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30 000 termiä vuodessa, 
satatuhatta kahdessa 

Terminfon numeroissa 1/95 ja 6/95 
olemme jo kertoneet TSK:n viime 
vuoden urakasta koota noin 30 000 
suomenkielistä termiä Euroopan ko- 
mission Eurodicautom-termipankkiin. 
Urakka - tai oikeammin sen ensim- 
mäinen vaihe - valmistui viime mar- 
raskuussa. Kerromme seuraavassa 
kokemuksista ja vahan jatkonäkymis- 
täkin. 

Miten kaikki alkoi? 
Syksyllä 1994 varmistui, että suomesta ja 
ruotsista tulisi Euroopan unionin virallisia 
kieliä. Koska kaikki viralliset kielet ovat 
EU:ssa tasavertaisia, kävi myös ilmeiseksi, 
että suomen kielen resurssit pitää Iähi- 
vuosina saattaa EU:n toiminnassa samalle 
tasolle kuin aiemmin virallisen kielen 
aseman saavuttaneiden kielten - rans- 
kan, englannin, saksan, italian, espanjan, 
portugalin, hollannin, kreikan ja tanskan 
- resurssit. Haaste oli melkoinen! 

Tiedotusvälineistä olemme saa- 
neet seurata, ettei asioiden hoitaminen 
EU:ssa kotimaisilla kielillämme ole aina 
sujunut kommelluksitta. Esimerkiksi suo- 
men kielen käytössä välttämättömiä 
avustajia ja apuvälineitä - kääntäjiä, 
tulkkeja, kielenhuoltajia sekä eri alojen 
sanastoja - on jäsenyytemme alkuvai- 
heessa ollut liian vahan. Kohtuutonta kai 
olisikin ollut vaatia, että kieliongelmilta 
olisi kokonaan vältytty. 

Yhtenä konkreettisena toimena 
uusien kielten aseman vahvistamiseksi 
EU:n komission terminologiayksikkö aloit- 
t i  vuoden 1994 lopussa suomen- ja ruot- 
sinkielisen aineiston hankinnan termi- 
pankkiinsa Eurodicautomiin. Koska ko- 

mission omat resurssit eivät olisi riittä- 
neet muiden kielten etumatkan nopeaan 
tavoittamiseen, komissio haki apua Suo- 
mesta ja Ruotsista. Tästä alkoi TSK:n - ja 
Ruotsissa TNC:n - urakka, josta viime 
kädessä hyödymme eniten juuri me suo- 
men- tai ruotsinkieliset itse. 

Useita aiheita ja osapuolia 
EU:n termistöntarve koskee useita eri 
hallinnon ja elinkeinoelämän aloja, ei 
pelkästään esimerkiksi tekniikkaa, jonka 
eri alueilla sanastotyöllä on pitkiäkin 
perinteitä. Tekniikan aloilla oli kuitenkin 
näkyvin osuus viime vuoden projektissa, 
kuten kuvio sivulla 4 osoittaa. 

Työkokonaisuus jaettiin kaikkiaan 
seitsemään osaprojektiin, joiden koor- 
dinaattoriksi valittiin sanastotyön ja siinä 
käytettävien menetelmien ja välineiden 
asiantuntijaelin - Tekniikan Sanastokes- 
kus. Käsiteltäviin aiheisiin liittyvän asian- 
tuntemuksen varmistamiseksi hankkee- 
seen pyydettiin kuitenkin myös eräiden 
kohdealojen asiantuntijaorganisaatioita. 
Esimerkiksi työsuojeluun liittyvää termis- 
töä käsiteltiin Työterveyslaitoksella, ta- 
loustermejä Etla-yhteisöön kuuluvassa 
Taloustieto Oy:ssä ja lääketieteen termis- 
töä Stakesissa. Muita yhteistyökumppa- 
neita olivat mm. Metsateollisuus ry ja 
Muoviyhdistys ry sekä lukuisat yksittäiset 
asiantuntijat monissa eri organisaatioissa. 

Termejä ja vahan 
määritelmiä kin 
Työssä oli tarkoituksena kerätä suomen- 
kieliset vastineet Eurodicautomista poi- 
mittuihin termitietueisiin. Tietueet saatiin 
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TSK:n EU-projekti 1995 

Käsiteltyja termitietueita yhteensä n. 33 000 

komission terminologiayksiköstä erilaajui- 
sissa tekstitiedostoissa, pienimmissä sata- 
kunta ja suurimmissa useita tuhansia 
tietueita. Suomessa tiedostoihin lisättiin 
tietokentät suomenkielisiä termeja ja 
lähdeviitteitä sekä tarpeen mukaan myös 
maaritelmia ja lisähuomautuksia varten. 

TSK:n koordinoimassa työssa 
käsiteltiin kaikkiaan noin 33 000 termi- 
tietuetta. Niihin kertyi kaikkiaan noin 
26 000 suomenkielistä termiä ja yli 3 000 
määritelmää. Lisäksi Eurodicautomin 
käyttäjiä varten tiedostoihin kirjattiin 
suuri määrä huomautuksia: lisätietoja 
käsitteestä, ohjeita termien käytöstä yms. 

Lähdeaineistona työssa käytettiin 
eri alojen ammattisanastoja ja -sanakirjo- 
ja sekä muuta ammattikirjallisuutta. 
TSK:n omat termistökokoelmat - kirjas- 
to, TEPA-termipankki ja toimiston sisäi- 
seen atk-järjestelmään kootut aineistot - 
olivat luonnollisesti tärkein tietolähde. 
Kirjallisten lähteiden lisäksi työssa käytet- 
tiin myös henkilölähteitä, siis asiantunti- 
joita. Eräistä aiheista ei edes olisi ollut 
riittävästi suomenkielistä ammattikirjalli- 
suutta, saati sitten luotettavia sanakirjoja. 

Tiukka aikataulu 
Työn määräajat olivat eri osaprojekteissa 
hieman erilaiset, mutta yhteistä kaikille 
oli tiukka aikataulu. Alkuperäisen tavoit- 

teen mukaan jo syyskuun lopussa olisi 
kaiken pitänyt olla valmista, mutta koska 
työn aloitus viivästyi alkujärjestelyjen 
vuoksi noin kuukauden, sovittiin komissi- 
on kanssa hyvissä ajoin mahdollisuudesta , 

jatkaa työn viimeistelyä myöhempäänkin 
syksyyn. 

Aineistoa toimitettiin komissiolle 
monessa erässä pitkin vuotta, ja vihdoin 
marraskuussa lähetettiin viimeinen levyk- 
keellinen. Tavoitteet oli saavutettu, mo- 
nin paikoin ylitettykin, silla suomenkielisiä 
termeja ja maaritelmia saatiin kokoon 
kaikkiaan noin 10 % enemmän kuin oli 
aluksi arvioitu. 

Helppoa, vaikeaa, työlästä 
Työ oli toisinaan helppoa ja nopeasti 
sujuvaa, toisinaan taas toivottoman vai- 
keaa. Parhaimmillaan TSK:n terminologit 
saattoivat poimia termeja omista sanas- 
totiedostoista tai termipankeista kuin 
marjoja pensaasta - pahimmillaan ei 
auttanut, vaikka olisi penkonut Iäpikotai- 
sin hyllymetrillisen ammattikirjallisuutta 
tai hätyyttänyt parhaita asiantuntijoita 
sietokyvyn rajamaille saakka. 

Helppojen ja vaikeiden osuuksien 
yhdistelmä oli kuitenkin keskimäärin 
toteutuskelpoinen. Työtä toki tarvittiin 
niin paljon, että TSK:n henkilökunta ehti 
vuoden aikana yli kaksinkertaistua, mutta 
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sehän on nyky-Suomessa pelkästään 
myönteinen seikka. 

Työ jatkuu 

Terminfon viime numerossa kerroimme 
jo, että työ jatkuu. TSK sai EU:n viime 
kesänä järjestämissä tarjouskilpailuissa 
hoidettavakseen vuoden 1995 työhön 
verrattuna kaksinkertaisen urakan: noin 
70 000 termin keräämisen. Aikaa työhön 
on noin vuosi, joten kiirettä pitää vielä- 
kin. 

1 

Työn uudessa vaiheessa TSK te- 
kee entistäkin enemmän yhteistyötä eri 
alojen asiantuntijoiden kanssa - senkin 
vuoksi, ettei toimiston väkeä kannata 
suin päin taas moninkertaistaa. Vuoden 
1996 aikana yhteistyökumppaneita ovat 
mm . Helsingin ja Tampereen teknilliset 
korkeakoulut, Ilmailulaitos, Finnair, Valio, 
Alko, Suomen Tieyhdistys, Ilmatieteen 
laitos ja Tietotekniikan kehittamiskeskus 
sekä suurehko joukko yksittäisiä asian- 
tuntijoita eri aloilta. 

LENA JOLKKONEN 

Samtidigt som TSK har försett EU:s term- 
databas EURODICAUTOM med finska 
termer, har motsvarande projekt pågått 
på den svenska terminologicentralen 
TNC. Senaste års uppdrag innebar att 
drygt 30 000 svenska termmotsvarig- 
heter tillfördes i EURODICAUTOM. Pro- 
jektet som på TNC kallades EDIC 1, gällde 
b1.a. områden som fiberoptik, miljö, juri- 
dik, immunologi, elektroteknik och data- 
teknik. 

På TNC genomfördes projektet 
med hjälp av kunskapen inom huset, 

t externa experter och sex projektanställ- 
da. De första månaderna användes till 
projektplanering, utbildning av experter- 
na och utveckling av en programvara. 
Själva registreringsarbetet kom på allvar 
igång i början av april och pågick inten- 
sivt anda fram till jul. Kvalitetsgranskning 
av både externt och internt komplettera- 
de filer skedde på TNC före leveransen 
till Luxemburg. Det uppställda målet 

enligt kontraktet med kommissionen var 
att förse minst 90% av posterna med 
svensk term och kalla. Detta mål uppnåd- 
des och projektet var slutfört den 22 
december. Utöver termer levererades en 
stor mängd definitioner, kontexter samt 
anmärkningar, avsedda dels till översat- 
tarna som anvander EURODICAUTOM 
och dels till terminologerna i Luxemburg 
att beakta vid kvalitetsförbattringsåtgar- 
der av termbanken. 

Detta år har TNC, liksom aven 
TSK, satt igång med ett nytt EDIC-pro- 
jekt. Projektets omfattning på TNC är 
ungefär lika stort som senaste år och 
termerna galler nu luftfart, lantbruk, 
datateknik, byggnad, energi, maskintek- 
nik och mycket mer. I år kan senaste års 
erfarenheter utnyttjas vid upplaggningen 
av arbetet och enligt planerna kommer 
en större del av kompletteringsarbetet 
att utföras inom TNC denna gång. 
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Maatunnusten käytöstä 
minisanastoissa 

LENA JOLKKONEN, LARI KAUPPINEN 

Viime Terminfossa julkaistussa elin- 
tarvikelisäaineiden minisanastossa 
käytimme termin tillsatsamne kohdal- 
la ns. maatunnusta, jonka merkitystä 
eivät kaikki lukijamme täysin ymmär- 
täneet. Siksi lienee tarpeen selvittää 
vähän maatunnusten käyttöä. 

Maatunnuksia kaytetaan kielten nimien 
tunnusten yhteydessa, kun jonkin kielen 
tiettyjä termeja ei käytetä koko kielialu- 
eella, vaan ainoastaan jossain tietyssä 
maassa. Tavallisimmin Terminfossa käy- 
tettävät maatunnukselliset kielentunnuk- 
set ovat 
svFI suomenruotsi 
svSE ruotsinruotsi 
enGB britannianenglanti 
enUS amerikanenglanti. 

Silloin kun kielentunnuksen pe- 
rässä ei ole maatunnusta, termi on käy- 
tössä koko kielialueella. Esimerkiksi jos 
tunnuksen sv perässä ei ole maatunnus- 
ta, termi on niin sanottua yleisruotsia, 
joka on käyttökelpoista kieltä sekä Suo- 
messa että Ruotsissa. 

Enemmän maiden nimien tunnus- 
ten käytöstä kielten nimien tunnusten 
yhteydessa voi lukea Terminfon numeros- 
sa 2/94 ilmestyneestä Elisa Stenvallin 
kirjoittamasta artikkelista Kielten nimien 
tunnukset standardina sekä aihetta käsit- 
televistä SFS-standardeista SFS-ISO 639 
Kielten nimien tunnukset ja SFS-ISO 
3 166 Maiden nimien tunnukset. 

Tillsats ja tillsatsamne 
Terminfon edellisessä numerossa julkais- 
tussa elintarvikkeiden lisäaineiden mi- 
nisanastossa lisäaineen ruotsinkieliset 
vastineet oli merkitty näin: 
sv tillsats, livsmedelstillsats 
svFI tillsatsämne n 

Nämä merkinnät tarkoittavat, 
että termit tillsats ja livsmedelstillsats 
ovat yleisruotsia, ja niitä voi mainiosti 
käyttää sekä Suomessa että Ruotsissa. 
Sen sijaan termia tillsatsamne kaytetaan , 
yleisesti vain Suomessa, ei Ruotsissa. 
Merkintä svFI ilmaisee siis pääasiassa 
vallitsevaa käytäntöä, ei suositusta olla 
käyttämättä termeja tillsats ja livsmedels- 
tillsats Suomessa. 

Sama pätee tietysti myös yhdys- 
termeihin, joiden osina nämä termit ovat; 
esim. naturlig tillsats on käytössä sekä 
Ruotsissa että Suomessa, naturligt tiil- 
satsamne vain Suomessa. 

Saamamme palautteen perusteella halu- 
amme vielä täydentää minisanastoamme 
tiedolla, että minisanastossa E-koodin 
ruotsinkieliseksi vastineeksi annettua 
sanaa E-kod kaytetaan suomenruotsissa, 
kun taas yleisruotsissa kaytetaan termia 
E-nummer: 
sv E-nummer 
svFI E-kod. 
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PIA JUNNOLA 

Vaasan yliopistossa saksaa, englantia 
ja terminologiaa opiskeleva Pia Jun- 
nola oli kesällä 1995 Tekniikan Sanas- 

i tokeskuksessa valtionhallinnon har- 
joittelijana. Yksi Pian tehtävistä oli 
minisanaston laatiminen. Aiheensa 

, Pia sai eräästä pari vuotta sitten kasi- 
tellystä termipalvelukysymyksesta: 
tuolloin oli parin yksittäisen lasiter- 
min selvityksessä ilmennyt, että lasi- 
käsitteistö ansaitsisi Iähempääkin 
tarkastelua. 

Lasilla tarkoitetaan toisaalta materiaalia, 
toisaalta siitä valmistettua tuotetta, en- 
nen kaikkea juomalasia ja silmälaseja. 
Sana maitolasi tuo varmasti jokaisen 
mieleen ensin sellaisen juomalasin, josta 
juodaan maitoa, mutta maitolasi tarkoit- 
taa myös lasimateriaalia: valkeahkoksi 
varjattya puhallettua lasia. Sanaa lasi 
käytetään jopa muovisista juomavälineis- 
ta ja silmalaseista. Tämä minisanasto 
käsittelee 'lasia' ennen kaikkea materiaa- 
lina, mutta on varsin vaikea pitää erillään 
lasi materiaalina ja lasi tuotteena. 

Käsitettä 'lasi' voidaan tarkastella 
useasta eri näkökulmasta. Eri kriteerejä 
käyttäen ylakasitteesta 'lasi' päästään 
erilaisiin alakasitevalikoimiin. Siksi kasite- 
järjestelmä onkin moniulotteinen ja kasi- 
tejärjestelmän alakäsitteet voivat kuulua 

1 useampaan kuin yhteen ulottuvuuteen. 

Esimerkiksi 'ornamenttilasi' on kuuma- 
muotoilumenetelmän mukaan 'valulasin' 
alakasite ja pinnan kuvioinnin mukaan 
'kuviolasin' alakasite. 

Tarkastelun ulkopuolelle on jatet- 
ty lasin jako alakäsitteisiin mm. lasinmuo- 
dostajan, jälkikäsittelymenetelmän ja 
säteilyn suodattamisen mukaan. 

Sanaston käsitejärjestelmät poh- 
jautuvat enimmäkseen suomenkieliseen 
käsitteistöön. Ruotsin-, tanskan-, norjan-, 
englannin-, saksan- ja ranskankieliset vas- 
tineet on poimittu lähinnä TNC:n Bygg- 
nadsglasordlistasta. Suomenkieliset maa- 
ritelmat on muodostettu pääasiassa Ra- 
kennustekniikan käsikirjan avulla. 

Käytetyt lähteet olivat paikoin 
toistensa kanssa ristiriidassa tai antoivat 
epatarkkaa tietoa käsitteistä. Esimerkki 
lähteiden ristiriitaisuudesta on käsitteiden 
'opaalilasi' ja 'maitolasi' määritteleminen. 
TNC:n Byggnadsglasordlistan mukaan 
'opaalilasi' on Iapinakymätönta valkeah- 
koa puhallettua lasia, joka voidaan varja- 
ta verholla, ja 'maitolasi' on puolestaan 
opaalilasi ilman verhoa eli opaalilasin 
alakasite. Sen sijaan Spectrumin ja käsit- 
teiden selvittämiseen käytetyn asiantunti- 
jan mukaan opaalilasi ja maitolasi ovat 
synonyymejä. 

Palautetta ja lisätietoja lasikasit- 
teistä voi lähettää Tekniikan Sanastokes- 
ku kseen. 
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Lasimassa osa-aineineen 

1 
lasimassa 
sv glasmassa 
no 
d a 
en melted glass 
de Glasschmelze f 
fr 

sulate, joka koostuu lasinmuodostajista, 
juoksutinaineista ja stabilisaattoreista 
seka mahdollisesti muista aineista 

2 
lasinmuodostaja 
sv glasbildare, 

natverksbildare 
no glassdanner 
da glasdanner 
en glass former, 

network former 
de Glasbildner m, 

Netzwerkbildner m 
fr matiére f vitrifiable, 

formateur m de reseau 

lasimassan paaraaka-aineisiin kuuluva 
oksidi, joka estaa kristalloitumisen 

Eniten käytetty lasinmuodostaja 
on piidioksidi SiO,, joka esiintyy 
luonnossa muun muassa kvartsi- 
hiekkana. 

1 lasimassa 
sulate, joka koostuu 
lasinmuodostajista, 
juoksutinaineista ja 
stabilisaattoreista 
sekä mahdollisesti 
muista aineista 

2 lasinmuodostaja 3 juoksutinaine 
lasimassan paaraaka- lasimassan paaraaka- 
aineisiin kuuluva aineisiin kuuluva 
oksidi, joka estää oksidi, joka alentaa 
kristalloitumisen kvartsin melko 

korkeaa sulamis- 
lämpötilaa 

4 stabilisaattori 
lasimassan päa- 
raaka-aineisiin 
kuuluva aine, 
joka parantaa 
lasin kemiallista 
kestavyytta 
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3 
juoksutinaine; ei: sulatusta 
edistävä aine 
sv flussmedel n 
no flussmiddel 
da flus 
en flux 
de Flussmittel n 
fr fondant m 

lasimassan pää raaka-aineisiin kuuluva 
oksidi, joka alentaa kvartsin melko korke- 
aa sulamislämpötilaa 

Muun muassa natriumoksidi 
Na,O on juoksutinaine. Juoksu- 
tinaineet eivat itse voi muodos- 
taa lasia. 

4 
stabilisaattori 
sv stabilisator, 

glasstabilisator 
no stabilisator 
da stabilisator 
en stabilizer 
de Stabilisator m 
fr stabilisant m 

lasimassan pääraaka-aineisiin kuuluva 
aine, joka parantaa lasin kemiallista kes- 
tävyyttä 

Muun muassa kalsiumoksidi CaO 
on stabilisaattori. Stabilisaattorit 
eivat itse voi muodostaa lasia. 

5 
lasi 
sv glas n 
no glass n 
da glas n 
en glass 
de Glas n 
fr verre m 

materiaali, joka on saatu jäähdyttämällä 
lasimassa 

Lasi tuotteena 

6 
lasituote 
sv glasvara 
no 
d a 
en glassware, 

product of glass making 
d e 
f r 

lasista valmistettu tuote 

7 
lasilevy, tasolasi 
sv planglas n 
no plateglass n 
da planglas n 
en flat glass 
de Flachglas n 
fr verre m plat 

lasituote, joka on valmistettu alun perin 
tasaisen levyn muotoon 

Termit lasilevy ja tasolasi viittaa- 
vat samaan tarkoitteeseen; ter- 
miä lasilevy kaytettaessa tarkoi- 
tetta tarkastellaan lasin muodon 
näkökulmasta, termiä tasolasi 
kaytettaessa materiaalin näkökul- 
masta. Lasilevyja ovat mm. ik- 
kunalasit, julkisivu- ja sisäpuoliset 
verhoilulasit, näyteikkunat ja 
sisustus- ja huonekalulasit. 

8 
rakennuslasi 
sv byggnadsglas n 
no bygningsglass n 
da bygningsglas n 
en structural glass, building glass 
de Bauglas n 
fr verre m de bitiment 

lasituote, jota käytetään rakentamiseen 
Rakennuslaseja ovat esim. lasi- 
harkot, lasilevyt ja lasiovet. 
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9 
käyttölasi 
sv bruksglas n 
no 
da 
en 
d e 
f r 

lasituote, jolla on käytännöllinen jokapai- 
vainen käyttötarkoitus 

< Käyttölaseja ovat esim. juomala- 
sit ja lasipullot. 

10 
taidelasi 
sv konstglas n 
no 
d a 
en art glass 
de Kunstglas n 
fr 

lasituote, jolla on pääasiassa esteettinen 
tarkoitus 

Taidelaseja ovat esim. lasimalja- 
kot ja lasiveistokset. 

Lasi pintakäsittelyn mukaan 

11 
peililasi 
sv spegelglas n 
no speilglass n 
da spejlglas n 
en plate, polished plate, 

plate glass, 
polished plate glass 

de Spiegelglas n 
fr glace f polie 

lasi, jonka toinen puoli tai molemmat 
puolet on hiottu ja kiillotettu jaahdytyk- 
sen jälkeen 

Peililasi on valu- tai konelasia. 
Kuvanvälitysominaisuuden mu- 
kaan peililasi on läpinäkyvää 
lasia. Peililasit jaetaan paksuuden 
mukaan normaalipaksuisiin ja 
paksuihin peililaseihin. Nykymaa- 
raysten mukaan normaalipaksui- 
nen peililasi on 5-6 mm paksua, 
koko enintaan 20 m2, ja paksu 
peililasi 8-33 mm paksua, koko 
enintaan 20 m2. 

Lasi kuumamuotoilu- 
menetelmän mukaan 

12 
konelasi, vedetty lasi, 
koneella vedetty lasi, 
koneellisesti vedetty lasi 
sv maskinglas n, draget glas n, 

maskindraget glas n 
no maskinglass n 
da maskinglas n 
en sheet glass, window glass 
de Tafelglas n, Fensterglas n, 

Ziehglas n 
f r verre m a vitres, verre m etire 

lasi, joka on valmistettu vetämällä jatku- 
vasti lasimassaa teloilla 

Telat kuljettavat leveana ohuena 
nauhana vedetyn lasimassan 
jaahdytettaväksi ja paloiteltavak- 
si. Konelasissa ei ole metallilanka- 
vahvistusta ja se voidaan karkais- 
ta. Konelasi on läpinäkyvää lasia. 
Konelasit jaetaan paksuuden 
mukaan erikoisohuisiin, normaali- 
paksuisiin ja erikoispaksuisiin 
konelaseihin. Nykymaaraysten 
mukaan erikoisohut konelasi on 
0,6-1,7 mm paksua, koko enin- 
tään 2 m2, normaalipaksuinen 
konelasi 2-7 mm paksua, koko 
enintaan 12 m2, ja erikoispaksu 
konelasi 7-20 mm paksua, koko 
enintaan 5 m2. 
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13 
valulasi, valsattu lasi 
sv valsat glas n; mieluummin 

kuin: gjutglas n 
no stiapt glass n 
da stiabt glas n 
en cast glass 
de Gussglas n 
fr  verre m coulé 

lasi, joka on valmistettu valssaamalla 
lasimassaa 

Valulasi valssataan eli venytetään 
ja ohennetaan puristuksessa 
pöydän ja telojen tai telaparin 
välissä, jotka voivat olla joko 
kuvioituja tai tasaisia. Valulasi, 
jossa ei ole metallilankavahvistus- 
ta, voidaan karkaista. Valulasi on 
Iapinakymatönta lasia erilaisine 
Iäpikuultavuusasteineen. 

14 
raakalasi 
sv råglas n 
no råglass n 
da råglas n 
en rough cast glass 
de Rohglas n 
fr verre m brut coule 

valulasi, jonka pinta on jonkin verran 
epätasainen 

Vertaa käsitettä raakalasi käsit- 
teeseen ornamenttilasi. 

13 valulasi 
iasi,joka on 
valmistettu 
valssaamalla 
lasimassaa 

14 raakalasi 15 opaakkilasi ornamenttilasi 18 lankalasi 
valulasi,jonka pinta Iapikuultamaton valulasi, jonka metallilankavah- 
on jonkin verran läpivärjätty valulasi pinnassa on 

koristekuviolnti 
visteinen valulasi 

epätasainen 

lankalasi 
metallilankavahvistei. 
nen ornamentiilasi 

19 hiottu 20 raaka- 21 chauvellasi 22 verkkolasi 
lankalasi lankalasi lankalasi, jossa langat lankalasi, jossa 
lankalasi, joka on lankalasi, jonka pinta ovat yhdensuuntaiset langat muodostavat 
tasohiottu ja on jonkin verran ep2- verkon 
kiillotetettu tasainen 
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15 
opaakkilasi; mieluummin kuin: 
opakkilasi 
sv opakglas n 
no opakt glass n 
da opakglas n 
en opaque glass 
de Opakglas n 
fr verre m opaque 

18 
lankalasi, rautalankalasi 
sv trådglas n; mieluummin kuin: 

armerat glas n 
no trådglass n 
da trådglas n 
en wired glass, wired cast glass 
de Drahtglas n 
f r verre m arme 

Iäpikuultama ton lapiväijä tty valulasi metallilankavahvisteinen valulasi 
Opaakkilasin ulkopinta on tasai- Lankalasia käytetään ehkäise- 
nen, aaltoileva tai nahanpintaa maan pirstoutumista ja hidasta- 

, muistuttava ja tausta uritettu. maan palon eteneminen. 

16 
ornamenttilasi, koristelasi; 
ei: kuviolasi 
sv ornamentglas n 
no ornamentglass n 
da ornamentglas n 
en figured glass, 

figured rolled glass 
de Ornamentglas n 
fr verre m imprime 

valulasi, jonka pinnassa on koristekuvioin- 
t i  

Vertaa kasitetta ornamenttilasi 
kasitteeseen raakalasi. 

17 
ornamenttilankalasi; ei: kuviorauta- 
lankalasi 
sv trådornamentglas n 
no ornamenttrådglass n 
da ornamenttrådglas n 
en figured wired glass 
de Drahtornamentglas n 
fr verre m arme imprime 

metallilankavahvisteinen ornamenttilasi 
Vertaa kasitetta ornamenttilanka- 
lasi kasitteeseen raakalankalasi. 

19 
hiottu lankalasi 
sv trådklarglas n; mieluummin 

kuin: trådspegelglas n 
no speiltrådglass n 
da spejltrådglas n 
en polished wired glass 
de Drahtspiegelglas n 
fr glace f armé 

lankalasi, joka on tasohiottu ja kiillotettu 

20 
raakalankalasi 
sv trådråglas n 
no trådråglass n 
da råglas n, trådglas n 
en wired rough cast glass 
de Drahtrohglas n 
fr verre m coule arme 

lankalasi, jonka pinta on jonkin verran 
epätasainen 

Vertaa kasitetta raakalankalasi 
kasitteeseen ornamenttilankalasi. 
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2 1 
chauvellasi 
sv chauvelglas n 
no chauvel-glass n 
da chauvel-glas n 
en Chauvel glass 
de Chauvel-glas n 
fr verre m Chauvel 

lankalasi, jossa langat ovat yhdensuuntai- 
set 

22 
verkkolasi, verkkolankalasi 
sv trådnatsglas n 
no 
d a 
en 
d e 
f r 

lankalasi, jossa langat muodostavat ver- 
kon 

23 
floatlasi 
sv flytglas n, flytplanat glas n 
no float-glass n 
da float-glas n 
en float glass 
de Float-Glas n, Schwimmglas n 
fr verre m flotte, verre m float, 

glace flottee f, float-glass m 

lasi, joka on valmistettu valuttamalla 
lasimassa sulan tinan paalle ja Iammitta- 
malla samalla lasimassaa paalta päin 

Floatlasi on kuvanvalitysominai- 
suuden mukaan läpinäkyvää 
lasia. 

24 
puhallettu lasi 
sv blåst glas n 
no blåst glass n 
da blzst glas n 
en blown glass 
de geblasenes Glas n 
f r verre m souffle 

lasi, joka on valmistettu lasimassasta 
puhaltamalla 

Lasia voi puhaltaa kasityömaisesti 
tai koneellisesti. Puhallettu lasi ei 
sisällä metallilankavahvistusta. 

2 5 
opaalilasi, maitolasi 
sv opalglas n, mjölkglas n 
no opalglass n, melkeglass n 
da opalt glas n, opalglas n 
en opal glass, milk glass 
de Opalglas n, Trubglas n, 

Milchglas n 
f r verre m opale, 

verre m laiteaux 

valkeahkoksi värjätty puhallettu lasi 
Opaalilasin paalle voidaan valmis- 
tuksen yhteydessä laittaa erivaris- 
ta tai samanvarista lasikerrosta 
kuin perusmassa. Vertaa kasitet- 
ta opaalilasi käsitteeseen verhola- 
si. Opaalilasi on Iapinakymatönta 
lasia. 
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26 
antiikkilasi 
sv antikglas n 
no antikkglass n 
da antikglas n 
en antique glass 
de Antikglas n, Echtantikglas n 
fr verre m antique 

puhallettu lasi, jonka pinta on tarkoituk- 
sellisesti epatasainen ja rakkulainen 

Antiikkilasin päälle voidaan val- 
mistuksen yhteydessä laittaa 
eriväristä tai samanväristä lasiker- 
rosta kuin perusmassa. Vertaa 
käsitettä antiikkilasi käsitteeseen 
verholasi. 

27 
kruunulasi, kuulasi 
sv kronglas n, månglas n 
no kronglass n, måneglass n 
da måneglas n 
en crown glass 
de Kronglas n, Mondglas n 
fr verre m en plateaux 

puhallettu lasi, joka on valmistettu puhal- 
tamalla puhallusputkella ontto kuula, 
joka on leikattu auki ja levitetty pyörean 
levyn muotoiseksi 

24 puhal- 
lettu lasi 
lasi, joka on 
valmistettu 
lasimassasta 
puhaltamalla 

27 kruunulasi 28 sylinterilasi 
valkeahkoksi värjätty puhallettu lasi, puhallettu lasi, 
puhallettu lasi joka on valmistettu joka on valmistettu 

26 antiikkilasi puhaltamalla puhaltamalla lieriö, 
puhallusputkella joka on jäähtymisen 

puhallettu lasi, jonka ontto kuula, joka jälkeen avattu ja 
pinta on tarkoituksel- on leikattu auki ja suoristettu lasilevyksi 
sellisesti epatasainen 
ja rakkulainen 

levitetty pyörean 
levyn muotoiseksi 
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28 
sylinterilasi 
sv cylinderglas n 
no sylinderglass n 
da cylinderglas n 
en cylinder glass 
de Zylinderglas n, Walzenglas n 
fr verre m en cylindres, 

verre m en manchons 

puhallettu lasi, joka on valmistettu puhal- 
tamalla lieriö, joka on jaahtymisen jal- 
keen avattu ja suoristettu lasilevyksi 

Lasi pinnan kuvioinnin 
mukaan 

29 
kuviolasi 
sv mönstrat glas n 
no m~nstret glass n 
da m~nstret glas n 
en patterned glass 
de ornamentiertes Glas n 
fr 

lasi, joka on saanut valmistuksessa tai 
jalkikasittelyssa erityisen ulkonäön tai 
kuvion 

Kuviolaseihin kuuluu esim. orna- 
men ttilasi. 

Lasi väriominaisuuden 
mukaan 

30 
värjätty lasi; ei: varilasi 
sv fargat glas n 
no farget glass n 
da farvet glas n 
en coloured glass 
de Farbglas n, farbiges Glas n 
fr verre m de couleur, ' 

verre m colore 

läpivärjätty lasi tai pintavarjatty lasi 

3 1 
Iapivarjatty lasi 
sv genomfargat glas n 
no gjennomfarget glass n 
da gennemfarvet glas n 
en body-tinted glass 
de durchgefarbtes Glas n 
fr 

lasi, joka on saanut varin raaka-aineseok- 
seen lisätyistä aineista 

Lasin väri saadaan tavallisesti 
aikaan lisaamalla raaka-aineseok- 
seen erilaisia metallioksideja. 
Esimerkiksi sininen saadaan ai- 
kaan kobolttioksidilla, turkoosi 
kuparioksidilla ja punainen se- 
leenilla tai kadmiumsulfidilla. 

32 
pintavarjatty lasi 
sv ytfargat glas n 
no overflatefarget glass n 
d a 
en surface coloured glass, 

coloured glass 
de obenflachengefarbtes Glas n 
f r 

lasi, joka on saanut varin valmistuksen 
yhteydessä tehdyssä pintakasittelyssa 

33 
verholasi 
sv överfångsglas n 
no overfangsglass n 
da overfangsglas n 
en cased glass, flashed glass 
de ~berfangsglas n 
fr verre m plaque, 

verre m double 

lasi, jonka päälle on laitettu lasikerros, 
joka yleensä on erivärinen kuin perus- 
massa 
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Lasi valonvalitys- 
ominaisuuden mukaan 

34 
Iapikuultava lasi 
sv genomskinligt glas n, 

translucent glas n 
no gjennomskinneligt glass n 
da gennemskinneligt glas n 
en translucent glass 
de durchscheinendes Glas n 
fr verre m translucide 

valoa Iapipaastava lasi 

3 5 
läpinäkyvä lasi 
sv genomsynligt glas n, 

transparent glas n 
no gjennomsynligt glass n 
da transparent glas n 
en transparent glass 
de durchsichtiges Glas n, 

transparentes Glas n 
fr verre m transparent 

Iapikuultava lasi, joka valittaa kuvat ilman 
mainittavia muutoksia 

3 6 
kirkas lasi 
sv klarglas n 
no klart glass n 
da klart glas n 
en transparent glass, clear glass 
de durchsichtiges Glas n 
f r verre m transparent 

väritön läpinäkyvä lasi 

l 

3 7 
Iäpinakymätön lasi 
sv ogenomsynligt glas n 
no ugjennomsynligt glass n 
d a 
en non-transparent glass 
de undurchsichtiges Glas n 
fr verre m non transparent 

Iapikuultava lasi, joka valittaa kuvat aina- 
kin jossain määrin epämääräisinä 

38 
Iapikuultamaton lasi 
sv ogenomskinligt glas n 
no 
d a 
en 
d e 
fr 

valoa Iapipaastamatön lasi 

TERMINFO 1/96 

17 



sanakirjat 

VESA NISSINEN, OLLI NYKÄNEN 

Petri Hukin ja Urpo Pakarisen kokoa- 
man Englantilais-suomalaisen elekt- 
roniikan sanakirjan ensimmäinen 
painos ilmestyi vuonna 1983 ja Suo- 
malais-englantilaisen elektroniikan 
sanakirjan vuonna 1987. Viime vuon- 
na näistä teoksista julkaistiin kolman- 
net painokset, joita arvioimme seu- 
raavassa. 

Hukin ja Pakarisen toimittamat elektronii- 
kan sanakirjat ovat useimmille sähkö- ja 
tietotekniikan ammattilaisille ja kääntäjil- 
le varmaankin tutut. Myös TSK:ssa on 
sanastojen aiempia painoksia kaytetty 
ahkerasti sekä projektityön että termi- 
palvelun tietolähteinä. Vaikka sekä säh- 
kö- että atk-alalla on Suomessa julkaistu 
useitakin ammattisanastoja ja -sanakirjo- 
ja, elektroniikan sanakirjat ovat monessa 
suhteessa olleet vertaansa vailla. Ha- 
kusanojen määrä on suuri, tietojen esitys- 
tapa selkeä ja englantilais-suomalaisessa 
sanakirjassa on suomenkielisen vastineen 
lisaksi usein annettu lyhyt kasitteen mää- 
ritelmä. 

Hukki ja Pakarinen ovat tarkoitta- 
neet elektroniikan sanakirjansa lähinnä 
käännöstyön apuvälineiksi. Sen lisaksi 
teokset sopivat myös alan ammattilaisten 
käyttöön - onhan englanti elektroniikka- 
alalla varsin paljon kaytetty kieli, erityises- 
t i  kansainvälisiä yhteyksiä hoidettaessa. 
Sanakirjojen aiheen rajaus ei ole kovin 
tiukka: elektroniikan ja sähkötekniikan 
perustermistön lisaksi mukaan on otettu 
mm.  tietojenkäsittelyn, teletekniikan, 
audio- ja videotekniikan, radio- ja tele- 
visiotekniikan, avaruustekniikan sekä 
luotettavuustekniikan termistöä. 

Elektroniikan sanakirjat ovat luon- 
teeltaan deskriptiivisiä: ne kuvaavat käy- 
tössä olevaa termistöä, yrittämättä näky- 
västi (suosituksin tms.) vaikuttaa siihen, 
millaisia sanoja käytetään tai mitä sanoja 
pitäisi välttää. Epäsuorasti sanakirjoilla on 
toki tällainenkin vaikutus: hakusana- ja 
vastinevalinnat ja erityisesti päätökset 
siitä, mitkä termit jätetään kirjasta pois, 
ohjaavat kielenkäyttöä, vaikka se ei olisi- 
kaan laatijoiden ensisijainen tarkoitus. 

Englannista suomeen 

Englantilais-suomalaisen elektroniikan 
sanakirjan kolmas painos sisältää noin 
23 000 hakusanaa eli jopa noin 40 % 
enemmän kuin aiemmat painokset. Sana- 
kirjan yleisilme on entinen: englanninkieli- 
sille hakusanoille annetaan suomenkieli- 
set vastineet ja usein myös kasitteen 
määritelmä tai selitys. Monen termin 
kohdalla mainitaan erityisala, johon termi 
kuuluu, esimerkiksi "ATK" viittaa tietojen- 
käsittelyyn, "FYS" fysiikkaan ja "VID" vi- 
deotekniikkaan. Myös viittaukset toisiin 
hakusanoihin ovat tavallisia, muulloinkin 
kuin synonymiatilanteissa. Nämä yhdessä 
antavat käyttäjälle yleensä varsin hyvän 
mahdollisuuden kasitteen tunnistamiseen 
ja erottamiseen Iähikäsitteistä. 

TSK:ssa tehtyjen käyttökokeilujen 
perusteella näyttää siltä, että sanakirjan 
ensimmäisen painoksen tiedot ovat suu- 
rimmaksi osaksi sellaisinaan myös kol- 
mannessa painoksessa. Joskus hakusa- 
noille annetut vastineet ovat toki muuttu- 
neet; joko joku vastineista on poistettu 
tai vaihdettu tai - niin kuin tavallisimmin 
on tapahtunut - vastineita on tullut li- 
sää. Joka tapauksessa hakusanojen mää- 
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rän kasvu on uuden painoksen näkyvin 
ero vanhaan verrattuna. Ehkä se on 
merkki siitä, että sisältö on ollut "riittä- 
vän" virheetöntä jo entuudestaan. 

Uusia hakusanoja englantilais- 
suomalaisessa sanakirjassa ovat (osittain 
satunnaisten otosten perusteella) mm. 
delta configuration, delta modulation ja 
delta network, rear attachment plane, 
rear mounted sekä rear-release contact, 
subroutine call, subscriber connection, 

l subscriber filter, subscriber identification 
1 module (SIM) ja subscriber identity mod- 

j ule. Viimeksi mainitun kohdalla on vain 
viittaus edelliseen, jota siis pidetään ilmei- 
sesti parempana. Pikavertailu paljastaa 

l kuitenkin, että TSK:n parin vuoden takai- 
I sessa Matkaviestinsanastossa subscriber 

identity module on suositettava termi - ! alkuperäisenä tietolähteenä oli käytetty 
mm. kansainvälisiä GSM-matkaviestin- 

I järjestelmää koskevia suosituksia. 

l 
Hyvä esimerkki vanhan sisällön 

tarkistustyöstä on hakusana subroutine. 
Sen kohdalta on suomenkieliset vastineet 

l 

l 
poistettu kokonaan, ja jäljellä on viittaus 
termiin subprogram. Tämän kohdalta 
löytyvät samat vastineet kuin sanakirjan 

I ensimmäisestä painoksesta. Subprogram- 
ja subroutine-termien synonymia on kui- 
tenkin aiempaa selvemmin nähtävissä. 

Esimerkkinä lipsahduksesta voi- 
daan mainita hakusana Fresnel loss, jon- 
ka kohdalla seka ensimmaisessa että 
kolmannessa painoksessa viitataan ha- 
kusanaan surface reflection. Kyseistä 
termia ei kuitenkaan löydy kummasta- 
kaan painoksesta, eli virhe on periytynyt 
vanhemmasta teoksesta uudempaan. 

1 Kuinka sattuikaan, että TSK:ssa piti ha- 
kea vastinetta termille juuri tämän sana- 
kirjan arvioinnin aikana - täysin autentti- 

I sessa tiedonhakutilanteessa. 

Suomesta englantiin 

Suomalais-englantilaisen elektroniikan 
sanakirjan kolmas painos sisältää n. 
24 000 hakusanaa eli noin 20 % enem- 
män kuin edellinen painos. Uusia sanoja 

ovat mm. palvelin (server), pin tainduktio 
(surface induction) ja puhelinpäivystys 
(absent subscriber service). Nopealla 
testiotoksen Iäpikäynnillä ei löytynyt yh- 
tään teoksen ensimmaisessa painoksessa 
esiintyvää termia, joka ei olisi mukana 
myös kolmannessa painoksessa. Kirja on 
siis enimmäkseen täydentynyt, ei välttä- 
mättä muilta osin muuttunut. 

Termien englanninkielisiä vasti- 
neita on eräissä kohdissa vähennetty, 
esimerkiksi nopeustaso on ensimmäises- 
sä pai noksessa speed level; velocity level, 
mutta kolmannessa painoksessa vain 
velocity level. Joissain tapauksissa vasti- 
neita on kolmannessa painoksessa enem- 
män, esim. puhelinnumerolla on uudessa 
painoksessa kolme vastinetta (telephone 
number; user number; subscriber num- 
ber), kun ensimmaisessa painoksessa 
vastineita on vain yksi (telephone num- 
ber). Vanhan painoksen sisältöä on siis 
jossain määrin tarkistettu, vaikka suurin 
osa tiedoista toki näyttää pysyneen enti- 
sellään. 

Uusista hakusanoista useimmat 
ovat tietenkin suhteellisen uutta termis- 
töä; onhan elektroniikka varsin nopeasti 
kehittyvä ala. Erityisen paljon uutta tun- 
tuu olevan tietotekniikkaan ja tietoliiken- 
teeseen liittyvässä termistössä. Nähtäväk- 
sijaa kuitenkin, pystyvätkö Hukin ja Paka- 
risen sanakirjat kilpailemaan nimen- 
omaan tieto- ja teletekniikkaan erikoistu- 
neiden sanastojen kanssa. 

Heikkouksiakin Suomalais-englan- 
tilaisesta elektroniikan sanakirjasta voi 
löytää. Uudessakaan painoksessa ei ter- 
mien yhteydessä ole kovin usein kerrottu, 
mihin erityisalaan kyseinen termi liittyy. 
Tämä saattaa aiheuttaa epävarmuutta 
vastineen hakijalle; esimerkiksi tietoteknii- 
kan eri osa-alueilla käytetään usein samo- 
ja termejä eri merkityksissä, eivätkä vasti- 
neet toisella kielellä ole välttämättä sa- 
mat. Tosin lisätietoja voi saada näissäkin 
tapauksissa vastakkaissuuntaisesta Eng- 
lantilais-suomalaisesta elektroniikan sana- 
kirjasta, sillä siinä on usein mukana mää- 
ritelmä tai maininta termin käyttöalasta. 
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Parin satunnaisesti valitun termin 
perusteella näyttää siltä, ettei Suomalais- 
englantilainen elektroniikan sanakirja ole 
pelkkä englantilais-suomalaisesta sisar- 
teoksestaan mekaanisesti "käännetty" 
sivutuote. Esimerkkinä olkoon termipari 
speaker/kaiutin. Englantilais-suomalainen 
sanakirja antaa speaker-sanan vastineeksi 
sanat kaiutin ja kovaaaninen sekä sy- 
nonyymiksi loudspeaker. Termin maini- 
taan kuuluvan erityisesti audio- eli ääni- 
tekniikan alalle. Loudspeaker-sanan koh- 
dalla vastineena on pelkkä kaiutin, jonka 
lisäksi annetaan käsitteen määritelmä. 
Synonyymiksi mainitaan speaker, ja lisäk- 
si kerrotaan myös lyhenne LS. Lyhenteen 
LS kohdalla on vain viittaus loudspeaker- 
hakusanaan. 

Suomalais-englantilainen elektro- 
niikan sanakirja antaa kaiutin-sanan eng- 
lanninkielisiksi vastineiksi loudspeaker, 
LS, speaker. Sanan kovaääninen kohdalla 
vastineena on (1oud)speaker. Ristiriitoja 
ei siis ole, kuten ei pidäkään. Kuitenkin jo 
se, että vastine- ja lisätietovalikoimat 
poikkeavat hieman toisistaan, sekä erot 
tietojen merkintätavoissa viittaavat sii- 
hen, että kutakin tapausta on tarkasteltu 
erikseen. 

Kannattaako ostaa? 

Sanakirjojen hyvät ja huonot puolet pal- 
jastuvat usein vasta vuosien käytön myö- 
tä. Silloinkaan ei välttämättä ole mahdol- 
lista tehdä kovin pitkälle vietyjä johtopää- 
töksiä siitä, mikä on teoksen luotettavuus 
tai laatu, koska yleispäteviä mittareita ei 
liene missään kehitetty. Arviointi jää siis 
käyttäjän oman tuntuman varaan, ja 
siihen vaikuttavat ratkaisevasti myös 
hänen tarpeensa. Kielenkäytön ammatti- 
lainen vaatii sanakirjalta yleensä enem- 
män kuin satunnaiskäyttäjä; toisaalta hän 
tiedostaa myös sen, ettei yksikään sana- 
kirja tai sanasto ole täydellinen, vaan 
kussakin teoksessa on aina puutteensa. 

Elektroniikan sanakirjat ovat vuo- 
sien saatossa osoittautuneet Tekniikan 
Sanastokeskuksen työssä tarpeellisiksi 
sekä suhteellisen luotettaviksi. Vaikka ko- 
kemuksemme teosten kolmansista pai- , 

noksista ovat vielä melko vähäiset, suosit- 
telemme niita kaikille, jotka joutuvat 
työssään laatimaan sähkötekniikkaa - 
erityisesti elektroniikkaa - tai tietotek- 
niikkaa käsitteleviä tekstejä tai kääntä- 
mään niita joko englannista suomeen tai 
suomesta englantiin. 

Tekniikan Sanastokeskus on Telehallinto- 
keskuksen Terminologia-työryhmän aloit- 
teesta käynnistänyt projektin uusia tele- 
palveluja käsittelevän sanaston laatimi- 
seksi. Sanastoon on tarkoitus sisällyttää 
noin 150 käsitettä, jotka määritellään 
suomeksi, ja näiden lisäksi tarpeen mu- 
kaan telepalveluiden kaupallista nimistöä. 
Käsitteitä vastaavat termit annetaan 
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi 
ja ranskaksi ja määritelmät suomeksi. 

Projekti kestää noin vuoden, ja 
sanasto julkaistaan kirjana todennäköi- 
sesti ensi vuoden alussa. Projektin rahoi- 
tukseen osallistuvat Finnet-liitto, Helsin- 
gin Puhelin Oy, Nokia Mobile Phones, 
Nokia Telecommunications Oy, Tele, Te- 
lehallintokeskus ja Telivo. Lisätietoja pro- 
jektista saa ~ekniika'n Sanastokeskukses- 
ta Katri Lempiselta, 
puh. (90) 2709 1063 
faksi (90) 608 859. 
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TERMINOLOGIN 

Terminologie fur ein 
vielsprachiges Europa 

Deutscher Terminologie-Tag e. V. (DTT) 
jarjestaa Kölnissä 12.-13. huhtikuuta 
1996 symposiumin, jonka aiheita ovat 
mm. monikielisyys, kielipolitiikka ja ter- 

! minologia sekä sanastotyö pienellä kieli- 
1 alueella. Lisätiedot: 

Ursula Reisen ~ An der Alten Post 18 
D-50859 Köln 
GERMANY. 

l ~ AILAn konferenssi 
AILAn (Association Internationale de 
Linguistique Appliquee) 1 1 . kansainväli- 
nen konferenssi pidetaan Jyväskylässä 
4.-9. elokuuta 1996 teemalla LSP and 
LGP in business language teaching. Lisä- 
tietoja antaa Jyväskylän yliopistossa Kari 
Sajavaara, faksi (941) 601 21 3. 

Euralex 
Seitsemäs leksikografian Euralex-konfe- 
renssi pidetaan 13.-18. elokuuta Göte- 
borgissa. Lisätietoja voi pyytää järjestäjii- 
ta osoitteella 

EURALEX 96 
Göteborg Universitet 
Department of Swedish 
Section of Lexicology 
5-41 298 Göteborg 
SWEDEN. 

Yhteyden Euralex-konferenssin jarjestajiin 
saa myös puhelimitse, telekopioitse sekä 
sä h köpostitse: 
puh. + 46 3 1 7734 544 
faksi + 46 31 7734 455 

gellerstam@svenska.gu.se 

Infoterm jarjestaa neljännen sanastotyö- 
ta ja tietoteknikkaa käsittelevän Termi- 
nology and Kno wledge Engineering 
-kongressin 26.-28. elokuuta 1996 Wie- 
nissä. Yhteyttä jarjestajiin voi ottaa osoit- 
teella 

Infoterm 
c/o Österreichisches 
Normungsinstitut 
HeinestraOe 38 
A-1020 Wien 
AUSTRIA. 

Language & Business Life 

In terna tional Association for Language 
and Business jarjestaa yhdessä tanskalais- 
ten yhteistyökumppaniensa kanssa 3.-6. 
lokakuuta 1996 liike-elämän kieltä käsit- 
televän konferenssin. Järjestäjien yhteys- 
tiedot ovat 

Language & Business 1996 
Handelshajskole Syd 
Engstien 1 
DK-6000 Kolding 
DENMARK 

puh. + 45 7932 11 11 
faksi + 45 7932 1448. 
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Tarjoamme jälleen lukijoillemme hakemis- 
ton viimevuotisen Terminfon aineistoon. 
Kuten aikaisempinakin vuosina, hakemis- 
to on ryhmitelty neljään osaan: 

- minisanastot (lukijoiden toivomuk- 
sesta minisanastojen suomenkieliset ter- 
mit ovat mukana myös seuraavassa, 
yksittäisten termien ryhmässä) 

- yksittäiset termit, joita on käsitelty 
Termipalvelusta poimittua -palstalla, mi- 
nisanastoissa tai laajalti muissa artikke- 
leissa (yleensä hakemistoon on otettu 
vain suomenkielinen termi, termipalvelu- 
kysymyksissä myös lähtökielinen termi); 
termeistä, jotka eroavat toisistaan vain 
vähän, on otettu mukaan vain ensisijaise- 
na pidettävä (näin ollen esimerkiksi ter- 
meistä emulgointiaine ja emulgaattori 
mukana on vain ensin mainittu, sillä 
emulgaattorin jäljille päässee emulgointi- 
aineen avulla) 

- kirjallisuuden (sanastojen, sanakir- 
jojen ja terminologisen kirjallisuuden) 
sekä sanastoprojektien esittelyt 

- muut artikkelit (artikkelin nimen ja 
aiheen mukaan sekä - jos kirjoittajan 
nimi on artikkelin yhteydessä mainittu - 
kirjoittajan nimen mukaan) 

Hakemiston ulkopuolelle on jätetty 
artikkelien englanninkieliset tiivistelmät. 

Ensimmäinen numero viittaa Term- 
infon vuosikerran 1995 numeroon ja 
kaksoispisteen jälkeinen numero sivu- 
numeroon. Vuoden 1995 irtonumeroita 
voi tilata Edita Oy:n julkaisumyynnistä, 

puh. (90) 566 0266. 

Minisanastot 

elintarvikelisäaineet 6:5 
kompostointi 3:3 
painomenetelmät 5:3 
teras ja valurauta 1 :3 
tietokonevirukset 2:3 
ympäristö- ja kierrätysmerkit 4: 10 

Yksittäiset termit 

adusoitu valurauta 1 : 12 
aikapommi 2:6 
aniliinipaino 5:5 
antioksidantti 6: 1 1 
aromi 6:8 
arominvahvenne 6:8 
arvonlisävero, alv 4: 12, 5: 14 
auditointi 5: 16 
austeniittinen teras 1 :8 
automaattiteräs 1 : 10 
avopalvelu 3: 10 
bakteeri 2:5 
benchmarking 5: 14 
betoniteräs 1 : 10 
business process 

re-engineering (en) 5:16 
dataliikenne 2: 17 
ED1 2:17 
ehdollinen pommi 2:6 
E-koodi 6:7 
elinkaari 4:10 
elintarvike 6:5 
elintarvikelisäaine 6:7 
elintarvikeväri 6:9 
emulgointiaine 6:9 
entsyymi 6: 12 
epoksiterva 4:3 
esikompostoituminen 3:s 
esikuva-analyysi 5: 14 
etäisvirus 2:6 
eurocode (en) 4: 1 3 
ferriittinen teras 1 :9 
ferriittis-austeniittinen teras 1 :9 
fleksopaino 5:5 
hapettumisenestoaine 6: 1 1 
happamuudensäätöaine 6:12 
haponkestävä teras 1 :8 
happo 6: 12 
harmaa valurauta 1.: 12 
hiiletysteräs 1 : 1 1 
hiiliteräs 1 :7 
hoitotyö 3: 10 
hyytelöimisaine 6: 1 1 
isäntäohjelma 2:5 
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jacuzzi (en) 5: 1 5 
jauhonparanne 6: 12 
jalkikompostoituminen 3:5 
jalkikypsymisvaihe 3:5 
janneteras 1 : 10 
jäte 3:5 
jaahtymisvaihe 3:5 
kaavio 5:6 
kantaja 2:5 
kasakompostointi 3:7 
kehilö 5:6 
keinotekoinen lisaaine 6:8 
kerayskelpoinen paperi 4: 1 1 
kierratyskelpoinen paperi 4: 1 1 
kierratystuote 4: 1 1 
keskihiilinen teras 1 :7 
kierratysmerkki 4: 10 
kiinteyttamisaine 6: 1 1 
kirjake 5:7 
kivipaino 5:5 
kohopaino 5:3 
komposti 3:8 
kompostikasa 3:8 
kompostikehikko 3:8 
kompostimulta 3:8 
kompostisailiö 3:8 
kompostointi 3:7 
kompostoituminen 3:5 
kompostori 3:8 
koodia lisäävä virus 2:7 
kosteudensailyttaja 6: 1 2 
kovateras 1 :7 
kserografia 5:6 
kutistumaton teras 1 : 10 
kuumakompostointi 3:7 
kuumaluja teras 1 : 1 1 
kuumatyöstöteras 1 :9 
kuumavaihe 3:5 
kuvalaatta, kuvake 5:6 
kylmakompostointi 3:7 
kylmatyöstöteras 1 :9 
kypsymisvaihe 3: 5 
kaynnistyslohkovirus 2:6 
kayttöjarjestelmavirus 2:6 
laakapaino 5:5 
ladelma 5:6 
laitoskompostointi 3:8 
laitospalvelu 3: 10 
laukaisuehto 2:6 
lejeerinki 1 :5 

levykevirus 2:7 
lierokompostointi 3:8 
liiketoimintaprosessin 

uudistaminen 5: 16 
liipaisin 2:6 
lisaaine 6:7 
litografia 5:5 
looginen pommi 2:6 
luontainen lisaaine 6:7 
luontaisen kaltainen lisaaine 6:8 
luotta 5:6 
Iampenemisvaihe 3:5 
Iampökompostointi 3:7 
Iampökompostori 3:8 
Iampövaihe 3:5 
makeutusaine 6:8 
martensiittinen teras 1 :9 
mato 2:5 
matokompostointi 3:8 
meltorauta 1 :6 
mervardesskatt, moms (sv) 4: 12, 5: 15 
mesofiilivaihe 3:5 
metalli 1 :5 
metalliseos 1 :5 
mikrotukihenkilö 4:12, 5:15 
murtoluku 5: 14 
murto-osa 5: 14 
mustaydinvalurauta 1 : 12 
niukkahiilinen teras 1 :6 
niukkaseosteinen teras 1 :7 
nostatusaine 6: 1 1 
nuorrutusteras 1 : 1 1 
offset 5:5 
ohjelmavirus 2:6 
organisaatioiden välinen 

tiedonsiirto, OVT 2: 17 
paakkuuntumisenestoaine 6:9 
painaminen 5:3 
paineastiateras 1 : 1 1 
painokehilö 5:6 
pallografiittivalurauta 1 : 12 
palveluvastuu 3: 10 
pehmeä teras 1 :6 
pienkompostointi 3:7 
pikakompostointi 3:7 
pikateras 1 : 10 
pintakompostointi 3:7 
pintakasittelyaine 6:9 
pommi 2:6 
ponneaine 6: 1 1 

TERMINFO 1/96 

23 



poreallas 5: 1 5 
prosessijohtaminen 5: 1 6 
puolisynteettinen lisaaine 6:8 
paallekirjoittava virus 2:7 
paastö 4: 12 
raivaussaha 4: 14 
rakennelujuuden euronormi 4: 13 
rating (en) 5: 16 
rauta 1 :5, 1 :6, 1 :1 1 
rautaseos, rautalejeerinki 1 :6 
ravitsemuksellinen lisä 6:7 
reittaus 5: 1 6 
riskiluokitus 5: 16 
runsashiilinen teras 1 :7 
runsasseosteinen teras 1 :7 
ruostumaton teras 1 :8 
sakeuttamisaine 6: 1 1 
salaovi 2:5 
seosaine 1 :6 
seostamaton teras 1 :7 
seosteras 1 :7 
seripaino 5:6 
silkkipaino 5:6 
sokeisto 5:7 
sosiaalityö 3: 10 
stabilointiaine 6:9 
suhteittaa, suhteuttaa 5:15 
sulatesuola 6:9 
suomugrafiittirauta 1 : 1 2 
synteettinen lisaaine 6:8 
svvapaino 5:5 
sihköselitys 5: 16 
sahköstaattinen painatus 5:6 
säilöntaaine 6: 1 1 
taottava valurauta 1 : 1 2 
temperrauta 1 : 12 
termofiilivaihe 3:7 
tervaepoksi 4:3 
teras 1 :6 
teraspaino 5:5 
tiedostovirus 2:7 
tietokonemato 2:5 
tietokonevirus 2:5 
tiivistetty teras 1 :8 
tiivistamatön teras 1 :8 
toistokäyttötuote 4: 1 1 
Troijan hevonen 2:5 
tuotantosolu 2: 17 
työkaluteräs 1 :9 
tayteaine 6: 12 

uusiotuote 4: 1 1 
vaahdonestoaine 6: 12 
valiovertailu 5: 14 
valkoinen valurauta 1 : 12 
valkoydinvalurauta 1 :12 
valmistusaine 6:5 
valopaino 5:6 
valurauta 1 : 1 1 
valuteras 1 : 1 1 
vieras aine 6:7 
vihantalannoitus 3:7 
virus 2:5 
väri 6:9 
yleinen rakenneteras 1 :9 
yleiseurooppalainen 2: 17 
ymparistömerkki 4: 10 
ympäristöä säastava paperi 4:10 

Kirjallisuus ja 
sanastoprojektit 
Asiakas- ja potilasasiakirjoihin liittyvä 

sanastotyö 3:9 
Begreppssystem för terminologisk 

analys 4:7 
SDH-sanasto 2:8 
Skogsordlista 4: 14 
Sähkötermien hakemisto 5: 10, 6: 1 7 
Ymparistöalan sanastoprojekti 5:8 
Älyverkkosanasto 5: 1 0 

Muut artikkelit 
Centre de terminologie de 

Bruxelles 1 : 1 5 
Eurodicautom 1 : 13, 5: 17, 6:3 
European LSP Symposium 1 : 1 5 
Internet 5: 17 
ISO 9000 -standardit 3: 15 
Jolkkonen, Lena 5:3, 6:5 
Jarvensivu, Tarja 6:5 
Järvi, Outi 4: 1 5 
Kalliokuusi, Virpi 3:3, 3:9 
Kauppinen, Lari 1 :3, 3: 1 1, 4:3, 5: 1 1 
Keijonen, Heli 5:3 ' .  

Konference om leksikografi i 
Norden 1 : 15 

Kuhmonen, Kaisa 5:3 
Kasitejarjestelmat 4:7 
Laadunhallinta ja -varmistus 3: 15 
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Laatu ja terminologia 2: 1 1, 6: 13 
Lempinen, Katri 2:8, 2:9 
Materiaalista makrostruktuuriin 1 : 15 
Multilingualism in Specialized 

Communication 1 : 15 
Nordterm-nytt 1 : 1 4, 2: 1 2 
Nordterm-päivät 1995 1 : 15, 2: 1 1, 2:16 
Nuopponen, Anita 4:7 
Nykänen, Olli 1 : 13, 2:3, 3: 15, 6: 13 
Ongelmia verbintaivutuksessa? 5: 1 1 
Paineen mittayksiköt 3: 1 1 
Pienimäki, Minna 3:3 
Suomea ja ruotsia EU:n 

termipankkiin 1 : 13 
Sähköiset sanastot 6: 13 
Tekniikan sanastotyö kääntäjän 

näkökulmasta 2:9 
Terminfon hakemisto 1994 1 : 16 
Terminologiaoppia Vaasan 

yliopistossa 4: 1 5 

Terminologin paivyri 1 :15 
Termipalvelua EU:lle 2:10 
Termipankkien luotettavuus 6: 1 5 
Tervaepoksi vai epoksiterva? 4:3 
TSK:n hallitus ja puheenjohtaja 6: 17 
TSK:n uudet työntekijät 2: 10 
TSK:n vuosikokous 6: 17 
Tutorial on Automatic Dictionary 

Making 1 : 15 
Vaasan yliopisto 4: 1 5 
Value Analysis of Specialized 

Dictionaries 1 : 1 5 
Varo painevirhepaholaista 3: 1 1 
Verbintaivutus 5: 1 1 
Vesanto, Meri 2:3 
Voiko sähköiseen sanastoon 

luottaa? 6: 13 
Väitöskirja käsitejärjestelmistä 4:7 
Yhdystermit 4:3 

T I L A U S K O R T T I  
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30 000 terms for the EU 
in less than 12 months 

In the issues 1/95 and 6/95 of Terminfo, 
we have told you about the task of col- 
lecting around 30 000 Finnish terms for 
Eurodicautom termbank. In the follow- 
ing, we explain how it all began with 
some visions of the future. 

As soon as Finland became a 
member of the EU and Finnish became 
an official EU language, it was clear that 
the amount of Finnish terminology 
should be brought at the same level with 
the other official languages. As the re- 
sources of the EU Commission are lim- 
ited, the representatives of the Commis- 
sion turned to TSK for help. The Swedish 
terminology centre, TNC, was also con- 
tacted as Swedish became an official EU 
language at the same time as Finnish. 

The EU needs terminology about 
various areas of administration as well as 
industry and commerce, not just technol- 
ogy. The project was divided into seven 
subprojects with TSK as the CO-ordinator. 
The necessary expertise of the subject 
matter was ensured by the participation 
of expert organisations. Although dead- 
Iines for the subtasks were somewhat 
different, they had something in com- 
mon - a tight schedule. The first phase 
of the task was, however, concluded in 
November 1995. A total of 33 000 term 
records were dealt with, and the job 
resulted in 26 000 Finnish terms and 
more than 3000 definitions. 

At times the job was easy and 
you could simply pick the terms from an 
existing source but sometimes it was 
really difficult or even impossible to find 
the Finnish equivalents. All in all, the task 
was so demanding that TSK's personnel 
was more than doubled last year. 

As for the future, in the competi- 
tive biddings arranged by the EU last 
summer, TSK was given the task of col- 
lecting about 70 000 additional terms in 
about a year. The new project will bring 
about even more CO-operation with the 
experts of various fields. 

EDIC 1 at TNC 

At the same time as TSK added Finnish 
terms into the EU termbank Eurodic- 
autom, the Swedish terminology centre, 
TNC, was busy with a similar project for 
supplying the EU with about 30 000 
Swedish terms in various fields. The 
terms in this EDIC 1 project came from 

' 

fields like fibre optics, environment, and 
information technology. In addition to 
terms, definitions, contextual information 
and annotations for translators were 
included. This year TNC has set up a new 
project with about the same volume as 
last year. This time the terms come from 
fields like aviation, agriculture, informa- 
tion technology, building and energy. 

Country codes in 
vocabularies 

In the vocabulary of food additives, pre- 
sented in Terminfo 6/95, we used a 
country code in connection with the 
Swedish term tillsatsamne (additive). We 
would now like to explain the usage. The 
country code is used if a term is only 
valid in a certain country and not in the 
whole linguistic area. The most widely 
used language symbols with country 
codes are 
svFI Finnish Swedish, 
svSE Swedish Swedish, 
enGB British English, 
enUS American English. 
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1 If the language symbol is not 
followed by a country code, the term can 
be used anywhere in that linguistic area. 
You may refer to Terminfo 2/94 or the 
standards SFS-ISO 639 and SFS-ISO 3 166 
for more information. 

1 , Glass vocabulary 

Pia Junnola, who studies languages and 
terminology in the University of Vaasa, 
worked at TSK last summer as a trainee. 
One of her tasks was to compile a glass 
vocabulary. The concept systems in the 
vocabulary are based on the Finnish con- 
cepts. The Swedish, Danish, Norwegian, 
English, German and French equivalents 
for the Finnish terms are mostly derived 
from TNC 70 - Glossary o f  Glass in 
Building. The Finnish definitions are 

, mainly based on Rakennustekniikan 
käsikirja (Handbook o f  Construction 
Engineering) and the Swedish definitions 

I are produced by modifying the TNC1s 

l definitions. 

~ In some cases, different sources 
gave different suggestions. The terms 

I opal glass and milk glass, for example, 
1 

I were synonyms in one source but in 
another milk glass was a species of opal 
glass. Please, send your comments about 
the vocabulary to TSK. 

New editions of the 
Dictionaries of Electronics 

The third editions of the English-Finnish 
a nd Finnish-English Dictionaries o f Elec- 
tronics were published in 1995. The dic- 

! tionaries are primarily meant for transla- 
tors but they are also suitable for profes- 
sionals in electronics. The dictionaries are 

I descriptive as they only present the exist- 
ing terminology but do not give any 
explicit recommendations as to which 
terms should be used. 

The English-Finnish Dictionary of 
Electronics includes 23 000 entries, 
which is about 40% more than in the 
previous edition. English words are given 

Finnish equivalents and in many cases 
also a definition or description. Addition- 
ally, subject field and cross-references 
help the user in term selection. 

The Finnish-English Dictionary of 
Electronics includes 24 000 entries, 
which is about 20% more than in the 
previous edition. Most of the new entries 
are in the fields of information technol- 
ogy and telecommunications. One draw- 
back seems to be that the dictionary 
does not give the subject field. If, how- 
ever, this information is needed, you may 
consult the English-Finnish dictionary. 

Even though our experience with 
the third editions is rather short, we can 
recommend them to those who write or 
translate texts about electronics or infor- 
mation technology. 

New terminology project 

Initiated by the terminology committee 
of Telecommunications Administration 
Centre and funded by a number of com- 
panies and administration, TSK has set 
up a project to compile a vocabulary of 
telecommunication services. The vocabu- 
lary will contain about 150 concepts with 
Finnish definitions. The terms will be giv- 
en in Finnish, Swedish, English, German 
and French. 

Courses and congresses 

Organisers and their contact information 
of the following congresses are given in 
page 21: Terminologie fur ein vielspra- 
chiges Europa, AILA Conference, Euralex, 
TKE 96, and Language & Business Life. 

Terminfo index 1995 

In this issue, we have included an index 
of articles published in Terminfo last 
year. The index has four sections: vocab- 
ularies, individual terms, literature and 
vocabulary projects, and other articles. 
Copies of Terminfo are available at Edita 
Oy, tel. + 358 0 566 0266. 
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TSK:n ensisijaisena tehtävänä on saada 
aikaan Suomen- ja ruotsinkielisia tekniikan 
alojen sanastoja. 

TSK on perustettu 1974, ja sen jäseninä on 
teollisuus- ja liikelaitoksia, kaannöstoimisto- 
ja ja aatteellisia yhdistyksiä. TSK tekee yh- 
teistyötä myös muiden sanastotyösta kiin- 
nostuneiden yhteisöjen kanssa. 

TSK:n sanastotyön paamuotoja ovat sanas- 
toprojektit, termipankki ja termipalvelu 
seka sanastotyön menetelmien kehittami- 
nen ja niihin liittyvä koulutus. 

TSK:n julkaisemat erikoisalojen sanastot 
tallennetaan myös suorakayttöiseen termi- 
pankkiin TEPAan. 

TSK:n kirjastossa on tekniikan ja Iahialojen 
sanastoja, sanakirjoja ja sanastoluonnoksia 
sekä koti- ja ulkomaisia sanastostandardeja. 

TOIMISTO JA KIRJASTO: 
Albertinkatu 23 A 12 
001 20 Helsinki 
puh. (90) 2709 1060 
avoinna ma-pe 8.30-1 6.00 

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


