
 
 

Asemakaavan selostus 
 
Kunta   Raasepori 
 

Kaavan nimi  Österby kaupunginosa 9 
    

Asemakaava 
 
Asemakaavan muutos koskee kaupunginosassa 9 tonttia 710-9-9031-
1, Hiihtäjäntietä joka on osa kiinteistöä 710-9-9901-0 Gator i stadsdel 
9, sekä osa kiinteistöä 710-431-1-653 Österby. 
 
Asemakaavamuutoksella muodostuu kaupunginosassa 9 korttelit 
9031 ja 9042, lähivirkistys-, suojaviher- ja katualueita.  
 

Kaavan laatija  Kaupunkisuunnitteluosasto 
 

Kaava numero  7722 
 
Piirustusnumero 5-16 (asemakaava) 
 
Vireilletulo  Kuulutus 5.6.2014 
 
Käsittely  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  Kaavoituslautakunta 21.5.2014 § 78 
   Asemakaavan muutosehdotuksen luonnos Kaavoituslautakunta 12.11.2014 § 147 

Asemakaavan muutosehdotus   Kaavoituslautakunta 21.10.2015 § 136 
Kaavan hyväksyminen    Kaavoituslautakunta 24.2.2016 § 
      Kaupunginhallitus xx.x.2016 
      Kaupunginvaltuusto xx.x.2016 
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1. PERUSTIEDOT 
 

1.1. Kaava-alueen sijainti 
 

Suunnittelualue sijaitsee Österbyssä noin 2 km Tammisaaren keskustan luoteispuolella 
ja rajoittuu Österbyntiehen. 
 

1.2. Kaavan nimi ja tarkoitus 
 

Kaavasta käytetään nimeä Österby kaupunginosa 9. 
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on 

- muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialuetta (ET) Karjaan puhelin Oy:n teknisille tiloille Hiihtäjäntien 
päässä. Tekninen tila sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaan 
lähivirkistysalueella 

- muuttaa kääntöpaikan muotoa Hiihtäjäntien päässä siten, että Hiihtäjäntie 
ulottuu niin kauas että liittymästä katualueelta ET-alueelle tulee 
tarkoituksenmukainen 

- suurentaa Österbon päiväkodin aluetta yleisten rakennusten korttelialueena 
(Y) siten, että lisärakentaminen on mahdollista ja että koko alue joka on 
päiväkodin käytössä sijaitsee Y-alueella 

- muodostaa autopaikkojen korttelialueen, jota voidaan käyttää myös 
yleiseen pysäköintiin (LPA-1) 

- muodostaa suojaviheralueen (EV) Österbyntien viereen jolle saa sijoittaa 
elintarvikekioskin (m) 

- muodostaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL) 
Österbyn seuratalon ympärille ja merkitä seuratalo kaavamerkinnällä 
Suojeltava rakennus (sr) 

- muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialuetta (ET) paloasemalle 

- muodostaa erillispientalojen korttelialuetta (AO-1) suunnittelualueen 
eteläosaan liittymillä Österbyntieltä 

- muodostaa lähivirkistysalueen (VL) suunnittelualueen lounaisosaan joka 
liittyy yhteen lähivirkistysalueen kanssa suunnittelualueen länsipuolella. 

 
1.3. Selostuksen sisällysluettelo 
 

1. PERUSTIEDOT 
1.1 Kaava-alueen sijainti 
1.2 Kaavan nimi ja tarkoitus 
1.3 Selostuksen sisällysluettelo 
1.4 Luettelo selostuksen liitteistä 

2. TIIVISTELMÄ 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 
2.2 Asemakaava 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
3.2 Suunnittelutilanne 

4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
4.1 Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen 
4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.3 Asemakaavan tavoitteet 

 



3 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
5.1 Kaavan rakenne 
5.2 Kaavan vaikutukset 
5.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
5.4 Nimistö 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
6.2 Toteutuksen ajoitus 
6.3 Toteutuksen seuranta 

 
1.4. Luettelo ehdotuksen liiteasiakirjoista 
 

1. Asemakaavan seurantalomake 
2. Sijaintikartta 
3. Asemakaavaehdotuksen kartta sekä määräykset 

 
 
2. TIIVISTELMÄ 
 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 Asemakaavan tekoon ryhdyttiin Raaseporin kaupungin aloitteesta ja kaava 
sisältyy kaupungin kaavoitusohjelmaan 2014-2018, jonka kaupunginhallitus on 
hyväksynyt 13.1.2014 § 12. 

 Kaavoituslautakunta päätti asemakaava muutoksen vireille tulosta 21.5.2014 § 78. 
 Vireilletulo kuulutuksella 5.6.2014. 
 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty asianosaisille ja tiedossa oleville 

naapureille ja osallisille 5.6.2014. 
 Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaluonnosta 12.11.2014 § 147 ja päätti asettaa 

luonnoksen julkisesti nähtäville. 
 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 1-19.12.2014 ja 7-19.1.2015. 
 Kaavoituslautakunta käsitteli kaavaehdotusta 21.10.2015 § 136 ja päätti asettaa 

ehdotuksen julkisesti nähtäville. 
 Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 9.11.-11.12.2015. 
 Kaavoituslautakunta ehdottaa 24.2.2016 että kaupunginhallitus ja edelleen 

kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen kaavakartan piirustus 
numero 5-16, kaavamääräykset sekä kaavaselostuksen maankäyttö- ja 
rakennuslain 52 §:n mukaisesti. 

 
2.2 Asemakaava 
 

Asemakaava käsittää 
 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta 

(ET-1). Aluetta saadaan rakentaa yhdessä kerroksessa ja rakennusoikeus on 20 
k-m² 

 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialuetta 
(ET-2). Aluetta saadaan rakentaa yhdessä kerroksessa ja rakennusoikeus on 400 
k-m² 

 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Aluetta saadaan rakentaa yhdessä 
kerroksessa ja rakennusoikeus on 1600 k-m² 

 asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-1). Seuratalolle annetaan 
kaavamerkintä Suojeltava rakennus (sr). Uusi rakennus saadaan rakentaa II 
kerroksessa. Rakennusoikeus on tonttitehokkuusluvun e = 0,40 lisäksi 80 k-m² (at) 
rakennusalassa 
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 erillispientalojen korttelialuetta (AO-1). Jokaista tonttia saadaan rakentaa ½kIu⅔ 
kerroksessa ja rakennusoikeus on 250+at 60 k-m² 

 lähivirkistysaluetta (VL) 
 suojaviheraluetta (EV), jolle saa sijoittaa elintarvikekioskin (m) rakennusoikeudella 

100 k-m² 
 Autopaikkojen korttelialuetta, jota voidaan käyttää myös yleiseen pysäköintiin 

(LPA-1) 
 katua. 

 
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 
 

Asemakaavaa voidaan toteuttaa kaavan saatua lainvoiman. 
 
 

3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 
 
3.1. Selvitys suunnittelualueen oloista 
 

Alueen yleiskuvaus 
Kaava-alueella sijaitsee 

- Österbyn seuratalo, joka voimassa olevassa asemakaavassa on Suojeltava 
rakennus (sr) ja on valmistunut vuonna 1919. Rakennusta ei saa purkaa. 
Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että 
rakennuksen kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän 
pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu 
rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä 
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. 

- Österbo päiväkoti joka on valmistunut vuonna 1984 
- Österbyn vapaapalokunnan paloasema joka on valmistunut vuonna 1985 
- elintarvikekioski joka on valmistunut vuonna 1997 
- Karjaan puhelin Oy:n tekninen tila joka on valmistunut vuonna 2011. 

 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 1,95 hehtaaria. 
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Österbyn seuratalo 
 
 

 
Österbon päiväkoti 
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Österbyn vapaapalokunnan paloasema 

 
Elintarvikekioski 
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Karjaan puhelin Oy:n tekninen tila 
 
Luonnonympäristö 
Suunnittelualue, joka viettää itään käsittää julkisten rakennusten korttelialuetta, 
lähivirkistysaluetta sekä katua. Pihamaat olemassa olevien rakennusten ympärillä ovat 
hoidetussa kunnossa. Alue paloaseman eteläpuolella on kuusivaltainen havumetsä. 
Suunnittelualueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 
 
Rakennettu ympäristö 
Suunnittelualuetta ympäröi pohjoisessa, idässä ja etelässä pientaloalueita joilla 
rakennukset ovat pääosin rakennettu 1950-luvulla, joskin osa on rakennettu 1900-luvun 
alussa ja uusimmat 2000-luvulla. Lännessä suunnittelualue rajoittuu 
lähivirkistysalueeseen. Noin 250 m suunnittelualueen koillispuolella on Österbyn koulu 
vuosikursseille 1-6. 
 
Yhdyskuntatekninen huolto 
Alue liitetään kaupungin vesijohto- ja jätevesijohtoverkostoon. 

 
Maanomistus 
Kaava-alue on kaupungin omistuksessa. Kaupunginhallitus on 30.1.2012 § 44 päättänyt 
myydä Österbyn seuratalon. 
 
Nykyisen kaavan toteutuminen 
Nykyinen asemakaava on toteutettu Österbyn päiväkodin, Österbyn vapaapalokunnan 
paloaseman ja Österbyn seuratalon nykyisen käytön osalta, sekä Hiihtäjäntien osalta. 
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3.2. Suunnittelutilanne 
 

Maakuntakaava 
Uudenmaan Maakuntakaava on vahvistettu 8.11.2006. Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset, vahvistettu 30.10.2014, korvaavat 
Uudellamaalla voimassa olevien maakuntakaavojen merkintöjä ja määräyksiä. 
Maakuntakaavan mukaan alue on varattu taajamatoimintojen alueeksi. Aluetta 
suunnitellaan asumisen, ympäristöönsä soveltuvien työpaikkatoimintojen sekä näihin 
liittyvien palveluiden ja toimintojen alueena. 

 
 
Yleiskaava 
Alueella ei ole yleiskaavaa. 
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Asemakaava 
Alueella on seuraavat asemakaavat voimassa: 

 
- asemakaava 475-59, vahvistettu 17.3.1988 

 
- asemakaava 594-66, vahvistettu 18.3.1994. 

 
Rakennusjärjestys 
Raaseporin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.6.2010 
ja se astui voimaan 19.8.2011. 
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Kaavan laatimisessa on käytetty kaupungin peruskartta, jota on ajantasaistettu 
tarkoitusta varten. 

 
 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 
 
4.1. Asemakaavan tarve ja suunnittelun käynnistäminen 

 
Kaavan laatimiseen ryhdyttiin Raaseporin kaupunginhallituksen aloitteesta 30.1.2012 § 
44, samanaikaisesti päätettiin että kaavamerkintä tontille seuratalon ympärille muutetaan 
julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueesta (YL) asuin-, liike- ja toimistorakennusten 
korttelialueeksi (AL). Paloasema tarvitsee siten oman yhdyskuntateknistä huoltoa 
palvelevien rakennusten ja laitosten tontin (ET). Epävirallinen kävelytie Österbyntiestä 
seuratalon ohi kuntoradalle siirretään suunnitellun AL-tontin ja paloaseman eteläpuolelle 
ja merkitään kaavaan jalankululle ja polkupyöräilylle varattuna tienä (pp). 
Erillispientalojen korttelialue muodostetaan osalle aikaisempaa (YL) korttelialuetta kaava-
alueen eteläosaan. 

 
Kaavoituksen aloittamisesta on päätetty yksimielisesti ja valmistelun mukaisesti 
- kaavoituslautakunnassa  21.5.2014 § 78 

 
4.2. Osallistuminen ja yhteistyö 

 
Osallisia kaavaprosessissa ovat 
- Alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat ja maanvuokraajat 
- Alueen ja sen välittömän lähiympäristön asukkaat ja yritykset 
- Kaupunkikuvan kannalta kaikilla kunnan jäsenillä. 
 
Osallistumisen järjestäminen 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lähetetty osallisille 5.6.2014. 
- Asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville 30 vuorokauden ajaksi kaupungin 

virallisella ilmoitustaululla ja kaupungin www-sivuilla 9.11.2015 (MRA 27 §). 
 

Viranomaisyhteistyö 
- Ennen kaavan lopullista käsittelyä toimitetaan aineisto kommentoitavaksi Uudenmaan 

ELY-keskukselle 
 
4.3. Asemakaavan tavoitteet 

 
Asemakaavan tavoite on, 

- muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialuetta (ET-1) Karjaan puhelin Oy:n teknisen tilan ympärille. Voimassa 
olevan asemakaavan mukaan rakennus sijaitsee lähivirkistysalueella 

- muuttaa kääntöpaikan muotoa Hiihtäjäntien päässä siten, että liittymä Karjaan 
puhelimen tekniseen tilaan tapahtuu katualueesta ja että alue joka Österbon 
päiväkoti käyttää ulkoiluun ei enää ole katualueella kaavan mukaan vaan 
suurennetulla päiväkotitontilla 

- muodostaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten 
korttelialuetta (ET-2) paloaseman ympärille siten, että hälytysajoneuvoilla on 
riittävästi tilaa kääntyä tontilla paloaseman edessä 

- muodostaa asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (AL-1) seuratalon 
ympärillä siten, että noin pinta-ala täyttyy tarjousliitteen 44/1 mukaisesti 
kaupunginhallituksen myyntipäätöksellä 30.1.2012 § 44. Seuratalolle annetaan 
kaavamerkintä (sr-3) suojeltava rakennus 
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- muodostaa erillispientalojen korttelialuetta (AO-1) käsittäen kolme tonttia liittymillä 
Österbyntiestä. Jokaiselle tontille saadaan rakentaa yhden asuintalon 

- muodostaa yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) 
- muodostaa lähivirkistysaluetta (VL), joka on yhteydessä isompaan 

lähivirkistysalueeseen 
- muodostaa autopaikkojen korttelialuetta, jota voidaan käyttää myös yleiseen 

pysäköintiin (LPA-1) 
- muodostaa suojaviheraluetta (EV) yleisen pysäköintialueen ja Österbyntien väliin 

jolla on rakennusala elintarvikekioskille (m), rakennusoikeus 100 k-m² 
- muodostaa katualuetta jalankululle ja polkupyöräilylle (pp) Österbyntien ja 

suunnittelualueen länsipuolella olevan kuntopolun väliin, joka korvaa kävelytien 
kuntopolulta Österbyntielle seuratalon ja paloaseman välistä 

- laajentaa Österbyntien katualuetta siten, että kaikilla kaavan tonteilla on liittymä 
kadusta. 

 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 
5.1. Kaavan rakenne 
 

Kaava koostuu 
- erillispientalojen korttelialueesta (AO-1). Pinta-ala noin 4198 m² ja rakennusoikeus 

930 k-m² 
- asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (AL-1), jossa seuratalolle on 

annettu merkintä (sr-3), suojeltava rakennus. Pinta-ala noin 3045 m² ja 
tonttitehokkuusluku e = 0,40 

- yleisten rakennusten korttelialueesta (Y). Pinta-ala noin 4259 m² ja rakennusoikeus 
1600 k-m² 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta (ET-1). 
Pinta-ala noin 225 m² ja rakennusoikeus 20 k-m² 

- yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta (ET-2). 
Pinta-ala noin 2174 m² ja rakennusoikeus 400 k-m² 

- lähivirkistysalueesta (VL). Pinta-ala noin 1703 m² 
- Autopaikkojen korttelialueesta, jota voidaan käyttää myös yleiseen pysäköintiin (LPA-

1). Pinta-ala noin 986 m² 
- suojaviheralueesta (EV) elintarvikekioskin rakennusoikeudella 100 k-m². Pinta-ala 

noin 535 m² 
- katualueesta. Pinta-ala noin 2293 m². 
 
 

5.2. Kaavan vaikutukset 
 

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 
Kaavan toteuttaminen lisää asukkaiden määrää kaava-alueella. Kaava ei vaikuta 
mainittavasti lähialueen asuinviihtyvyyteen. 

 
Maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
Kaava-alue ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. 

 
Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
Pihamaat olemassa olevien rakennusten ympärillä ovat hoidetussa kunnossa. Alue 
paloaseman eteläpuolella on kuusivaltainen havumetsä. Suunnittelualueella ei ole 
erityisiä luontoarvoja. 
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Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä 
liikenteeseen 
Kaavan toteutuminen ei vaikuta mainittavasti liikennemääriin alueella. Vesijohto- ja 
jätevesijohtoverkosto on rakennettu alueella. 
 
Kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 
Suunniteltu uudisrakennus sopeutetaan ympäröivään kaupunkikuvaan ja -rakenteeseen. 
Österbyn seuratalolle annetaan kaavamerkintä (sr) Suojeltava rakennus. 

 
5.3. Kaavamerkinnät ja -määräykset 
 

Kaavamerkinnät ja –määräykset ilmenevät kaavakartalta ja niitä on käsitelty myös 
kohdassa 5.1 Kaavan rakenne. 
 

5.4. Nimistö 
 

Kaavassa ei anneta uusia kadunnimiä. 
 
 

6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
 
6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 
 

Rakentamisessa noudatetaan lainsäädäntöä ja Raaseporin kaupungin 
rakennusjärjestystä soveltuvin osin asemakaavan määräysten lisäksi. 
 

6.2. Toteutuksen ajoitus 
 
Kaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. 

 
6.3. Toteutuksen seuranta 
 

Kaavan toteutuksen seurannasta vastaa kaupunki. 
 
Raasepori 24.2.2016 
 
    Simon Store 
    Kaupunkisuunnitteluarkkitehti 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 710 Raasepori Täyttämispvm 14.01.2016
Kaavan nimi Österby kaupunginosa 9
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm 21.10.2015
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 05.06.2014
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus  
Generoitu kaavatunnus  
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,9418 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]1,9418
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,9418 100,0 4268 0,22 0,0000 -2284
A yhteensä 0,7243 37,3 2148 0,30 0,7243 2148
P yhteensä       
Y yhteensä 0,4259 21,9 1600 0,38 -1,2123 -4952
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,1703 8,8   0,0353  
R yhteensä       
L yhteensä 0,3279 16,9   0,1593  
E yhteensä 0,2934 15,1 520 0,18 0,2934 520
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     

chlindho
Maskinskriven text
liite 1



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 1,9418 100,0 4268 0,22 0,0000 -2284
A yhteensä 0,7243 37,3 2148 0,30 0,7243 2148
AO 0,4198 58,0 930 0,22 0,4198 930
AL 0,3045 42,0 1218 0,40 0,3045 1218
P yhteensä       
Y yhteensä 0,4259 21,9 1600 0,38 -1,2123 -4952
Y 0,4259 100,0 1600 0,38 0,4259 1600
YL     -1,6382 -6552
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 0,1703 8,8   0,0353  
VL 0,1703 100,0   0,0353  
R yhteensä       
L yhteensä 0,3279 16,9   0,1593  
Kadut 0,2293 69,9   0,0607  
LPA 0,0986 30,1   0,0986  
E yhteensä 0,2934 15,1 520 0,18 0,2934 520
ET 0,2399 81,8 420 0,18 0,2399 420
EV 0,0535 18,2 100 0,19 0,0535 100
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       



chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text
områdets läge: Österby stadsdel  9 /  alueen sijainti: Österby kaupunginosa 9

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text
bilaga 2 / liite2

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text



chlindho
Maskinskriven text
            

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
Maskinskriven text

chlindho
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