
MATKAILUAUTOT 2023

#asumisentuntua



Miten vapaus, seikkailu ja luonto sopivat yhteen 
rentouden, viihtyvyyden ja turvallisuuden kanssa? 
Siihen Bürstner antaa vastauksen. Siinä on tilaa 
onnellisiin hetkiin, se on spontaani, joustava ja luo-
tettava - yhdellä sanalla: Se on teidän lempipaik-
kanne. Kaikkialla.

Koe yhdessä  
unohtumattomia hetkiä -  
paikassa, josta löytyy 
kaikki onnellisuuteen: 
Se on  
ASUMISENTUNTUA.



Loma matkailuautolla on unelmien toteutta-
mista. Me Bürstnerillä olemme sitoutuneet 
mahdollistamaan tämän, jotta matkastanne 
tuli mahdollisimman mukava. Kalusteiden ja 
sisustuksen ei tulisi vain tuntua ja näyttää 
miellyttäviltä, vaan niiden tulee olla toiminnal-
lisia ja kestäviä, myös useiden vuosien käytön 
jälkeen. Pohjaratkaisun tulisi puolestaan  

tarjota teille mahdollisimman paljon tilaa,  
ja vuoteiden tulisi olla viihtyisiä ja mukavia. 
Tästä kaikesta huolehtivat meidän  
asumisentuntua-asiantuntijamme. 
He työskentelevät innolla ja läheisessä yhteis-
työssä toistensa kanssa, jotta Te voisitte myös 
lomallanne kokea tuota kotoista, lämminhen-
kistä asumisentuntua.

www.buerstner.com/fi/asumisentuntua

#unelmien toteuttaminen

BÜRSTNER

Sylvain  
Heideier

Asumisentuntua- 
johtaja Tatjana  

Afra Weßelbaum
Asumisentuntua- 
designer

Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum



RETKEILYAUTOT 2023

#asumisentuntua
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MALLISARJAESITTELY

Lisätietoja m
atkailuautoistamme 

kotisivuiltamme

www.buerstner.co
m/fi

SISÄLTÖ

Täältä löydät unelma-autosi!

6

Mallisto 6

Lyseo TD 10

Limited T 18

Asumisentuntua 26

Pohjaratkaisut 30

Sisältö

Auton valintaopas kotisivuillamme:
Kokoa vaihe vaiheelta omia toiveitasi ja tarpeitasi vastaava 
retkeily- tai matkailuauto osoitteessa: 
www.buerstner.com/fi/auton-valintaopas

Retkeilyautot1 Puoli-integroidut

LYSEO TD
Compact-luokka

Pituus: 5,99 – 7,49 m
Leveys: 2,30 m

7 Pohjaratkaisua

CAMPEO
Compact-luokka

Pituus: 5,41 – 6,36 m
Leveys: 2,08 m

3 Pohjaratkaisua

 1  Retkeilyautot  
ovat erillisessä  
esitteessä.

LINEO
Compact-Plus-luokka

Pituus: 5,53 – 5,98 m 
Leveys: 2,06 m 

2 Pohjaratkaisua

LIMITED T
Compact-luokka

Pituus: 6,95 – 7,42 m
Leveys: 2,32 m

4 Pohjaratkaisua
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THERMO-FLOOR-KAKSOISPOHJA

Nauti vapaudestasi ja anna kaik-
kien vuodenaikojen näyttää  
parhaat puolensa! Kuuma kesä  
tai jäätävä talvi – Lyseo TD on  
elementissään aina – Thermo- 
Floor-kaksoispohja tekee sen 
mahdolliseksi. Ja mikä auttaa  
kylmyyttä vastaan, toimii myös 
helteellä. Sinulla on aina miellyttävä 
tunne kun kävelet auton läpi – 
myös paljain jaloin. 
Ja lisäksi Thermo-Floor-rakenne 
mahdollistaa myös tasaisen lat-
tian ohjaamosta aina makuutilaan 
saakka. Tuntuu aivan kodilta.

Kaikkina vuodenaikoina

THERMO-FLOOR-KAKSOISPOHJA
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”Koe maailman kauneus

Aitiopaikalta”
Provence

Enemmän kuin  
menestystarina…
Tunnetko sinäkin jo tämän? Lyseo TD on Bürstner-esittei-
den kiistaton tähti. Tämä puoli-integroitu on jo 2016 ensi-
esittelyn jälkeen vakuuttanut yli 3.000 asiakasta karis-
maattisuudellaan ja käytännöllisillä ratkaisuillaan. Suurin 
erityispiirre tälle mallisarjalle on Thermo Floor-kaksois-
pohja, joka mahdollistaa käytön ympäri vuoden ja lattia on 
tasainen aina ohjaamosta makuutilaan asti. Menestyk-
seen vaikuttaa myös Lyseo TD mallisarjan tarjoama laaja 
valikoima. Perinteiset tai erikoiset pohjaratkaisut, vakio 
tai Harmony Line varustetaso takaavat että kaikille löytyy 
aina sopiva Lyseo TD malli. Henkilökohtainen koti, joka on 
viimeistelty juuri sinulle.

”Lyseo TD kuuluu ikonisiin tuotteisiin Bürstnerin historiassa. 

Vuosien saatossa malli on muodostunut jo käsitteeksi puoli-in-

tegroitujen matkailuautojen joukossa. Olemme siitä erittäin 

ylpeitä. Sen menestys palkitsee insinööriemme työn ja korostaa 

entistä enemmän merkkimme innovaatiovoimaa.”

Sylvain Heideier, Asumisentuntua-johtaja

LYSEO TD

Kaikki tiedot  
Lyseo TD:stä

www.buerstner.com
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Lyseo TD
Plussat ulkopuolella

 + ABS
 +  Vakionopeussäädin  

nopeusrajoittimella
 + Madallettu alusta lisää ajomukavuutta
 +  Lasikuitukatto antaa parempaa suojaa 

raekuuroja ja talven vaikutuksia 
vastaan

 + Lasikuitulattia
 + Leveämpi raideväli taka-akselilla
 +  Sisäpuolinen porras sekä sähkötoimi-

nen ulkoporras

 + Service-Unit-huoltoyksikkö
 + Tuotegrafiikka ”Harmony Line”
 + 16" aluvanteet
 +  Takatallin toinen ovi, vasen (vakiona 

malleissa TD 684 G ja TD 594)
 + XL-Premium ulko-ovi
 + Sun-Roof
 + Etusäleikkö 

Plussat sisäpuolella

 +  Avaran tilan tunne
 + Seisomakorkeus n. 205 cm
 +  Alaslaskettava vuode istuinryhmän 

yläpuolelle on saatavana lisävarustee-
na kaikkiin malleihin, joissa on kiinteät 
vuoteet (vakiona malleissa TD 594 ja 
TD 684 G)

 +  Mallissa TD 644 G tilava  
U-istuinryhmä takana  
(muunnettavissa parivuoteeksi), 
lisäksi nostovuode pitkittäin tai 
poikittain ja kookas takatalli

 + Thermo-Floor kaksoispohja
 +  Tasainen lattia ohjaamosta  

makuuhuoneeseen
 +  Ilman häiritseviä pyöräkoteloita 

pesuhuoneessa tai suihkutilassa

 + Säilytyslokeroita lattiassa
 + LED-valaistus
 +  Monivyöhyke-kylmävaahtopatjat 

erikoissälepohjalla kaikissa kiinteissä 
vuoteissa

 + 2 kalustevaihtoehtoa
 +  Sisääntuloelementti ”Harmony Line”  

lokeroilla, TV-paikalla sekä magneetti-
pidikkeillä juomalaseille

 +  Verhoilu tyylikästä ”Harmony Line”  
muotoilua ja kirjailua

 + Epäsuora valaistus koko autossa
 +  Täydellinen keittiö, jossa jopa  

kahvikapselipidike (pohjaratkaisusta 
riippuen)

 +  Vario-Rollo-rullaverhot  
(pohjaratkaisusta riippuen)

Lisätietoja m
atkailuautoistam-

me kotisivuiltamme

www.buerstner.co
m/fi

LYSEO TDLYSEO TD



14

LYSEO TD LYSEO TD

Tiesitkö, että juuri Lyseo TD inspiroi 
tuotemerkkimme tunnuslauseen ”asu-
misentuntua”? Sen tilajako ja saatava-
na olevien pohjaratkaisujen runsaus 
tekevät siitä ainutlaatuisen matkai-
luauton. Harmony Line-versio on Lyseo 
TD:n huippuunsa viimeistelty malli, jos-
sa nautit muun muassa tyylikkäästä 
ulkografiikasta, perusversiota laajem-
masta varustelupaketista, korkealaa-
tuisesta erikoisverhoilusta ja tunnel-
mallisesta valaistuksesta. 

Lisäannos #asumisentuntua 

osoitteessa 

www.buerstner.com
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Ulkovärit Kalusteet

Kohokohtia

Valkoinen 
(vakio)

Bahia

Verhoilukankaat

Catania PureSantina Verona Pure

 + hienot erikoisvarusteet
 + oma graafinen ilme
 +  sisätilojen lisämukavuudet 

luovat entistäkin enemmän  
#asumisentuntua

Pohjaratkaisut ja varusteet

*  Nostovuode istuinryhmän  
yläpuolella on saatavana  
lisävarusteena (vakiona malleissa     
TD 594, TD 680 G).

TD 594

TD 684 G

TD 736*

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 732*

LYSEO TD

Genua Pure Bari Pure Osaka Pure 
(lisävaruste)

**  Vakiona nostovuode takaosan 
istuinryhmän yllä

Harmaa 
Lanzarote
(lisävaruste)

LYSEO TD

Asumisentuntua mallista riippumatta.
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LIMITED T

Kaikki mukana - aina 

valmiina lomaan!

Kroatien

Välittömään 
lomatunnelmaan
Jo viehättävä, dynaaminen ulkoilme kertoo, että tällä puo-
li-integroidulla matkailuautolla voi lähteä liikkeelle milloin 
tahansa – parhaiten heti. Kurkistus sisään vahvistaa, että 
olet matkalla ainutlaatuisesti varustettuna.

Tarvitsetko lisää vuodepaikkoja? Onnistuu! Bürstnerin 
keksimä nostovuode on saatavana lisävarusteena kaikkiin 
pohjaratkaisuihin. 

”Limited T tekee matkustamisesta ja uuden kokemisesta 

itsestäänselvyyden. Se on niin mukava ja yksityiskohtia myöten 

harkittu. Todellista rentoutumista jo ennen ensimmäistäkään 

kilometriä. Lähde vain liikkeelle ja anna itsesi inspiroitua 

kaikesta eteentulevasta.”

Tatjana Afra Weßelbaum, Asumisentuntua-designer

Kaikki tiedot  
Limited T:stä

www.buerstner.com
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Limited T
Plussat ulkopuolella

 + 16" aluvanteet
 +  lasikuitukatto antaa parempaa suojaa raekuuroja  

ja talven vaikutuksia vastaan
 + korinvärinen etupuskuri
 + markiisi sis. LED-valaistuksen
 + erikoismaalattu grafiitinvärinen ohjaamo
 +  ulko-ovi Premium XL (tuplalukitus, keskuslukitus, ikkuna,  

hyttysverkko, roskis ja ”Home Light” akkuvalaisimen latausasema)
 +  asuin- ja makuutilassa kattoluukut, joissa 

hyttysverkko ja pimennysverho
 +  Sun Roof-kattoikkuna (avattava, sis. hyttysverkon ja pimennysverhon)

Plussat sisäpuolella

 +  mekanismi istuinryhmän muuttamiseen vuoteeksi
 + sisäkorkeus 212 cm
 + epäsuoravalaistus
 + suuri kompressori-jääkaappi, 142 l
 + vario rollo-rullaverhot
 +  monivyöhyke-kylmävaahtopatjat kaikkiin vuodemalleihin
 +  näyttävät verhoiluvaihtoehdot laadukkailla tikkauksilla
 +  sähkötoiminen ylävuode keski-istuinryhmän yläpuolella 

(lisävaruste)

Katso lisätiet
oja Limited T -

mallisarjasta 

www.buerstner.co
m/fi

LIMITED T LIMITED T
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LIMITED T

Asunto-osan vaikuttava istuinryhmä ja 
keittiö ottavat sinut avosylin vastaan 
ja voit valmistaa ja nauttia kaikenlai-
sista herkuista. Tämän jälkeen voit 
asettua pitkällesi mukavalle vuoteelle, 
levähtää ja rentoutua.

Monet käytännölliset ratkaisut, kuten 
suihkuksi muuntuva pesutila, nosto-
vuode (lisävaruste), ohjaamon kattoik-
kuna ja keittiön seinäverhoilu varmis-
tavat, että ajoneuvosi on aina täysin 
varusteltu seuraavaa starttia varten.
Kotoisuutta ja lämminhenkistä viihtyi-
syyttä matkallakin.
Sitä on #asumisentuntu!

Helppoa  

rentoutumista!

LIMITED T
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Pohjaratkaisut ja varusteet

T 660

Kohokohtia

 +  tasainen lattia asunto-osassa ja 
keittiössä

 +  seinäverhoilu keittiössä
 +  moderni ”Limited” ulkoilme
 +  2 näyttävää verhoiluvaihtoehtoa 

laadukkailla tikkauksilla
 + markiisi LED-valaistuksella
 + Sun-Roof-kattoikkuna

Korkealaatuiset takaosan vuoteet sijaitsevat pesutilojen välittömässä läheisyydessä ja 
lupaavat makoisia unia (vuodemalli riippuu valitusta pohjaratkaisusta, kuvassa T 660).

Limited T:

Täydellisesti va
rusteltu 

sisältä ja ulkoa !

T 690 G

LIMITED T LIMITED T

Ulkoväri Verhoilukankaat Kalusteet

Musta 
(vain ohjaamo)

Lecce Melange Bari Melange Riva Loft

T 726 G

T 727 G
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#ASUMISENTUNTUA

Enemmän 
kuin ajoneuvo
Matkailuautolla matkustaminen ei ole pelkkä toi-
nen tapa lomailla, vaan se on myös toinen elämän-
tapa. Unelma matkustaa liikkuvassa kodissa, vailla 
puutetta mistään. Tämän unelman toteuttajana 
Bürstner hakee vertaistaan. Teemme kaikkemme, 
jotta sisätilat, kalusteet ja toiminnallisuus ovat so-
pusoinnussa parhaalla mahdollisella tavalla. Näin 
voitte suunnata Bürstnerillä lempipaikkoihinne ja 
löytää yhdessä olemisen, matkaamisen ja asumisen 
ilon kerta toisensa jälkeen.

#ASUMISENTUNTUA

Tuoretta kalaa merestä, hedelmiä suoraan 
hedelmäpuista, raikkaita vihanneksia pai-
kalliselta torilta – retkeilyautollanne olet-
te juuri siellä, mistä tuoreimmat ruuan raa-
ka-aineet löytyvät. Huippumoderni kaasu-
liesi, pehmeästi ja äänettömästi sulkeutu-
vat keittiölaatikot, oivallisesti sijoitettu 
jääkaappi: Bürstnerin keittiö täyttää kaikki 
toiveenne. Hyvä keittiö on kaiken onnen 
perusta.

Tutustu tarkemmin

www.buerstner.co
m/fi

Keittiömestariksi

Bürstnerin vuoteilla voitte nauttia rentou-
tumisesta, jota tarvitsette vilkkaan päivän 
päätteeksi sekä energian tankkaamiseksi 
uusiin seikkailuihin. Erillisvuoteet, parivuo-
de tai vuode nostokatolla – sopiva vuode 
löytyy jokaiseen makuun. Korkealaatuisis-
sa, ergonomisissa vuoteissamme nukku-
minen on mukavaa ja palauttavaa.

Hyvät yöunet 

Bürstnerin sisätiloissa koros-
tuu kodikkuus ja hyvän olon 
ilmapiiri heti sisään astut-
taessa. Siihen vaikuttavat ul-
konäön ohella myös käytän-
nöllisyys ja ergonomisuus. Se 
on sitä jäljittelemätöntä 
Bürstnerin asumisentuntua.

Harmonista asumista

Matkalle lähdön tulee tuntua turvalliselta. 
Bürstnerissä voitte aina luottaa alustaan 
ja voimansiirtoon. Kaikki mallisarjat on ra-
kennettu luotettaville ja toimiville alustoil-
le. Lukuisat varusteet, joko vakiomuotoi-
set tai lisävarusteina tilattavat, parantavat 
entisestään ajoturvallisuutta ja muka-
vuutta.

Ajoturvallisuutta

Matkustaessa, varsinkin pidemmän ajan, 
tarvitaan säilytystilaa sekä isoimmille että 
pienemmille tavaroille. Bürstner panostaa 
jokaisen millimetrin hyödyntämiseen ja oi-
vallisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta 
teillä olisi tarpeeksi säilytystilaa. Esimerk-
kejä tästä ovat suuri säilytystila takatallis-
sa, toiminnalliset yläkaapit, vaatekaapit, 
mallista riippuen. Tiedätte itse: Järjestys 
on kaiken A ja O.

Oivallinen tilankäyttö

Sinä olet ainutlaatuinen. Niin tulisi sinun 
Bürstnerisikin olla. Suuri valikoima ulkovä-
rejä, lukuisia verhoiluvaihtoehtoja, moni-
puolisia varustepaketteja... Mahdollisuu-
det muokata ajoneuvosta juuri sinun 
toiveitasi ja tarpeitasi vastaava ovat lähes 
rajattomat. Loppujen lopuksi vain yksi on 
tärkeää: että tunnet olevasi kuin kotona. 
Aina ja kaikkialla.

Yksillöllinen muotoilu

Onko mitään mukavampaa, kuin virkistäy-
tyä pitkän ajomatkan, rannalla vietetyn 
päivän tai liikunnan jälkeen? Myös uuteen 
päivään starttaaminen onnistuu parem-
malla mielellä lämpimän suihkun jälkeen. 
Bürstnerin pesutilat ovat käytännölliset 
viimeistä piirtoa myöten ja arkirutiinit hoi-
tuvat niissä mukavasti. Tilajako vaihtelee 
hieman valitusta pohjaratkaisusta riippuen.

Raikkaana matkalle

Bürstner  

sopii minulle!
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Euroopan laajuinen

 #ASUMISENTUNTUA

Meidän kokemuksemme 
teidän käyttöönne
Ajoneuvoissamme on koko Bürstnerin 
DNA: tehtaamme sijaitsee Saksan Keh-
lissä, kalusteet valmistetaan toisessa 
toimipaikassamme Ranskan Wissem-
bourgissa. Te hyödytte meidän yli 60 
vuoden tietotaidosta matkailuajoneu-
vojen valmistuksesta. Tuotantomene-
telmiemme luotettavuus, työntekijöi-
demme ammattitaito sekä tinkimätön 
laatu ovat takeena siitä, että voitte in-
nolla odottaa seuraavaa reissua Bürs-
tnerillänne! Paras todiste tästä on 10 
vuoden tiiviysturva*, jonka myönnäm-
me kaikkiin ajoneuvoihimme mallivuo-
desta 2019 alkaen.

Matkailuautoa ei osteta hetken mielijoh-
teesta. Päätöstä edeltää usein perus-
teellinen taustatyö: etsitään tietoa, käy-
dään katsomassa autoa, vertaillaan ja 
harkitaan. Kun sitten ostopäätös on vii-
mein tehty, voidaan olla varmoja siitä, 
että ajoneuvo vastaa juuri omia odotuk-
sia. Siitä tulee juuri se oikea, oma matka-
seuralainen.

Me olemme tästä tietoisia! Siksi omat 
asiantuntijamme paneutuvat antaumuk-
sella työhönsä ja tekevät kaikkensa,  
jotta teidän toivomuksenne voidaan  
toteuttaa. Meihin voitte luottaa 100-pro-
senttisesti, sillä laitamme kaiken intohi-

momme ja pitkäaikaisen kokemuksem-
me merkkiimme ja tuotteisiimme. 
Täydellisyyden tavoittelu on meidän toi-
mintamme ohjenuora, jotta Bürstneris-
tänne tulee teidän lempipaikkanne!

Toimitilamme sijaitsevat Saksan ja  
Ranskan välisellä rajalla, mikä luo suuria  
mahdollisuuksia. Voimme poimia tästä  
ympäristöstä sen parhaimmat ominaisuu-
det: saksalaisen luotettavuuden ja täsmäl-
lisyyden yhdistettynä ranskalaiseen  
elämästä nauttimiseen ja estetiikkaan. 
Kahden maailman parhaimmat puolet 
teidän iloksenne.

Asumisentuntua -  
Keskitetty tietotaito

Enemmän kuin ajoneuvo.

Made by Bürstner

Valoisuus ja ilmavuus: siitä tunnistaa si-
sätilat kaikissa Bürstnereissä. Monipuo-
lisella ilma- ja valokonseptilla Bürstner 
varmistaa, että ajoneuvoihin luodaan 
aina optimaalinen tunnelma. Useat käy-

tännölliset parannukset vaikuttavat tei-
dän hyvinvointiinne ja sisätiloissa viihty-
miseen ulkolämpötilasta riippumatta. 
Näin voitte muistella mukavia lomaelä-
myksiänne vielä pitkään jälkeenpäin.

Nauti täydellisestä 
ilmapiiristä

Matkan alkamisessa on jotain maagista. Perhosia vatsassa. Minkälaisia kokemuk-
sia matka tuo tullessaan? Hyvä että olet luottanut vahvaan merkkiin kuten  
Bürstner. Liikut sitten missä päin maailmaa, niin läheltä löytyy aina tarvittaessa 
Bürstner myyjä - tai huoltoliike, riippumatta onko kyse varaosatarpeesta, määrä-
aikaishuollosta tai vain hyvästä vinkistä. On hyvä tietää että kuuluu suuren Bürs-
tner-perheeseen.

Pysy yhteydessä,  
myös matkan aikana

Lisätietoja
 asumisentunnusta 

löydät oso
itteesta 

www.buerstner
.com/fi

*  Edellyttää vuosittaisen 
tiiveystarkastuksen 
valtuutetussa Bürstner- 
huoltoliikkeessä

 #ASUMISENTUNTUA
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  Kaikki Limited T tilattavissa ilman  
ylävuodetta tai ylävuoteen kera eteen

Puoli-integroidut

Lasikuituvahvisteinen 
katto Polkupyörätalli

 Jääkaapin tilavuus

Alaslaskettava 
ylävuodeSisäkorkeus

Lasikuiturakenteinen 
lattia 

Kaksoispohja

Tasainen lattia

Symbolien selitystaulukko

TD 684 G TD 736

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

*  tilattavissa ilman ylävuodetta tai ylävuoteen kera eteen 
(vakiona TD 594, TD 684 G)

TD 732*

Puoli-integroidut

POHJARATKAISUT

Retkeilyautot1

CAMPEO
C 540

C 600

C 640

LYSEO TD
TD 594

** alaslaskettava vuode istuinryhmän yläpuolella edessä on tilattavissa 
lisävarusteena. Alaslaskettava vuode takana on vakiona

LIMITED TLINEO
T 660

T 690 G

T 726 G

T 727 G

C 550

C 590

 1  Retkeilyautomme ovat koottuna 
erilliseen esitteeseen.
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Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

Bürstner-kauppias odottaa vierailuasi!

Tämän esitteen tekniset tiedot koskevat vakiovarusteisia autoja painoajankohtana. Huolellisesta tarkastamisesta huolimatta painovirheitä saattaa esiintyä, emmekä vastaa niistä.
Tässä julkaisussa mainitut tekniset tiedot ovat painon ja mittojen sekä varustelun ja mallin osalta julkaisuajankohdan (08/2022) tietojen ja valmistustason mukaisia. Bürstner pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia 
tai parannuksia. Sen vuoksi suosittelemme, että tiedustelet tutustumisprosessin aikana ja ennen kauppasopimuksen solmimista verkkosivustoltamme, konfiguraattoristamme ja/tai jälleenmyyjältämme mahdollisista mu- 
utoksista tähän julkaisuun nähden. Pidätämme itsellämme oikeuden eroavaisuuksiin rakenteissa ja väreissä tämän esitteen ja lopullisen tuotteen välillä, emmekä vastaa niistä. Esitteen kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita 
ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen.

Värit tämän esitteen ja lopullisten autojen välillä saattavat vaihdella painoteknisistä syistä. Esitteen kuvissa esiintyy osittain erikoisvarusteita ja koristeita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Pidätämme itsellämme oikeu-
den virheisiin ja muutoksiin.
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