoneuvon omistaja ja kulutusten 

seuraaja sekä ylläpitäjä. Yhtenä jatkotutkimusaiheena olisi myös kerätä Tehowatti 

Oy:ltä saatu data ja tieto. Tehowatti Oy:llä on nyt jo noin 2 vuoden ajalta nykyisen 

ajoneuvoyhdistelmän tankkaamalla mitatut polttoainekulutukset, kilometriperustei-

set rengaskulutukset sekä huollon tarpeet tiedossa, joten käytännössä ei tarvitse 

kuin saada hydraulinen etuveto käyttöön kyseiseen ajoneuvoon ja seurata, kuinka 

polttoainekulutus, rengaskulutus sekä huollon tarve kasvaa, jos kasvaa.  

Yhtenä kehitysideana on myös saada jokin etuvedolla varustettavissa olevan ajo-

neuvovalmistaja tähän projektiin mukaan. Veho Oy olisi suotuisin vaihtoehto, kun 

katsotaan opinnäytetyön tämänhetkistä testauksessa käytettävää ajoneuvoyhdistel-

mää. 
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