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Paperin kieaaB~yssanasto 

VIRPI KALLIOKUUSI 

Kierrätyksesta puhutaan ja kirjoi- 
tetaan tätä nykyä hyvin paljon. 
Tämä on näkynyt myös termipalve- 
lussamme kysymyksinä eri kierra- 
tystermien vieraskielisista vasti- 
neista. Niinpä uskomme, että mo- 
net lukijamme hyötyvät tämänker- 
taisesta minisanastostamme, joka 
käsittelee paperinkierrätystä. 

Paperinkerays Oy:n vuoden 1992 lopus- 
sa kokoama kierrätysalan sanastotyö- 
ryhmä sai työnsä päätökseen joulukuus- 
sa 1993. Työn tuloksena syntyi 87 pape- 
rinkierrätysalan kasitetta määrittelevä 
sanasto. Vieraskieliset vastineet termeil- 
le on annettu ruotsiksi, englanniksi ja 
saksaksi. Sanastoprojektin suppeuden 
vuoksi työryhma keskittyi selvittämään 
joitakin tärkeimpiä ja eniten epäselvyyk- 
siä aiheuttavia käsitteitä seuraavilta osa- 
alueilta: 

1. yleiset kierratykseen liittyvät ka- 
sitteet 

2. paperinkeräys ja kerayspaperin 
kuljetus 

3. uusiomassan valmistus. 
Sanastoa voi tilata Paperinkeräys Oy:stä 
Irma Löfströmilta, Fabianinkatu 9,00130 
Helsinki, puh. (90) 177 015, telekopio 
(90) 177 019. 

Tämänkertaiseen Terminfon minisa- 
nastoon olemme valinneet sanastosta 
yhteensä 25 kasitetta. Niiden selkiyttä- 
minen helpottaa viestintää niin kierrä- 
tyksen ammattilaisten kuin harrastaja- 
kierrattajienkin keskuudessa. 

Erilaisista kierratyskäsitteista olem- 
me kirjoittaneet jo aiemmin lehtemme 

numerossa 411989, jossa esittelimme 
kierratyksen suhdetta jatteeseen, jat- 
teenkasittelyyn, kerayspaperiin ja uusio- 
tuotteiden valmistukseen. Kierratyksen 
perusajatus ei tuosta ajankohdasta ole 
muuttunut, korkeintaan tarkentunut si- 
sältämään toistokaytön ja uusiokaytön 
lisäksi myös osan energiakäytösta (vrt. 
tähteen energiakayttö kasitejärjestelmä- 
kaaviossa 1). 

Jäte ja tahde 
Suurimman asiasisältöä koskevan tar- 
kennuksen sanastotyöryhmä halusi saa- 
da 'jätteen' käsitteeseen. Erilaisilla jate- 
termeillä on jo pitkaan ollut negatiivi- 
nen sävy kierrätysalan kielenkäytössä, 
mistä yhtenä esimerkkinä on se, että 
jatepaperi on yleisessä kielen käytössä 
korva utu nut kerayspaperilla (min isanas- 
tosta huomaamme, että kyse on itse 
asiassa eri käsitteistä). Samoin on kier- 
rätysalalla jo pitkaan puhuttu mieluum- 
m i n h yötyjatteesta kuin jatteesta. 

Ratkaisua jateongelmaansa työryh- 
mä lähti etsimään Suomen kielen sa- 
nasta tahde, joka Perussanakirjan mu- 
kaan tarkoittaa 'käytetystä aineserästä 
jäljelle jäänyttä (pientä) osaa' ja 'raaka- 
aineen muokkauksessa tms. syntynyttä 
vähäarvoista (hylky)tuotetta, jatetta, 
jäännöstä'. Pohdiskelujen lopputulokse- 
na työryhma päätti sanastossaan eh- 
dottaa jatetta käytettäväksi vain sellai- 
sesta yli jääneestä materiaalista, jolla ei 
ole enää käyttöarvoa ja joka sen vuoksi 
on hylätty, kun taas tahde tarkoittaa sel- 
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laista yli jäänyttä materiaalia, jolla on 
vielä käyttöarvoa ja joka sen vuoksi on 
otettu talteen. Tällainen tulkinta mah- 
dollistaa muun muassa sen, että yhdes- 
tä tuotantoprosessista jätteeksi jäänyt 
materiaali voidaan jossain toisessa pro- 
sessissa hyödyntää, jolloin se muuttuu 
tähteeksi. Samoin kuluttajien käytössä 
yli jäänyt materiaali voi olla joillekin ja- 
tetta, toisille tahdetta. Selvää kuitenkin 
on, että se yli jäänyt materiaali, joka 
käyttöarvonsa vuoksi otetaan talteen ja 
joka menee kierrätykseen, on aina tah- 
detta. 

Työryhmän ehdotus 'jatteen' ja 'tah- 
teen' sisallöiksi ei sellaisenaan sovi 
muihin kieliin. Seka jätteen että tahteen 
käsitepiirteitä sisältyy ruotsin, englan- 
nin ja saksan kasitteisiin avfall, waste, 
ja Abfall. Toisaalta näiden kielten kasit- 
teet rest, residue ja Rucksand eivät ai- 
van vastaa tahteesta sanastossa annet- 
tua määritelmää. 

1 
kierratys, kierrättäminen 
sv återvinning 
en recycling, recovery, 

resource recovery 
de Recycling n, Ruckgewinnung f 

tahteen hyödyntäminen 
Kierratyksella pyritään ymparis- 
tön, energian ja kustannusten 
säästämiseen. 

2 
toistokäyttö, uudelleenkäyttö 
sv återanvandning; myös: återbruk 
en reuse, recycling > 
de Wiederverwendung f ,  

Weiterverwendung f 

kierratys palauttamalla tähde uudelleen 
käyttöön joko sellaisenaan, korjaamalla 
se tai muuttamalla sen käyttötarkoitus- 
ta; vrt. uusioka yttö 

kierratys energiakäyttö 
tahteen hytMyntarninen materiaalin kayltö 

energialghteena 

tähteen energiakayttö 

toistokäyttö uusiokäyttö 
kienaiys palauttamalla Whde kienafys palauttamalla tahde 
uudelleen kayltöön joko tuotannon raaka-aineeksi 
sellaisenaan, korjaamalla se tai 
muuttamalla sen ktlyltötarkoitusta 
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3 
uusiokayttö 
sv materialåtervinning; mieluummin 

kuin: återutvinning 
en materia1 recovery, 

materials salvage, recycling > 
de Materialruckgewinnung f, Wieder- 

verwertung f, Weiterverwertung f 

kierrätys palauttamalla tahdetuotannon 
raaka-aineeksi; vrt. toistokayttö 

Uusiokayttöa on esimerkiksi ke- 
räyspaperin kayttö paperi nvalmis- 
tuksen raaka-aineena. 

4 
energiakayttö; mieluummin kuin: 
energia hyötykäyttö 
sv - energiutvinning, - anvandning 

för energiproduktion 
en - energy recovery 
de - Energieruckgewinnung f 

materiaalin kayttö energialahteenä 
Kierratykseen kuuluvaa energia- 
käyttöä eli tähteen energiakayt- 
töa on esimerkiksi kerayspaperin 
poltto Iampöenergian tuottami- 
seksi. 

Jäte 
5 
jäte 
sv avfall n > 
en waste > 
de Abfall m >  

tuotantoprosessissa tai kaytössa yli jaa- 
nyt tai syntynyt materiaali, joka on ar- 
vottomana hylätty 

Yhdestä prosessista jätteeksi jaa- 
nyt materiaali voidaan joissakin 
tapauksissa ottaa talteen, muoka- 
ta ja hyödyntää jossakin toisessa 
prosessissa; vrt. tahde. 

6 
jatepaperi 
sv avfallspapper n 
en waste paper >, wastepaper > 
de Abfallpapier n 

jatteeksijaanyt paperi, kartonki tai pah- 
vi 

Jatepaperia ei hyödynneta uudel- 
leen (esimerkiksi käytetty WC-, ta- 
lous- ja tapettipaperi). 

7 
kulutusjate 
sv konsumtionsavfall n >, 

hushållsavfall n c 
en consumer waste > 
enUS post-consumer waste > 
de Verbraucherabfall m > 

kulutushyödykkeiden kaytössa syntynyt 
ja te 

8 
tuotantojate 
sv tillverkningsavfall n >, 

industriavfall n < 
en manufacturing waste >, 

production waste >, 
industrial waste c 

enUS pre-consumer waste > 
de Produktionsabfall m >, 

produktionsspezifischer 
Abfall m > 

tuotantoprosessissa syntynyt jäte 
Tuotantojatetta ovat esimerkiksi 
siistausjate ja vaahdotusjate. 
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9 
tahde; mieluummin kuin: hyötyjate 
sv rest, avfall n > 
en residue, waste > 
de Ruckstand m, Abfall m >, 

Wertstoff m 

tuotantoprosessissa tai käytössä y l i  jaa- 
nyt tai syntynyt materiaali, joka o n  käyt- 
töarvonsa vuoksi otettu talteen 

tuotanto- tai kayttclprosessissa yii 
jaanyt materiaali 

Termit jäte ja tahde suositetaan 
otettaviksi käyttöön tarkoin rajat- 
tujen käsitteiden nimityksina: jäte 
o n  sellaista y l i  jäänyttä materiaa- 
lia, joka on kyseisellä hetkellä ar- 
votonta ja sen vuoksi hylattya; täh- 
de taas on y l i  jäänyttä materiaa- 
lia, jolla on käyttöarvoa ja joka 
sen vuoksi on otettu talteen hyö- 
dyntämistä varten. 
Kierratysalalla käytetään tähteen 
sijasta kuitenkin yleisesti termiä 
hyötyjate, jota ei suositella termis- 
sa esiintyvän sanan jäte vuoksi. 

jate 
tuotantoprosessissa tai kaytössä 
yii jaanyt tai syntynyt materiaali, 
joka on arvonomana hyialty 

tahde 
tuotantoprosessissa tai käytössä 
yli jaanyt tai syntynyt materiaali, 
joka on kayltöarvonsa vuoksi 
otettu talteen 

jatepaperi 
jaffeeksijaanyt paperi, kartonki 
tai pahvi 

kerayspaperi 
fahteeksi luokiteltu paperi, 
kartonki tai pahvi 

kulutusjate tuotantojate 
kulutushyödykkeiden kayiössä tuotantoprosessissa 
syntynyt jate syntynyt jate 

kulutustahde hylky 
kulutushyödykkeiden kayiössä tuotantoprosessissa 
syntynyt tahde syntynyt tahde 
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10 
kulutustahde 
sv konsumtionsavfall n >; 

myös: hushållsavfall n < 
en consumer waste > 
enUS postconsumer waste > 
de Verbraucherabfall m > 

kulutushyödykkeiden käytössä syntynyt 
tahde 

11 
hylky 
sv utskott n <, tiIIverkningsavfaII n >, 

industriavfall n < 
en broke <, manufacturing waste >, 

production waste >, 
enUS preconsumer waste > 
de FertigungsausschuB m <, 

Produktionsabfall m >, 
produktionsspezifischer 
Abfall m > 

tuotantoprosessissa syntynyt tahde 
Hylkyä syntyy seka paperinvalmis- 
tuksessa ja -jalostuksessa (tehdas- 
hylky) että kirjapainossa (kirjapai- 
nohylky). 
Syntyneitä hylkyja ovat esimer- 
kiksi rullahylky, lusaushylkyja leik- 
kuutahde. 

12 
kerayspaperi; mieluummin kuin: kier- 
ratyspaperi 
sv returpapper n 
en reclaimed paper, salvage paper, 

waste paper >, wastepaper > 
enUS paper stock 
de Altpapier n 

tähteeksi luokiteltu paperi, kartonki tai 
pahvi 

Kerayspaperia jaotellaan erilaisiin 
alaryhmiin muun muassa seuraa- 
vien kriteerien mukaan: 1) kerays- 
paikan mukaan (esim. kotikerays- 
paperi, konttorikerayspaperi), 2) 
kuitukoostumuksen mukaan (puu- 
pitoinen kerayspaperi, puuvapaa 
kerayspaperi), 3) alkuperäisen pa- 
perilajin mukaan (esim. kerays- 
pahvi, sekalainen kerayspaperi), 
4) jalostus- ja kasittelyasteen mu- 
kaan (esim. värillinen, valkoinen 
ja ruskea kerayspaperi, painettu 
ja painamaton kerayspaperi, paal- 
lystetty ja paallystamatön kerays- 
paperi jne.) ja 5) jatkojalostusmah- 
dollisuuksien mukaan (esim. sel- 
laisenaan käytettävä ja siistattava 
kerayspaperi, lajiteltu ja lajittele- 
maton kerayspaperi). Kerayspape- 
rin kauppalajit muodostetaan yh- 
distelmina eri alaryhmista. 

/ Merkkien selitykset: l 
< vastine viittaa suppeampaan käsitteeseen 
> vastine viittaa laajempaan käsitteeseen 
- muuntyyppinen lakivastine 
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13 
uusioraaka-aine; mieluummin kuin: 
kierrätetty raaka-aine, kierratysraaka- 
aine 
sv returråvara 
en secondary raw material 
de Sekundarrohstoff m, 

Rucklaufrohstoff m 

14 
uusiomateriaali; mieluummin kuin: 
kierrätysmateriaali 
sv återvunnet material n 
en recovered material 
de ruckgewonnenes Materia1 n 

uusioraaka-aineesta valmistettu mate- 
riaali 

Uusiomateriaalia on esimerkiksi 
uusiomassa. 

tahde, joka on otettu käyttöön raaka- 
aineena 

Uusioraaka-ainetta on esimerkik- 
si kera yspaperi. 

uusioraakaaine 
tahde. joka on otettu kayiiWn 
raakaaineena 

uusiomateriaali 
uusioraaka-aineesta valmistettu 
materiaali 

keräyspaperi 
tahteekwjaanyt paperi, kartonki 
tai pahvi 

kierrätystuote 
toistokayttdfuote tai uusiohiote 

uusiomassa 
paperimassa tai sen jae, joka 
sisalaa vain uusiokuituja 

toistokayttötuote 
alkupeWisest8 kaytOstaan 
poistettu tuote, joka otetaan 
uudelleen kByiiWn joko 
sellaisenaan, ko jaamalla se tai 
muuttamalla sen kayttötarkoltusta 

uusiotuote 
uusiomateriaaIsta valmistettu 
tuote 

uusiopaperi 
paperi, kartonki tai pahvi, jonka 
valmistuksessa on kaytetty 
merkittava maaW uusiomassaa 
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15 
uusiotuote 
sv återvinningsprodukt 
en recycled product 
de ruckgewonnenes Produkt n 

uusiomateriaalista valmistettu tuote; vrt. 
uusiokä yttö 

Esimerkiksi uusiopaperion uusio- 
tuote. Uusiomateriaalin osuus uu- 
siotuotteissa voi vaihdella. 

Paperimassa 
16 
paperimassa 
sv pappersmassa 
en papermaking pulp, paper pulp 
de Papierfaserstoff m 

17 
ensiökuitu; mieluummin kuin: ensikui- 
tu, primäärikuitu, neitseellinen kuitu, 
tuorekuitu 
sv nyfiber, jungfrulig fiber 
en virgin fibre, primary fibre 
enUS virgin fiber, primary fiber 
de Primärfaser f, Frischfaser f 

kuitu, josta ei ole aikaisemmin valmis- 
tettu paperia, kartonkia tai pahvia; vrt. 
uusiokuitu 

Paperinvalmistuksessa myös pro- 
sessin sisäisestä hylystä peräisin 
olevaa kuitua pidetään ensiökui- 
tuna. 

paperin, kartongin tai pahvin valmis- 
tukseen tarkoitettu kuituaines 

paperimassa 
paperin, kartongin tai pahvin 
valmistukseen tarkoitettu 
kuiiuaines 

kuitu 

ensiömassa 

ensiökuitu uusiokuitu joka sisäitaa vain ensib- 
kuituja kuiiu, josta ei ole aikai- ker8yspaperista 

sisältaa vain uusiokuituja 

semmin valmistettu pa- peräisin oleva kuiiu 
peria. pahvia tai kartonlda 

ensiöpaperi 
paperi, kartonki tai pahvi, jonka 
valmistuksessa on kaytetty vain 
ensismassaa 

uusiopaperi 
paperi, kartonki tai pahvi, jonka 
valmistuksessa on kagetiy 
merkiiava maarä uusiomasaa 
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18 
uusiokuitu; mieluummin kuin: uusio- 
massakuitu, kierratyskuitu, kiertokuitu, 
kerayskuitu 
sv returfiber, återvunnen fiber 
en recycled fibre, secondary fibre 
enUS recycled fiber, secondary fiber 
de Sekundarfaser f, Recyclingfaser f ,  

Altfaser f 

kerayspaperista peräisin oleva kuitu; vrt. 
ensiökuitu 

19 
ensiömassa; mieluummin kuin: ensi- 
massa, primaarimassa, neitseellinen 
paperimassa, tuoremassa 
sv nyfibermassa 
en virgin pulp, virgin fibre pulp, 

primary fibre pulp 
enUS virgin fiber pulp, 

primary fiber pulp 
de Primarfaserstoff m, 

Frischfaserstoff m 

paperimassa tai sen jae, joka sisaltaa 
vain ensiökuituja 

20 
uusiomassa; mieluummin kuin: kier- 
ratyskuitumassa, kierratysmassa, kier- 
tokuitumassa, kerayskuitumassa 
sv returfibermassa 
en recycled fibre pulp, recycled pulp 
enUS recycled fiber pulp 
de Altfaserstoff m, Altpapierstoff m, 

Sekundarfaserstoff m 

paperimassa tai sen jae, joka sisaltaa 
vain uusiokuituja 

Uusiomassa on tavallisesti sekoi- 
tus erityyppisistä kuituaineksista 
seka paperinvalmistuksen ja jalki- 
käsittelyn mukana tulevista mate- 
riaaleista. 
Uusiomassa voidaan siistata (siis- 
tattu massa) tai se voidaan kayt- 
taa siistaamattomana (siistaama- 
ton massa). 

2 1 
ensiöpaperi; mieluummin kuin: ensi- 
paperi, ensiökuitupohjainen paperi, neit- 
seellinen paperi 
sv nyfiberpapper n 
en virgin fibre paper, 

primary fibre paper 
enUS virgin fiber paper, 

primary fiber paper 
de Primarfaserpapier n, 

Frischfaserpapier n 

paperi, kartonki tai pahvi, jonka valmis- 
tuksessa on käytetty vain ensiömassaa 
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22 
uusiopaperi; mieluummin kuin: uusio- 
massapitoinen paperi, kiertokuitupoh- 
jainen paperi, kiertokuitupitoinen pape- 
ri, kiertokuitupaperi, keräyskuitupohjai- 
nen paperi, siistausmassapohjainen pa- 
peri 
sv returfiberpapper n, returfiber- 

baserat papper n; mieluummin 
kuin: återvinningspapper n 

en paper based on recycled fibres, 
recycled fibre paper, 
recycled paper 

enUS paper based on recycled fibers, 
recycled fiber paper 

de Papier n aus Altfaserstoff, 
Recyclingpapier n 

paperi, kartonki tai pahvi, jonka valmis- 
tuksessa on käytetty merkittävä määrä 
uusiomassaa 

Uusiopaperin uusiokuitupitoisuus 
voi vaihdella. 100-prosenttinen 
uusiopaperi on valmistettu mas- 
sasta, joka sisaltaa vain uusiokui- 
tuja. Eri maissa uusiopaperissa 
käytetyn uusiomateriaalin määrää 
voidaan säädellä myös asetuksin 
ja laein. 
Ruotsin kielessa termiä returfiber- 
papper tulisi käyttää vain 100-pro- 
senttisesta uusiopaperista ja ter- 
miä returfiberbaserat papper pa- 
perista, joka sisaltaa alle 100 % 
uusiokuituja. 

23 
uusiomassalaitos, uusiomassateh- 
das 
sv returpappersbruk n 
en secondary fibre mill, 

recycling plant 
enUS secondary fiber mill 
d e 

24 
siistauslaitos, siistaamo; mieluum- 
min kuin: musteenpoistolaitos 
sv avsvärtningsanläggning, 

avfärgningsanläggning 
en deinking plant, DIP, deinking mill 
de Deinking-Anlage f 

uusiomassalaitos, joka sisaltaa siistaus- 
vaiheen; vrt. siistaus 

Termiä siistauslaitos kaytetaan 
Suomen kielessa usein uusiomas- 
salaitoksen synonyymina. 

25 
siistaus; mieluummin kuin: musteen- 
poisto, de-inking 
sv avfärgning, avsvärtning 
en deinking 
de Entschwärzung f, 

Druckfarbenentfernung f, 
Entfärbung f ,  Deinken n, 
Deinking n 

painovärin poistaminen kerayspaperis- 
ta uusiomassaa valmistettaessa 

Siistauksella pyritään mahdolli- 
simman valkoisen ja puhtaan uu- 
siomassan tuottamiseen. 
Painovärin irrottamiseksi ja erot- 
tamiseksi tarvitaan sekä mekaa- 
nisia että kemiallisia keinoja. En- 
nen poistamista painoväri on ir- 
rotettava kuiduista. Irrotettu pai- 
noväri poistetaan vaahdottamalla 
(vaahdotussiistaus) tai pesemällä 
(pesusiistaus). Usein kaytetaan 
myös näiden kahden menetelmän 
yhdistelmää (yhdistelmäsiistaus). 

massantuotantoIaitos, jonka raaka- 
aineena kaytetaan kerayspaperia 
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Kehottaa aa warofiB8acra 

LARI KAUPPINEN 

Yksi suomen kielen oikeinkirjoituk- 
sen hankalimmista asioista on eron- 
teko -ottaa- ja -öttaa-loppuisten 
sekä -0ittaa- ja -öiftaa-loppuisten 
verbien välillä. Kertaamme säännöt, 
käymme läpi muutamia erityisen 
hankalia rajatapauksia sekä annam- 
me aakkosellisena luettelona jou- 
k ~ n  tähän ongelmalliseen verbiryh- 
maan kuuluvia veabejä. 

Miksi tasoitteessa on o:n perässä i-kir- 
jain, mutta silotteessaei ole? Miksi asun- 
to on aravalainoitteinen, vaikka asunto- 
alue on aravapainotteinen? Ja miksi 
pankit, jotka ovat ensin rahoittaneet 
asuntojemme rakentamista ja sitten 
lainoittaneet asuntomme oston, yhta 
äkkiä korottavat lainojen korkoja vain 
ilmoittamalla siita tiedotteessaan? Tai 
miksi kysymys siita, pitäisikö paikallis- 
puheluiden olla aikaveloitteisia vai 
kertaveloitteisia on niin moniulotteinen? 
Ja miksi veloittaja veloittaa, mutta ve- 
rottaja verottaa? Ja miksi pilkoilla pol- 
kua merkitsevät miehet pilkoittavat, kun 
polulle puiden välistä näkyvät mökit 
pilkottavat ilman i:tä? 

Taustaa 
Vaikeudet i:llisten ja i:ttömien verbien 
kanssa eivät ole uusia. Laajoilla aloilla 
suomen murteita painottomat i-loppui- 
set diftongit ovat jo aikaa sitten menet- 
täneet i:nsä, ja niissäkin murteissa, 
joissa i ei ole kadonnut jäljettömiin, 
i:llisyyden ja i:ttömyyden rajat kulkevat 
usein toisin kuin yleiskielessä. Niinpä jo 
vuonna 1901 Artturi Kannisto ehdotti 
Virittäjä-lehdessä ilmestyneessä artikke- 

lissaan Eräs oikeinkirjoituskysymys, että 
kielenkäyttäjien päänvaivan helpottami- 
seksi kirjoitettaisiin kaikki tämän ryh- 
män verbit i:ttömina. Kielenkäyttäjät ei- 
vät kuitenkaan hennoneet luopua kau- 
niina pitamistään i:llisista verbeistä, ja 
siksi me saamme vieläkin vaivata pää- 
tämme monimutkaisilta tuntuvilla oi- 
keinkirjoitussaannöiIIa. 

I:ttömat verbit 
Verbi ja sen johdokset kirjoitetaan il- 

' 

man i:tä (siis -ottaa tai -öttää), jos 
1) kantasana on 2-tavuinen o- tai ö- 
loppuinen sana 

ehdottaa (ehto) 
erottaa (ero, erota) 
mellottaa (melto, meltorauta) 
saännöttää (sääntö) 

2) kantasanaksi voi katsoa yhta 
hyvin a- tai ä-loppuisen kuin o- tai 
ö-loppuisen sanan 

hajottaa (hajota tai hajallaan) 
irrottaa (irrota tai irrallaan) 
saunottaa (saunoa tai sauna) 
tiedottaa (tieto tai tietää) 

3) ei pystytä löytämään selvää kan- 
tasanaa 

kehottaa, kurkottaa, kurottaa, 
rehottaa, riepottaa, silottaa 

4) verbi on kuvaileva tai hyvin arki- 
tyylinen 

hoilottaa, häämöttää, laiskottaa, 
murjottaa, pilkottaa, tuijottaa 

I:lliset verbit 
Verbi ja sen johdokset kirjoitetaan 
i:llisena (siis -aittaa tai -öitRää), jos 
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1) kantasana on 3-tavuinen tai pi- 
tempi sana 

autioittaa (autio) 
hedelmöittäa (hedelmä) 
vahingoittaa (vahinko) 
vaurioittaa (vaurio) 

2) kantasana on 2-tavuinen a- tai a- 
loppuinen sana 

aloittaa (alkaa) 
kartoittaa (kartta) 
teroittaa (terä) 
vieroittaa (vieras : vieraan) 

3) vanhahtavat, ylatyyliset sanat 
aivoitus (vrt. aikoa) 
armoitettu (vrt. armo) 
kirvoittaa (vrt. kirvota) 
virvoittaa (vrt. virota) 

4) verbi varoittaa siitä huolimatta että 
kantasanaksi voi katsoa yhtä hyvin sub- 
stantiivin vara kuin verbin varoa; näin 
saadaan sen aktiivin partisiippi varoit- 
tava 'se joka varoittaa' eroamaan ver- 
bin varoa passiivin partisiipista varotta- 
va 'se jota täytyy varoa'. 

Hankalia pareja 
Kannattaa huomata, että aivan saantö- 
jen mukaisesti muutamassa verbiparis- 
sa i erottaa erimerkityksisia verbeja. 
Seuraavissa neljässä verbiparissa 
i:llinen on -a-loppuisesta substantiivis- 
ta johdettu ja i:tön on kuvaileva verbi: 
- haaroittaa 'jakaa haaroihin' (esim. 

johto haaroitetaan) ja haarottaa 'olla 
harallaan' (esim. hiukset haarotta- 
vat; myös harottaa, harrottaa) 

- heloittaa 'varustaa heloilla' (esim. 
ikkuna heloitetaan) ja helottaa 'ho h- 
taa' (esim. aurinko helottaa) 

- kuumoittaa'hehkua kuumuutta, tun- 
tua kuumalta' (esim. poskia kuumoit- 
taa) ja kuumottaa 'kuultaa, näkyä 
himmeana' (esim. jostain kuumot- 
taa valoa; myös kumottaa) 

- pilkoittaa 'merkitä puihin tehdyillä 
pil koilla' (esim. polku pilkoitetaan) 
ja pilkottaa'haamöttaa' (esim. mök- 
k i  pilkottaa puiden välistä). 

Viimeksi mainittua verbia pilkottaa 
voi kayttaa myös teettoverbina mierki- 
tyksessa 'panna pilkkomaan, pakottaa 
pilkkomaan' (esim. pilkotin hänellä ha- 
lot saunapuiks~l. Samaan tapaan jos 
verbista sanoittaa 'sepittaa sanat sävel- 
maan, pukea sanoiksi' jättää i:n pois, 
saadaan nykyään jo varsin harvinainen 
teettoverbi sanottaa 'panna sanomaan, 
pakottaa sanomaan'; i:llisen verbin kan- 
tasanana on sana, i:ttöman verbin kan- 
tasanana taas sanoa. 

Ja lopuksi mainittakoon i:tön verbi 
pakottaa, jolla on kolme eri merkitystä 
'kayttaa pakkoa' (esim. rauhaanpakot- 
taminen), 'muokata metallilevyä' (esim. 
pakottaa kuparia) seka 'särkeä, kivistaa' 
(esim. päätä pakottaa); kaikki kuitenkin 
pohjautuvat substantiiviin pakko. Sen 
sijaan verbia pakoittaa voidaan ainakin 
teoriassa kayttaa merkityksessä 'panna 
pakkoi hin' (esim. pakoittaa kangasta), 
kantasanana on siis pakka. 

Sääntöjen soveltamisesta 
Läpi käytyjen sääntöjen noudattaminen 
ei aina ole kuitenkaan ongelmatonta. 
Niinpä on yleensa helpompi tarkistaa 
oikeinkirjoitus jostain kielenoppaasta 
kuin pohtia asiaa sen enempää. 

Esimerkiksi koska ylätyyliseksi kat- 
sotussa verbissa virvoittaa on i, myös 
virvoitusjuomassa on i, vaikka se ei ole 
missään nimessä ylätyylinen. Sen si- 
jaan paljon ylatyylisemmasta verbista 
unhottaa se yleensa puuttuu, vaikka 
i:llista muotoakin tapaa. Syy unhottaa- 
verbin i:ttömyyteen löytyy sen syntyta- 
vasta: se on murteellinen variantti ver- 
bista unohtaa, jossa h on siirtynyt vo- 
kaalin edelle, aivan samoin kuin esimer- 
kiksi verbeissa valhetella ja erhettyä. 

Myös kantasanan etsiminen on 
usein varsin hankalaa. Tarvitaan jonkin 
verran mielikuvitusta, jotta osaa yhdis- 
tää verbin harjoittaa refleksiiviverbiin 
harjaantua tai verbin osoittaa sen kan- 
taverbiin osata. Ja jotta osaisi saantö- 
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jen perusteella kirjoittaa oikein vilvoi- 
tella, täytyisi tuntea murteellinen sana 
vilvas : vilvaan 'viileä, vilpoinen', josta 
se on johdettu. Muistaa tulee myös, että 
verbit himottaa ja ilotella on johdettu 
suoraan substantiiveista himo ja ilo, ei- 
vät i:llisista verbeista himoita ja iloita. 

Luettelo 
Seuraavaan luetteloon on koottu jouk- 
ko tähän ongelmalliseen verbiryhmaan 
kuuluvia verbeja aakkosjarjestyksessä. 
Luettelo ei luonnollisestikaan ole tay- 
dellinen, mutta sen avulla toivottavasti 
voi  ratkaista myös muita eteen tulevia 
tapuksia. Sulkeissa annetut kantasanat 
eivät aina ole johdoksen etymologisia 
kantasanoja, vaan kantasanaksi on va- 
littu sana, joka nykyisen kielitajun mu- 
kaan olisi sanan kantasana (esim. ver- 
bissa unhottaa kantasanaksi on merkit- 
t y  unho, ei unohtaa). 

aivoitella, aivoitus (ylatyyl., vrt. ai- 
koa) 
ajoittaa, ajoittua (aika) 
alloittaa, aloite (alkaa) 
ammottaa (kuvail.) 
armoittaa, armoitettu (ylatyyl., vrt. 
armo) 
arvoitus, arvoituksellinen (arvata) 
arvottaa, arvotus (arvo) 
autioittaa, autioitua (autio) 
ehdottaa, ehdotelma (ehto) 
erottaa, erotin (ero) 
haaroittaa 'jakaa haaroihin' (haara) 
haarottaa 'olla harallaan' (kuvail.) 
haavoittaa, haavoittua (haava) 
hahmottaa, hahmotteilla (hahmo) 
hajottaa, hajottamo (hajota tai hajal- 
laan) 
hangoitella (hanka, vrt. vastahanka) 
harjoittaa, harjoittelu (harjaantua) 
harottaa, harrottaa (kuvail.) 
haukottaa, haukotella (ark.) 
hedelmöittää, hedelmöitys (hedelmä) 
heloittaa 'varustaa heloilla' (hela) 
helottaa 'hohtaa' (kuvail., vrt. heleä) 
helpottaa, helpottunut (helppo) 

hemmotella (ei kantasanaa, vrt. hem- 
pea) 
hiekoittaa, hiekoitin (hiekka) 
himottaa (himo) 
hinnoittaa, hinnoitella (hinta) 
hohottaa (kuvail.) 
hoilottaa (kuvail.) 
häämöttää (kuvail.) 
ilmoittaa, i lmoitus (ilmaantua) 
i lmoittua 'saada ilmaa, muuttua ilman . 
vaikutuksesta' (i lma) 
iloteila, i lottelu (ilo) 
inhottaa, inhottava (inho) 
innoittaa, innoite (ylatyyl., vrt. into) 
irrottaa, irrotella (irrota tai irrallaan) 
jaksottaa, jaksotus (jakso) 
jaloitella, jaloitteluaitaus (jalka) 
jaottaa, jaotella (jako tai jakaa) 
jauhottaa (jauho) 
kansoittaa (kansa) 
karkottaa, karkote (karkota tai karata) 
kartoittaa, kartoitin (kartta) 
karvoittua, karvoitus (karva) 
kehottaa, kehotus (ei kantasanaa, vrt. 
kehkea) 
keinotella, keinottelija (keino) 
kiihottaa, kiihottuneisuus (kiihko) 
kiillottaa, kii l lote (kiilto tai kiiltää) 
kilvoitella, kilvoitus (kilpa) 
kirjoittaa, kir joit in (kirja) 
kirvoittaa (ylatyyl., vrt. kirvota) 
kiskotella 'venytella jäseniään' (ark.) 
kiskottaa 'panna kiskomaan' (kiskoa) 
kiskottaa 'varustaa kiskoilla' (kisko) 
kiusoitella, kiusoittelu (kiusa) 
korottaa, korotus (korko) 
kurkottaa, kurottaa (ei kantasanaa, 
vrt. kurkistaa) 
kuullottaa, kuullotus (kuulto tai kuul- 
taa) 
kuumoittaa 'hehkua; tuntua kuumal- 
ta' (kuuma) 
kuumottaa, kumottaa 'häämöttää' 
(kuvail.) 
laatoittaa, laatoitus (laatta) 
lahjoittaa, lahjoittaja (lahja) 
lahottaa, lahottaja (laho) 
lainoittaa, -1ainoitteinen (laina) 
laiskottaa, laiskotella (ark., vrt. laiska) 
lannoittaa, lannoite (lanta) 
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lastoittaa, lastoitus (lasta) 
laudoittaa, laudoitus (lauta) 
lekotella (ark., vrt. lekko 'loimu, roihu') 
lihottaa, lihotuskuuri (lihoa) 
liihottaa, liihotella (kuvail.) 
liioitella, l i ioit telu (liika) 
linnoittaa, linnoittautua (linna) 
liottaa, Iiote (liota) 
liuottaa, l iuote (liueta) 
liuskoittaa, liuskoittua (liuska) 
luulotella, luulottelu (luulo) 
mellottaa (melto, vrt. meltorauta) 
mitoittaa, mitoitus (mitta) 
naatoittaa, nastoitus (nasta) 
nauhoittaa, nauhoite (nauha) 
nikottaa, nikotella (kuvail.) 
niskoitella, niskoittelu (niska) 
osoittaa, osoite (osata) 
pahoittaa, pahoitella (paha) 
paikoittaa, paikoitusalue (paikka) 
painottaa, -painotteinen (paino) 
pakoittaa 'panna pakkoihin' (pakka) 
pakottaa 'käyttää pakkoa' (pakko) 
pakottaa 'muokata metallilevyä' (pa k- 
ko 
pakottaa 'särkeä, kivistaa' (pakko) 
paloitella, paloittelu (pala) 
pauloittaa, pauloitus (paula) 
pelottaa, pelote (pelko tai pelata) 
piilottaa, piilotella (piilo) 
pilkoittaa 'tehdä pilkkoja puihin' (pilk- 
ka) 
pilkottaa 'häämöttää' (kuvail.) 
pilkottaa 'panna pilkkomaan' (pilkkaa) 
pingottaa, pingotin (pinko, vrt. pin- 
kopa hvi) 
pinnoittaa, -pinnoitteinen (pinta) 
pirskottaa, pirskotella (kuvail.) 
pujottaa, pujottelu (pujoa) 
pullottaa 'olla pullollaan' (kuvail., vrt. 
pullea) 
pullottaa 'panna pulloihin' (pullo) 
punoittaa, punoitus (puna) 
rahoittaa, rahoitus (raha) 
rajoittaa, -rajoitteinen (raja) 
raottaa, raottua (rako) 
raudoittaa, raudoite (rauta) 
rauhoittaa, rauhoitusalue (rauha) 
rehottaa (ei kantasanaa, vrt. rehevä) 
retkottaa (kuvail.) 

riepottaa, riepotus (ei kantasanaa) 
sakottaa, sakotus (sakko) 
sanoittaa 'sepittaä sanat savelmäan, 
pukea sanoiksi' (sana) 
sanottaa 'panna sanomaan' (sanoa) 
saunottaa (saunoa tai sauna) 
sekoittaa, sekoitin (seka) 
sidottaa, sidotus (sitoa) 
sijoittaa, -sijoitteinen (sija) 
silottaa, silote (ei kantasanaa, vrt. si- 
leä) 
sirottaa, sirotella (ei kantasanaa) 
syöpötella, syöpöttely (syöppö) 
sahköttaa, sahkötys (sähkö) 
tarkoittaa, tarkoite (tarkka) 
tasoittaa, tasoite (tasa) 
taustoittaa, taustoitus (tausta) 
tavoittaa, tavoitteellinen (tavata) 
tehottaa, tehote (teho) 
teloittaa, teloitus (ylätyyl., vrt. teloa) 
teroittaa, teroitin (terä) 
terävöittää, teravöitya (terävä) 
tiedottaa, tiedote (tieto tai tietää) 
tuijottaa, tuijotus (ark.) 
ulottaa, -ulotteinen (ulko) 
unhottaa, unhottua (unho; myös un- 
hoittaa, unhoittua) 
upottaa, upote (upota) 
vahingoittaa, vahingoittua (vahinko) 
valottaa, valotus (valo) 
valvottaa (valvoa) 
varoittaa, varoitella (varoa tai vara) 
varotella 'varoa, varoskella' (varoa) 
vaurioittaa, vaurioitua (vaurio) 
veloittaa, weloitteinen (velka) 
velvoittaa, velvoite (velka) 
verottaa, verotus (vero) 
vesoittua (vesa) 
viekoitella, viekoitus (viekas : viek- 
kaan) 
vieroittaa, vieroittua (vieras : vieraan) 
vihoittaa, vihoitella (viha) 
viitoittaa, viitoitus (viitta) 
viivoittaa, viivoitin (viiva) 
vilvoittaa, vilvoitella (vilvas : vilvaan 
'vilpoinen') 
vioittaa, vioittuma (vika) 
virvoittaa, virvoitusjuoma (ylätyyl., 
vrt. virota : virkoaa) 
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Tekniikan Sanastokeskus ry:n sääntö- 
määräinen vuosikokous pidettiin 28. 
huhtikuuta 1994. Kokouksessa käsitel- 
ti in saantöjen mukaisesti vuoden 1993 
toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 
vuoden 1995 alustava toimintasuunni- 
telma ja talousarvio. Lisaksi kokous hy- 
väksyi hallituksen esityksen yhdistyksen 
saantöjen muuttamiseksi. 

Sääntöjen merkittävimmät muutok- 
set koskevat yhdistyksen hallituksen 
vaalia ja kokoonpanoa. Tähän saakka 
on sääntöjä täydentävän ns. menettely- 
tapaohjeen mukaisesti pyydetty kuutta 
eri aloja edustavaa tahoa nimeämään 
ehdokkaansa hallituksen vaalia varten. 
Useana vuonna on kuitenkin käynyt niin, 
etteivät kaikki mainituista tahoista ole 
lainkaan asettaneet ehdokkaita. Uusien 
saantöjen mukaan ehdokkaat syksyn 
vaalikokouksessa pidettävään hallituk- 
sen puheenjohtajan ja muiden jasenten 
vaaliin asettaa kolmijäseninen vaaliva- 
Iiokunta, jonka yhdistyksen vuosikokous 
valitsee kunkin vuoden keväällä. 

TSK:n hallitukseen kuuluu uusien 
saantöjen mukaan kahdeksan jäsentä. 
Aiempaan tapaan vaalikokous valitsee 
joka vuosi hallitukseen puheenjohtajan 
yhdeksi vuodeksi ja kolme jäsentä kah- 
deksi vuodeksi kerrallaan erovuorossa 
olevien jasenten tilalle. Lisaksi uusien 
saantöjen mukaan hallitukseen kuuluu 
Tekniikan Sanastokeskuksen johtaja. 

Muilta osin sääntömuutoksessa on 
pyritty eräiden sanontatapojen selkeyt- 
tämiseen ja yksityiskohtien saattami- 
seen käytäntöä paremmin vastaaviksi. 
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Esitelmä perussana kirjasta 
Vuosikokouksen jälkeen Suomen kielen 
perussanakirjan päätoimittaja, erikois- 
tutkija Risto Haarala Kotimaisten kiel- 
ten tutkimuskeskuksesta piti esitelmän 
aiheesta Mihin insinööri tarvitsee Suo- 
men kielen perussanakirjaa? KOI miosai- 
sen perussanakirjan viimeinen osa il- 
mestyi aiemmin tänä vuonna. 

Suomen kielen perussanakirja kor- 
vaa monessa suhteessa Nykysuomen 
sanakirjan, jonka nimikin alkaa olla jo 
pahasti harhaanjohtava. Nykysuomen 
sanakirjahan ilmestyi jo 1950-luvulla, , 
eikä uusinkaan laitos ole kuin alkuperäi- 
sen näköispainos, toki muutamilla täy- 
dennysosilla jatkettuna. 

Haarala painotti esitelmässään, että 
perussanakirja kuvaa suomen yleiskiel- 
ta, ei niinkään erikoisalojen termistöä, 
jota sitäkin toki on teoksessa jonkin ver- 
ran mukana. Hän totesi myös, että pe- 
russanakirja on kielen kuvaus, ei elä- 
män tai reaalimaailman ilmiöiden ku- 
vaus, vaikka se sisältääkin väistämättä 
myös sellaista tietoa, joka yhtä hyvin 
voisi olla tietosanakirjoissa. 

Perussanakirjasta etsitään Haaralan 
mukaan muun muassa tietoja suomen 
kielen sanojen oikeinkirjoituksesta, mer- 
kityksestä, taivutuksesta, synonyymeis- 
ta sekä siita, miten sanoja käytetään eri 
yhteyksissä. Kuitenkin kysymys siita, 
mihin insinööri - ta i  kuka muu käyttäjä 
hyvänsä - kirjaa todella käyttää, askar- 
ruttaa yhä tekijöitäkin. Siksi toimitus- 
kunnalle annettu balaute on hyvin ter- 
vetullutta. 



European Association for Lexicograph y 
ja Amsterdamin vapaa yliopisto järjes- 
tävät 30. elokuuta - 3. syyskuuta 1994 
Amsterdamissa kuudennen kansainvä- 
lisen Euralex-kongressin kaikille leksi- 
kologian ja leksikografian parissa työs- 
kenteleville tutkijoille sekä käytännön 
sanakirjatyötä tekeville. Lisatietoja saa 
järjestäjiltä osoitteella 

Congress Organizers Euralex '94 
Free University of Amsterdam 
Dept. of Lexicology, room 11A-16 
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
THE NETHERLANDS. 

Yhteyden saa myös puhelimitse, tele- 
kopioitse ja sähköpostitse: 

puh. + 31 20 661 3054 
faksi + 31 20 548 3763 
email lexico@let.vu.nl 

IV Simposio 
Iberoamericano de 
Terminologia 
Red Iberoamericana de Terminologia 
(RITerm) järjestää yhteistyössä Argen- 
tiinan hallituksen ja Union Latinan kans- 
sa neljännen terminologian iberoame- 
rikkalaisen symposiumin Buenos Aire- 
sissa 17.-21. lokakuuta 1994. Sympo- 
siumin aiheena on terminologian mer- 
kitys tieteellis-teknisessä, taloudellises- 
sa sekä yhteiskunnallisessa kehitykses- 
sä. Symposiumiin toivotetaan tervetul- 
leiksi aiheesta kiinnostuneet myös Ete- 
lä-Amerikan ulkopuolelta. Lisatietoja 
antaa 

Secretaria de Ciencia y 
Tecnologia de la Nacion 
Avda. Cordoba 831 - 3er. piso 
(1054) Buenos Aires 
ARGENTINA 
faksi + 54 1 313 8389 
email riterm@secyt.gov.ar 

2nd International 
Maastricht-Eodz Duo 
Colloquium 
Lodzin ja Maastrichtin yliopistot järjes- 
tävät jo toisen kerran kaksiosaisen kol- 
lokvion aiheesta käännös ja -merkitys. 
Kollokvion ensimmäinen osa, joka pai- 
nottuu aiheen käytännöllisiin aspektei- 
hin, jarjestetaan Maastrichtissa Alanko- 
maissa 19.-22. huhtikuuta 1995 ja toi- 
nen osa, joka painottuu aiheen teoreet- 
tisiin aspekteihin, jarjestetaan Lodzissa 
Puolassa 22.-24. syyskuuta 1995. Yh- 
teystiedot: 

Rijkshogeschool Maastricht 
P.O. Box 964 
6200 AZ Maastricht 
THE NETHERLANDS 
puh. + 31 43 466 640 

+ 31 43 466 471 
faksi + 31 43 466 649 

University of L o d i  
Al. Kosciuszki 65 
90-51 4 4 o d i  
POLAND 
pu h. + 48 42 366 337 
faksi + 48 42 366 872 
teleksi 88 62 91 UL PL 
email zajeanfa@plunlo5l.bitnet 
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Vocabulary of paper 
recycling 
Recycling is a topic of current interest 
and, accordingly, our term service has 
answered numerous questions about 
recycling terminology. We have, there- 
fore, included here a vocabulary which 
focuses on paper recycling but also cov- 
ers other relating terminology to some 
extent. A work group, which was set up 
by Paperinkerays Oyin the end of 1992, 
completed a vocabulary of 87 paper re- 
cycling concepts in December 1993. The 
work was focused on topics like general 
concepts of recycling and recycled fibre 
pulp. The vocabulary is available at 

Paperinkerays Oy 
Fabianinkatu 9 
FIN-00130 HELSINKI 
FINLAND 
Tel. +358O 177 015 
Fax. + 358 0 177 01 9. 
The most general or difficult con- 

cepts have also been selected in this 
article. Various concepts of recycling 
were also dealt with in Terminfo 411989. 
The basic idea of recycling has not chan- 
ged since then but some aspects have 
become clearer. A major proposal for 
change in terminology was in the con- 
cepts and definitions of tahde and jäte. 
The Finnish tahde can be translated as 
waste or residue into English. The main 

point is that tahde may be waste for a 
certain process but raw material for 
another, whereas jäte is material which 
has practically no further use. These 
definitions are not directly applicable in 
other languages as the English waste, 
for example, has features of both tahde 
and jäte, and residue does not entirely 
match the definition of tahde. Besides 
English, the equivalents for the Finnish 
terms are also given in Swedish and 
German. 

Finnish spelling problem 
with -oittaa and -ottaa 
One of the most difficultfeatures in Finn- 
ish spelling is the distinction between 
verbs ending in -oittaa, -öittaä and 
-ottaa, -öttaa. For example varoittaa 
(warn) has -i-, but kehottaa (urge) does 
not. This article reviews the basic rules 
and gives an alphabetical list of several 
problematic verbs of this type. 

Csurses and congresses 
Contact information on the following 
courses and congresses is given in the 
Finnish article: Euralex in the Nether- 
lands, IV Simposio Iberoamericano de 
Terminologia in Argentina, and 2nd In- 
ternational Maastrict - Lodz Duo Collo- 
quium in the Netherlands and Poland. 
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Annual meeting of TSK 
l 
I The annual meeting of TSK was ar- 

/ ranged in 28 April 1994. In addition to 
l the annual report and financial state- 

ment of 1993 and preliminary action 
l plan and budget for 1995 a minor lin- 1 guistic modification of the rules was 

agreed upon. 
The meeting was concluded by a 

lecture by Risto Haarala from the Finn- 
ish Research Centre for Domestic Lan- 
guages. In his lecture titled "What does 
an engineer do with Suomen kielen pe- 
russanakirja (Basic Dictionary of Finn- 
ish)?" he stated that the dictionary is 

l 

used to check spelling, meaning, conju- 
gation, synonyms and context, for 
example. The question which was 
brought up in the title, however, still 
remains unanswered and therefore any 
feedback of the actual usage is valu- 
able. 

Phone-in term service 
closed 
The phone-in term service of TSK will 
be closed from 27 June to 19 August 
due to summer holidays. 

TSK:n termipalvelu on 
kesälomien takia kiinni 
kesäkuun 27. päivästä 
elokuun 19. päivään. 
Toivotamme kaikille 
lukijoillemme mukavaa 
ja aurinkoista kesää. 
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CENTRALEN FOR TEKNISK TERMINOLOGI RF 

TSK:n ensisijaisena tehtävänä on saada 
aikaan Suomen- ja ruotsinkielisia teknii- 
kan alojen sanastoja. 

Tätä työtä TSK tekee yhteistyössä jasenis- 
tönsa ja muiden sanastotyöstä kiinnostu- 
neiden yhteisöjen kanssa. 

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

TSK:n sanastotyön päämuotoja ovat osal- 
listuminen sanastoryhmien työskentelyyn, 
sanastoluettelot, termipankki ja termipal- 
velu. 

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

TSK:n kirjastossa on tekniikan ja Iahialo- 
jen sanastoja, käsikirjoituksia, yritysten ja 
laitosten sanastoja seka koti- ja ulkomaisia 
sanastostandardeja. 

TOIMISTO JA KIRJASTO: 
Albertinkatu 23 A 12 
00120 Helsinki 
puh. (90) 608 996 
Avoinna ma-pe 8.00-16.00 

Termipalvelu 
fax (90) 608 859 
puh. (90) 608 876 


