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Sisältö 1. tunti

• Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE

• Esteettömyyden edistäminen

• Rakennuksen esteettömyyttä koskeva lainsäädäntö

• Saapuminen kirjastoon
• Etukäteistieto esteettömyydestä

• Kulkuväylä rakennukseen

• Opasteet

• Sisäänkäynti
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Sisältö 2. tunti

• Palvelupisteet

• Kirjastossa liikkumisen esteettömyys
• Kulkuyhteydet

• Opasteet

• Tasoerot

• Kirjastossa toimimisen esteettömyys
• Tilojen ominaisuudet

• Kalusteet

• Varusteet





Invalidiliitto 80 vuotta

• Vammaisten ihmisten aseman edistämistä  80 vuotta

• Ammatillista koulutusta 70 vuotta

• Lääkinnällistä kuntoutusta 60 vuotta

• Sopeutumisvalmennusta 40 vuotta

• Asumispalveluita 40 vuotta

• Esteettömyystyötä 40 vuotta

Visio Yhdenvertainen ja esteetön Suomi



Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE

• Vaikutamme esteettömyyden ja saavutettavuuden 
edistämiseen yhteiskunnassa. 

• Palvelumme: 

• Neuvonta

• Tiedonjakaminen

• Konsultointi

• Kartoitukset

• Koulutus



Tietoa ja koulutusta 2018 / ESKE

• Webinaarit

• Luennot

• Esteettömyyskartoittajien koulutus, 

• Verkkokurssi ”Edistä esteettömyyttä”

• Videot

• Kartoitusopas ja –kriteerit

• Esteetön wc- ja pesutilaopas

• www.esteeton.fi 



Esteettömyyskartoitus

• Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoitusmenetelmä 
kehitettiin vuosina 2007–2008 toteutetussa ESKEH-projektissa. 
Se oli valtakunnallinen yhteistyöprojekti, jossa oli mukana 
laajasti esteettömyyden asiaintuntijoita. 

• Vuonna 2018 ESKEHiä on päivitetty vastaamaan uutta 
asetusta.

• Uusi opas ja kriteerit Liiton nettisivuille vielä tämän vuoden 
puolella.



Esteettömyyskartoitus

• Esteettömyyskartoituksessa selvitetään, kuinka esteetön 
rakennus ja sen piha-alueet ovat.

• Kartoituksesta saadaan tietoa siitä, missä esteettömyydelle 
asetetut kriteerit kohteessa toteutuvat ja missä ne eivät toteudu.

• Esteettömyyden nykytilanteen kuvauksen lisäksi tehdään 
toimenpide-ehdotuksia niihin kohtiin, joissa esteettömyys ei 
toteudu. 

• Kartoitusraporttia voidaan hyödyntää kohteen korjaus- ja 
muutostöiden suunnittelussa.



Esteettömyyskartoitus on hyvä tehdä aina silloin (1/2)

• Kun organisaatio kehittää toimintaansa tai tekee muutoksia 
toimitiloissaan. 

• Kartoituksen avulla saadaan tietoa heti tehtävissä olevista 
esteettömyyttä parantavista pienistä toimenpiteistä.

• Uusien kalusteiden hankkimisen yhteydessä voidaan parantaa 
esteettömyyttä esimerkiksi korkeussäädettävillä kalusteilla, 
valaistuksella, pintojen ja kalusteiden tummuuskontrasteilla, ääntä 
vaimentavilla pinnoilla.

• Kun ryhdytään suunnittelemaan tilojen korjaustoimenpiteitä. 
• Laajojen peruskorjauksien yhteydessä pystytään yleensä tekemään 

paljon esteettömyyttä parantavia toimenpiteitä.

• Pienissäkin korjaustoimenpiteissä, joihin ei tarvitse hakea rakennus-
lupaa, pyritään noudattamaan esteettömyysmääräyksiä ja -ohjeita.



Esteettömyyskartoitus on hyvä tehdä aina silloin (2/2)

• Kun rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu. 
• Esteettömyyskartoitus auttaa tilojen muutostarpeiden arvioinnissa.

• Uuteen käyttöön suunnitteilla olevista tiloista voidaan saada 
aikaisempaa esteettömämpiä, kun otetaan huomioon 
esteettömyyskartoituksen tulokset.



Lisätietoa

• Invalidiliiton esteettömyyssivusto www.esteeton.fi

• ESKEn videot https://www.invalidiliitto.fi/esken-videoklipit

• Invalidiliiton webinaareja https://www.invalidiliitto.fi/webinaareja-

esteettomyydesta

• Esteetön wc- ja pesutilaopas, ESKE 
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view

http://www.esteeton.fi/
https://www.invalidiliitto.fi/esken-videoklipit
https://www.invalidiliitto.fi/webinaareja-esteettomyydesta
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view


Esteettömyys kuulee kaikille

• Esteettömyys kuuluu ikääntyneille, lapsiperheille, liikkumis- ja 
toimimisrajoitteisille henkilöille ym. 

• Esteettömyys mahdollistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen

• Moninaisuuden huomioiminen tarkoittaa sitä, että tiedostetaan 
se, että me kaikki olemme erilaisia ja meillä on yksilöllisiä 
tarpeita.

• Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi kirjastoon 
sellaisena kuin on. 



Esteettömyys on monen tekijän summa 



Esteettömyys rakennetussa ympäristössä 

• Liikkumisympäristön esteettömyys
Tasoerojen ratkaisut, tilojen mitoitus
Opasteet

• Näkemisympäristön esteettömyys
Kontrastit / tilan hahmottamisen helpottaminen
Valaistus, hyvä akustiikka
Opasteet

• Kuulemisympäristön esteettömyys
Kuulon apuvälineet
Hyvä akustiikka, valaistus
Opasteet

• Ymmärtämisen esteettömyys
Selkeät, helposti hahmotettavat tilat
Opasteiden ja informaation monikanavaisuus ja selkeys



Lainsäädäntöä ja YK:n vammaissopimus 

• Perustuslaki, ihmisten yhdenvertaisuuden edistäminen

• YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 
o 9 artikla Esteettömyys

• Yhdenvertaisuuslaki 



YK:n vammaissopimus 
Artikla 9 Esteettömyys ja saavutettavuus

• 1. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua 
täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, sopimuspuolet toteuttavat 
asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille muiden 
kanssa yhdenvertaisen pääsyn fyysiseen ympäristöön, kuljetukseen, 
tiedottamiseen ja viestintään, muun muassa tieto- ja viestintäteknologiaan 
ja -järjestelmiin, sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin 
ja palveluihin sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Näitä toimia, joihin 
sisältyy saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen, 
sovelletaan muun muassa: 

• (a) rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekä muihin sisä- ja ulkotiloihin, 
koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksiköt ja työpaikat mukaan lukien; 

• (b) tiedottamiseen, viestintään ja muihin palveluihin, sähköiset palvelut ja 
pelastuspalvelut mukaan lukien. 



Vammaissopimuksen hyödyntäminen

Tapausesimerkki:

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi ratkaisussaan ravintolan 
syrjineen liikuntavammaisia, koska esteetön WC oli ollut varastokäytössä. 

Varastona käytetyn WC:n ovesta puuttui opaste eikä ravintolan 
henkilökuntaan kuulunut tarjoilija tiennyt esteettömän WC:n sijaintia. 

Pyörätuolia käyttävä asiakas ei ollut voinut käyttää ravintolan esteetöntä 
WC:tä asioidessaan ravintolassa. 

Lautakunta antoi päätöksen yhdenvertaisuuslain 8 §:n nojalla 
vammaisuuden perusteella tapahtuneesta syrjinnästä.

Lähde YK:n vammaissopimus käyttöön! -käsikirja

https://www.invalidiliitto.fi/sites/default/files/2017-03/YK_Toolkit_2016_low.pdf



Yhdenvertaisuuslaki

8 § Syrjinnän kielto

…Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää 
on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden 
toteuttamiseksi

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai 
palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa 
tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi 
yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada 
koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin 
suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. 

- mm. toimijan koko ja taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus 
vaikuttavat



Maankäyttö- ja rakennuslaki 1(4)

MRL uudistuu 2021 mennessä

5 § Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on 
vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten 
arviointiin perustuen edistää: 1) turvallisen, terveellisen, 
viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten 
lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja 
toimintaympäristön luomista…



Maankäyttö- ja rakennuslaki 2(4) 

17 luku – Rakentamisen yleiset edellytykset

117§ Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

”Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, 
korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa sekä, sen mukaan 
kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten 
henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.”



Maankäyttö- ja rakennuslaki 3(4) 

117 e § Esteettömyys

”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että 
rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja 
rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja 
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja 
käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja 
vammaisten henkilöiden kannalta.



Maankäyttö- ja rakennuslaki 4(4) 

117 e § Esteettömyys

” Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen 
rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja hygieniatilojen mitoituksesta; 
2) tasoeroista; 3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista…”

117k § Kokoontumistilat

”…Kokoontumistilaan on oltava pääsy myös niillä henkilöillä, joiden 
kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut…”



Rakentamista koskevat asetukset uusittu

Ennen 1.1.2018

F1 (YM 2004) 

Esteetön rakennus

F2 (YM 2001) 

Rakennuksen käyttöturvallisuus

E1 (YM 2011)

Rakennusten paloturvallisuus

G1 (YM 2004)

Asuntosuunnittelu

Jälkeen 1.1.2018

VN 241/2017

Rakennuksen esteettömyys

YM 1007/2017

Rakennuksen käyttöturvallisuus

YM 848/2017

Rakennusten paloturvallisuus

YM 1008/2017

Asuin-, majoitus- ja työtilat



Esteettömyyteen liittyviä muita asetuksia

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen 

käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten 

paloturvallisuudesta 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen 

ääniympäristöstä 



Uudistamisen tavoitteita

• Esteettömyysvaatimukset yhteen asetukseen 
• Koordinoitu käyttöturvallisuutta, paloturvallisuutta ja 

asuntosuunnittelua koskevien asetusten kanssa

• Esteettömän rakentamisen vaatimukset selkeytyvät: 
asetus on velvoittava ja ohje kertoo asetuksen 
mukaisista toteuttamistavoista
• Esteettömän rakentamisen mitat täsmentyvät: kuntien väliset 

erot tulkinnoissa vähenevät

• Vaatimukset kohdennetaan tarkemmin tilojen  
käyttötarkoituksen mukaan



Uudisrakentamiseen soveltaminen 

• Rakennusluvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, 
toimisto-, liike-, varasto-, tuotanto- ja 
asuinrakennuksen rakentamiseen

• Varasto- ja tuotantorakennuksia koskee pykälät 2–5, 8, 
10 ja 11

• Pientalon rakentamista koskee pykälät 2–4  

Pientalolla asetuksessa tarkoitetaan omakoti-, pari-
ja rivitaloa sekä kaupunkipientaloa.



Korjausrakentamiseen soveltaminen 1(2) 

• Määräykset koskevat toimenpiteitä, joihin tarvitaan 
rakennuslupa julkisissa ja toimitilarakennuksissa sekä 
asuntojen yhteisissä tiloissa 

• Toimenpiteitä voivat olla: korjaus- ja muutostyö, kerrosalaan 
laskettavan tilan lisääminen tai  käyttötarkoituksen muutos

• Edelleen tarvitaan tapauskohtaista harkintaa: ”esteettömyyden 
parantaminen on rakennuksen ominaisuudet  sekä 
toimenpiteen laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista”



Korjausrakentamiseen soveltaminen 2(2)

• Tarkoituksenmukaisuus
omitä yleisemmässä käytössä rakennus on, sitä enemmän painottuu 

rakennuksen yhdenvertaisen käytön mahdollistaminen 
omitä rajatumpi joukko käyttää rakennusta, sitä enemmän taloudellisilla 

näkökohdilla on merkitystä

• Rakennuksen ominaisuudet 
o rakennuksen ja tilojen rakenteet
okulttuurihistorialliset arvot 

• Toimenpiteen laajuus
oesimerkiksi jos korjaus tai käyttötarkoituksen muutos on laaja, koko 

rakennuksen esteettömyyttä on tarkoituksenmukaista parantaa 



Mihin vaatimuksia on kohdennettu

• Rakennukseen johtava kulkuväylä

• Sisäänkäynti

• Ovet

• Sisäinen kulkuväylä

• Rakennuksen muut tilat 

• Yhteys tasojen välillä 

• Wc- ja pesutilat 

• Muu hygieniatila 

• Kokoontumistilat

• Majoitustilat



 Esteettömyysasetuksen perustelumuistio

 241/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä

 Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä 

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma

 Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaan päivitys, julkaistaan 2019 

 RT-ohjekortteja uusitaan

Esteettömyysmääräysten tietopaketti

http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma


Mitä esteettömyyteen liittyviä haasteita olette 
havainneet omassa työpaikassanne?

Mieti muutama esimerkki.



Saapuminen kirjastoon

• Etukäteistieto esteettömyydestä

• Kulkuväylä rakennukseen

• Opasteet

• Sisäänkäynti



Etukäteistieto / esteettömyystieto

• Sijainti
• Julkisen liikenteen esteettömyys

• Kevyen liikenteen reitit

• Saattoliikenteen pysähtymispaikka

• Esteettömät autopaikat

• Kulkureitit ulkona



Etukäteistieto esteettömyydestä

• Mitä nettisivuilla kerrotaan kirjastoon saapumisesta?

• Onko kulkureitti julkisen liikenteen pysäkiltä esteetön?

• Onko kevyen liikenteen reitit kohteeseen esteettömiä?

• Missä esteetön autopaikka sijaitsee?

• Onko saattoliikenteen pysähtymispaikka lähelle ovea?



Autopaikat / 
Rakennukseen johtava kulkuväylä

• jos rakennuksella on 
autopaikkoja, niistä riittävän 
määrän, kuitenkin yhden on 
oltava esteetön 
• leveys 3600 mm
• pituus 5000 mm

• merkitty liikkumisesteisen 
henkilön tunnuksella



Kulkuväylä rakennukseen

• Kulkuväylä 
• Riittävän leveä

• Pinnaltaan tasainen, kova ja märkänäkin luistamaton

• Helppo havaita

• Riittävästi ja yhtenäisesti valaistu

• Tasoeroissa olevan portaan yhteydessä luiska tai kiinteä nostolaite

• Kulkuväylän pinnassa ohjausmerkintöjä

• Levähdyspaikka



Opasteet ulkona
• Yhtenäinen opastus kulkureitillä rakennukseen

• Onko opasteet helposti havaittavissa?

• Onko opasteita tasaisin välimatkoin kulkureteillä?

• Onko opasteita paikoissa, joissa käyttäjä joutuu valitsemaan reitin?

• Onko opasteet läheltä katsottavissa? (pääsy opasteen ääreen)

• Onko esteetön kulkureitti merkitty pyörätuolisymbolilla?

• Onko opasteessa ilmoitettu etäisyys sisäänkäynnille, jos ≥ 50 m?

• Onko opasteet sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle? (ei törmäysvaaraa)

• Opasteen informaatioalueen keskikohta maasta? (RT 91-11282)

• Opasteen tekstin kirjainkoko suhteessa katseluetäisyyteen (RT 91-11282)

• Onko opasteen pinta himmeä ja häikäisemätön?

• Onko opaste tasaisesti valaistu?



Opasteet ulkona



Sisäänkäynti

• Ulko-oven avautumispuolen etäisyys 

seinästä tai muusta kiinteästä 

esteestä on oven ulkopuolella 

vähintään 400 mm 

• Ulko-oven edessä tasanne 

vähintään 1500 mm x 1500 mm

• Rakennuksen ulko-oven ja muun 

uloskäytävän oven leveys 

rakennuksen paloturvallisuudesta



Sisäänkäynti

Videot 1 - 3



Sisältö 2. tunti

• Palvelupisteet

• Kirjastossa liikkumisen esteettömyys
• Kulkuyhteydet

• Opasteet

• Tasoerot

• Kirjastossa toimimisen esteettömyys
• Tilojen ominaisuudet

• Kalusteet

• Varusteet



Palvelupisteen esteettömyys

Videot 4-6



Rakennuksen sisäinen kulkuväylä

• Julkisissa ja toimitilarakennuksissa 

• helposti havaittava

• pinnaltaan tasainen ja luistamaton

Helppoon havaittavuuteen vaikuttaa:

• kontrastit

• valaistus

• opasteet 

• kulkua ohjaavat koholistat, äänimajakat

• heijastamattomat materiaalit



Rakennuksen sisäinen kulkuväylä

• Jos em. kulkuväylä on leveydeltään alle 1500 mm on kulkuväylällä 

vähintään 15 metrin välein halkaisijaltaan vähintään 1500 mm 

vapaa tila.

• Ohje: 

ovesta kulkemiseen 

tarvittava tila 

kääntymistä varten



Ovet / kulkuaukko

Kulkuaukon vapaa leveys (A) on vähintään 850 mm

• rakennuksen sisäisellä kulkuväylällä olevissa ovissa ja 

aukoissa

• esteettömien wc-tilojen ovissa

Kulkuaukon vapaa leveys (A) on vähintään 800 mm

• huonetiloihin johtavissa ovissa

• rakennuksen käyttöä palvelevien tilojen ovissa



Ovet / tasoero tai kynnys 3(3)

• oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se 

ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden 

vuoksi välttämätöntä

• kynnys tai tasoero on korkeintaan 20 mm korkea

• kynnys on muotoiltava niin, että sen voi helposti ylittää 

pyörällisillä apuvälineillä



Yhteys tasojen välillä

• Jos tasoero on pienempi kuin rakennuksen kerroskorkeus, on tasojen välillä 

portaiden lisäksi oltava luiska, hissi tai muu kiinteästi asennettu pyörätuolin tai 

rollaattorin käyttäjälle soveltuva nostolaite.

• Jos tasoero yksi kerros tai sitä enemmän, on tasojen välillä portaiden lisäksi 

hissi.

Hissin korin on oltava enintään 1100 mm leveä ovisivultaan ja vähintään 1400 

mm syvä. 

Videot 7 ja 8



Tilojen ja kulkureittien hahmottaminen



Valaistusolosuhteet



Esteetön wc-tila

• Esteettömien wc-tilojen määrä riippuu rakennuksen 

käyttötarkoituksesta, toiminnallista kokonaisuuksista ja 

kulkuyhteyksien pituuksista.

• Esteettömien wc-tilojen määrässä ja sijoituksessa otetaan 

huomioon se, ettei käyttäjän eikä avustajan sukupuoli vaikuta 

mahdollisuuteen käyttää niitä. 

• Jos rakennuksessa on valvontajärjestelmä, wc-tilasta on oltava 

turvahälytysyhteys valvontaan.



Esteettömät wc-tilat



Yleinen esteetön wc-tila

• Esteettömässä wc-tilassa on oltava 

vähintään 1500 mm vapaa tila.

• Istuimen kummallakin puolella on 

oltava vähintään 800 mm leveä vapaa 

tila, joka ulottuu 200-300 mm wc-

istuimen takalinjasta seinään.

• Vaihtoehtoisesti voidaan sijoittaa 

lähekkäin kaksi wc-tilaa, joissa 

toisessa vapaa tila on istuimen 

vasemmalla ja toisessa oikealla 

puolella.   



Yleinen esteetön wc-tila 3(3)

• Halkaisijaltaan 1500 mm 

vapaalla tilalla 

tarkoitetaan sitä, että 

liikkumisesteisille sopivat 

kalusteet sijoitetaan 

vapaan tilan ulkopuolelle 

ja siten, että niitä voi 

käyttää niitä apuvälineillä 

liikkuessa.



Video 9



Kokoontumistilat

• Äänensiirtojärjestelmä

• jos yleisissä tiloissa on 

äänentoistojärjestelmä, se varustettava 

äänensiirtojärjestelmällä esim. 

induktiosilmukalla

• Esteettömät kulkureitit ja pyörätuolipaikat

• jos tilassa on kiinteät istuimet, 

esteettömien kulkuväylien on johdettava 

useammalle kuin yhdelle istuinriville



Induktiosilmukka

Video 10



Äänen vaimentaminen



Portaiden käytettävyys



Törmäysvaarat



Esteetön liikkuminen ja toimiminen tiloissa

Video 11



Kalusteiden säädettävyys ja polvitila



Kalusteiden säädettävyys ja polvitila



Opasteet



Opasteet



Standardoituja symboleja



https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/esteettomat-symbolit/

Esteettömyyden  symboleja



Tummuuskontrasti



Esimerkkejä esteettömyysparannuksista

• Oven avaamisen helpottaminen

• Kynnysten poistaminen / madaltaminen / ylittämisen helpottaminen

• Käsijohteiden ja tukikaiteiden lisääminen

• Kontrastiraidat porrasaskelmien reunaan

• Valaistus parantaminen

• Palvelupistesilmukat

• Opasteet

• sijoitetaan naulakoita myös matalalle

• Lisätään eri korkuisia istuimia

• Säädettäviä kalusteita

• Lisätään portaisiin / luiskiin käsijohde



Kiitos!


