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JyvJyvääskylskylään Pyn Pyöörrääilyseura JYPSilyseura JYPS

�� JyvJyvääskylskylääää kotipaikkanaan pitkotipaikkanaan pitäävvää pypyöörrääilyn ilyn 
yleisseura, perustettu 1935yleisseura, perustettu 1935

�� JYPS jJYPS jäärjestrjestääää pypyöörräälenkkejlenkkejää ja ja --retkiretkiää seksekää
pypyöörrääilyyn liittyviilyyn liittyviää tapahtumia, kilpailuja ja tapahtumia, kilpailuja ja 
koulutustakoulutusta

�� JYPS pyrkii edistJYPS pyrkii edistäämmääään pyn pyöörrääilyilyää ja ja 
pypyöörrääilyolosuhteita Jyvilyolosuhteita Jyvääskylskylään seudulla n seudulla 

�� JYPS on KeskiJYPS on Keski--Suomen Liikunta ry:n ja Suomen Suomen Liikunta ry:n ja Suomen 
PyPyöörrääilyunioni ry:n jilyunioni ry:n jääsenjsenjäärjestrjestöö



Tavoitteita pyTavoitteita pyöörrääilyn edistilyn edistäämiseksimiseksi

1.1. PyPyöörrääilyilyää on pidetton pidettäävvää vakavasti otettava vakavasti otettava 
liikennemuotona ja tapana ratkaista monia liikenteen liikennemuotona ja tapana ratkaista monia liikenteen 
ongelmia.ongelmia.

2.2. PyPyöörrääilijilijään liikennesn liikennesäääännnnööt on saatava huomattavasti t on saatava huomattavasti 
yksinkertaisemmiksi ja tasapuolisemmiksiyksinkertaisemmiksi ja tasapuolisemmiksi

3.3. PyPyöörrääilyn huomioiminen kaavoituksessa ja alueiden ilyn huomioiminen kaavoituksessa ja alueiden 
suunnittelussa.suunnittelussa.



JatkuuJatkuu……

4.4. Laadukkaat ja hoidetut, pyLaadukkaat ja hoidetut, pyöörrääilyyn ilyyn 

kannustavat kevyen liikenteen vkannustavat kevyen liikenteen vääylyläät ja t ja 

pypyöörräätiettiet

5.5. Toimivat pyToimivat pyöörrää-- ja kja kääyttyttääjjää--ystystäävväälliset lliset 

pypyöörrääparkit keskustassa sekparkit keskustassa sekää julkisten julkisten 

rakennusten ja kauppojen edustallarakennusten ja kauppojen edustalla

6.6. TyTyöösuhdepysuhdepyöörrääilyn ja muiden pyilyn ja muiden pyöörrääilyilyää

tukevien jtukevien jäärjestelyiden toteuttaminen rjestelyiden toteuttaminen 

tytyööpaikoilla.paikoilla.



JatkuuJatkuu……

7.7. Kunnollisten ja huollettujen Kunnollisten ja huollettujen 

pypyöörien sekrien sekää

pypyöörrääilyvarusteiden nykyistilyvarusteiden nykyistää

laajempi klaajempi kääyttyttääminen. minen. 

8.8. MaastopyMaastopyöörrääilyyn soveltuvien ilyyn soveltuvien 

metsmetsää-- ja muiden ja muiden 

luontoreittien sluontoreittien sääilyttilyttääminen minen 

kaupungin lkaupungin läähialueilla.hialueilla.



PyPyöörrääilyn kulkutapaosuudetilyn kulkutapaosuudet



PyPyöörrääily Suomessaily Suomessa



TurvallisuusTurvallisuus
�� Kuolleiden mKuolleiden määäärräät ja ajetut kilometritt ja ajetut kilometrit



Kuinka pyKuinka pyöörrääilyilyää saadaan lissaadaan lisäättyttyää??

�� Hollantilaisten tutkimusten mukaan kunnolliset Hollantilaisten tutkimusten mukaan kunnolliset 

pypyöörräätiet vaikuttavat kaikkein eniten pytiet vaikuttavat kaikkein eniten pyöörrääilyn ilyn 

suosioon. suosioon. PyPyöörrääteistteistää pitpitääää siis tehdsiis tehdää

mahdollisimman hyvmahdollisimman hyväälaatuisialaatuisia

�� Ei kukaan viitsi ajaa sEi kukaan viitsi ajaa säääännnnööllisesti llisesti 

epepääkkääytytäännnnööllisellllisellää ja hankalalla pyja hankalalla pyöörräätielltiellää

�� Kun tehdKun tehdääään 5 km ensiluokkaista punaista n 5 km ensiluokkaista punaista 

moottoritiemmoottoritiemääististää pypyöörräätiettietää, se on heti , se on heti 

sakeanaan pysakeanaan pyöörrääilijilijööititää, muuta ei tarvita, muuta ei tarvita



Perusperiaatteita:Perusperiaatteita:
�� Eri liikennemuodot selvEri liikennemuodot selväästi erossa toisistaan sti erossa toisistaan 

(autot, py(autot, pyöörräät, jalankulkijat)t, jalankulkijat)

�� Liikennemuotojen tasavertaisuus: Jos autoille Liikennemuotojen tasavertaisuus: Jos autoille 

tehdtehdääään eritasoliittymin eritasoliittymiää, t, tääytyy tehdytyy tehdää muillekinmuillekin

�� Mahdollisimman tasavauhtiset ja esteettMahdollisimman tasavauhtiset ja esteettöömmäät t 

pypyöörräätiettiet

�� Jatkuvat ja yhtenJatkuvat ja yhtenääiset pyiset pyöörrääreitit reitit 

�� Jalankulkijoille oikeanpuoleinen liikenne Jalankulkijoille oikeanpuoleinen liikenne 

kevytvkevytvääylillylillää (ellei erottelu onnistu)(ellei erottelu onnistu)



PyPyöörrääilyn tilyn tääytyy olla helppoa ja ytyy olla helppoa ja 

mukavaa!mukavaa!

�� NopeaaNopeaa

�� SelkeSelkeääää

�� KKäätevtevääää

�� MiellyttMiellyttäävvääää

�� TurvallistaTurvallista

�� IloistaIloista

� Aivan yhtä helppoa kuin autolla ajaminenkin!



Laatu ratkaisee!Laatu ratkaisee!

�� Kun pyKun pyöörräätielltiellää on helppo ja mukava ajaa, on helppo ja mukava ajaa, 
silloin siellsilloin siellää ajetaan (houkuttelevuus)ajetaan (houkuttelevuus)



PyPyöörrääilyn pitilyn pitääää olla nopeaa ja olla nopeaa ja 

tehokastatehokasta

�� PyPyöörrääilyily--ystystäävväällisissllisissää maissa on ymmmaissa on ymmäärretty, rretty, 
ettettää polkupypolkupyöörrää on niin hidas kulkuneuvo, etton niin hidas kulkuneuvo, ettää
sen nopeutta ei pidsen nopeutta ei pidää missmissääään tilanteessa n tilanteessa 
rajoittaa, jos sillrajoittaa, jos sillää on tarkoitus korvata auto on tarkoitus korvata auto 
kulkuvkulkuväälineenlineenää

�� PyPyöörräällllää ttääytyy pystyytyy pystyää liikkumaan sille liikkumaan sille 
ominaisella nopeusalueella myominaisella nopeusalueella myöös taajamissa (15s taajamissa (15--
30 km/h)30 km/h)

�� Satsaus pySatsaus pyöörrääilijilijööiden keskinopeuden iden keskinopeuden 
parantamiseen lisparantamiseen lisääää selvselväästi pysti pyöörrääilyilyää



PyPyöörrääteiden kehitysvaihe 1.teiden kehitysvaihe 1.

�� Turvallisuuden parantaminenTurvallisuuden parantaminen
�� PyPyöörrääilijilijäät siirrettiin pois autojen seastat siirrettiin pois autojen seasta

�� JalkakJalkakääytytääville (kevyenliikenteen vville (kevyenliikenteen vääylylää))

�� PyPyöörrääteilleteille

�� Alkoi laajemmin 1960Alkoi laajemmin 1960--luvullaluvulla

�� Tavoitteena oli tehdTavoitteena oli tehdää mahdollisimman monta mahdollisimman monta 
kilometrikilometriää pypyöörrääteitteitää. . 

�� PyPyöörrääteitteitää rakennettiin ensin vaarallisiin paikkoihinrakennettiin ensin vaarallisiin paikkoihin

�� YhYhää ppääääasiallinen syy pyasiallinen syy pyöörrääteiden teiden 
rakentamiseen Suomessarakentamiseen Suomessa



PyPyöörrääteiden kehitysvaihe 2.teiden kehitysvaihe 2.

�� Autoilun vAutoilun väähenthentääminen pyminen pyöörrääilyolosuhteita ilyolosuhteita 
parantamallaparantamalla
�� PPäääätrendi nykytrendi nykyääään kaikissa pyn kaikissa pyöörrääilyily--ystystäävväällisyyttllisyyttää
lislisäääävissvissää maissamaissa

�� Suomessa ei olla juurikaan pSuomessa ei olla juurikaan päääästy mukaan tsty mukaan täähhään n 
kehitykseenkehitykseen
�� MeillMeillää pypyöörrääteitteitää rakennetaan yhrakennetaan yhää lläähes pelkhes pelkääststääään n 
turvallisuuslturvallisuusläähthtööisestiisesti

�� SitSitää vastoin 1990vastoin 1990--luvulta lluvulta läähtien pyhtien pyöörrääteitteitää ja ja 
pypyöörrääilyolosuhteita on heikennetty monin tavoinilyolosuhteita on heikennetty monin tavoin



PyPyöörrääilyolosuhteiden  alasajo ilyolosuhteiden  alasajo 

viimeisen 10 v aikanaviimeisen 10 v aikana

�� Lakimuutos 1997 heikensi radikaalisti Lakimuutos 1997 heikensi radikaalisti 

pypyöörrääilijilijään oikeuksia ja teki n oikeuksia ja teki 

liikennesliikennesäääännnnööististää eritterittääin sekaviain sekavia

�� Otettu uudelleen kOtettu uudelleen kääyttyttöööön kautta maan n kautta maan 

pypyöörrääteille korkeita reunakiveyksiteille korkeita reunakiveyksiää

�� RisteysjRisteysjäärjestelyt muutettu pyrjestelyt muutettu pyöörrääilijilijään n 

kannalta erittkannalta erittääin sekaviksiin sekaviksi

�� TTäärinrinääraidoilla pilattu pientareita suuria raidoilla pilattu pientareita suuria 

mmääääririää



PyPyöörrääteiden laatu on heikentynyt teiden laatu on heikentynyt 

selvselväästi viimeisen 10 vuoden aikanasti viimeisen 10 vuoden aikana

�� 19801980--luvulla               2000luvulla               2000--luvullaluvulla



PyPyöörrääteiden kehitysteiden kehitys

�� PyPyöörrääteiden olisi pitteiden olisi pitäänyt kehittynyt kehittyää samaa tahtia samaa tahtia 
autoteiden kanssaautoteiden kanssa
�� ValtatietValtatiet

�� MoottoriliikennetietMoottoriliikennetiet

�� MoottoritietMoottoritiet

�� AutoteiltAutoteiltää saatu tietotaito ei ole meillsaatu tietotaito ei ole meillää lainkaan lainkaan 
siirtynyt pysiirtynyt pyöörrääteille, eikteille, eikää sitsitää osata soveltaaosata soveltaa

�� Meille tarvitaan useita eri pyMeille tarvitaan useita eri pyöörräätietyyppejtietyyppejää aivan aivan 
kuten autoteitkuten autoteitääkin on eri tarpeisiin erilaisiakin on eri tarpeisiin erilaisia



MeiltMeiltää puuttuvat tyystin tehokkaat puuttuvat tyystin tehokkaat 

pypyöörräätiet (laatuvtiet (laatuvääylyläät)t)
�� Yksisuuntainen pyYksisuuntainen pyöörräätie on eritttie on erittääin tehokasin tehokas

�� VVäärillinen pyrillinen pyöörräätie parantaa oleellisesti tie parantaa oleellisesti 
turvallisuutta ja sileturvallisuutta ja sileää pinnoite lispinnoite lisääää vauhtiavauhtia



MikMikää tekee pytekee pyöörrääilystilystää raskasta?raskasta?

�� VastatuuliVastatuuli

�� YlYläämmääki (myki (myöös alikuluissa)s alikuluissa)

�� Jatkuvat pysJatkuvat pysäähdykset ja kiihdytyksethdykset ja kiihdytykset
�� Vilkaise autosi kulutuslukemia kiihdytyksissVilkaise autosi kulutuslukemia kiihdytyksissää!!

�� PyPyöörräällllää suuret kulutuslukemat tarkoittavat suuret kulutuslukemat tarkoittavat 
hikehikeää

�� TTäämmää on helppo eliminoida oikealla on helppo eliminoida oikealla 
suunnittelullasuunnittelulla



ErittErittääin sekavat ajolinjatin sekavat ajolinjat
• Kääntyvä autoilija ei voi mitenkään ennakoida 
pyöräilijän ajolinjoja!!!



OngelmakohtiaOngelmakohtia

PyPyöörräätien aloitus ja lopetuskohdattien aloitus ja lopetuskohdat

�� Meno hankalaa, tai ei pMeno hankalaa, tai ei pääääse lainkaanse lainkaan

�� Loppuu kuin seinLoppuu kuin seinäääänn



OngelmakohtiaOngelmakohtia
�� Reunakivet eli kanttarit (reunatuet), ja esteettReunakivet eli kanttarit (reunatuet), ja esteettöömyys myys 
laajemminkinlaajemminkin
�� MeillMeillää on alettu uudelleen kon alettu uudelleen kääyttyttääää joka risteyksessjoka risteyksessää korkeita korkeita 
reunakivireunakiviää

�� Rikkovat pyRikkovat pyöörrään ja kuskin, hidastavat tolkuttomasti matkantekoan ja kuskin, hidastavat tolkuttomasti matkantekoa

�� MikMikääään ei vaadi kanttareiden rakentamista, paikallisten pn ei vaadi kanttareiden rakentamista, paikallisten päääättttääjien jien 
vastuullavastuulla

�� HeikentHeikentäävväät turvallisuutta, koska pyt turvallisuutta, koska pyöörrääilijilijää keskittyy vain esteiden keskittyy vain esteiden 
ylittylittäämiseen eikmiseen eikää liikenteeseenliikenteeseen



OngelmakohtiaOngelmakohtia
�� Etsi painonappi Etsi painonappi ––leikki, opettaa ajamaan pleikki, opettaa ajamaan pääin punaisiain punaisia

�� Painonappeja pitPainonappeja pitääisi kisi kääyttyttääää vain erikoistilanteissavain erikoistilanteissa



OngelmakohtiaOngelmakohtia
Sekavat risteyksetSekavat risteykset

�� Miksi ajolinja ei voi olla selkeMiksi ajolinja ei voi olla selkeää ja suora?ja suora?



OngelmakohtiaOngelmakohtia
�� PyPyöörräätie ei erotu jalkaktie ei erotu jalkakääytytäävvääststää: Taajamissa py: Taajamissa pyöörräätien tien 
ttääytyy erottua, lisytyy erottua, lisääää suuresti turvallisuuttasuuresti turvallisuutta
�� VVäärillinen pyrillinen pyöörräätieasfaltti ei ole entieasfaltti ei ole enääää mikmikääään erikoisuus, vaan n erikoisuus, vaan 
aivan arkipaivan arkipääivivääää EuroopassaEuroopassa

�� Eri vEri vääreillreillää voi korostaa erilaisia risteyksivoi korostaa erilaisia risteyksiää Espanjalaiseen tapaan Espanjalaiseen tapaan 
(kiertoliittym(kiertoliittymää sininen)sininen)



OngelmakohtiaOngelmakohtia
Alikulut: Alikulut: 

�� HyvHyvää alikulku ei hidasta matkantekoa eikalikulku ei hidasta matkantekoa eikää vie voimiavie voimia

�� Jos alikulussa joutuu jarruttamaan, se on pahasti Jos alikulussa joutuu jarruttamaan, se on pahasti 
epepääonnistunutonnistunut

�� Miksi meillMiksi meillää aina pitaina pitääää yhdistyhdistääää alikulku ja alikulku ja 
kevyenliikenteen risteys???kevyenliikenteen risteys???



OngelmakohtiaOngelmakohtia
�� Erottelun puute: Jalankulkijat ja pyErottelun puute: Jalankulkijat ja pyöörrääilijilijäät samalla vt samalla vääylyläällllää

�� Kuinka tKuinka täässssää pypyöörrääillillääään?n?

�� TTäässssääkin toimisi punainen yksisuuntainen pykin toimisi punainen yksisuuntainen pyöörräätietie



OngelmakohtiaOngelmakohtia

�� TiemerkinnTiemerkinnäät puuttuvat pt puuttuvat päääässääääntntööisestiisesti

�� Kuvassa hyvKuvassa hyvää tiemerkinttiemerkintäätapa(hahmotelmatapa(hahmotelma))



OngelmakohtiaOngelmakohtia

�� NNääkemkemääongelmat, pyongelmat, pyöörrääilijilijää nnääkyy huonostikyy huonosti

�� TTääytyy tehdytyy tehdää selvselvää ero luontopolkuero luontopolku--tyylisten tyylisten 

pypyöörrääteiden ja tyteiden ja työömatkaliikenteeseen matkaliikenteeseen 

kkääytettytettäävien vien ””oikeidenoikeiden”” pypyöörrääteiden vteiden väälilllillää



OngelmakohtiaOngelmakohtia

�� TTäärinrinääraidat hankaloittavat suuresti raidat hankaloittavat suuresti 

pypyöörrääilyilyää, tai lopettavat sen tyystin, tai lopettavat sen tyystin

�� Monilla tieosuuksilla ne tekevMonilla tieosuuksilla ne tekeväät siitt siitää

suorastaan vaarallistasuorastaan vaarallista



OngelmakohtiaOngelmakohtia

�� Nykyinen viitoitus ei sovellu pyNykyinen viitoitus ei sovellu pyöörrääilyyn ilyyn 

eikeikää ole luotettava (oikeanpuoleinen on ole luotettava (oikeanpuoleinen on 

hyvhyvää))



Kiitoksia mielenkiinnosta!Kiitoksia mielenkiinnosta!

�� Seuraavaksi on vuorossa kSeuraavaksi on vuorossa kääytytäännnnöön n 

tutustuminen vallitseviin pytutustuminen vallitseviin pyöörrääilyoloihin!ilyoloihin!



Ongelmat lyhyestiOngelmat lyhyesti

�� ErittErittääin huonot liikennesin huonot liikennesäääännnnööt pyt pyöörrääilijilijööille ja ille ja 
jalankulkijoillejalankulkijoille

�� PyPyöörrääteiden esteettteiden esteettöömyys ja kmyys ja kääytettytettäävyys heikkovyys heikko

�� PyPyöörrääteiden jatkuvuus ja johdonmukaisuus on heikkoteiden jatkuvuus ja johdonmukaisuus on heikko

�� Alikulut yleensAlikulut yleensää ttääysin vauhdin tappavia ja raskaita ysin vauhdin tappavia ja raskaita 
kiivetkiivetää ylylöös, ja niisss, ja niissää on huono non huono nääkyvyyskyvyys

�� NNääkemkemääesteitesteitää pypyöörrääteillteillää on aivan liikaaon aivan liikaa

�� Kantti kertaa kantti tekniikkaaKantti kertaa kantti tekniikkaa
�� Ajolinjat risteyksissAjolinjat risteyksissää

�� ReunakivetyksetReunakivetykset



PyPyöörräämatkojen pituudetmatkojen pituudet

�� Jos halutaan kilpailla autojen kanssa, pyJos halutaan kilpailla autojen kanssa, pyöörräätiet tiet 
ttääytyy mitoittaa minimissytyy mitoittaa minimissääään 10 km n 10 km 
kertamatkoja varten ja tehdkertamatkoja varten ja tehdää laadultaan yhtlaadultaan yhtää
hyviksi autoteiden kanssahyviksi autoteiden kanssa

�� Hollannissa autoa aletaan kHollannissa autoa aletaan kääyttyttääää pikkuhiljaa 5 pikkuhiljaa 5 
km jkm jäälkeen ja 10lkeen ja 10--15 km matkoistakin py15 km matkoistakin pyöörrääillillääään n 
vielvielää 7 %7 %

�� PPääääkaupunkiseudulla pykaupunkiseudulla pyöörräämatka on matka on 
keskimkeskimäääärin 4,3 km rin 4,3 km 

�� Automatkoista EU:ssa 50% on alle 5 kmAutomatkoista EU:ssa 50% on alle 5 km



PyPyöörrääilyily--ystystäävväällisyysllisyys

�� KKäävelyn ja pyvelyn ja pyöörrääilyn edistilyn edistääminen ei ole minen ei ole 

keneltkeneltääkkääään pois, vaan kaikille hyn pois, vaan kaikille hyöödyksidyksi

�� HyvillHyvillää kevyenliikenteen jkevyenliikenteen jäärjestelyillrjestelyillää saadaan saadaan 

aito vaihtoehto autoilulleaito vaihtoehto autoilulle

�� MyMyöös autoilijat ovat olleet tyytyvs autoilijat ovat olleet tyytyvääisiisiää, sill, sillää

lislisääääntynyt pyntynyt pyöörrääily vily väähenthentääää autoruuhkia ja autoruuhkia ja 

nopeuttaa matkantekoanopeuttaa matkantekoa



KKääytettytettäävyys hukassavyys hukassa

�� Sanaa kSanaa kääytettytettäävyys en ole nvyys en ole näähnyt misshnyt missääään n 
liikenneteknisessliikenneteknisessää julkaisussa, muissa julkaisussa, muissa 
insininsinööööritieteissritieteissää se on erittse on erittääin oleellinenin oleellinen

�� KKääytytöössssää olevia termejolevia termejää
�� Palvelutaso, laatutasotavoite, jatkuvuus, Palvelutaso, laatutasotavoite, jatkuvuus, 
esteettesteettöömyys, turvallisuus, viihtyisyys myys, turvallisuus, viihtyisyys ……

�� KKääytettytettäävyys on aina arvioitava vyys on aina arvioitava 
kokonaisuutena!!!kokonaisuutena!!!



PyPyöörrääilyn lilyn läähthtöökohtakohta

�� Suomessa:Suomessa:

�� InsinInsinööööri 4/2008ri 4/2008

�� ””PyPyöörrääily on ily on 

pysynyt vakaasti pysynyt vakaasti 

kuntoiluna tai kuntoiluna tai 

pakkoliikuntanapakkoliikuntana””..

Hollannissa:Hollannissa:

PyPyöörrääily on ily on 

liikkumismuoto, ei liikkumismuoto, ei 

liikuntamuotoliikuntamuoto

PPääääosin hyosin hyöötyajoatyajoa

KiinteKiinteää osa arkiposa arkipääivivääää

SiitSiitää ei tehdei tehdää numeroa, numeroa, 

jos se sujuujos se sujuu



PyPyöörrääteiden mteiden määäärräätt

�� Suomessa Suomessa yhteenlaskettu kevyenliikenteen yhteenlaskettu kevyenliikenteen 

vvääylien kokonaispituus on noin 16 000 ylien kokonaispituus on noin 16 000 

kilometrikilometriää

�� Muista maista vastaavia lukuja on vaikea Muista maista vastaavia lukuja on vaikea 

saadasaada



PyPyöörrääily vaatii hyvily vaatii hyvääää

paikallistuntemustapaikallistuntemusta

�� TyTyöömatkapymatkapyöörrääilijilijään reitti saattaa hioutua n reitti saattaa hioutua 
hyvinkin pitkhyvinkin pitkäääänn

�� PyPyöörrääretkeilijretkeilijää ei lei lööydydää millmillääään ulos n ulos 
kaupungista pykaupungista pyöörräätiettietää pitkinpitkin

�� Viitoitus epViitoitus epääluotettavaa ja pyluotettavaa ja pyöörrääilyyn ilyyn 
soveltumatontasoveltumatonta

�� PyPyöörräätiet eptiet epääkkääytytäännnnööllisillisiää, koska voivat , koska voivat 
viedviedää yllylläättttääen minne vain en minne vain 



VastuksetVastukset

�� 1515--20 km/h nopeudessa n. puolet on 20 km/h nopeudessa n. puolet on 
vierintvierintäävastusta ja toinen puoli vastusta ja toinen puoli 
ilmanvastustailmanvastusta

�� VierintVierintäävastusta on helppo pienentvastusta on helppo pienentääää
pinnoitteellapinnoitteella

�� Ilmanvastuksen minimointi lisIlmanvastuksen minimointi lisääää nopeutta nopeutta 
n. 5 km/hn. 5 km/h

�� HyvHyvää kunto liskunto lisääää nopeutta n. 5 km/hnopeutta n. 5 km/h



AutoistuminenAutoistuminen


