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Maalisanastoa 

LARI KAUPPINEN 

Termininfon numerossa 1990:3 kerroim- 
me sillankorjausohjeiden (SILKO) teke- 
misestä sanastoprojektina. Puheena 
ollut ohje Polymeerit sillankorjaukses- 
sa on nyt valmistunut ja tarjoamme 
lukijoillemme jonkin verran muokattuja 
otteita sen maaleja käsittelevästä osas- 
ta minisanastona. 

Maalit voidaan jakaa maalityyppeihin 
hyvin eri perustein. Tässä minisanas- 
tossa on käytetty vain kolmea jakope- 
rustetta: 

-Kalvonmuodostumistavan mukaan 
maalit on jaettu fysikaalisesti kuivuviin 
ja kemiallisesti kuivuvi in maaleihin. 
Kemiallisesti kuivuvat maalit on jaettu 
edelleen yksi- ja monikomponenttimaa- 
leihin. Monikomponenttimaaleista käy- 
tetaan usein myös nimitystä reaktiomaa- 
lit, joka on kuitenkin harhaanjohtava, 
sillä myös yksikomponenttimaaleissa 
tapahtuu kemiallinen reaktio - joko il- 
man kosteuden kanssa (kosteuskovettu- 
vat maali t) ta i  i lman  hapen kanssa 
(hapettumalla kovettuvat maalit); se- 
kaannusta lisää se, että reaktiomaaleilla 
joskus tarkoitetaankin kaikkia kemialli- 
sesti kuivuvia maaleja, siis myös yksi- 
komponenttimaaleja. 

-Toiseksi kovettumiseen tarvittavan 
lämpöti lan mukaan maali t  o n  jaettu 
ilmakuivuviin maaleihin ja polttomaa- 
leihin. 

- Kolmanneksi maalausjärjestyksen 
mukaan maalit on jaettu pohjamaalei- 
hin, välimaaleihin ja pintamaaleihin. 
Näiden kolmen maalin kovettuneista 
maalikalvoista muodostuu ns. maaliyh- 
distelma, joka yhdessä pinnan esikasit- 
telyn kanssa muodostaa maalausjärjes- 
telman. Maaliyhdistelman ja maalaus- 
järjestelmän vastineet ovat hieman on- 
gelmallisia: joissakin Iahteissa käytetään 
tässä minisanastossa maalausjarjestel- 
manvastineiksi merkittyjä termejä myös 
maaliyhdistelman vastineina. 

Käytettyjen jaottelutapojen lisäksi 
maalit voidaan jaotella myös esimerkik- 
s i 

- sideaineen mukaan (esim. alkydi- 
maalit, lateksimaalit, epoksimaalit, kalk- 
kimaalit) 

- liuotteen tai ohenteen mukaan 
(esim. vesiohenteiset maalit, liuoteohen- 
teiset maalit, liuotteettomat maalit) 

-pigmentin mukaan (esim. lyijymön- 
jamaalit, sinkkipölymaalit) 

- käyttökohteen mukaan (esim. au- 
tomaalit, talomaalit, huonekalumaalit) 

- levitystavan mukaan (esim. sively- 
maalit, ruiskumaalit, upotusmaalit,elekt- 
roforeettiset maalit) 

- maalausalustan mukaan (esim. 
puupintojen maalit, teräspintojen maa- 
lit, betonipintojen maalit) 

- käyttötarkoituksen mukaan (esim. 
peittävät maalit, puunsuojamaalit, kor- 
roosionestomaalit) 

- kovettuneen maalikalvon pinnan 
mukaan (esim. himmeat maalit, kuulto- 
maalit). 
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m a a l i  l i saa ine 

sv farg, målningsfarg 
en paint 
de Farbe f ,  Anstrichsfarbe f 

pintakäsittelyaine, joka muodostaa ko- 
vettuessaan alustaan tarttuvan, peitta- 
van kalvon 

Maal i  koostuu sideaineesta, p ig-  
menteista sekä lisaaineista. 

l a k k a  

sv lack 
en lacquer, varnish 
de Lack m, Klarlack m 

pintakäsittelyaine, joka muodostaa ko- 
vettuessaan alustaan tarttuvan, Iapina- 
kyvan, kiiltävän tai himmeän kalvon 

Lakka koostuu sideaineesta seka li- 
saaineista. 

p i g m e n t t i  

sv pigment 
en pigment 
de Pigment n 

kiinteä, hienoksi jauhettu väriaine, jota 
kaytetaan antamaan väriä ja peittämään 
(varipigmentti) tai suojaamaan pintaa 
korroosiolta (korroosionestopigmentti) 

s idea ine 

sv bindemedel n 
en binder 
de Bindemittel n 

yhtenäinen ainesosa, joka sitoo materi- 
aalin erillisia kiinteitä osia 

Tavallisimpia maalien sideaineita 
ovat alkydit, lateksit, epoksit ja maa- 
liöljyt. Ne sitovat pigmentin kovettu- 
vaksi kalvaksi, joka tarttuu maalaus- 
alustaan. 

sv tillsatsmedel n 
en additive 
de Additiv n, Hilfmittel n, Zusatzmit- 

te1 n 

fysikaalisesti tai kemiallisesti aineen 
ominaisuuksiinvaikuttava ainesosa, joka 
ei ole aineen perusominaisuuksien kan- 
nalta välttämätön 

Maalien lisäaineita ovat mm. liuote, 
ohenne, koveteja kuivike eli sikkatii- 
vi. 

l i u o t e  

sv Iösningsmedel n 
en solvent 
de Lösemittel n 

neste, joka pystyy liuottamaan toista 
ainetta 

Tavallisimpia maalien liuotteita ovat 
lakkabensiini, tolueeni ja ksyleeni. 

ohenne; mieluummin kuin: ohennin 

sv förtunning, förtunningsmedel n 
en thinner, reducer 
de Verdunnungsmittel n, Verdunner 

m 

lisaaine, jota kaytetaan va hentamaan 
materiaalin viskositeettia 

Tavallisimpia maalienohenteita ovat 
lakkabensiini, teollisuusbensiini,aro- 
maattiset hiilivedyt, alkoholit, keto- 
nit, esterit, eetterit ja glykolit seka 
tärpätti. 

kovete ;  mieluummin kuin: kovetin; ei: 
kovettaja 

sv hardare; ei: ha,rdningsmedel n 
en hardener, curing agent 
de Harter m, Hartungsmittel n 

lisaaine, joka edistää tai ohjaa kovettu- 
misreaktiota 
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fysikaalisesti kuivuva maali 

sv fysikaliskt torkande farg 
en physically drying paint 
d e 

maali, joka kovettuu liuotteen hai htues- 
sa 

Fysikaalisesti kuivuva maali liuke- 

I nee kovetuttuaankin uudelleen liu- 
otteeseensa ja pehmenee Iammös- 
sa. 

1 

kemiallisesti kuivuva maali; mie- 
luummin kuin: reaktiomaali 

maali, joka kovettuu kemiallisessa 
rea ktiossa sideaineen verkkoutuessa 

Kemiallisesti kuivuva maali ei kove- 
tuttuaan liukene uudestaan liuottei- 
siineika pehmene lämmössä. Kemi- 
allisesti kuivuvat maalit jaetaan yksi- 
komponenttimaaleihin ja monikom- 
ponenttimaaleihin. 

hapettumalla kovettuva maali 

sv oxidativt torkande farg 
en oxidatively drying paint 
d e 

yksikomponenttimaali, joka kovettuu si- 
deaineen reagoidessa i lman hapen 
kanssa 

monikomponenttimaali; ei: reaktiÖ- 
maali 

sv flerkomponentfarg 
en multi-pack coating 
de Mehrkomponentenfarbe f 

kemiall isesti kovettuva maali, joka 
kovettuu sideaineen reagoidessa kovet- 
teen kanssa 

Monikomponenttimaalin kovetetoi- 
mitetaan erillisessa pakkauksessa ja 
sekoitetaan muihin maalin osiin 
vasta juuri ennen levitysta. Yleensä 
monikomponenttimaali on kaksi- 
komponenttinen, mutta se voi olla 
kolmikomponenttinenkin. 

ilmakuivuva maali 
yksikomponenttimaali 

sv enkomponentfarg 
en one-pack paint, one-can paint, one- 

component coating 
de Einkomponentfarbe f 

kemiallisestikuivuva maali, joka kovettu u 
sideaineen reagoidessa ilman kanssa 

Yksikomponenttimaaleissa ei tarvi- 
ta kovetetta. Ne jaetaan kosteusko- 
vettuviin ja hapettumalla kovettuviin 
maaleihin. 

kosteuskovettuva maali 

6 

sv fukthardande farg 
en moisture curing paint 
de feuchtigkeitshartende Farbe f 

yksikomponenttimaali, joka kovettuu si- 
deaineen reagoidessa ilman kosteuden 
kanssa 

sv lufttorkande farg 
en air drying paint 
de lufttrockende Farbe f 

maali, joka kovettuu huoneenlammössa 

polttomaali 

sv ugnslackfarg, brannlackfarg 
en stoving enamel 
enUS baking enamel 
de Einbrennlackfarbe tofentrocknen- 

der Lackfarbe f 

maali, joka vaatii kovettua kseen korke- 
an lämpötilan 

Polttomaalit kovetetaan polttouunis- 
sa 120 - 200 "C:n lämpötilassa, polt- 
toaika vaihtelee välillä yhdestä mi- 
nuutista yhteen tuntiin. 

TERMINFO 1 / 9  1 



maaliyhdistelma pinnan esikäsittely 

pohjamaalin, välimaalin ja pintamaalin 
kovettunut maalikalvo 

maalausjärjestelmä 

sv -målningssystem n 
en -painting system, -paint system 
de -Anstrichsystem n, -Anstrichauf- 

bau m 

sv -förbehandling 
en surface preparation 
de -Vorbehandlung f 

pinnalle ennen pintakäsittelyä tehtävät 
toimet 

Pinnan esikasittely sisältää pinnan 
puhdistuksen seka toimia, jotka suo- 
jaavat puhdistettua pintaa tai edista- 
vät pintakäsittelyaineen, esim. maa- 
lin, tarttuvuutta ja kestävyyttä. 

esikasitellylle pinnalle levitetty maaliyh- 
distelma 

pintakäsittelyaine 

liuote 
lakka 

ohenne 

kovete 

fysikaalisesti kemiallisesti \ poltto- ilmakuivuva 
kuivuva maali kuivuva maali maali maali 

yksi- kaksi- kolmi- 
komponentti- komponentti- komponentti- 
maali maali 

maali poh . j amaali &tamaali viilimaali 

komponentti- komponentti- komponentti- 
maali maali maali pintamaali 

viilimaali 
poh j amaali 

kosteuskovettuva hapettumalla 
maali kovettuva maali 

maaliyhdistelma 
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PALVELUSTA BO 

Diopteri, dioptri ja dioptria 
Mitä eroa on diopterilla, dioptrilla ja 
dioptrialla? Diopteri on mittauskojeen 
tai aseen tähtäyslaite. Sen sijaan diopt- 
ria on SI-järjestelmään kuuluva linssin 
taittokyvyn mittayksikkö: linssin taitto- 
kykydioptrioina on sen metreinä ilmais- 
tun polttovälin käänteisarvo eli D = 1 m l  
f, jossa f on linssin polttoväli. Aiemmin 
tätä mittayksikköä on kutsuttu myös 
dioptriksi. 

Mittauskoje ja mittayksikkö ovat kui- 
tenkin päässeet pahasti sekaantumaan 
ja monissa tietosanakirjoissakin mitta- 
yksikön nimenä on diopteri. Yhtenä 
syynä tähän lienee se, että englannissa 
sekä kojeella että yksiköllä on sama 
nimitys: diopter. Suomessa nämä kaksi 
käsitettä on kuiten'kin syytä pitää eril- 
lään. 

dioptria; mieluummin kuin: dioptri 

sv dioptri 
en diopter; myös: dioptre, dioptrie, 

dioptric, dioptry 
de Dioptrie f 
fr dioptrie f 

diopteri 

sv diopter 
en diopter; myös: direct vision view 

finder, sight vane, slot and win- 
dow sights 

de Diopter m; myös: Durchsichtssu- 
cher m, Sehspalte f, Visierinstru- 
ment n 

fr dioptre m; myös: pinnule f ,  viseur 
m a vision directe 

Harmaatuonti 
Harmaatuonnissa ns. merkkitavaroita 
tuodaan maahan valtuutetun maahan- 
tuojan ohitse. Muissa Euroopan kielissä 
ei ainakaan TSK:n käytössä olevien Iäh- 
teiden mukaan kuitenkaan tällainen 
tuonti ole sen kummemmin minkään 
väristä, vaan vastineet lähtevät ajatuk- 
sesta, että tavaroita tuodaan maahan 
jonkinlaista rinnakkaisväy,lää pitkin; 
myös Suomessa näkyy silloin tällöin 
käytettävän termiä rinnakkaistuonti. 

harmaatuonti; myös: rinnakkaistuonti 

sv parallelimport 
en parallel import 
de Parallelimport m 
fr importation f parallele 

Langinpunonta 
Erään kysyjän tekstissä kerrottiin, että 
maansiirtokoneen vaijereissa oli osassa 
ristiinpunonta, osassa langinpunonta. 
Edellinen termi oli kysyjälle kuta kuinkin 
selvä, mutta jälkimmäinen oli jäänyt 
epäselväksi. Standardien avulla vastaus 
löytyi: kun ristiinpunonnassa vaijerin 
langat on punottu toiseen suuntaan kuin 
langan säikeet (eli jos lanka on tehty 
punomalla säikeet oikeakätisesti, langat 
punotaan vaijeriksi punomalla vasenkä- 
tisesti), langinpunonnassa langat on 
punottu vaijeriksi samansuuntaisesti 
kuin säikeet langaksi. Standardit antoi- 
vat punontatavoille myös englanninkie- 
liset nimitykset: ristiinpunonta on ordi- 
nary lay, langinpunonta Langs lay. Lan- 
ginpunonnan englanninkielinen vastine 
tuntuisi viittaavan siihen, että menetel- 
män takana on siis joku herra, rouva tai 
mikseipä vaikka neiti Lang. 
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Viime vuoden loppupuolella otettiin 
Helsingissä käyttöön pysäköintikiekko eli 
kiekko, joka asetetaan auton tuulilasin 
sisäpuolelle ja joka osoittaa pysäköinti- 
paikallesaapumisajan ja siten myösajan, 
jolloin rajalliseksi ajaksi sallittu pysä- 
köinti loppuu. Ruotsissa, jossa saman- 
laista järjestelmää on eräissä kunnissa 
käytetty jo pitkään, pysäköintikiekko on 
nimeltään parkeringsskiva tai lyhyem- 
min P-skiva. Mitään syytä poiketa ruot- 
salaisesta nimityksestä ei varmaan ole 
suomenruotsissakaan. 

Suojauskemikaalit 
Toinen lain mukanaan tuoma termi on 
toissa vuonna voimaan astuneessa 
kemikaalilaissa (744189) esiintyvä suo- 
jauskemikaali. Suojauskemikaaleja on 
kahdenlaisia: puunsuojakemikaaleja ja 
limantorjuntakemikaaleja. Edellisiä käy- 
tetään puutavaran käsittelyssä suojaa- 
maan puuta haitallisten eliöiden aiheut- 
tamalta pilaantumiselta tai tuholta, jäl- 
kimmäisiä taas jäähdytys- ja kiertovesi- 
järjestelmissä ehkäisemään haitallisten 
pieneliöiden kasvun aiheuttamaa limoit- 
tumista ja tukkeutumista tai selluloosa- 
massan ja puupitoisen massan suojaa- 
miseen haitallisten eliöiden aiheuttamal- 
ta pilaantumiselta ja tuholta. Näiden kol- 
men termin ruotsin- ja englanninkieliset 
vastineet ovat: 

suojauskemikaali 

sv skyddskemikalie 
en protective chemical 

puunsuojakemikaali 

sv träskyddskemikalie 
en wood protecting chemical 

limantorjuntakemikaali 

sv slämbekämpningskemikalie 
en slime controlling chemical 
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Piirakkaa ja homejuustoa 
Yksi yleisimpiä tilastollisen esityksen 
muotoja on kaavio, jossa ympyrä on 
jaettu erikokoisiin sektoreihin. Englan- 
ninkielisille kaaviosta näyttää tulevan 
mieleen piirakka, sillä englanniksi kaa- 
vion yleisin nimitys on pie chart, ranska- 
laisilla ajatus vie sitä vastoin homejuus- 
toon, sillä ranskaksi sille on annettu 
lempinimi camembert. Englanninkieli- 
set grafiikka- ja laskentaohjelmat ovat 
ohjanneet useiden suomalaistenkin aja- 
tukset piirakkaan niin lujasti, että he 
kutsuvat kaaviota asiatekstissäkin pii- 
rakkakaavioksi tai yksinkertaisesti vain 
piirakaksi. Samoin ruotsinkielisessä 
tekstissa näkee nimityksia tårtaja paj. Ei 
ole kuitenkaan syytä hylätä kaavion hyviä 
suomenkielisiä nimityksia sektoridia- 
grammi ja ympyrakaavio, eikä ruotsin- 
kielisiä cirkeldiagram ja sektordiagram. 

sektoriciiagrammi, ympyradiagram- 
mi, ympyrakaavio; pu hekielessä myös: 
piirakkakaavio, piirakka 

sv cirkeldiagram, sektordiagram; 
puhekielessä myös: tårta, paj 

en pie chart, circular chart, pie dia- 
gram 

de Kreisdiagramm n 
fr graphique m a secteurs, graphi- 

que m de surface, diagramme m 
circulaire, camembert m 

Kansalaistaajuus? 
Soittajalle oli tullut eteen englanninkie- 
lisessä radioliikennettä käsittelevässä 
tekstissa lyhenne CB. Sanastoistamme 
löytyi tieto, että lyhenteen takana ovat 
sanat citizen's band ja kyseessa on aal- 
toalue 27 MHz:n molemmin puolin, jota 
käytetään tavallisten kansalaisten vies- 
tintään. Ranskaksi sama käsite on bande 
canal banalise tai lyhyemmin bande 
banalisee ja saksaksi Burgerband. Niin 
aaltoalueen hertsiluvut kuin sen käyttö- 
tarkoituskin vahvistivat kysyjän arvelui- 
ta siitä, että kyseessa on lyhytaalto- eli 
LA-radiopuhelinliikenne. 



Vuodenvaihteessa rakennusalan kokoel- 
mamme karttuivat kahdella sanakirjalla: 
ruotsalaisten tekemällä ruotsalais-eng- 
lantilaisella seka neuvostoliittolaisten 
tekemällä 12-kielisella sanakirjalla.Vaik- 
kei kummassakaan ole Suomea muka- 
na, näistä sanakirjoista on apua myös 
suomalaisille. Siksi esittelemmekin 
molemmat lyhyesti lukijoillemme. 

Svensk-engelsk 
byggordbok (TNC 91) 
Tekniska nomenklaturcentralen on vuo- 
sien varrella tehnyt lukuisia rakennus- 
alan sanastoja, joista varsinkin toissa 
vuonna ilmestynyt Plan- och byggter- 
mer (TNC 89) on löytänyt tiensä myös 
suomalaisten rakennusalan ammattilais- 
ten käsiin. Nyt TNC on poiminut 12 000 
rakennusalan ja sen Iahialojen termia 17 
aiemmin ilmestyneestä sanastostaan, 
kymmenkunnasta SIS-standardista sekä 
muutamasta muusta lähteestä ja koon- 
nut ne englanninkielisine vastineineen 
sana kirjaksi Svensk-engelsk byggordbok 
(TNC 91 1. 
Sanakirja on tarkoitettu ensisijaisesti 
apuneuvoksi niille, jotka kääntävät ruot- 
sinkielisia rakennusalan tekstejä englan- 
niksi, mutta siitä on suurta hyötyä myös 
kaikille suomenkielisille rakennusalan 
termien kanssa tekemisissä oleville, sil- 
lä termien Iahdemerkintöjen avulla 
pääsee kasiksiTNC:n sanastoihin ja SIS- 
standardeihin, joista löytää määritelmät 
ja joskus jopa suomenkieliset vastineet- 
kin sanakirjan termeille. Kirjan hinta 
Ruotsissa on 350 kruunua ilman liike- 
vai htoveroa. 

Dictionary of building 
terms 
Vuonna 1986 ilmestynyt 12-kielinen 
Terminologicheskij slovar' po stroi- 
tel'stvu na 12 jazykah (Dictionary of 
Building terms) sisältää 5 300 venajän- 
kielista rakennusalan termia määritel- 
mineen seka vastineet 11 kielellä: bulga- 
riaksi, tsekiksi, saksaksi, unkariksi, 
mongoliksi, puolaksi, romaniaksi, ser- 
bokroaatiksi, espanjaksi, englanniksi ja 
ranskaksi. Tämän lähes 900-sivuisen 
kirjan hinta oli Neuvostoliitossa sen 
ilmestyessä (kirjaan painetun ohjehin- 
nan mukaan) 11 ruplaa ja 90 kopeekkaa. 
Näytteeksi sanakirjasta otettakoon sanan 
zdanije ' rakennus' vastineet (venäjan-, 
bulgarian- ja mongolinkieliset vastineet 
translitteroitu SFS 4900 mukaisesti, 
kielten tunnuksina käytetty ISO 639 - 
standardin mukaisia tunnuksia, vena- 
jankielinen määritelmä jätetty pois) 
ru zdanije 
bg sgrada 
cs budova 
de Gebäude 
hu epulet, haz 
mn barilga 
pl budynek 
ro cladire 
sh zgrada 
es edificio, edificacion 
en building 
fr bitiment, immeuble. 
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sismairet Nordterm-pPiviat 
Suomessa 25.-27.4. 

Huhtikuussa Tekniikan Sanastokeskus I l m ~ i t t a ~ t u m i ~ e t  ja maksut 
järjestää yhdessä Nordterm-yhteistyö- 
järjestön kanssa terminologian Nord- Nordterm-symposiumiin ilmoittaudu- 

term-päivät Espoon Kaupunkiopistolla. taan oheisella kaavakkeella, joka pyyde- 

Päivät koostuvat Nordterm-kokouksista tään palauttamaan Tekniikan Sanasto- 

ja terminologiasymposiumista. keskukseen 12.4.1991 mennessa. 
Symposiumin osaIlistumismaksu on 

250 mk ja se kattaa jaettavan materiaalin 
Nordterm-kokoukset 25.4. lisäksi perjantain päivällisen, lauantain 

Nordtermin johtoryhmä ja eri työryh- 
mät kokoontuvat torstaina 25.4. keskus- 
telemaan pohjoismaisen terminologia- 
yhteistyön kehittämisestä. Kokoukset 
alkavat iltapäivällä ja ne ovat avoimet 
johtoryhmän ja työryhmien jäsenille. 

Kaksipäiväisen kaikille avoimen termi- 
nologiasymposiumin aiheeksi on tänä 
vuonna valittu "Behovet och nyttan av 
terminologiskt arbete på 90-talet belyst 
från olika vetenskapers synvinklar". 
Päiville kutsutut terminologian, kielitie- 
teen ja elinkeinoelämän asiantuntijat 
valottavat pääteemaa sekä tutkimuksen 
että käytännön sovellusten nä kökulmis- 
ta. Seuraavassa symposiumin ohjelma, 
johon saattaa vielä ennen huhtikuuta 
tulla joitakin muutoksia. 

lounaan ja-iltaPäivikahvit. OsaIIistumis- 
maksuja ei palauteta maaliskuun 25. 
paivan jalkeen. Lauantai-iltana sympo- 
siumin osanottajille järjestetään retki 
Hvitträskin museoon ja päivällinen ra- 
vintola Lagunassa Espoon Kuusiniemes- 
sä. Retken hinta on 350 mk. 

Symposiumin ja retken osaIIistumis- 
maksut tulee maksaa TSK:n tilille PSP 
Helsinki 1178 18-0 (tilisiirto merkittävä 
tunnuksella NORDTERM-symposiumi 
1991). 

Tekniikan Sanastokeskus on etukä- 
teen varannut huoneita Kaupunkiopis- 
tolta symposiumin osanottajia varten. 
Yhden hengen huoneen hinta on 390 
mklyö ja kahden hengen huoneen hinta 
250 mk/henkilö/yö. Huonevarauksen 
varmistaa parhaiten ilmoittautumalla 
symposiumiin 25.3.1991 mennessa. 
Varauksia koskevat peruutu kset ja 
muutokset tulee huhtikuun 12. paivan 
jälkeen osoittaa suoraan Kaupunkiopis- 
tolle. 

Toivotamme kaikki terminologiasta 
kiinnostuneet tervetulleiksi pohjoismai- 
sille Nordterm-päiville. 
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Nordterm-symposiumin 
ohjelma 

Perjantai 26.4.1991 

12.00-12.15 Nordterm-symposiumin 
avaus 

12.15-12.45 Kristjan Arnason, do- 
sentti, Islannin kielilau- 

1 takunnan puheenjohtaja 
Terminologi og islandsk 
sprogpolitik 

12.45-13.15 Tuomo Ilomäki, toimi- 
tusjohtaja, SESKO Suo- 
men  Sähköteknill inen 
Standardisoimisyhdis- 
tYS 
Internationalstandardiz- 
ation of terms and defi- 
n i t i o n ~  in electrical en- 
gineering 

13.15-13.45 Anna-Lena Bucher, 
terminologi ,  Tekniska 
nomenklaturcentralen, 
Ruotsi 
Internationell standardi- 
sering och dess inverkan 
på nationell terminologi 

13.45-1 4.15 Kahvi 

14.1 5-1 5.15 Fred Karlsson, profes- 
sori, Helsingin yliopiston 
yleisen kielitieteen laitos, 
t ietokonel ingvist i ikan 
yksikön johtaja 
Automatisk analys av 
Stora textmangder 

15.15-16.00 Pertti Nuutila,suunnit- 
telija, TELENOKIA Oy:n 
Tekninen dokumentaatio 
Compiling a lexical rule 
base fora machine trans- 
lation s ystem 

16.00-1 6.1 5 Tauko 

16.15-17.30 Lyhyitä raportteja uusis- 
ta terminologisista tutki- 
muksista ja projekteista 

19.00- Päivällinen Kaupunki- 
opistolla 

Lauantai 27.4.1991 

09.00-09.45 Jari Perkiömäki, tutki- 
musapulainen, Vaasan 
yliopisto 
Funderingar kring da- 
torstödd termsökning 

09.45-10.30 Nils Thomas Utsi, pro- 
jektijohtaja, Samisk da- 
tabank, Norja 
Samisk terminologiar- 
beid - hindringer og Ips- 
ninger 

10.30-1 1.15 Krista Varantola, eng- 
lannin kielen apulaispro- 
fessori, Tampereen yli- 
opiston kaantajankoulu- 
tuslaitos 
Ordbok - en bok dar man 
inte hittar vad man letar 
efter? 

11.15-12.30 Lounas 

12.30-13.15 Olli Nykänen, termino- 
logi, Tekniikan Sanasto- 
keskus 
Demonstration of a 
hypertermbank 

13.1 5-1 4.00 Kjell Westerberg, ter- 
minolog i ,  Tekniska 
nomenklaturcentralen, 
Ruotsi 
EG-terminologi lagrad i 
en termbank - ett hjalp- 
medel i översattningsar- 
betet och en dokumen- 
tation av faktiskt språk- 
bruk 

14.00-1 4.30 Kahvi 
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14.30-1 5.15 Peter Amundsen, Com- 
mission of the European 
Communities, Transla- 
tion Service, Luxemburg 
Terminologiske aktivite- 
ter i EC 

15.15-16.00 Heribert Picht, dosent- 
ti, Handelshfljskolen i 
Kflbenhavn, Tanska 
Loppuyhteenveto 

17.00- Vierailu Hvitträskin mu- 
seossa ja päiväll inen 
rav in to la  Lagunassa 
Espoon Kuusiniemessä 

TSK:n kevatkokoua 
Tekniikan Sanastokeskus ry:n sääntö- 
määräinen vuosikokous pidetään Nord- 
term-päivien yhteydessä Espoon Kau- 
punkiopistolla perjantaina 26.4.1997 klo 
9.00aIkaen. Kokoukseen ovat kaikki kiin- 
nostuneet tervetulleita, äänioikeus on 
jäsenyhteisöjen valtuuttamilla edusta- 
jilla. 

Kokouksessa käsitellään vuoden 
1990 toimintakertomus ja tilinpäätös, 
vuoden 1992 alustava toimintasuunni- 
telma ja talousarvio sekä vuoden 1992 
jäsenmaksut. 

Onko sinulla vielä sanastokortisto, jo- 
hon olet kerännyt ajan kuluessa vasti- 
neita eri kielillä? Oletko kyllästynyt sii- 
hen, että kortistoa on vaikea käsitellä? 
Olisitko kiinnostunut oppimaan helpon 
tavan siirtää sanastokortistosi tiedostok- 
si omalle tietokoneellesi esim. Word- 
Perfect-tekstinkäsittelyohjelmalla? 

Mikäli kiinnostuneita ilmaantuu tar- 
peeksi, Tekniikan Sanastokeskus järjes- 
tää loppukeväästä kurssin, jossa opi- 
taan tekemään WordPerfectillä tietoko- 
neavusteinen 'sanastokortisto', josta ha- 
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kee helposti, jota voi muokata ja korjata 
vaivatta ja josta yksinkertaisin keinoin 
saa useanlaisia tulosteita, esimerkiksi 
aakkostettuja hakemistoja. Kurssilla 
saatavien tietojen perusteella voi itse 
suunnitella sovelluksia useille muillekin 
tekstinkäsittely- ja kortisto-ohjelmille. 

Pyydämme kaikkia kiinnostuneita ot- 
tamaan pikapuoliin yhteyttä Tekniikan 
Sanastokeskukseen Lari Kauppiseen, 
puh. 7315 205, jotta kurssin ajankohdas- 
ta ja muista järjestelyistä voidaan sopia. 



Vuonna 1988 käynnistetty telesanasto- 
projekti päättyi aivan tämän vuoden 
alussa ja valmis sanasto tuli painosta 
helmikuun lopussa Puhelinlaitosten Lii- 
ton kustantamana. Telesanasto sisal- 
tää yli 250 määriteltyä kasitetta seka 
viitisenkymmentä kaupallista nimeä ja 
pitkälti toistasataa lyhennetta. Maari- 
telmät ja selitteet sekä lukijaa opasta- 
vat tekstit on käännetty myös ruotsiksi. 
Suomenkielisten termien vastineet on 
annettu ruotsiksi, englanniksi, saksaksi 
ja ranskaksi. Seuraavassa projektiryh- 
män sihteerinä toimineen terminologi 
Olli Nykäsen haastattelu. 

Telesanaston tekeminen kesti kak- 
si ja puoli vuotta. Alun perin oli tar- 
koitus viedä projekti läpi puolessa- 
toista vuodessa. Mikä viivästytti 
työtä näin kauan? 

Suurin syy projektin aikataulun venymi- 
seen oli se, että sanastoon päätettiin 
termi-inventaarion jälkeen ottaa mukaan 
noin kaksinkertainen maara aineistoa 
verrattuna alkuperäissuunnitelmiin. 100- 
150 käsitteen sijasta valmiissa sanastos- 
sa on nyt yli 250 kasitetta ja niiden lisäksi 
liitteet telealan kaupallisista nimistä ja 
lyhenteistä. Työmäärä oli siksi suunni- 
teltua suurempi. 

Sisällön laajentaminen näytti pro- 
jektin edetessä kuitenkin täysin tarpeel- 
liselta, muutoin sanaston käsitevalikoi- 
ma olisi jäänyt aivan liian pinnalliseksi. 
Nyt käytettävissä on koko telealan katta- 
va tärkeimpien käsitteiden esittely, 01- 
koonkin että eraat osa-alueet - mm. 
matkaviestintä - aivan selvästi,tarvitsi- 
sivat oman erillisen sanaston. 

Telesanasto laadittiin projektityönä, 
jossa vastuu oli 11-henkisella työ- 
ryhmällä. Onnistuivatko työnjako 
ja projektin organisointi odotusten 
mukaan? 

Projektin toteutustapa valittiin aikanaan 
TSK:n aiempien kokemusten perusteel- 
la ja valinta oli ilmeisesti aivan onnistu- 
nut. Työryhmän koko oli ehkä turhan 
suuri: 5-6 hengen ryhmä olisi todennä- 
köisesti ollut paljon tehokkaampi aina- 
kin kokonaistyöajassa laskettuna. Nyt 
tosin keskimääräinen läsnäolijoiden 
maara oli 7-8 henkilöä, mikä lienee te- 
hokkaan ryhmätyöskentelyn ylärajalla. 

Kaikkiaan työt jakautuivat projektis- 
sa suunnitelmien mukaan: työryhman 
asiantuntijajäsenet kantoivat vastuun 
määritelmien sisällöstä ja terminologi 
huolehti siitä, että asiat esitettiin termi- 
nologisesti oikein. Lisäksi terminologil- 
le kuului käsitesuhteiden analysointi ja 
aineiston muokkaaminen sen tulosten 
mukaiseksi. Työryhmä kokoontui yli 30 
kertaa, minkä lisaksi eraat työryhman 
jäsenet tekivät paljon töitä kokousten 
välillä: keräsivät Iähdeaineistoa ja vasti- 
neita, selvittivät yksityiskohtia sekä tar- 
kistivat erilaisia yksittäisiä asioita. Työ- 
ryhmässä oli  edustettuna Tekniikan 
Sanastokeskuksen lisaksi seuraavat 
organisaatiot: Tele, Yleisradio, Teleno- 
kia, Helsingin Puhelinyhdistys, Teknilli- 
nen korkeakoulu, Puhelinlaitosten Liit- 
to, Tiedonsiirron yhteistyöelin sekä 
Sähköinsinööriliitto. Määritelmät ja se- 
litteet sekä sanaston esi- ja välipuheet 
käänsi ruotsiksi ns. alityöryhmä, johon 
kuuluivat äidinkieleltään ruotsinkieliset 
työryhman jäsenet. 

Viime vuosina TSK:ssa on alettu 
suosia terminologikeskeisempää työs- 
kentelymallia. Siinä yhä suurempi vas- 
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tuu työstä on terminologilla: hän muo- 
toilee sanaston hyvinkin pitkälle ja hy- 
väksyttää ratkaisunsa asiantuntijoilla, 
jotka näin voivat valvoa, ettei sanasto 
sisällä asiavirheitä. Tällä menetelmällä 
voidaan säästää alan asiantuntijoiden 
työaikaa paljonkin verrattuna telesanas- 
toprojektin melko asiantuntijapainottei- 
seen työtapaan. Se tietenkin edellyttää 
terminologilta entistä syvällisempää 
perehtymistä käsiteltävään aiheeseen. 

Mikä oli työssä vaikeinta? 

Kärjistäen voisi ensin todeta, ettei hel- 
poista asioista sanastoja tarvitse tehdä- 
kään. Sanastonteko on yleisesti ottaen 
vaikeinta silloin, kun käytettävissä ole- 
vat tietolähteet, ihmisasiantuntijat mu- 
kaan lukien, eivät riitä esimerkiksi sen 
selvittämiseksi, mika on tietyn kasitteen 
sisaltö. Käsiteanalyysi ja siihen pohjau- 
tuva määritelmien teko on eräänlaista 
palapeliä, joka edellyttää, että palat ovat 
olemassa. Kun eri tiedot näyttävät - 
ainakin aluksi - keskenään ristiriitaisilta, 
niitä on sovitettava yhteen. Telesanas- 
tossakin oli joidenkin kasitteiden sisäl- 
Iön selvittäminen ja rajaaminen hyvin 
vaikeaa. 

Toinen ajoittain esiintynyt ongelma 
oli termien ja kasitteiden erottaminen 
toisistaan. Terminologiassahan käsite on 
tietty ajattelun elementti, jolla on tietty 
sisaltö, ja termi on kasitteen nimitys. 
Telesanastoakin tehtäessä oli hetkittäin 
kiusaus arvioida asioita liian paljon pel- 
kän termin perusteella. Esimerkiksi ter- 
mivastineita haettaessa tuijotetaan hel- 
posti aivan liian paljon pelkkään termita- 
son vastaavuuteen, mika voi pahimmil- 
laan johtaa täysin vääriin johtopäätök- 
siin. 

Termit "häiritsivät" myössilloin, kun 
käsitteille haettiin sisältöä. Lähtökohta- 
nahan ei saa olla terminä kaytettavan 
sanan eri merkitysten etsiminen ja tul- 
kintamahdollisuuksien niputtaminen, 
vaan selkeän erikoisalalla kaytettavan 
kasitteen kuvaaminen. Käsitettä ei siis 
pidä muodostaa termin avulla, vaan 
pikemminkin on  valittava käsitteelle 

sellainen termi, joka kuvaa sen sisällön 
riittävän hyvin. 

Aiheuttiko terminologisten mene- 
telmien käyttö työryhmälle ylimää- 
räistä päänvaivaa? 

Uskoisin, että ainakin pääosa työryh- 
mästä piti esimerkiksi terminologisen 
kasiteanalyysin käyttämistä tarpeellise- 
na ja opettavaisena. Varsinkin työn vii- 
meistelyvaiheessa tuli selvästi se vaiku- 
telma, että juuri kasiteanalyysin ansios- 
ta päästiin monessa kohtaa paljon selke- 
ämpiin määritelmiin kuin muutoin olisi 
ollut mahdollista. 

Projektin alussa työryhmälle pidet- 
ti in puolen päivän perehdytystilaisuus 
terminologian periaatteisiin. Muutamat 
ryhmän jäsenet olivattilaisuudesta pois- 
sa ja jotkut tulivat mukaan projektiin 
vasta myöhemmin. Projektin aikana 
perehdyttämisen merkitys korostui voi- 
makkaasti: ne asiantuntijat, joille termi- 
nologiset menetelmät olivat edes pin- 
nallisesti tuttuja, pystyivät muita suju- 
vammin tarkastelemaan esimerkiksi 
kaavioina esitettyjä käsitejärjestelmiä. 
Muut  joutuivat opettelemaan niissä 
käytettyjä merkintätapoja työryhmän 
kokouksissa, jolloin itse asian tutkimi- 
nen oli vaikeampaa. Projektin loppuvai- 
heessa ongelma alkoi väistyä. 

Mihin perustuvat termien käyttöä 
koskevat suositukset? 

Sanastolla pyritään mm. telealan vies- 
tinnän seIkeyttämiseen.Tätä tarkoitusta 
palvelee ensinnäkin se, että käsiteana- 
lyysin perusteella voidaan osoittaa, mitka 
termit ylipäänsä viittaavat samaan ja 
mitka eri käsitteisiin. Termisuositukset 
ovat ikään kuin toinen askel: olisi hyvä, 
että kaikki puhuisivat samoilla termeillä. 
Telesanaston termisu~situksissa pääpe- 
riaatteena on ollut termien vakiintunei- 
suus. Samalla on otettu mahdollisuuk- 
sien mukaan huomioon aiemmat suosi- 
tukset - esimerkiksi Suomen kielen 
lautakunnan päätökset, kielitoimiston 
suositukset ja standardit. 
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Suurin merkitys suosituksilla on sil- 
loin, kun käsite on uusi tai useita vaih-. 
toehtoisia termeja on tasavahvoina 
käytössä. Tällöin suositu ksella ehdote- 
taan tietyn termin ottamista ensisijai- 
seksi. Aivan uusiakin termeja Telesa- 
nastossa on, esimerkiksi osoitemaapal- 
velu (en country direct), joka on vasta 
viime vuosina käyttöön otettu vastapu- 
helun muoto. Aika nayttaa, hyväksyykö 
yleinen kielenkäyttö ehdotukset ja suo- 
situkset. 

Telesanastossa on termivastineita 
kaikkiaan neljällä kielellä: ruotsik- 
si, englanniksi, saksaksi ja ranskak- 
si. Miten vastineet kerättiin? 

Osa vastineista saatiin ikään kuin itses- 
tään' jo työn alkuvaiheissa käytetystä 
Iähdeaineistosta. Samoin määritelmien 
laadintavaiheessa eräiltä työryhmän 
jäseniltä saatiin runsaasti tietoa vasti- 
neista. Systemaattinen erikielisten vas- 
tineiden keruu tehtiin TSK:ssa vuoden 
1990 aikana parissa kolmessa vai hees- 
sa, joihin osallistui useita henkilöitä. 
Lisäksi lausuntokierrosten yhteydessä 
saatiin sekä palautetta että täydentäviä 
tietoja vastineista. 

Valmiista sanastosta nayttaa yhä 
puuttuvan vastineita muilla kielillä. 
Jäikö työ kesken, vai mistä tämä 
johtuu? 

Tietynkielisten vastineiden puuttumi- 
seen eräiden käsitteiden osalta on 
montakin syytä. Ensinnäkin muutamat 
käsitteet ovat sidoksissa suomalaisiin 
järjestelmiin tai telehallintoon, eika vas- 
tineita ole olemassa kuin ruotsiksi ja 
ehkä englanniksi. 

Toinen syy on tietenkin se, että riittä- 
vän luotettavaa tietoa vastineista ei ole 
saatu. Niukimmin oli käytettävissä sak- 
sankielistä aineistoa. Kaikki vastinetie- 
dot on pyritty tarkistamaan useasta Iäh- 
teestä, eika epävarmoja ole liitetty sa- 
nastoon, vaikka ne työn aikana ja esi- 
merkiksi lausuntovedoksissa ovatkin 
voineet olla esillä. 

Luotettavien ja täsmällisten termi- 
vastineiden löytäminen on vaikeampaa 
kuin äkkipäätä uskoisi. Terminologises- 
sa työssä on ratkaisevaa, että vastine to- 
della viittaa siihen käsitteeseen, joka 
määritelmässä on kuvattu. Vastineiden 
määrässä sen sijaan ei edes yritetä kil- 
pailla sanakirjojen kanssa. Usein vasti- 
ne-ehdokkaiksi löydetään vain likimain 
oikeita iImauksia.TällaisiakinTelesanas- 
tossa on toki mukana ja ne on merkitty 
tietyllä tavalla, jotta lukijakin huomaisi 
olla kriittinen. 

Vastineiden keruussa on oltava hyvin 
kriittinen. Läheskään kaikki vastineelta 
näyttävät sanat eivät ole oikein. On esi- 
merkiksi syytä olla varovainen ranska- 
laisten kirjoittaman englannin kanssa, 
sillä se voi olla pelkkä kömpelö käännös- 
laina alunperin ranskankielisesta ilmauk- 
sesta. Sanojen kirjoitusmuoto on myös 
aina tarkistettava. Telesanastossa paras 
esimerkki tästä oli aukikirjoitetun muo- 
don etsiminen lyhenteelle RACE, joka 
tarkoittaa Euroopan yhteisön tutkimus- 
ja kehitysohjelmaa telealalle. Eri lähteis- 
tä Iöydettiin Iöydettiin viisi eri kirjoitus- 
muotoa, jotka kyllä ilmaisivat asian, 
mutta poikkesivat toisistaan pienissä 
yksityiskohdissa. Ne olivat 
1) Research & Development of 

Advanced Communications in 
Europe 

2) Research on Advanced Com- 
munications technologies for 
Europe 

3) Research Programme in Advan- 
ced Communications for Europe 

4) Research and Development in 
Advanced Communication for 
Europe 

5) Research & Development Pro- 
gramme in Advanced Communi- 
cations Technologies for Europe. 

Viimeistelyvaihessa saatiin onneksi 
käsiin myös RACE-ohjelman alkuperäi- 
siä lomakkeita. Niissä esiintyvä teksti 
6) Research and Development in 

Advanced Commu nications Tech- 
nologies in Europe 

poikkeaa kaikista edellä esitetyistä tar- 
jokkaista. 
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Miten Telesanastoa ylläpidetään tai 
laajennetaan? 

Kirjamuotoisena julkaisuna Telesanas- 
to ei todennäköisesti muutu ainakaan 
muutamaan vuoteen. Mahdoll isesti 
uusissa painoksissa otetaan kuitenkin 
huomioon projektin jalkeen saadut tie- 
dot esimerkiksi termivastineista. Sanas- 
ton perusteellinen tarkistaminen lienee 
ajankohtaista noin viiden vuoden kulut- 
tua, mutta sen tarkemmin tarvetta ei voi 
viela ennustaa. 

Sähköisessä muodossa sanaston yl- 
läpito ja uudistaminen on joustavam- 
paa. Telesanasto on tallennettu TEPA- 
termipankkiin ja sisältynee myös seu- 
raavaan TERMDOK-CD-R0M:iin. Varsi- 
nainen aineiston päivitys tehdään joko 
TEPA-tiedostoihin tai TSK:n sisäisessä 
käytössä oleviin versioihin, joihin on tal- 
lennettu paljon myös luonteeltaan epä- 
varmaa tai epätarkkaa tietoa. 

Telesanasto on siis käytettävissä 
myös sähköisesti ainakin TEPAn 
kautta. Voiko sitä ostaa levykkeelle 
tai nauhalle tallennettuna tiedosto- 
na? 

TSK:ssa on jo pitkään suunniteltu sanas- 
tojen tai jopa laajan termipankin julkai- 
semista mikrotietokoneille sopivassa 
sähköisessä muodossa. Jarruna on tä- 
hän asti ollut sopivan ohjelmistoratkai- 
sun löytäminen, sillä sanastojen jakelua 
paljaina tekstitiedostoina ei ole katsottu 
tarkoituksenmukaiseksi. 

Viimevuonna hahmottui erääksi rat- 
kaisuksi hypertekstijärjestelmien hyväk- 
sikäyttö sanastojen esittämisessä. En- 
simmäistä hypersanaston prototyyppiä 
esiteltiinkin ensin pohjoismaisella ter- 
minologian tutkijakurssilla ja sen jälkeen 
muissakin yhteyksissä. Talven myöta 
ajatus on kypsynyt ja nyt juuri Telesa- 
nastosta näyttää tulevan lähtölaukaus 
uudelle tuotteelle, hypertekstityyppisel- 
le termipankille. Mikrotietokoneille so- 
veltuva hypertermipankki tullaan näillä 
näkymin esittelemään jo huhtikuun 10- 
pussa Nordterm-päivillä. 

Oliko Telesanastoprojekti kannat- 
tava hanke? 

Tähän voisi vastata moneltakin kannalta 
ja moni muukin kuin minä. Minulleseon 
merkinnyt kiinnostavaa työrupeamaa ja 
sen myöta olen oppinut paljon. Projek- 
tista saadut kokemukset vaikuttavat 
ilman muuta myös uusien sanastopro- 
jektien suunnitteluun TSK:ssa. Virheitä- 
kin on tehty ja niistä otetaan opiksi. 

Telesanastoprojekti ei ole o l lu t  
TSK:lle mikään rahasampo. TSK:han ei 
edes pyri projekteillaan suuriin voittoi- 
hin, vaan rahoitusta kootaan kulujen 
verran. Kulut muodostuvat lähes koko- 
naan työkustannuksista. En ole vielä 
nähnyt telesanastoprojektin lopullisia 
kululaskelmia, mutta arvelisin, että tulot 
ja menot ovat varsin tarkkaan saman- 
suuruiset. 

Projektiin osallistuneet yritykset ei- 
vät tiettävästi ole eritelleet kulujaan, . 
paitsi siltä osin kuin ne antoivat rahallis- 
ta tukeaan työtä varten. Sekä projektin 
rahoituksen onnistuminen että työryh- 
män ja muiden avustajien työnä saatu 
panos osoittavat, että Telesanaston laa- 
timista on pidetty tärkeänä. Samaa 
osoittavat tiedot sanaston kysynnästä: 
koko 3000 kappaleen ensimmäinen pai- 
nos myytiin loppuun jo ennen varsinai- 
sen markkinoinnin alkua, ja toisen pai- 
noksen painaminen jouduttiin aloitta- 
maan heti ensimmäisen valmistuttua. 
Se on kannustava osoitus siitä, että työ 
on tehty tarpeeseen. 

Miten Telesanaston voi hankkia ja 
paljonko se maksaa? 

Telesanaston myynnistä vastaa Puhe- 
linlaitosten Liitto r.y., Sinebrychoffinka- 
tu 11,00120HELSINKI, puh. (90)602 200, 
telekopionumero (90) 605 531. Se toi- 
mittaa sanastoa myös kirjakauppojen 
myytäväksi. Sanasto maksaavain 36 mk 
ja paljousalennuksiakin kuulemma 
myönnetään. 
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-9 Etiityö, iie ety6 vai khityo. 

Termi etatyö on jo melko vakiintunut 
suomalaisessa kielenkäytössä merkitse- 
mään työskentelyä perinteisen toimis- 
ton ulkopuolella joko kotona tai Iahella 
kotia. Sen pahin kilpailija on tähän asti 
ollut teletyö, joka on kuitenkin merkityk- 
seltään epäselvempi, sillä se vie ajatuk- 
set herkästi esimerkiksi teleteknisten 
tuotteiden asentajien ja korjaajien sekä 
muiden ns. teletyöntekijöiden tekemiin 
töihin. Melko lailla samoin perustein on 
ruotsin kielessäkin suositeltu molemmin 
puolin Pohjanlahtea käytettäväksi termia 
distansarbete sen kanssa kilpailevien 
termien telearbete ja telejobb sijasta. 

Käyttöön on tullut kuitenkin myös 
termi Iahityö, joka äkkilukemalta vaikut- 
taa etatyön vastakohdalta. Tätä termia 
on julkisuudessa kannattanut muun 
muassa Posti- ja telelaitoksen pääjohtaja 
Pekka Vennamo. Aivan vastaavanlainen 
termi on syntynyt myös ruotsinkielisten 
keskuudessa; kuuleman mukaan varsin- 
kin Pietarsaaren seudulla kaytetaan ni- 
mitystä narjobb. Selvästikin asiaa on 
ajateltu eri näkökulmista: etatyön kan- 
nattajien näkökulma on ollut se, että 
työtä tehdaan etäällä työnantajan varsi- 
naisesta toimipaikasta, kun taas Iahi- 
työn kannattajat ovat halunneet koros- 
taa, että työtä tehdaan Iahella työnteki- 
jän kotia. Tarkoite on kuitenkin aivan 
sama. 

Vaikka kaikilla kolmella suomenkie- 
lisellä termillä, samoin kuin ruotsinkieli- 
sillä vastineillakin, on omat hyvät puo- 
lensa ja myös omat kannattajansa, eta- 
työtuntuu kuitenkin siinä määrin vakiin- 
tuneelta, ettei sitä pitäisi ainakaan kovin 
kevein perustein syrjäyttää. Lisäksi kie- 
leen on vakiintunut jo aiemmin eta-al- 
kuisia kotona tai Iahella kotia tapahtu- 
vaa toimintaa merkitseviä yhdyssanoja 
kuten etaopetus ja etaopiskelu, jotka 
antavat taustatukea myös etatyölle. 

etatyö; mieluummin kuin: teletyö, Iähi- 
työ 

sv distansarbete n;mieluummin kuin: 
närjobb n, telearbete n, telejobb n 

da distancearbejde n 
no fjernarbeid n 
is fjarvinnsla f 
en telecommuting; mieluummin 

kuin: telework, remote work 

työ, jota tehdaan enimmäkseen kotona 
tai kodin Iahella sijaitsevassa paikassa, 
joka ei ole työnantajan varsinainen toi- 
mipaikka 

Etätyössä kaytetaan tavallista enem- 
män hyväksi teleteknisiä apuvälinei- 
tä, esimerkiksi puhelinta, telekopi- 
ointia ja modeemiyhteyksiä. 
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Miniordlista 0m boken presenteras också en rysk ord bok 

målningsfarger från samma bransch. Ordboken utkom 
1986 under namnet Terminologicheskij 

Detta nummers miniordlista behandlar slovar' po stroitel'stvu na 12 jazykah 
målningsfarger. I miniordlistan på sidan (Dictionary of Building terms) och den 
3 ingårett begreppssystem samttermer innehåller 5 300 ryska byggtermer rned 
på finska, svenska, engelska och tyska. definitioner på ryska samt motsvarighe- 

ter på 11 språk. (s. 9) 

Plock ur termtjansten Nordterm i Finland 
Denna gång redogör vi för skillnaden 
mellan finskans 'diopteri' (diopter) och 
'dioptria' fdioptri), ger motsvarigheter 
för finskans harmaatuonti (parallelim- 
port) och klargör innehållet hos begrep- 
pet 'langinpunonta'. Vi behandlar också 
några nya termersom lagstiftningen fört 
rned sig, b1.a. pysaköintikiekko (parke- 
ringsskiva) och suojauskemikaali 
fskyddskemikalie) samt diskuterar olika 
benamningar på en figur dar en cirkel 
har indelats i olika stora sektorer (cirkel- 
diagramm, sektordiagramm, tårta, paj). 
Till sist behandlar v i  den engelska för- 
kortningen CB. (s. 7)  

Bo knytt 
Tekniska nomenklaturcentralen har gett 
ut en Svensk-engelsk byggordbok, som 
innehåller sammanlagt 12 000 termer 
rned engelska motsvarigheter inom 
byggande, anlaggning, installation, 
kommunalteknikoch samhallsplanering. 
Från varje term finns hanvisning til l 
respektive ursprungsdokument (b1.a. 
tidigare utgivna TNC-ordlistor) dar det 
finns definition eller narmare förklaring. 
I samband rned den svenska byggord- 

TSKoch samarbetsorganisationen Nord- 
term arrangerar Nordterm-dagar i april. 
Dagarna består av Nordterms möten 
och ett terminologisymposium. I sam- 
band rned dagarna hålls också Centra- 
/en för Teknisk Terminologi r.f:s årsmö- 
te. Detta nummer innehåller ett prelimi- 
nart program (s. 10) och en anmalnings- 
blankett (s. 19). 

Teleordlistan fardig 
Teleordlisteprojektet som påbörjades år 
1988 avslutades i början av detta år och 
den fardiga teleordlistan kom från tryc- 
keriet i slutet av februari. På sidan 13 
finns en intervju rned projektgruppens 
sekreterareterminolog OlliNykanensom 
berattar om projektets förlopp. 

Distansarbete, telearbete 
eller narjobb? ' .  

På sidan 17 diskuteras den riktiga finsk- 
och svenskspråkiga benamningen för 
sådant arbete dar arbetstagaren arbetar 
hemma eller nara sitt hem men samti- 
digt står i förbindelse rned arbetsgiva- 
ren. 
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NORDTERM-SYMPOSIUM1 
26.-27.4.1991 
Kaupunkiopisto 
Tyrskyvuori 4,02320 Espoo 
puh. 802 91 

ILMOITTAUTUMISLOMAKE 

Ilmoittaudun Kaupunkiopistolla 26.-27.4.1991 jarjestettavaan 
Nordterm-symposiumiin 

Nimi: 

Työnantaja: 

Puhelin: Telekopio: 

Osallistumismaksu 250 mk 

Osallistun lauantaina 27.4. jarjestettavaan retkeen 
Hinta: 350 mk 

Varaan Kaupunkiopistolta 

yhden hengen huoneen 390 mklyö 

kahden hengen huoneen 250 mk/hlö/yö 

Saapumispaiva Lähtöpäivä 

majoitun muualle 

Symposiumin ja retken osallistumismaksut maksetaan TSK:n tilille PSP Helsinki 
1178 18-0 (tilisiirtoon merkintä NORDTERM-symposiumi 1991) 

Olen / en ole vielä maksanut osaIIistumismaksuja yllämainitulle tilille 

Ilmoittautumislomake palautetaan 12.4.1991 mennessä osoitteella: 
Tekniikan Sanastokeskus 
Sörnäisten rantatie 25 
00500 Helsinki 
(puh. 731 5205) 
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TSKn ensisijaisena tehtävänä on saada ai- 
kaan Suomen- ja ruotsinkielisiä tekniikan 
alojen sanastoja. 

TSK on perustettu 1974, ja sen jäseninä on 
teollisuus- ja liikelaitoksia, käännöstoimis- 
toja ja aatteellisia yhdistyksiä. 

TSK toimii yhteistyössä Kotimaisten kiel- 
ten tutkimuskeskuksen kanssa. 

TSKn sanastotyön paamuotoja ovat osal- 
listuminen sanastoryhmien työskentelyyn, 
sanastoluettelot, termipankki ja termipal- 
velu. 

TSK julkaisee erikoisalojen sanastoja ja 
sanaluetteloita. Nämä tallennetaan myö: 
suorakayttöiseen termipankkiin TEPAan. 

TSKn kirjastossa on tekniikan ja lähialojen 
sanastoja, käsikirjoituksia, yritysten ja lai- 
tosten sanastoja sekä koti- ja ulkomaisia 
sanastostandardeja. 

TOIMISTO JA KIRJASTO: 
Sörnäisten rantatie 25 (6 krs.) 
00500 Helsinki 
puh. (90) 731 5205, (90) 731 5206 
Avoinna klo 8.00-16.15 
(kesäisin 8.00-15.1 5) 
Termipalvelu klo 9.00-1 1 .OO 
puh. (90) 738 831 
Jäsenten termipalvelu ja maksullinen 
termipalvelu klo 10.00-14.00 
puh. (90) 735 568 
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