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Tarkennuksia korjaus- 
rakentamisen kgsitteistöön 

1 Korjausrakentamisen termistöa on 

i selvitelty 1980- ja 1990-luvulla mo- 
nessa eri yhteydessä, ja tuloksia on 
esitelty mm. Terminfossa 4/91. Ke- 
vaalla 1996 asiaan palasi Suomen 

i Rakennuttajaliiton koolle kutsuma 
työryhma. Seuraavassa kerromme 

I tuoreen pienprojektin keskeisimmis- 

l 
ta tuloksista. 

Korjausrakentaminen on rakennusalaa 
jo monta vuotta vaivanneesta taantu- 
masta huolimatta ajankohtainen aihe. 
Tiedotusvälineissä on kerrottu esimerkik- 
si takavuosina rakennettujen asuintalo- 
jen korjaustarpeista kosteusongelmien 
ja epäonnistuneiden materiaalivalinto- 
jen vuoksi. Useimmiten korjausrakenta- 
misen perusteena on kuitenkin raken- 
nusten ja niiden osien kuluminen, käyt- 
täjien vaatimusten muuttuminen tai 
mahdollisuus käyttää uutta tekniikkaa. 

Korjausrakentaminen ei ole pelkkää 
suurieleistä rakennusten peruskorjaa- 
mista tai -parantamista, vaikka suuret ja 
kalliit hankkeet usein saavatkin eniten 
huomiota osakseen. Myös kiinteistöjen 
jatkuvasta ylläpidosta vastaavat organi- 
saatiot tekevät ja teettävät paljon kor- 
jausrakentamista. 

Korjausrakentamisen käsitteet joutu- 
I vat tuon tuostakin tarkastelun kohteek- 
1 si, kun rakentamisen ammattilaiset ke- 
, hittävät toimintaansa ja viranomaiset 

säädöksiään. Uusia käsitteitä muodos- 
I tuu ja uusia termejä otetaan käyttöön - 

ja usein vanhoja maaritelmia pitää sa- 
malla uudistaa. Yhteisiä termeja ja kes- 
täviä maaritelmia hakiessaan asiantunti- 
jatahot ottavat aika ajoin yhteyttä myös 
Tekniikan Sanastokeskukseen. Esimer- 

kiksi keväällä 1996 TSK auttoi Suomen 
Rakennuttajaliittoa osittain tarkista- 
maan, osittain laatimaan Iahes 40 käsit- 
teen määritelmät sekä valitsemaan sopi- 
vat termit. Tämä artikkeli perustuu näin 
syntyneeseen sanastoon. 

Korjausrakentamisen lajit ja 
suhde kiinteistön pitoon 

Korjausrakentaminen, kuten rakentami- 
nen yleensäkin, liittyy läheisesti kiinteis- 
tönpitoon, jonka käsitteistöä on aiem- 
min selvitelty mm. Kiinteistösanastossa 
(TSK 4) sekä Suomen Kiinteistöliiton 
vuonna 1994 julkaisemassa kiinteistön- 
hoidon KIM/-sanastossa (Terminfo 2/94, 
s. 14). Vaikka näiden sanastojen näkö- 
kulmia on eräillä tahoilla pidetty liian 
suppeina, niiden tapa systematisoida ka- 
sitteistöä on monin tavoin esimerkilli- 
nen. Niinpä Suomen Rakennuttajaliiton 
työryhma saattoi edetä KIMI-sanaston 
kiinteistönpidon osa-alueita erittelevästä 
käsitejärjestelmästä korjausrakentami- 
sen käsitehierarkiaan tekemättä aiempi- 
en selvitysten kanssa ristiriidassa olevia 
ratkaisuja. Tuloksia havainnollistavat 
oheinen käsitekaavio (kuva 1) ja jäljem- 
pänä esitetyt termitietueet. Eräin kohdin 
on päädytty KIMI-sanastoa täsmallisem- 
pään kuvaukseen: esimerkiksi termi 
kunnossapito asettuu entistä tarkemmin 
rajatulle paikalle, kunnostavan korjaus- 
rakentamisen synonyymiksi. 

Korjausrakentamisen hierarkkinen 
jakaminen kolmeen alatyyppiin toimin- 
nan tarkoituksen mukaan on sikäli Iähin- 
nä periaatteellinen, että käytännön 
hankkeissa esiintyy Iahes aina rinnak- 
kain useita eri tavoitteita. Saman raken- 
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kiinteistönpito -> kiinteistö 

kiinteistön kiin'istön kohteen 
i rakentaminen ylläpito hallinto purkaminen /A!  

uudisrakentaminen korjausrikentaminen kiinteistönhoito (muut kiinteistön 
1 

yllapitoon kuuluvat 
toiminnot) 

ensi- lisa- 
rakenta- rakenta- 
minen minen muutos- A uudistava 

entistävä korjaus- 
rakentaminen korjausrakentaminen rakentaminen 

A 
parantava korjaus- kunnostava korjaus- 
rakentaminen rakentaminen; 

kunnossapito 

A A restaurointi 4 konservointi 

rekonstruointi 

pe~sparannus (muu) peruskorjaus (muu) 

Kuva 1. Korjausrakentamisen käsitejärjestelmää. 

nuksen yhtä osaa voidaan uudistaa, 
toista entistää ja kolmannen käyttötar- 
koitusta muuttaa. Tai samalla kun ra- 
kennusta (kokonaisuutena) entistetaan, 
sen saniteettitilat uudistetaan. Raken- 
nuttajaliiton työryhmä totesikin, että 
käytännössä rakentamishankkeet nime- 
tään hankkeen pääasiallisen sisällön 
mukaan eikä "puhtaita", vain yhteen 
tavoitteeseen sidottuja projekteja yleen- 
sä ole. Niinpä esimerkiksi perusparan- 
nushankkeessa voidaan tehdä melko 
paljon sellaistakin, joka ei sinänsä ole 
ominaista perusparannukselle. 

Rakennuttajaliiton sanastoryhmä kasit- 
teli myös sellaisia jätteenhallinnan käsit- 
teitä, jotka ovat paraikaa uudistuvan 
lainsäädännön vuoksi kiinteistönpidossa 
ja rakentamisessa ajankohtaisia. Ovat- 
han rakentajat ja kiinteistöjen haltijat 
tyypillisiä esimerkkejä jätteen hakijoista, 
joille jatehuoltosiädökset asettavat 
monenlaisia vaatimuksia. Heidän on 
syytä tuntea vastuunsa mm. tilanteissa, 
joissa tavaraa viedään kaatopaikalle tai 
joissa käsiteltävänä on ongelmajatteita. 
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Erityisesti työryhman huomio kiinnit- 
tyi siihen, mita rakennusjate voi sisältää 
ja mita sille voi missäkin tilanteessa 
tehdä. Kuten oheinen, hieman pelkistet- 
ty käsitekaavio (kuva 2) kertoo, kyse ei 
kuitenkaan ollut ainoastaan rakennus- 
jatteeseen liittyvistä vaan jätteenhallin- 
taan ja materiaalinhallintaan yleisem- 
minkin kytkeytyvistä asioista. 

Uudistermeinä työryhma päätti ot- 
taa käyttöön poistomateriaalin ja jaan- 
nösmateriaalin. Näiden avulla halutaan 
viestiä esimerkiksi rakentajille, ettei 
kaikkea rakentamisessa kertyvää, ylijää- 
vää materiaalia tarvitse pitää jätteenä. 
Toisaalta suuri osa siitäkin materiaalista, 
joka on rakentajalle itselleen tarpeeton- 
ta ja arvotonta, on hyötyjatetta: sen voi 
kaatopaikalle viennin sijasta kierrättää. 

Mitä ja miksi korjataan? 
Yksi korjausrakentamissanastotyöryh- 
män ongelmista oli sana korjaus, jota 
on eri tilanteissa kaytetty eri merkityksis- 
sä - sen lisäksi että se on monien yh- 
dyssanojen (esimerkiksi vuosikorjaus) 
osana. Yksi korjaus-sanan supistetuista 
merkityksistä liittyy tilanteeseen, jossa 
jokin ensin vikaantuu odottamatta ja 
sitten se korjataan. Eräissä yhteyksissä 
on tasta kaytetty viankorjaus-sanaa, 
mutta sita työryhma ei pitänyt riittävän 
helppotulkintaisena. Voidaanhan kysyä, 
mita muuta kuin vikoja korjataan, tai 
inttää, ettei vikaa ylipäänsä korjata, 
vaan vikaantunut laite, rakenne tms. 
kohde. Usein onkin kaytetty pelkkää 
korjaus-sanaa, vaikka sita tarvitaan 
myös niissä tapauksissa, jotka ovat val- 
lan hyvin ennakoitavissa. Yleiskielessä 
tällainen moniselitteisyys ei välttämättä 
aiheuta ongelmia: siinä sanojen käyttö 
on yleensäkin paljon vapaampaa kuin 
täsmällisyyteen ja yksiselitteisyyteen 
pyrkivässä ammattikielessä. Monissa 
korjausrakentamista käsittelevissä teks- 
teissä sekaannuksen vaara on kuitenkin 
ilmeinen. 

Työryhmän ehdotus on termi enna- 
koimaton korjaus. Silläkin on huonot 
puolensa: määritelmää tarkkaan lukien 
voidaan nähdä, että vikaantuminenhan 
se ennakoimatonta on, ei korjaaminen. 
Suurta ongelmaa tasta ei kuitenkaan 
odoteta aiheutuvan. 

Valittuja määritelmiä 
Seuraavaan on koottu joukko termejä ja 
määritelmiä työryhman ja TSK:n jäljiltä. 
Suomen Rakennuttajaliitto on alkukesäl- 
lä 1996 järjestänyt sanastolle pienehkön 
lausuntokierroksen, jonka tulokset eivät 
valitettavasti olleet vielä käytettävissä 
lehtemme mennessä painoon. Suuria 
muutoksia sanastoon ei kuitenkaan ole 
odotettavissa. 

Palautetta oheisista termeistä, mää- 
ritelmistä ja kaavioista voi lähettää joko 
Olli Nykaselle Tekniikan Sanastokeskuk- 
seen, puhelin (90) 2709 1062, telekopio 
(90) 608 859, tai Jyrki Laurikaiselle Suo- 
men Rakennuttajaliittoon, puhelin (90) 
4767 571 1, telekopio (90) 4767 5700. 

korjausrakentaminen 
rakentaminen, joka muuttaa aiemmin 
rakennettua kohdetta toivotulla tavalla 

Korjausrakentamista tehdään usein 
hankemuotoisesti erillisen projekti- 
organisaation avulla, mutta yleensä 
myös kiinteistöjen ylläpidosta vas- 
taavat organisaatiot tekevät etenkin 
kunnostavaa korjausrakentamista. 
Yhdellä korjausrakentamishankkeel- 
la voi olla monia tavoitteita. 

uudistava korjausrakentaminen 
korjausrakentaminen, jossa kohdetta 
muutetaan paremmin tarkoitukseensa 
sopivaksi 

Esimerkkejä uudistavasta korjaus- 
rakentamisesta ovat ilmastointijär- 
jestelmän uusiminen ja erillisten 
toimistotyöhuoneiden muuttaminen 
avokonttoriksi. 
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parantava korjausrakentaminen 
uudistava korja usrakentaminen, jossa 
kohteen suhteellista laatua parannetaan 
olennaisesti alkuperäisestä 

perusparannus 
tapauskohtaisena hankkeena toteutet- 
tava parantava koijausrakentaminen 

Perusparannuksessa voidaan esimer- 
kiksi parantaa rakennuksen energia- 
taloutta, liittää rakennus vesi- ja vie- 
mariverkkoon tai lisätä siihen vaikka- 
pa hissi tai uudenaikaista tietotek- 
niikkaa. 

kunnostava korjausrakentaminen; 
kunnossapito 
uudistava korjausrakentaminen, jossa 
kohteen kaytettavyys ja koettavuus 
pysytetaan uusimalla tai korjaamalla 
vialliset ja kuluneet osat ilman, että 
kohteen suhteellinen laatu olennaisesti 
muuttuu 

Kunnostavan korjausrakentamisen 
tavoite on säilyttää kohde suunnil- 
leen sen laatuisena kuin se oli alun 
perin valmistuessaan. Kohde ei kui- 
tenkaan välttämättä pysy alkuperai- 
sen kaltaisena, koska yleensä on 
tarkoituksenmukaista käyttää uu- 
dempia teknisia ratkaisuja ja ottaa 
huomioon tarpeita, joita uudisraken- 
tamisen aikana ei vielä tunnettu. 
Kunnostavaa korjausrakentamista 
voidaan tehdä hankemuotoisesti 
(vrt. peruskorjaus) tai esimerkiksi 
säännöllisten vuosikorjausten avulla. 
Sanaa 'kunnossapito' on yleensä 
käytetty etenkin yllapitoluonteisesta 
kunnostavasta korjausrakentamises- 
ta. 

peruskorjaus 
suhteellisen suurena tapauskohtaisena 
hankkeena toteutettava kunnostava 
korjausrakentaminen 

Peruskorjauksessa voidaan esimer- 
kiksi uusia rakennuksen pintoja seka 
vesi- ja viemärilaitteita. 

entistava korjausrakentaminen; 
entistäminen 
korjausrakentaminen, jossa paatarkoi- 
tus on palauttaa tai säilyttää kohteen 
kulttuurihistoriallisia ja rakennustaiteelli- 
sia arvoja 

Entistäva korjausrakentaminen voi- 
daan jakaa restaurointiin, rekonst- 
ruointiin ja konservointiin. 

muutosrakentaminen 
korjausrakentaminen, joka tehdään koh- 
teen käyttötarkoituksen muuttamiseksi 

Muutosrakentamishankkeisiin sisal- 
tyy tavallisesti myös parantavalle tai 
kunnostavalle korjausrakentamiselle 
tyypillisiä toimia. 

poistomateriaali 
materiaali, jonka käytöstä ja hallinnasta 
sen haltija pysyvästi luopuu 

Poistomateriaali voi olla hyötyjatet- , 

ta, kaatopaikkajatetta tai ongelma- 
jätettä. Poistomateriaaliksi luetaan 
myös rakentajan omalle kaatopaikal- 
leen sijoittama rakennusjate. 

jaannösmateriaali 
materiaali, jonka sen haltija varastoi myö- 
hempää käyttöä tai käsittelyä varten 

Jaannösmateriaali voidaan myöhem- 
min esimerkiksi kierrattaa tai viedä 
kaatopaikalle, jolloin siitä tulee pois- 
tomateriaalia. 

rakennusjate 
rakentamisen yhteydessä syntyvä tai yli 
jäävä materiaali, jonka rakentaja voi itsel- 
leen tarpeettomana ja arvottomana hylätä 

Rakennusjate koostuu tavallisesti 
hyöiyjätteesta, kaa topaikkajä tteesta 
ja ongelmajätteesta. Osaa rakennus- 
jatteestä rakentaja voi kohdella 
jaannösmateriaalina: se säilytetään 
mahdollista myöhempää tarvetta 
varten. Muu osa rakennusjätteestä 
on poistomateriaalia, jonka rakenta- 
ja kierrattäa, luovuttaa kierrätetta- 
väksi tai toimittaa kaatopaikalle tai 
ongelmajätelaitokseen. 
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materiaali 

poisto- jäännös- jäte (muu materiaali) 
materiaali materiaali 

rakentaminen 

kierrätys <-, hy&jäte kaatopaikkajäte ongelmajät 

A 
toistokayttö uusiokäyttö 

Kuva 2. Jätteiden käsitejärjestelmää. 

hyötyjate 
kierratettavä ksi soveltuva jäte 

Suuri osa rakennusjatteesta on 
yleensa hyötyjätettä: sita voidaan 
kierrättää joko sellaisenaan tai muo- 
kattuna. Tietyn rakennustyön kan- 
nalta tarpeettomaksi käynyttä mate- 
riaalia voidaan toisessa yhteydessä 
käyttää esimerkiksi rakennustavara- 

, na tai -aineena, raaka-aineena tai 
4 polttoaineena. 

kaatopaikkajate 
1 jäte, joka on tarkoituksenmukaisinta 

vieda kaatopaikalle 

ongelmajate 
jäte, joka jonkin ominaisuutensa takia 
voi aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa 
terveydelle tai ympäristölle 

Yksittäisten aineiden tai jäte-erien 
lukeminen ongelmajätteeksi perus- 
tuu käytännössä viranomaisten laati- 
miin luetteloihin tai luokituksiin. On- 
gelmajätettä ei yleensa voi sellaise- 
naan kierrättää, eikä sita saa vieda 
yleiselle kaatopaikalle, mutta toisi- 
naan se voidaan muuttaa joko hyöty- 
jätteeksi tai kaatopaikkajätteeksi 
jälkikäsittelyllä, jossa haitalliset omi- 
naisuudet poistetaan. 

ennakoimaton korjaus; viankorjaus 
korjaus, joka tehdaan ennakoimatto- 
man vikaantumisen vuoksi 

Ennakoimaton korjaus tehdaan 
yleensa suhteellisen pian sen jälkeen 
kun vika on havaittu. Korjauksen 
kiireellisyys voidaan tarvittaessa 
määrittää vian luonteen huomioon 
ottavalla luokituksella. 
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Otaniemen 

Tekniikan Sanastokeskuksen termipankki 
TEPA avattiin yleiseen käyttöön vuonna 
1987. Termipankin suorakäyttö on siita 
lähtien ollut mahdollista niille, jotka ovat 
tehneet käyttösopimuksen TKK:n atk- 
keskuksen ja TSK:n kanssa. Vuosien myö- 
tä termipankilla on ollut muutamia satoja 
käyttäjiä. 

Viime vuonna TKK:n atk-keskus alkoi 
valmistella mm. TEPAn ylläpitoon käyte- 
tyn VAX-tietokoneen siirtoa muihin tehtä- 
viin. Samalla tuli aiheelliseksi selvittää, 
mikä olisi käytännöllisin vaihtoehto TEPA- 
palvelun tarjolla pitämiseksi hieman 
muuttuneessa tilanteessa. Tiedossa oli 
myös Teknillisen korkeakoulun kirjaston, 
VTT:n Tietopalvelun ja Geologisen tutki- 
muskeskuksen sopimus TRIP-hakuohjel- 
mistoa hyödyntävien tietokantojen yhteis- 
käytöstä. Vuoden 1996 alussa ratkaisu 
alkoi hahmottua, ja sen seurauksena 
TEPA päätettiin liittää Otaniemen TRIP- 
tietokantojen yhteiskäyttöjärjestelmään 
yhtenä TKK:n kirjaston tarjoamista palve- 
luista. Muutos on käytännössä toteutettu 
vaiheittain kevään 1996 kuluessa, ja siita 
on tiedotettu ensimmäiseksi TEPAn käyt- 
täjille. 

Vaikka TKK:n kirjasto vastaa nyt ter- 
mipankin teknisestä toimivuudesta ja 
käyttösopimusten hallinnasta, vastuu 
termipankin sisällöstä ja sen kehittämises- 
tä on edelleen Tekniikan Sanastokeskuk- 
sella. Termipankin kokonaislaajuus on 
tätä nykyä noin 100 000 termitietuetta. 
Näköpiirissä on useiden uusien aineis- 
toerien syöttäminen TEPAan lähiaikoina. 

Muutos merkitsee käyttäjien kannalta 
palvelujen paranemista - mm. entistä 
parempia yhteydensaantimahdollisuuksia 

TEPAan. Asiakkaalle riittää nyt minka 
tahansa Otaniemen tietokantaverkkoon 
kuuluvan tietokannan käyttöoikeus, ja 
sen mukana myös muut tietokannat ovat 
käytettävissä. TEPAa voi käyttää myös 
kokonaan ilman käyttäjätunnusta Tele- 
Sampo-palvelun kautta. 

Monissa tapauksissa käyttösopimuk- 
sen tekeminen on edelleen tarpeen. Sopi- 
mukset tehdään vastedes TKK:n kirjaston 
kanssa, joka myös laskuttaa käyttömak- 
sut. Sopimuslomakkeita saa TKK.n kirjas- 
tosta ja TSK:sta. 

TEPAn käyttö maksaa entiseen ta- 
paan 6 mk/min (360 mk/h). Hinta on 
sama riippumatta siita, minka yhteiskäyt- 
töisen tietokannan käyttäjätunnuksella 
asioidaan. Käyttäjän maksettavaksi lan- 
keaa normaalisti myös tietoliikennekuluja. 

Käytännössä yhteydenotto TEPAan 
on jokseenkin entisentapainen toiminto- 
sarja, mutta eräät yhteydenoton vaiheet 
ovat muuttuneet. Ohjeita ja lisätietoja 
saa TKK:n kirjastosta ja TSK:sta. 

Yhteystiedot: 
TKK:n kirjasto 
Otaniementie 9 
021 50 ESPOO 
yhteyshenkilö: Eeva Mörttinen 
puhelin (90) 451 41 38 
telekopio (90) 451 41 32 
sahköposti: tenttu@hut.fi 

TSK 
Albertinkatu 23 A 12 
00120 HELSINKI 
puhelin (90) 2709 1060 
telekopio (90) 608 859 
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EU-sanastotyökin voi olla kuin 
herkkää ja kaunista runoutta 

VIRPI KALLIOKUUSI 

Euroopan komission TSK:lla teetta- 
mastä termistönkeruutyösta on kirjoi- 
tettu useissa lehtemme numeroissa 
(ks. Terminfo 1/95,6/95 ja 1/96). Seu- 
raavassa Virpi Kalliokuusi kertoo joi- 
takin esimerkkejä niin työn aikana 
koetuista hankaluuksista kuin ilon 
aiheistakin. 

Euroopan komission termipankkia Euro- 
dicautomia täydennetään parhaillaan 
sekä TSK:n terminologien että useiden 
erikoisalojen asiantuntijoiden voimin. 
Monet hyvät ja luotettavat suomenkieli- 
set nimitykset ovat jo löytäneet tiensä 
Sanastokeskuksen EDIC-tiedostoihin, 
joista ne ajan myötä siirtyvät myös komis- 
sion termipankkiin kaikkien termitietoja 
tarvitsevien käyttöön. 

Termistönkeruussa on tähän mennes- 
sä jouduttu ottamaan kantaa useisiin 
kasitteiden nimityksia koskeviin suomen 
kielen seikkoihin. Kaikille erikoiskielten 
kanssa tekemisissä oleville on varmasti 
tuttua, että erikoisalojen kielenkäyttö ja 
kielenhuollon näkemykset eivät aina me- 
ne yksiin. Tästä ja ehkä muistakin syistä 
syntyneitä erilaisia ristiriitatilanteita on 
yritetty ratkaista myös Eurodicautomia 
täydennettäessä. 

Sanastokeskuksen tehtävänä EDIC- 
hankkeessa on paitsi itse täydentää ter- 
mipankkia myös koordinoida ja ohjata 

1 ulkopuolisten asiantuntijoiden tallennus- 
työtä. Tässä opastuksessa ja ohjauksessa 
TSK pyrkii tietysti valvomaan suomen- 
kielisten nimitysten oikeellisuutta ja hy- 
vä ksyttävyyttä: Eurodicautomiin tallennet- 
tavien nimitysten tulisi - kuten termien 
yleensäkin - noudattaa yleisiä suomen 
kielen sananmuodostusrakenteita, ja 

samalla nimitysten tulisi olla kyseisellä 
alalla hyväksyttyjä vakiintuneita ilmauksia. 
Hyvään terminmuodostukseen liittyviä 
ohjeita on toki muitakin (esim. Iäpikuulta- 
vuus, johdonmukaisuus, erottuvuus, tar- 
koituksenmukaisuus, soveltuvuus johdos- 
ten muodostamiseen, lyhyys, omakielisyys 
jne.), eikä niitä ole aina helppo sovittaa 
yhteen. 

Luettelonomaisesti mainitsen nimityk- 
siä, joiden muodosta TSK on käynyt kes- 
kusteluja asiantuntijoiden kanssa Iöytääk- 
seen paremmin suomen kieleen sopivia 
kasitteiden nimityksia: 'vähemmän ener- 
giaintensiivinen tuotanto', 'matalalaatui- 
nen energia', 'ympäristöystävällinen ener- 
gia', 'energiataloudellinen auto', 'Coriolis- 
vaikutus', 'Coriolis-ärsytys', 'reivauksen- 
poistaja', 'suurin sallittu lentoonlähtö- 
paino tavanomaisella lentoonlähdöllä', 
'bio-ilmastotietoinen arkkitehtuuri', 'ener- 
giaomavarainen talo', 'aurinko-vesivoima- 
la', 'kuumailma-aurinkovoimala', 'elek- 
troni-au kko-pari' jne. 

Useimpiin ongelmallisiin nimityksiin 
on löytynyt ratkaisu yhdessä asiantuntijoi- 
den kanssa. Osa nimityksistä on kuitenkin 
jo niin juurtunut kyseiselle alalle, ettei 
TSK ole komission termipankkityössäkään 
katsonut asiakseen ruveta taistelemaan 
tuulimyllyjä vastaan ja väkisin muutta- 
maan vakiintunutta kielenkäyttöä. 

Eurodicautomin täydentäminen on 
meille suomalaisille mielenkiintoinen ja 
haastava työ. Vaikka monenlaisia kiperiä 
pulmia tulee matkan varrella eteemme, 
on hankkeen aikana voinut myös nauttia 
suomen kielen kauneudesta. Seuraavien 
Ilmailulaitoksen tallentamien termiehdo- 
tusten jälkeen ei tarkistuksia tehnyt ter- 
minologi voinut todeta muuta kuin, että 



erikoiskielten sanastotyökin voi joskus 
olla kuin herkkää ja kaunista runoutta. 
Ilmailulaitoksen termiehdotuksiin on lisät- 
ty Eurodicautomista haetut englannin-, 
saksan-, ranskan- ja tanskankieliset vasti- 
neet sekä englanninkieliset määritelmät 
ja selitteet. 

kuunsirppisiipi 
en crescent wing 
de Sichelflugel 
fr aile en croissant 
da halvmåneformet vinge 

wing which is shaped like a crescent 
Specifically, a wing having its angle 
of sweep progressively increased 
from root to tip such that the leading 
edge is curved like a crescent. 

jaahdytyshuntu 
en cooling film 
de Kuhlfilm; Kuhlschleier 
fr film de refroidissement 
d a 

thin film flowing over a component solely 
for cooling and protection from direct 
contact of the component with very high 
temperature fluids 

ilmaverho 
en curtain 
de Vorhang 
fr rideau d'air 
da luftgardin 

fluid flow, issuing from ducts or nozzles 
under an ACV, to contain or divide a 
cushion 

poikittaisherkkyys 
en cross axis sensitivity 
de Querachsenempfindlichkeit 
fr sensibilite 2 I'acceleration transverse 
da krydsaksef~lsomhed 

proportionality constant that relates a 
variation of accelerometer output to 
cross-acceleration 

This sensitivity can vary, depending 
on the direction of cross-acceleration. 

diffuusorisurina 
en diffuser buzz 
de Diffusorvibration; Diffusorbrummen 
fr bourdonnement de diffuseur 
da diffusorsummen; diffusorvibrationer 

oscillatory shock motion and airflow asso- 
ciated with the shock system within the 
inlet 

Very rapid pressure pulsations are 
produced, which can affect the be- 
haviour of the engines. 

enkelikaiku 
en angel 
de "Engeln-echo 
fr phenomene des anges; echo parasite 
da "engel" ekko 

unidentified echo on a radar display gen- 
erally due to the presence of birds 
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Tekniikan Sanastokeskus ja joukko 
telealan yrityksiä käynnistivät vuonna 
1994 tutkimushankkeen, jossa kokeil- 
tiin sahköpostivalitteista sanastotyö- 
ta, ns. termipiiria, sanastoprojekteja 
taydentavänä työmuotona. Tutkimuk- 
sen aktiivinen työvaihe päättyi syksyl- 
Ia 1995, ja loppuraportit valmistuivat 
keväällä 1996. Sanastokeskuksen joh- 
taja Olli Nykänen kertoo seuraavassa 
termipiirikokeilun tuloksista. 

Mika on termipiiri? 

Termipiiriksi sanotaan sanastotyötä, jossa 
asiantuntijat pitävät yhteyttä toisiinsa 
sähköpostitse tarkoituksenaan käsitellä 
ajankohtaisia terminologisia ongelmia. 
Kyse voi olla esimerkiksi uusien termien 
muodostamisesta, termivalinnoista, käsit- 
teiden määrittelystä tai erikielisten termi- 
vastineiden löytämisestä tunnetuille Iäh- 
tökielisille termeille. Termipiiri poikkeaa 
tavanomaisesta sanastoprojektitoiminnas- 
ta erityisesti siten, että konkreettisia ko- 
kouksia, joissa osallistujien tulisi olla sa- 
manaikaisesti läsnä, ei juurikaan järjeste- 
tä: sähköposti hoitaa saman asian. Termi- 
piirillä ei välttämättä ole yhta selvästi 
rajattua tavoitettakaan kuin projektityöl- 

I Iä, jossa sekä ajalliset että työn tulokseen 
liittyvät rajaukset ja tavoitteet ovat onnis- 
tumisen kannalta erittäin tarpeellisia. 

Termipiirissa kannattaa projektien 
tavoin keskittyä tiettyyn ennalta sovittuun 
aiheeseen, jotta osallistujien motivaatio 
pysyisi riittävänä. Käsiteltävän termistön 
ei kuitenkaan tarvitse muodostaa yhta 
tiivistä kokonaisuutta kuin sanastoprojek- 
teissa, joiden tulokset useimmiten julkais- 
taan painettuna tai elektronisena sanas- 

tona. Koska termipiiri on luonteeltaan 
projektityötä Iöyhempi työmuoto, sitä ei 
pidä suin päin ajatella vaihtoehtona tälle. 
Pikemminkin termipiiri sopii projektitoi- 
minnan jatkeeksi sellaisten ajankohtais- 
ten tai irrallisten termiongelmien tarkas- 
teluun, jotka eivät suoraan liity projekteis- 
sa käsiteltyihin aiheisiin tai joita koskevia 
kannanottoja tarvitaan nopeammin kuin 
projektikäsittely sallisi. Lisäksi termipiiria 
voidaan kayttaa sanastoprojektien yhtenä 
tiedonhankinta- ja palautekanavana. 

Termipiirissa kannattaa sanastopro- 
jektien tapaan kayttaa sanastotyön peri- 
aatteet ja menetelmät hyvin tuntevaa 
ammattiterminologia, jolloin vastuunjako 
voi noudattaa sanastotyössä hyväksi ha- 
vaittuja periaatteita. Terminologin rooliin 
kuuluu mm. huolehtia siitä, että aineisto 
käsitellään ja esitetään yleisten terminolo- 
gisten periaatteiden mukaisesti ja parhai- 
ta käytettävissä olevia sanastotyön väli- 
neitä hyödyntäen. Kohdealan asiantunti- 
jat puolestaan päättävät mm. määritelmi- 
en asiasisällöstä sekä termivalinnoista ja 
-suosituksista. 

Telealan yritykset 
uranuurtajina 

Telehallintokeskuksen Terminologia-työ- 
ryhmä päätti syksyllä 1993 TSK:n ehdo- 
tuksesta kokeilla termipiiria telealan sa- 
nastotyössä. Vaikka telealalla on Suomes- 
sa viime vuosikymmeninä laadittu enem- 
män sanastoja kuin monella muulla alalla, 
kävi mm. Telehallintokeskuksen vuonna 
1993 järjestämässä kyselyssä selvästi ilmi, 
etteivät sanastoprojektit ole tyydyttäneet 
kaikkia tarpeita. Termipiirin erityisaiheeksi 
valittiin teletekniikan ja atk-alan leikkaus- 
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alue - käsitteet, jotka ovat molemmille 
ammattilaispiireille tärkeitä. Kokeilun 
rahoittajiksi saatiin kauppa- ja teollisuus- 
ministeriö sekä Helsingin Puhelin Oy, 
Oy LM Ericsson Ab, Nokia Telecommu- 
nications Oy, Telecom Finland ja Tele- 
hallintokeskus. 

Telealan termipiirin päätavoitteena oli 
selvittää, onko termipiiritoiminta toivotun 
tehokas tapa käsitellä ajankohtaista ter- 
mistöa, mm. sellaista johon sanastopro- 
jektit eivät syystä tai toisesta puutu. Lisa- 
tavoitteeksi asetettiin muutaman sadan 
kasitteen laajuisen termistön kokoaminen 
ja saattaminen asiantuntijoiden kayttöön. 
Suunnitteluvaiheen jälkeen varsinainen 
terminologinen työ alkoi marraskuussa 
1994 ja päättyi syyskuussa 1995. 

Termipiiritutkimuksessa kasiteltiin 
kaikkiaan noin 150 kasitteen laajuinen 
aineisto; termejä eri kielet huomioon 
ottaen oli kaikkiaan yli 350. Tarkasteluun 
otettiin mm. TSK:n termipalvelussa esille 
nousseita vaikeanpuoleisia kysymyksia, 
TSK:n termiseurannassa kirjallisuudesta 
poimittua termistöa ja eräitä sanastopro- 
jektien yhteydessä inventoituja mutta 
viimeistelemattömaksi jääneitä termi- 
ongelmia. Lisäksi aineistoa kertyi esimer- 
kiksi eräästä sähköpostiaiheisesta sanas- 
tosta, jonka TSK oli - alun perin termipii- 
rista täysin riippumatta - saanut arvioita- 
vakseen. Termipiirin jäsenten odotettiin 
tekevän paljon kysymyksia ja ehdotuksia 
myös oma-aloitteisesti, mutta lopulta vain 
pieni osa (alle 5 %) aineistosta tuli kasit- 
telyyn tällä tavoin. 

Kaikki termipiirissä esitetyt kysymyk- 
set esikasiteltiin TSK:ssa. Lähtötietoja 
täydennettiin esimerkiksi yleisistä termi- 
pankeista Iöytyneillä tiedoilla ja termi- 
tietueisiin liitettiin täsmentava kysymys tai 
kehote, joka osoitti termipiirilaisille, mihin 
seikkaan piti erityisesti kiinnittää huomio- 
ta. Usein kysymys koski suomenkielisen 
termin muodostamista tai tiedossa ollei- 
den vaihtoehtojen asettamista parem- 
muusjärjestykseen. Lähtötietona saattoi 
olla ammattikirjallisuudesta poimittu kon- 
teksti, selitys tai (parhaissa tapauksissa) 

määritelmä - usein myös vieraskielinen 
(yleensä englanninkielinen) termi tai ly- 
henne. Läheskään aina lopullista, yksise- 
litteistä ratkaisua ei kuitenkaan löytynyt. 

Määrittelyongelmia oli kahdentyyppi- 
sia: toisissa TSK pyysi palautetta laatimas- 
taan määritelmäluonnoksesta, toisissa 
lähtötietojen - esimerkiksi ylimalkaisen 
kontekstin tai englanninkielisen termin - 
nojalla kasitteesta ei vielä tiedetty oikeas- 
taan yhtään mitään, ja kysymys kuului 
pelkistetysti: "Mistä on kysymys?" Par- 
haimmillaan lisätietoja kasitteesta saatiin 
runsain mitoin, mutta monet kysymykset 
jäivät myös kokonaan vaille vastausta. 

Myös vastineongelmia kasiteltiin mel- 
ko paljon. Monet niistä olivat lähtöisin 
kaantajilta, jotka joko itse osallistuivat 
termipiiriin tai käyttivät TSK:n termipalve- 
lua. Lähtökielenä oli tavallisimmin suomi 
tai englanti, kohdekielenä näiden lisäksi 
tavallisimmin ruotsi, periaatteessa kuiten- 
kin mikä tahansa muukin kieli. Vaikka ' 

ruotsinkielisiä vastineita kysyttiin aika 
usein, niitä ei loppujen lopuksi kuiten- 
kaan karttunut tutkimusaineistoon kovin 
paljon. Tämä havainto osittain vahvisti 
eräissä muissa yhteyksissä esitettyjä arve- 
luja, että ruotsinkielisillä tele- ja atk-alan 
ammattilaisilla on suomenkielisiä suurem- 
pi kiusaus tyytyä viestinnassaän englan- 
ninkielisten termien kayttöön. 

Aineiston rajaus telealan ja atk-alan 
leikkausalueeseen ei taysin pitänyt. Kun 
valittuun teemaan tiukasti pitäytyvaa 
termistöa ei tuntunut kertyvän kovinkaan 
paljon, mukaan otettiin muutakin tele- tai 
atk-alan termistöä. Haittavaikutuksena oli 
kuitenkin se, että yksittäisten termipiiri- 
Iaisten kannalta eparelevanttien kysymys- 
ten osuus kasvoi. 

Tutkimustulokset 

Termipiirin perusajatus, sähköpostin käyt- 
tö viestintävälineenä, toimi tutkimuksessa 
lähes odotusten mukaan. Termipiirilaisten 
osallistumisaktiivisuus oli kuitenkin odo- 
tettua laimeampi. Kysymyksiä esitettiin 
TSK:n ulkopuolelta melko harvoin, ja 
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myös vastauksia TSK:n asettamiin tiedus- 
teluihin annettiin varsinkin tutkimuksen 
loppuvaiheissa odotettua vähemmän. 
Ilmeisesti osallistujat eivät mukaan Iäh- 
tiessään päättäneet sitoutua työhön Iä- 
heskään yhtä voimakkaasti kuin esimer- 
kiksi työryhmän jäsenet sanastoprojek- 
teissa. Toki on muistettava sekin, että 
osallistuminen oli useimmille mukana 
olleille ylimääräinen, normaalin ansiotyön 
ohessa hoidettava tehtävä, mutta tässä 
suhteessa termipiirin ei ainakaan pitänyt 
olla konkreettisesti kokoontuvaa projekti- 
ryhmää työläämpi. 

Muitakin syitä passiivisuuteen varmas- 
ti oli. Aiherajaus oli ehkä ainakin osittain 
epäonnistunut: tele- ja atk-alalle yhteisiä 
ajankohtaisia terminongelmia ei löytynyt 
riittavasti, ja aiheen laventaminen termi- 
määrän lisäämiseksi johti siihen, että vain 
pieni osa kysymyksistä kiinnosti yksittäistä 
osallistujaa. Myös muutamat pitkähköt 
hiljaiset jaksot tutkimuksen aikana liene- 
vät olleet haitallisia: osallistumisinto pääsi 
hiipumaan, kun mitään ihmeellistä ei 
tuntunut tapahtuvan. 

Yleisiä päätelmiä 
Telealan termipiirin kokemukset viittaavat 
siihen, että termipiiri on, tietyin edellytyk- 
sin, toimiva sanastotyön toteutusmuoto. 
Onnistuakseen termipiiritoiminnan pitaa 
ensinnäkin olla kontrolloitua: termipiirillä 
pitaa olla vastuuhenkilö, joka huolehtii 
siita, että termistön käsittely etenee ripe- 
ästi ja että työssä muodostuva aineisto 
tulee järjestelmällisesti tallennetuksi. 
Osallistujia pitaa olla riittävästi, mieluusti 
ainakin useita kymmeniä, muttei toisaalta 
liian paljon, koska jo satapäinen joukkio 
voi tuottaa niin paljon sähköpostiviestejä, 
että niiden perinpohjainen kasittely käy 
kohtuuttoman työlääksi. 

Termipiiri tarvitsee sopivasti rajatun 
aiheen, jonka tiimoilta riittää useimpien 
osallistujien mielestä kiinnostavia, ajan- 
kohtaisia termikysymyksiä. Osallistujilta 
pitaa voida vaatia riittävää sitoutumista 
yhteisiin tavoitteisiin; heidän on mm. 

oma-aloitteisesti tuotava termipiirissa 
esiin niitä kaytannön termiongelmia, joita 
he ammatillisissa yhteyksissä kohtaavat. 

Parhaiten termipiiri tuntuu sopivan 
termivalinta- ja vastineongelmien käsitte- 
lyyn. Termipiirissä saadaan nopeasti koo- 
tuksi usean asiantuntijan näkemykset 
siita, mikä termivaihtoehto kulloinkin olisi 
sopivin - olkoonkin, että yksimielisyyteen 
ei läheskään joka kerta päästä. Sen sijaan 
määrittely jää helposti liian pinnalliseksi 
tai ainakin kovin riippuvaiseksi siita, mil- 
laista täydentävää lähdeaineistoa termi- 
piirin koordinaattorilla on käytettävis- 
sään. Hyväkään terminologi ei saa aikaan 
sisällöltään pitäviä, painotuksiltaan oikei- 
ta ja yksityiskohdiltaan tarkkoja määritel- 
miä, jos asiantuntijat suhtautuvat käsittei- 
den sisällön tarkasteluun ylimalkaisesti. 

Käykö termipiiri kalliiksi? 
Tarkkoja lukuja termipiiriläisten tutkimuk- 
sessa käyttämästä työajasta ei kaytannön 
syistä voitu koota, mutta karkeasti voi- 
daan kuitenkin arvioida, että yhden käyt- 
tökelpoisen termitietueen tuottamiseen 
termipiirissa tarvitaan - sekä terminolo- 
gien että kohdealan asiantuntijoiden työ- 
määrät sivu- ja yleiskuluineen huomioon 
ottaen - keskimäärin noin 600 mk:n 
arvoinen työpanos. Tämä on suuruusluo- 
kaltaan vain noin puolet siita, mitä sanas- 
toprojektit yleensä maksavat. 

Kysymys termipiirin kannattavuudesta 
ei silti ole aivan yksioikoinen. Kokonais- 
arvioon on laskettava työkustannusten 
ohella myös välinekustannukset, jotka 
termipiirissa ovat jonkin verran ta- 
vanomaisia sanastoprojekteja suurem- 
mat. Rahassa mitattavien kustannusten 
vastapainoksi on sitä paitsi tarkasteltava 
tuloksia: sanastoprojekteissa muodostuva 
aineisto on normaalisti kokonaisuutena 
eheämpi, tietosisällöltään perusteellisem- 
pi ja esitystavaltaan huolitellumpi. Nämä 
seikat huomioon ottaen ei termipiiri- ja 
sanastoprojektivaihtoehtoja voida asettaa 
-ainakaan yhden kokeilun perusteella - 
yksiselitteiseen paremmuusjärjestykseen. 
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Esimerkkejä 

Seuraavassa muutama esimerkki termipii- 
rissa esillä olleista käsitteistä: 

sähköpostiviesti; sähköviesti; meili 
sv elektroniskt meddelande 
en e-mail; e-mail message; 

electronic mail 

sähköpostitse yhdelle tai usealle vastaan- 
ottajalle välitetty viesti 

Sähköpostiviestin sisältönä voi olla 
mitä tahansa bitteina esitettavaa 
informaatiota. Tavallisimpia ovat 
tekstiä sisältävät viestit, mutta myös 
esimerkiksi kuva- ja ääniviestien Iahet- 
taminen on joissakin järjestelmissä 
mahdollista. Sanaa 'meili' suositetaan 
käytettäväksi vain arkisessa puhekie- 
lessa. 

viestiosa; sisältöosa 
en body 

sahköpostiviestin osa, joka sisältää varsi- 
naisen viestin 

liitetiedosto 
en attachment 

sahköpostiviestin mukana Ia hetettava 
tiedosto, jota ei ole tarkoitettu luettavak- 
si sähköpostiohjelmistolla 

Liite voi olla esimerkiksi grafiikka- tai 
ohjelmatiedosto. 

hymiö; virne 
sv smilis 
en smiley; emoticon 

luonnolliseen kieleen kuulumaton merkki- 
jono, jota sahkopostiviesteissa käytetään 
ilmaisemaan tunnetta tai aanensavya 

Yleisimpiä sähköpostiviesteissä kay- 
tettavia hymiöita ovat :- ) eli "hymy", 
;- ) eli "silmänisku" ja :- ( eli "suu- 
pielet alaspäin". 

tiedon valtatie; tiedon valtaväylä 
sv elektronisk motorvag 
en information superhighway; 

information highway; 
data hig hway; 
data superhighway; 
electronic superhighway 

de Infobahn 
fr autoroute d'information 

Konteksteja: 
1) Atm on ... se tiedonsiirtotekniikka, 
joka tekee mahdolliseksi ... tiedon 
valtavaylien rakentamisen. Tiedon 
valtavaylä taas ei tarkoita sen kum- 
mempaa kuin nopeaa tiedonsiirtoa 
laajalle alueelle. 
(Tekniikka&Talous 3.1 1.94) 

2) Phone companies want to  build 
information highways that will send 
interactive video and other digitized 
data to  your living room as readily as 
phone calls. 
(Business Week Sep 27, 1993) 

Toimituksen huomautus: 
Smilis on lisätty esimerkkiimme termipiiriprojektin päättymisen jälkeen. Se on Björn- 
Eric Mattssonin Hufvudstadsbladetissa 20.5.1 996 ehdottama ruotsinkielinen vastine 
smileylle eli hymiölle. Monikkomuoto on smilisar, -na. Muita varteenotettavia ruotsin- 
noksia hymiölle ei ainakaan toistaiseksi ole TSK:n tiedossa. 

TERMINFO 2/96 

14 



Boinites: näkymiä sanasto- 
ty6h6a Euroopan eri maissa 

LENA JOLKKONEN, OLLI N Y ~ N E N  

POINTER - lyhenne sanoista Propos- 
als for an operational Infrastructure 

1 for Terminology in Europe - on EU:n 
!! osittain rahoittama eurooppalainen 

y tutkimusprojekti. Tekniikan Sanasto- 
keskus on osallistunut projektiin yh- 
dessä muiden Nordterm-osapuolten 
kanssa. Seuraavassa kerromme tär- 
keimpiä suomalaisia kiinnostavia tut- 
kimustuloksia. 

Tutkimuksen lähtökohdat 
Pointer-projekti toteutettiin osana Euroo- 
pan komission (DG XIII-E) Multilingual 
Action Plania (MLAP), pääosin vuoden 
1995 aikana. Projektin tavoitteena oli 
kerätä tietoa Euroopassa tehtävästä ter- 
minologisesta työstä ja käytössä olevista 
resursseista, analysoida eri maiden ja 
kielialueiden heikkouksia ja vahvuuksia 
sekä paikallistaa kehittämismahdollisuu- 
det. Tarkoitus oli myös luoda perusta jo 
olemassa olevien voimavarojen tarkoituk- 
senmukaiselle ja tehokkaalle käytölle. 
Lisäksi haluttiin mm. edistää yhteistyötä 
eri maiden terminologien ja muiden sa- 
nastotyöstä kiinnostuneiden välillä sekä 
parantaa termistöjen saatavuutta. Moni- 
kielinen sanastotyö sai tutkimuksessa 

I enemmän huomiota osakseen kuin yksi- 
kielinen. 

'1 Osallistujiksi Pointer-projektiin valittiin 
d terminologian kanssa Euroopassa työs- 

kenteleviä organisaatioita mahdollisim- 
man laajasti - niin yksityissektorilta kuin 
valtionhallinnostakin. Kaikkiaan noin nel- 
jäkymmentä organisaatiota eri maista oli 
mukana. Pohjoismaita edustivat Nord- 
term-yhteistyökumppanit ruotsalainen 
Tekniska Nomenklaturcentralen yhdyseli- 

menään. Koko projektia johti ja koordinoi 
belgialainen BJL Consult, ja projektisih- 
teerinä työskenteli Deborah Fry saksalai- 
sesta DIT:stä (Deutsche Institut fur Ter- 
minologie). 

Suomen osuus 
TSK:n tehtävänä oli koota tietoa suoma- 
laisesta sanastotyöstä ja siihen liittyvistä 
resursseista. Tätä varten TSK lähetti lähes 
sataan suomalaiseen organisaatioon sa- 
nastotyötä koskevan kyselyn, jossa pyy- 
dettiin tietoja mm. terminologisten tieto- 
lähteiden ja välineiden käytöstä, sanasto- 
jen tuotannosta, sanastotyöhön liittyväs- 
tä koulutuksesta sekä terminologisten 
palveluiden tarpeesta. Noin 50 % kyselyn 
saaneista vastasi; vastaukset jakautuivat 
melko tasaisesti teollisuusyritysten, val- 
tionhallinnon, järjestöjen ja käännöstoi- 
mistojen kesken. 

Kyselyssä saatujen tietojen perusteel- 
la tehtiin ns. SWOT-analyysi, jossa eritel- 
tiin maakohtaiset vahvuudet (strengths), 
heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet 
(opportunities) ja uhat (threats). Suomen 
osalta nousi esiin muun muassa seuraavia 
seikkoja: 

Va hvuuksia: 
- kansallisen sanastokeskuksen (TSK:n) 

olemassaolo ja vankka käytännön 
kokemus sanastotyön periaatteiden 
soveltamisesta 

- suomalaisten aktiivisuus kansainväli- 
sessä yhteistyössä sekä terminologian 
alalla että monilla muilla aloilla 

- monien alojen (esim. sähkötekniikan, 
tietotekniikan ja talouden) sanasto- 
työllä on suhteellisen pitkät perinteet 

TERMINFO 2/96 



- kielten opetus monipuolista eri koulu- 
tustasoilla ja -sektoreilla; henkilökoh- 
taista kielitaitoa arvostetaan yleisesti 

Heikkouksia: 
- pieni kielialue, pieni markkina-alue 
- terminologian periaatteita ei sovelleta 

läheskään kaikessa sanastotyössä, 
minkä vuoksi monet sanastot ovat 
heikkolaatuisia 

- riittämätön käytännön sanastotyön 
koulutus 

- sanastotyö on monella taholla viela 
aliarvostettua 

Mahdollisuuksia: 
- kansainväliset kontaktit ja esimerkiksi 

Euroopan komission ja TSK:n yhteis- 
työ ovat hyvä lähtökohta kokonaisval- 
taisemmankin eurooppalaisen termi- 
nologiayhteistyön kehittämiselle 

- suomalainen terminologian menetel- 
miin liittyvä osaaminen on potentiaa- 
linen vientiartikkeli 

- sanastotyön kasvava merkitys on tie- 
dostettu monessa organisaatiossa 
EU-jäsenyyden ja EU:n kieliasioihin 
kohdistaman huomion johdosta 

- aloilla, joilla sanastotyötä ei viela ole 
paljon tehty, voidaan alusta pitäen 
pyrkiä hyvälaatuiseen, johdonmukai- 
seen termistöön 

Uhkia: 
- julkishallinnon (toistaiseksi) vähäinen 

panostus erikoisalojen sanastotyöhön 
ja sen koordinointiin 

- sanastotyön menetelmien osaaminen 
on yhä melko harvojen käsissä; henki- 
Iöriskit kohtuuttoman suuria 

- hidastelu sanastotyön järjestämisessä 
johtaa yhä sekavampaan kielenkäyt- 
töön 

- yritykset voivat kansainvälistymisensa 
huumassa väheksyä Suomen kieltä. 

Yleiset tulokset 

Pointer-projektin englanninkielinen loppu- 
raportti valmistui keväällä 1996, ja siihen 
voi tutustua TSK:ssa. Raportin mukaan 
Euroopassa on terminologian alalla viela 
paljon parantamisen varaa. Mm. hyvän- 
laatuisesta sanastotyöstä ja sen tuloksista 
on paikoin suuri pula. Tämä pätee yleises- 
ti ottaen etenkin monikielisiin sanastoi- 
hin, vähemmistökieliin ja tiettyihin aihe- 
alueisiin. Osasyynä tähän on yhtenäisten 
sanastotyötä ja sanastoja koskevien laatu- 
vaatimusten ja laadunvarmistusmenetel- 
mien puuttuminen. Käytettävissä olevia 
terminologisia resursseja ei myöskään 
osata hyödyntää riittävästi - samalla kun 
itse työ usein kärsii rahoituksen puuttees- 
ta. Myös terminologian koulutusta on 
liian vähän. 

Tiedostettujen tarpeiden ja nykytilan- 
teen välillä olevan kuilun kaventamiseksi , 

Pointer-raportissa ehdotetaan monen- 
tyyppisiä toimenpiteitä, mm. 
- korkealaatuisten terminologisten 

työkalujen ja tuotteiden luomista ja 
levittämistä 

- metodologista ja teknistä tukea sekä 
neuvontaa sanastotyön tekijöille 

- ammatillista koulutusta, erityisesti 
yliopistotasolla 

- sanastotyöhön ja sen tuloksiin liitty- 
vää tietopalvelua 

- terminologisten laadunvarmistus- 
menetelmien kehittämistä 

- kansallisen ja kansainvälisen yhteis- 
työn tehostamista sekä eri tahoilla 
tehtävän sanastotyön koordinoinnin 
parantamista 

- sanastotyön yleisen infrastruktuurin 
luomista, tärkeimpänä osatekijänä 
kansallisten sanastokeskusten perus- 
taminen sinne, missä niitä ei viela ole, 
sekä olemassa olevien kansallisten 
sanastokeskuste'n tukeminen. 
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VIRPI KALLIOKUUSI 

Kansainvälisen standardisoimisjarjes- 
tön ISOn tekninen komitea ISO/TC 37 
laatii sanastotyön standardeja. Komi- 
tean työryhmien jäsen Virpi Kallio- 
kuusi kertoo 60 vuotta täyttavasta 
komiteasta seka sen tekemista stan- 
dardeista ja standardiehdotuksista. 

Käytännön sanastotyöhön liittyviä ter- 
minologisia periaatteita ja menetelmiä 
standardisoidaan kansainvälisesti ISOn 
teknisessä komiteassa 37 (Terminology - 
Principles and Coordination). Komiteassa 
on tällä hetkellä kolme eri alakomiteaa, 
joista kussakin on lukuisia työryhmiä. 
Komitean puheenjohtajana toimii vuoden 
1997 loppuun asti TSK:n edellinen johtaja 
Heidi Suonuuti. 

Suomessa sanastotyöhön liittyvästä 
standardisoinnista vastaa Tekniikan Sa- 
nastokeskus Suomen Standardisoimis- 
liiton kanssa tehdyn sopimuksen mukai- 
sesti. Koska Suomi on TC 37:n pysyvä 
jäsen, TSK on pyrkinyt jo vuosien ajan 
aktiivisesti vaikuttamaan komitean toi- 
mintaan työstämällä ja kommentoimalla 
standardiehdotuksia ja osallistumalla 
kokouksiin. 

Viime vuosien aikana TC:n alakomi- 
teat ja työryhmät ovat kokoontuneet 
noin kerran vuodessa käsittelemään eh- 
dotuksia niin olemassaolevien standardi- 
en uusimiseksi kuin täysin uusien standar- 
dien laatimiseksikin. Komitea laatii ensi 
sijassa standardeja terminologien tarpeita 
varten, mutta mahdollisesti myöhemmäs- 
sä vaiheessa tullaan laatimaan myös käy- 
tännön ohjeita ja oppaita standardisoijien 
ja muiden sanastontekotarpeita varten. 

Tänä vuonna TC 37 juhlii 60-vuotista 
taivaltaan 19.-23. elokuuta Itävallassa 
Wienissä, jossa komitean sihteeristö sijait- 

see. Merkkivuoden juhlistamiseksi si htee- 
ristö on laatinut kokousviikolle tavallista 
runsaamman ja näyttävämmän ohjelman: 
pääkomitea kokoontuu pitkän tauon 
jälkeen (edellinen pääkomitean kokous 
pidettiin vuonna 1991), eri alojen stan- 
dardisoijille jarjestetaan sanastotyön kurs- 
si, sanastotyön periaatteisiiin ja menetel- 
miin liittyviä ongelmia pohditaan erityises- 
sä workshopissa jne. Osa kokousohjel- 
masta jarjestetaan Budapestissa. 

Juhlavuoden kunniaksi olemme laati- 
neet kaikille sanastotyön standardisoin- 
nista kiinnostuneille luettelon TC 37:n 
laatimista tärkeimmistä standardeista ja 
valmisteilla olevista standardiehdotuksis- 
ta. Tähdellä merkittyjä standardiehdotuk- 
sia käsitellään elokuun kokouksissa. 

- ISO 639-l* Code for the representa- 
tion o f  names o f  languages: alpha-2 
code (revision of ISO 639: 1988) 
- ISO/CD 639-2 Code for the represen- 
tation o f  names o f  languages: alpha-3 
code 
- ISO/CD 704.2* Terminology work - 
Principles and Methods (revision of ISO 
704; 1987) 
- ISO/DIS 860 Terminology work - 
Harmonization o f  concepts and terms 
- ISO/CD 1087-1.2* Terminology work 
- Vocabulary - Part 1: Theory and appli- 
cation (partial revision of ISO 1087: 
1990) 
- ISO/DIS 1087-2* Terminology work 
- Vocabulary - Part 2: Computer applica- 
tions (partial revision of ISO 1087: 1990) 
- ISO/DIS 1951* Lexicographicalsym- 
bols and typographical conventions for 
use in terminography 
- ISO 10241 International terminology 
standards - Prepara tion and layout 



- ISO/CD 121 99* Alphabetical order- 
ing of m ultiling ual terminological and 
lexicogra phical data represented in the 
Latin alphabet 
- ISO/DIS 12200.2* Terminology work 
- Computer applica tions - Machine read- 
able terminology interchange format 
(MA R TIF) 
- ISO/WD 1261 5 Bibliographic refer- 
ences for terminoloyy work 
- ISO/DIS 1261 6 Translation-oriented 
terminography 
- ISO/DIS 12620* Terminology work - 
Computer applications - Data categories 

- ISO/CD (xx)* Guidelines for termi- 
nology standardization project manage- 
ment (new work item proposal) 
- ISO TR (1 261 8) Computational aids 
in terminology - Creation and use o f  ter- 
minological da tabases and text corpora 

Lisätietoja ISO/TC 37:n työstä, sen tuotta- 
mista standardeista ja standardiehdotuksis- 
ta sekä juhlavuoden kokouksista saa Heidi 
Suonuutilta, puh. (90) 361 041, telekopio 
(90) 345 1 227, tai Mr-pi Kalliokuuselta, pu h. 
(90) 2709 1063, telekopio (90) 608 859, 
sähköposti tsk@sampo.hut.fi. 

PIRIO SOININEN 

Kymmenennet pohjoismaiset termino- 
logiapaivat järjestettiin 10.-11. kesa- 
kuuta 1995 Hvalfjarbarströndissa Is- 
lannissa. Yksi suomalaisista osallistu- 
jista oli Pirjo Soininen valtioneuvos- 
ton kanslian kielipalvelusta. 

Terminologiapäivät ovat pohjoismaisen 
Nordterm-yhteistyöelimen joka toinen 
vuosi järjestettävä kokoontuminen. Sym- 
posiumin tavoitteena on terminologisen 
kiinnostuksen ja tiedon levittäminen sekä 
yhteyksien solmiminen Pohjoismaiden 
sisällä ja Pohjolan ulkopuolella. 

Viime kesänä terminologiapäivät 
pidettiin Islannissa, noin tunnin ajomat- 

kan päässä Reykjavikista. Päivät oli jaettu 
kolmeen osioon, joista ensimmäinen 
käsitteli sanastotyön käytäntöä ja laatua 
sekä termipankkisovelluksia. Toinen osio 
oli otsikoltaan terminologinen kielisuun- 
nittelu, ja kolmas osio kasitteli metodi- ja 
perustutkimusta. 

Sanastotyön laatu 

Terminologia on osa laadunvarmistusta, 
mutta sekin vaatii omat laatustandardin- 
sa. IS0:n tekninen komitea 37 laatii myös 
sanastotyön menetelmiin ja välineisiin 
liittyviä standardeja. Nordtermin jäsenistä 
monet ovat mukana kehittämässä niitä. 
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Terminologiapäivillä esiteltiin käynnis- 
sä olevia terminologiaprojekteja sekä 
keskusteltiin yhteispohjoismaisen termi- 
pankkihankkeen käynnistämisestä. Osa 
esitelmistä kertasi myös terminologian 
periaatteita, mutta suurimmaksi osaksi 
esiteltiin melko yksityiskohtaisesti projek- 
tien tuloksia. Nordtermin jäsenorganisaa- 
tiot kertoivat myös edellisillä terminolo- 
giapäivillä aloitettujen hankkeiden vai- 
heista ja tuloksista. 

Sanastotyön laadun määrittäminen 
on hankalaa. Ensiksikin olisi määriteltävä, 
mita laatu oikeastaan on. Se näkyy tuot- 
teen käyttökelpoisuutena ja tarpeellisuu- 
tena. Laadukas sanastoprojekti pysyy 
aikataulussaan, terminologin ja koh- 
dealan ammattilaisten yhteistyö sujuu 
ongelmitta ja rahoittajat pysyvät tyytyväi- 
sinä. Suomalaiset TSK:sta ja Nokia Tele- 
communicationsista sekä ruotsalaiset 
TNC:sta esittelivät näkemyksiä termityös- 
ta laadunvarmistuksen välineenä erityises- 
ti teknisillä aloilla. 

TNC esitteli yleisohjeen määritelmien 
luomisesta. Myös TSK mainitsi määritel- 
mien laatimisen etuja ajan säästämisestä 
ja väärinkäsitysten vähenemistä siihen, 
että määriteltyja käsitteitä on helpointa 
mallintaa termipankkeja yms. elektronisia 
apuvälineitä varten. Haittoina mainittiin 
sanastotyöstä yritykselle aiheutuvat kus- 
tannukset sekä tulkinnanvapauden pie- 
neneminen: kerran määriteltyä ja nimitet- 
tyä käsitettä on hankala nimetä myöhem- 
min uudelleen. Kaikki korostivat kuiten- 
kin, että luotettava terminologinen ai- 
neisto säästää loppujen lopuksi aikaa ja 
rahaa, joten siihen kannattaa investoida. 

Teoriaosuudessa pohdittiin myös itse 
termin luonnetta: mita termi oikeastaan 
on. Termiä käytetään käsitteen ilmaisemi- 
seen, erityisesti termejä tarvitaan ammat- 
tikieliseen kommunikaatioon kollegoiden 
välillä. Monet nykyisen teknologian tuot- 
tamat systeemit ja järjestelmät ovat niin 
monimutkaisia, että ne vaativat myös 
oman kuvaussysteeminsä. Termi voi myös 
olla yrityksessä keino riskien minimoimi- 
seen sekä laadun ja tehokkuuden kasvat- 

tamiseen. Sanastotyö kannattaa kustan- 
nuksistaan huolimatta, sitä voidaan pitää 
osana laadunvarmistusta. "Kannattavuus 
vaatii hyviä termeja" oli yksi keskeisimmis- 
tä ajatuksista. 

Ruotsin postin edustaja kertoi esimer- 
kin periaatteiden soveltamisesta käytän- 
töön. Esitelmöitsijä uskoi sanastotyön 
edistävän yrityksen sisäistä tiedottamista 
ja koulutusta. Kun alan keskeiset käsit- 
teet määritellään ja nimetään, henkilö- 
kunta tietää, mista puhutaan, ja kom- 
munikaation sujuessa henkilökunta moti- 
voituu ja viihtyy työssään, mista seuraa 
että palvelu pelaa ja asiakkaat ovat tyyty- 
väisiä. Esitelmän mukaan sanastotyöhön 
panostaminen lisäisi työn tuottavuutta ja 
kasvattaisi yrityksen tulosta. 

Termipan kit 
Terminologiapäivillä käsiteltiin termipank- 
kien käytössä ilmeneviä ongelmia lähinnä 
teknisten. alojen sanastotyön kannalta. 
Termipankin tulisi olla hyvä sekä sisällöl- 
tään että tekniselta toteutukseltaan. 
Ohjelmiston tulisi olla helppokäyttöinen, 
mutta sisaltö vaikuttaa kuitenkin enem- 
män termipankin käyttökelpoisuuteen 
kuin tekninen toteutus. Termipankin 
sisällön tulisi olla käyttökelpoista, ajan- 
kohtaista ja kattavaa. Hyvä sisältö pitäisi 
voida tekniikan kehittyessä siirtaa myös 
uuteen tietokonejärjestelmään. Kone- 
lukuisessa muodossa olevaa tietoa pitaisi 
pystyä lataamaan suoraan tietokantaan, 
minkä vuoksi tarvitaan muunnosohjelmia. 

Tulevaisuudessa terminologista tietoa 
tullaan siirtämään paljon SGML-muodos- 
sa, joten mahdollisuus tallettaa ja siirtaa 
SGML-muotoista tietoa termipankista 
tulee olemaan olennaista. SGML (Stand- 
ard General Markup Language) on doku- 
menttien rakenteen koodaussysteemi, 
joka mahdollistaa tiedonsiirron eri järjes- 
telmien välillä ilman, että tekstin alku- 
peräinen rakenne muuttuu. Useimmat 
SGML-välineet ovat ilmaisia, ns. public 
domain -ohjelmia, joita välitetään mm. 
tietoverkkojen kautta. 
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Nokia Telecommunicationsin esitel- 
mässä kerrottiin keskeisimmistä termi- 
pankkien ohjelmisto-ongelmista. Useim- 
mat niistä olivat tuttuja minulle valtioneu- 
voston kanslian kielipalvelun ValTer-termi- 
pankista: teknisten yksityiskohtien puut- 
tuminen, ohjelman asettamat rajoitukset 
tietokenttien ominaisuuksille, tieto- 
konekohtaiset erot ohjelmassa, tarve 
ohjelmiston jatkuvaan kehittämiseen jne. 
Esitelmässä todettiin vielä, että vaikka 
sisältö olisi kunnollista ja ohjelmakin toi- 
misi jokaisen käyttäjän mikrotietokonees- 
sa, niin termipankin menestys riippuu 
käyttäjien osaamisesta ja heidän mahdol- 
lisuuksistaan vaikuttaa tietokannan sisäl- 
töön. 

Ideaalinen tilanne olisi, että jokaista 
käsitettä vastaisi yksi termi. Valtionhallin- 
nossa tama ei ole mahdollista, silla samal- 
la käsitteellä on Iahes aina useampia 
nimityksiä tai sama nimitys saattaa viitata 
useampaankin käsitteeseen. Esimerkiksi 
eri ministeriöiden ylimpien toimihenkilöi- 
den virkanimikkeet vaihtelevat ja toisaalta 
mm. ylitarkastaja-titteliin liittyy useita 
erilaisia toimenkuvia. Yhdellä käsitteellä 
tulee kuitenkin olla sanastossa kuin sa- 
nastossa vain yksi määritelmä. Käytän- 
nössä tama tarkoittaa hallinnossa, että 
yksi termi voi nimetä useita käsitteitä, 
jolloin nimenomaan määritelmä erottaa 
eri kasitteet toisistaan. Kielipalvelun Val- 
Terissa kasitteet erotetaan toisistaan 
luokitussysteemin avulla. Näin termillä voi 
olla useita luokittimia, joista jokainen 
vastaa yhta sen merkitystä ja toisaalta 
yhteinen luokitin liittää yhden käsitteen 
eri nimitykset yhteen. 

Suomalaisena pohjois- 
maisessa kokouksessa 

Suomenkielisenä törmäsin ensimmäistä 
kertaa toden teolla kielitaitoni puutteisiin 
pohjoismaissa yhteistyössä, Ruotsi sujui 
kohtuullisen helposti ja islantilaisten kans- 
sa sai puhua englantia, mutta tanskaa ja 
norjaa ymmärsi oikeastaan vain, jos pu- 
huja artikuloinnissaan otti kuulijan huomi- 
oon. Joidenkin esitelmistä sai helpostikin 
selvää, mutta toisten puhetta oli Iahes 
mahdotonta ymmärtää. Luennon pää- 
sisältö selvisi kalvoista, mutta valitettavas- 
ti sain huomata, että mitä innostuneempi 
esitys, sita vähemmän puheesta sai sel- 
vää. 

"Skandinaaviska" ei oikein toimi käy- 
tännössä suomalaisen kannalta. Ruotsi 
taas tuntui olevan monelle islantilaiselle 
yhta hankalaa kuin tanska minulle. Muu- 
tenkin suomalainen ja islantilainen osallis- , 
tuja tuntuivat olevan samassa asemassa, 
suomea ja islantia eivät osaa juuri muut 
kuin sita äidinkielenään puhuvat. Tilanne 
oli hieman eriarvoinen, sillä vaikka suo- 
malaiset osaavat ruotsia ja monet islanti- 
laiset näyttivät osaavan tanskaa, muut 
saivat kommunikoida omalla äidinkielel- 
lään. En kuitenkaan haluaisi, että pohjois- 
maisessa symposiumissa puhuttaisiin 
englantia pääkielenä. 
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Tapaus "design engineering" 

VESA NISSINEN, OLLI NYKÄNEN 

Termipalvelutyö muistuttaa joskus 
salapoliisin työtä. Kun suoria vas- 
tauksia ei tavanomaisista termilah- 
teistä Iöydy, on turvauduttava vihjei- 
siin ja päätelmiin, joskus jopa ar- 
vauksiin, jotta päästäisiin edes jaljil- 
le. Kiusallisinta työ on silloin, kun 
Iahtökohtana oleva termikysymys 
vaikuttaa yksinkertaiselta ja helpol- 
ta, mutta yksiselitteistä vastausta ei 
tahdo Iöydya millään. Tamankaltai- 
nen tapaus oli jokin aika sitten kasi- 
telty design engineering. 

Termi design engineering kuulostaa 
äkkipäätä aika tutulta, mutta - termi- 
palvelijan yllätykseksi - suomenkielisen 
vastineen löytäminen ei olekaan ihan 
yksinkertaista. Termin osat tuntuvat 
kyllä helpoilta: design-sanalla tarkoite- 
taan yleensä 'suunnittelua', 'muotoilua' 
tms., ja engineering on, kuten yleisesti 
tunnetaan - niin, mita se onkaan? No 
mutta, eihän vastinetta sentään ole 
tarkoituskaan rakentaa palapelin ta- 
paan, vaan pulman ratkaisemiseksi on 
ensin selvitettävä, mita kysymyksen 
Iahtökohtana olevalla design engineer- 
ing -ilmauksella oikein tarkoitetaan. 

TSK:n termipalvelussa termihaku 
tehdään tavallisesti oman kirjaston ter- 
milähteistä: erikoisalojen sanastoista, 
sanakirjoista, yleisistä termipankeista ja 
muista TSK:n käytössä olevista sanasto- 
tiedostoista, tietosanakirjoista ja tarvit- 
taessa muunkintyyppisestä ammattiter- 
mistöä sisältävasta kirjallisesta aineistos- 
ta. Joskus turvaudutaan myös tuttujen 
asiantuntijoiden apuun. 

Yleensä tiedonhaku on järkevintä 
aloittaa sen alan ammattisanastoista, 
jota kysymys koskee. Design engineer- 

ing -termin kohdalla alan määritys on 
kuitenkin vaikeanpuoleista, joten haun 
voi aloittaa myös tekniikan yleissanakir- 
joista. Termiä design engineering ei 
ainakaan heti Iöydy, mutta selviää sen- 
tään, että design engineer -nimike voi- 
daan kääntää suunnitteluinsinööriksi. 
Jokohan ollaan jäljillä? 

Jatketaan hakua yleisistä termipan- 
keista. Design engineering löytyy kana- 
dalaisesta Termium-termipan kista, jossa 
sille annetaan ranskankielinen vastine 
etude de conception. Määritelmää, joka 
kertoisi mita termillä tarkoitetaan, ei 
Termiumissa kuitenkaan ole. 

Sitten tärppää: englanninkielinen 
"tiiliskivi" Academic Press Dictionary of 
Science and Technology tuntee tapauk- 
sen. Ha kusanan design engineering 
kohdalla on määritelmä "a field of engi- 
neering that applies to the creation of 
systems, devices, processes, and struc- 
tures for the needs of Society". Selväksi 
tuli, vai tuliko sittenkään? 

Yleissanakirjat eivät tällä kertaa 
auta, mutta olisiko tietosanakirjoista 
enemmän apua? Encyclopzdia Britanni- 
ca ei kerro termistä design engineering 
mitään, mutta McGraw-HiII-kustanta- 
mon Encyclopedia of Science & Tech- 
nologyn hakemistossa on kuin onkin 
design engineering. Sen kohdalla viita- 
taan monisivuiseen artikkeliin, jonka 
otsikko on - kas kummaa - "Engineer- 
ing design". Mikäs ihmeen silmänkään- 
tötemppu tämä nyt on? Artikkelissa 
puhutaan aika samanhenkisistä asioista 
kuin Academic Pressin maäritelmässä, 
mutta design engineering -termiä kayte- 
tään vain kerran, yhdessä kuvatekstissä. 
Sen sijaan engineering design ja design 
process -ilmauksia tekstissä on paljon. 
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Ovatko design engineering ja engi- 
neering design siis synonyymejä? Onko 
kysymys tekniikan suunnittelusta vai 
suunnittelun tekniikasta? Tarkastelem- 
meko saman kolikon eri puolia, kuten 
taannoin Telesanastossa (TSK 18) puhe- 
linneuvottelua ja neuvottelupuhelua 
käsiteltäessä. 

Otetaanpa aikalisä! Haettu termi 
löytyi vain muutamasta lähteestä. Voiko 
siita päätellä, että design engineering ei 
ole erityisen vakiintunut termi englannin 
kielessa? Ei valttamatta voi, sillä on 
olemassa paljon vakiintunutta termis- 
töä, joista sanakirjat eivat kerro yhtään 
mitään. Joskus tällainen termi on suora- 
viivaisesti johdettavissa kahdesta tai 
useammasta hyvinkin tunnetusta termis- 
ta, joskus taas on vain niin, ettei aihees- 
ta ole koskaan laadittu riittävän perus- 
teellista sanastoa tai muuta sellaista 
tekstiä, josta termi ja sen merkitys kä- 
visivät ilmi. 

Palataan lähtöruutuun: suomenkieli- 
sen vastineen haku perustukoon nyt - 
kun englantilais-suomalaisista Iahteista 
termiä ei Iöydy - Iöydettyyn määritel- 
mään. Yläkäsitteenä on ilmeisesti 'engi- 
neering' tai 'field of engineering', mikä 
ei valttamatta ole vastineenhakijalle 
ilouutinen. Onhan englannin kielessä 
tuiki tavallisen engineering-sanan vasti- 
ne suomen kielessä käyttötilanteesta 
riippuvainen; tekniikka ei aina kelpaa. 
Englannin- ja suomenkielisistä Iahteista 
(esim. edellä mainittu Dictionary of 
Science and Technology ja Suomen 
kielen perussanakirja) Iöytyvien määritel- 
mien vertaaminen toisiinsa johtaa kui- 
tenkin päätelmään, että tekniikka on 
tässä tilanteessa todennäköisin engi- 
neering-sanan vastine. Mutta millaisesta 
'tekniikasta' on kysymys? 

Academic Pressin tietosanakirjan 
määritelmä on melko tavalla maailmoja 
syleilevä, eika se rajaa käsitettä kovin 
tarkasti. Miten suomeksi nimitetään 
tekniikan alaa, joka liittyy järjestelmien, 
laitteiden, prosessien ja rakenteiden - 
siis kaikenlaisten hyödykkeiden - kehit- 
tämiseen? Onko ehkä kyse tuotekehi- 
tyksesta, kuitenkin jossain määrin laa- 
jemmin käsitettynä? Termi tuotesuun- 
nittelu tulee myös mieleen, mutta sen- 
kin näkökulma vaikuttaa liian suppealta. 
Sitä paitsi sen englanninkielisiksi vas- 
tineiksi ilmoitetaan sanakirjoissa yleensä 
product design. Entä suunnittelutekniik- 
ka? Sana tuntuu istuvan kieleemme 
hyvin, mutta sitä ei Iöydy esimerkiksi 
TSK:n termipankista, tekniikan yleis- 
sanakirjoista, Suomen kielen perus- 
sanakirjasta eika muista järkevän tuntui- 
sista Iahteista. Arvaukselle ei siis saada 
vahvistusta. 

Varmaa, saati sitten itsestään sel- 
vää, vastausta ei siis löytynyt. Vaikka 
suunnittelutekniikka-sana sopii kieleen 
siina missä suunnitteluinsinöörikin, on 
suomeksi tavallisempaa puhua yksinker- 
taisesti suunnittelusta - siitäkin huoli- 
matta, että sanaa käytetään myös de- 
sign engineering -käsitettä laajemmassa 
merkityksessä ja että siina ei yläkäsite 
'engineering' korostu mitenkään. 

Suunnittelu on siis design engineer- 
ing -termin lähin suomenkielinen vasti- 
ne. Vai onko? Ehkä jollakin erityisalalla 
tapaus design engineering on päivän- 
selvä juttu, vaikka TSK:n lähteet eivat 
siita kovin paljon kerro. Jos joku lukijois- 
ta tietää enemmän, otamme tiedon 
kiitollisina vastaan. Soittakaa tai faksat- 
kaa tietonne Vesa Nissiselle, 
puhelin (90) 2709 1061 
telekopio (90) 608 859. 
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KIRJALLISUUTTA 

TNC:n julkaisusarjassa on ilmestynyt 
kaksi uutta julkaisua: työntekijän kun- 
toutusta käsittelevä TNC 97 Ordlista 
för arbetslivsinriktad rehabilitering 
seka tekniikan yleissanasto TNC 98 
Tekniska basord. Lisäksi esittelemme 
saamenkielisen mekaniikan sanaston 
Mekanihkkarsanit seka kaksi uusittua 
suomalaista sanastoa - Sosiaaliturvan 
sanaston ja Hitsaussanaston. 

TNC 97 Ordlista för arbets- 
livsinriktad rehabilitering 
TNC 97 innehåller ca 75 termer rned 
definitioner inom området arbetslivsinrik- 
tad rehabilitering. Termerna rör social- 
försakringssystemet, arbetsmiljö samt in- 
satser och metoder som görs i samband 
rned den arbetslivsinriktade rehabiliterin- 
gen. Alltihop ar endast på svenska och 
bygger på uppgifter som galler i Sverige. 

Initiativet till utarbetandet av ordlis- 
tan togs av Arbetslivsfonden. Den verka- 
de åren 1990-95 i Sverige och hade som 
uppgift att förbattra arbetsmiljö och 
arbetsorganisation samt rehabilitera an- 
stallda som behövde det. Nar det uppda- 
gades att centrala begrepp inom områ- 
det inte föstods på ett entydigt satt av 
alla inblandade parter, sågs behovet av 
ordlistan. Det förekom t.ex. oklarheter 
hu ruvi da arbetslivsinriktad rehabilitering, 
arbetsinriktad rehabilitering, arbetsplats- 
förlagd rehabilitering och yrkesinriktad 
rehabilitering ar benamningar på samma 
eller olika företeelser, om var gransen 
mellan arbetsprövning och arbetstraning 
går, om vad som avses rned kort sjukfall 
och kort sjukfrånvaro. 

Avsikten rned ordlistan var att man 
ville bidra till att förbattra kommunikatio- 
nen för alla som sysslar rned arbetslivs- 
inriktad rehabilitering. TNC kontaktades 
hösten 1993 och ordlistan har utarbetats 

i en arbetsgrupp rned följande samman- 
sattning: Erik Olsson (ordförande, Arbets- 
livsfonden), Gören Carlzon (Föreningen 
Svensk Företagshalsovård), Ylva Eklund 
(Riksförsakringsverket), Lena Forell Wik- 
lund (Arbetsmarknadsstyrelsen), Ulf Hal- 
lum (Socialstyrelsen), Annika Hultin (Ar- 
betarskyddstyrelsen), Calle Högås (Arbets- 
livsfonden), Mona Lundquist (Telia AB) 
samt Anna-Lena Bucher, Gunnel Johans- 
son och Lena Nordlund (TNC). 

Ordlistan förmedlas av TNC, men den 
har haft en så god åtgång att den för 
narvarande ar slutsåld. Ifall det blir en ny- 
tryckning, kan ordlistan bestallas mot en 
administrativ avgift på 40 kronor samt 
porto. 

TNC 98 Tekniska basord 

Vad ar det för skillnad mellan mast och 
torn och ar tillbehör och utrustnig sam- 
ma sa k? 

För att bringa reda bland dessa be- 
grepp har TNC arbetat fram en ordlista 
över de mest grundlaggande tekniska 
termerna, t ex funktion, maskin, plan, 
system och verktyg. Den ar framst av- 
sedd som hjalpmedel vid skrivning och 
tolkning av defitinitioner inom det tek- 
niska området. Genom de noggranna be- 
skrivningarna av basordens fackspråkliga 
betydelser skapas förutsattningar för ter- 
mininologisk kvalitet. Ordlistan ar också 
anvandbar vid skapandet av nya tekniska 
termer. 

Tekniska basord omfattar 1462 term- 
poster och bygger i huvudsak på tidigare 
TNC-utredningar. Utgångsmaterialet var 
ganska heterogent, eftersom det hade 
utarbetats för olika tider. De befintliga 
texterna har darför bearbetats för att 
passa in i helheten, och vissa komplette- 
ringar har gjorts. Sammanstallning och 
bearbetning har utförts av Lars Törnqvist. 
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I motsats till normala TNC-projekt har 
basordlistan inte förankrats hos experter 
eller sants ut på remiss. Lasaren upp- 
manas i stallet att höra av sig till TNC 
med synpunkter på ordlistans upplagg- 
ning och utformning, urval av termer, 
uttal, klassificering, formulering av de- 
finitioner, val av exempel m m. 

Mekanihkkarsanit - 
Mekaanisen alan sanasto 

Vuoden 1995 lopulla ilmestyi Meka- 
nihkkársánit, mekaanisen alan sanasto, 
jonka Iahtökielena on saame. Teos sisal- 
taa tekniikan perussanastoa, ja se sopii 
esimerkiksi ammattikoulujen käyttöön. 

Sanastossa on 1200 kasitetta, ja ter- 
mit ovat saameksi, norjaksi, ruotsiksi, 
Suomeksi ja englanniksi. Määritelmät on 
annettu seka saameksi että norjaksi. 
Teoksen loppuun on liitetty sanastot 
norjasta, ruotsista, suomesta ja englan- 
nista saameen. 

Sanastoa voi tiedustella osoitteesta 
Sámi joatkkaskuvla ja 
boazodoalloskuvla 
Mekanisk avdelning 
Pb. 83 
N-9529 Guovdageaidnu 
NORGE 

Sanastoon voi tutustua myös TSK:n kirjas- 
tossa. 

Lopuksi otettakoon sanastosta esi- 
merkiksi muutama saamenkielinen termi 
suomenkielisine vastineineen: 

5imir - hamara 
doaresávju - poikkisärmä 
gássor - kaasutin 
T-nabba - T-vaannin. 

Sosiaaliturvan sanasto 

Huoltaja-säätiön vuonna 1992 julkaiseman 
nelikielisen (fi, sv, en, de) Sosiaaliturvan 
sanaston ensimmäinen painos on lop- 
puunmyyty, uusi valmistui huhtikuussa. 
Uutta painosta varten säätiö on lisännyt 
sanastoon ranskankieliset vastineet, ja 
muitakin tarkistuksia ja taydennyksia on 
tehty, esimerkiksi sanaston saksankieli- 
seen osuuteen. Muilta osin sanaston laa- 
juus ja sisältö ovat kuta kuinkin entisel- 
lään: sanastossa on Iahes tuhat kasitetta; 
suomenkielisia hakusanoja sanaston aak- 
kosellisessa osassa on reilusti toista tuhat- 
ta. Käsitteistä noin viidennes on mäaritel- 
ty, ja maarittelevassa osassa on myös 
toistakymmentä käsitekaaviota. 

Tiedustelut: Huoltaja-säätiö, puhelin 
(90) 241 8077, telekopio (90) 479 334. 

Hitsaussanasto 

SFS-käsikirja 54 Hitsa ussanasto, joka on 
kooste Iahes kymmenestä pienemmästä 
erillisinä standardeina julkaistusta hit- 
sausalan sanastosta, on uusittu. Syynä 
uuteen painokseen on yksinkertaisesti se, 
että osa käsikirjaan sisältyneista standar- 
deista on uusittu - termeissa laskettuna 
tarkistettu osuus kattaa noin puolet ai- 
neistosta. 

Uusi Hitsaussanasto sisältää aiemman 
sanaston tapaan hitsaussanastostandar- 
dit sellaisinaan seka nelikielisen (fi, sv, en, 
de) hakemisto-osuuden, jossa on termien 
lisäksi viittaukset erillisstandardeihin'. 
Erillisstandardeista löytyvät myös kasittei- 
den määritelmät seka runsaasti havain- 
nollistavia kuvia. Sanastojen kokonaislaa- 
juus on yli 1000 termitietuetta. 

Tiedustelut: Suomen Standardisoimis- 
liitto SFS, puhelin (90) 149 9331, tele- 
kopio (90) 146 4925. 
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SUMMARRES 

Concepts of restoration 

Terminology of restoration has been 
dealt with in many occasions, and some 
of the results were presented in Terminfo 
4/91. In spring 1996, TSK helped Suo- 
men Rakennuttajaliitto to  check dozens 
of definitions and t o  compile a vocabu- 
lary of around 40 concepts in Finnish. 
Some of the concepts are presented here 
as term records. 

TEPA into Otaniemi 
database network 

TSK's TEPA termbank has been available 
for subscribers since 1987. The network 
structure is now being reconsidered, and 
TEPA will be connected to  the common 
operating system of TRIP databases in 
Otaniemi during spring 1996. The new 
database environment will make it easier 
to  connect to  TEPA. At present, TEPA has 
around 100 000 term records. For more 
information and instructions for connect- 
ing to  TEPA, please contact TSK. 

EU terminology work 

TSK terminologists and subject field spe- 
cialists are currently adding new terms 
into Eurodicautom, the termbank of the 
European Commission. In addition to  the 
actual terminology work, TSK co-ordi- 
nates the work of other experts. 

As a counterbalance to  the daily toil, 
terminologists have been able to  enjoy 
the beauty of the Finnish language as it 
appears in technical terminology. The 
aviation terms included in the article give 
you an idea of the poetic aspect of the 
work. 

Experiences of the term 
circle of telecommunications 

TSK and a number of companies in tele- 
communications initiated a research pro- 
ject in 1994 to  study terminology work 
via electronic mail (i.e. term circle). The 
research phase of the project was com- 
pleted in autumn 1995. 

Term circle refers to  terminology 
work where subject field specialists make 
extensive use of electronic mail in order 
to  discuss current terminological prob- 
lems. Term circles should not be seen as 
an alternative to  traditional terminology 
projects, rather, they might be consid- 
ered as a supplement to  them as term 
circles can be used for handling problems 
which are not included in the projects' 
scope. 

In this project, the term circle focused 
on terms which are common to telecom- 
munications and data processing. The 
main purpose of the term circle was to  
find out whether a term circle offers an 
efficient method for handling current 
terminology. Additionally, a vocabulary of 
a few hundred concepts was to  be com- 
piled. 

The basic idea of a term circle i.e. the 
use of electronic mail worked almost as 
expected. The experience indicates that a 
term circle can be applied in terminology 
work. The work must, however, be con- 
trolled, and there must be a suitable 
number of participants (Le. dozens but 
not hundreds). The topic must also be 
clearly defined. 

It is not possible, at least according 
to one experiment only, to  state whether 
a term circle is better than a traditional 
terminology project or vice versa. 

TERMINFO 2/96 

25 



Pointer: views of 
terminology work 

POINTER (Proposals for an Operational 
Infrastructure for Terminology in Europe) 
is a European research project which is 
partly funded by the EU. The purpose of 
the project has been to gather informa- 
tion on terminology work and resources 
in Europe. 

Strengths and weaknesses of differ- 
ent countries and linguistic areas in re- 
spect to terminology work were analysed 
and opportunities were sought. TSK's 
task was to gather information on termi- 
nology work in Finland. This was accom- 
plished by sending a questionnaire to 
around a hundred organisations. The 
replies were used as a basis for a SWOT 
analysis (strengths, weaknesses, opportu- 
nities, threats). 

The English version of the Pointer 
report can be seen at TSK. 

Anniversary of ISO/TC 37 

The ISO technical committee 37 (Termi- 
nology - Principles and Coordination) is 
responsible for standardising principles 
and methods of terminology work. The 
committee will celebrate its 60th anniver- 
sary in Wien, Austria 19th - 23rd August 
1996. In honour of the occasion, we 
have listed in this article the most impor- 
tant standards and proposals prepared 
by TC 37. Most of these will be discussed 
in the meeting in August (marked with 
an asterisk). 

Nordterm days 1995 

Nordterm arranges terminology sympo- 
siums every two years with the aim of 
spreading interest and information on 
terminology work and making it easier to 
establish contacts within the Nordic 
countries as well as elsewhere in the 
world. The 10th Nordterm days were 
arranged in Hvalfjaraarströnd, Iceland in 
10th - 1 1 th June 1995. 

Topics were divided into three sec- 
tions: practise and quality of terminology 
work and termbank applications, termi- 
nological language planning, and meth- 
ods and basic research. 

Case: design engineering 
At times, terminology work bears re- 
markable resemblance to detective work. 
If you cannot find answers in common 
sources, you have to rely on clues and 
deduction or even make a guess. You 
feel most embarrassed if the question 
seems to be fairly simple but you just 
cannot find the answer. 

Term design engineering, for exam- 
ple, sounds familiar but finding the Finn- 
ish equivalent turned out to be quite 
difficult. The term consists of familiar 
parts design and engineering but, natu- 
rally, you should not build the equivalent , 
like a jigsaw puzzle. You must try to find 
out what is behind the expression. 

After consulting various sources and 
following various clues, we came to the 
conclusion that the closest Finnish equiv- 
alent for design engineering is simply 
suunnittelu ("designing" or "planning"). 
If you know of more specific terms in any 
specific subject field, please contact TSK. 

Literature 
Vocabulary of rehabilitation 
in working life 
TNC 97 Ordlista för arbetslivsinriktad 
rehabilitering includes about 75 terms 
with definitions of rehabilitation in work- 
ing life. The terms relate to the Swedish 
social security system and working envi- 
ronment, etc., and accordingly the vocab- 
ulary is in Swedish. 

Vocabulary of basic technical terms 
In TNC 98 Tekniska basord, TNC presents 
a vocabulary of the basic technical terms 
like function, machine, plan, system, and 
tool. The vocabulary includes 1462 terms 
and is based on previous works of TNC. 
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Lappish vocabulary of mechanics 
Mekanihkkársanit was published in late 
1995. The vocabulary includes 1200 con- 
cepts with terms in Lappish, Norwegian, 
Swedish, Finnish and English and defini- 
tions in Lappish and Norwegian. 

Vocabulary of social security terms 
Third edition of Sosiaaliturvan sanasto 
(cf. Terminfo 1/93) was published in 
April, 1996. There were slight modifica- 
tions to the contents, and French equiva- 
lents were added. 

Welding terminology 
New edition of SFS handbook 54 Hitsaus- 
sanasto includes the various SFS terminol- 
ogy standards of welding as such with 
indices in Finnish, Swedish, English'and 
German. The vocabularies include more 
than 1000 term records. 

Contact information, if available, regard- 
ing the vocabularies can be found in the 
Finnish article Kirjallisuutta. 

Kyllä, tilaan ERMINFO-lehden TE R M 1 N F 0 a kesbtilauksena hintaan 175 mk 
vuositilauksena hintaan 190 mk 

Kertotilaukrena tilattu lehti tulee tilaajalle 
vuodesta toireen ilman eri uudistusta. 
kunnes tilaaja joko muuttaa sen määrä. 
aikaiseksi tai lopettaa tilauksen. Tilauksen 
hinta on vuoden alurra voimassa oleva 
hinta, joka on painettu lehteen. Tilauksen 
voi keskeyttää ennen tilauskauden loppua 
joko puhelimitse tai kirjeellä. Peruutus on 
tehtävä vähintään kakri viikkoa ennen 
uuden tilausjakson alkamista. Mikäli pe- 
ruutus ei saavu määräaikaan mennessä, 
larkutetaan tilaajan saamat lehdet irto- 
numerohintaan sekä peruutuksen aiheut- 
tamat kulut 30 mk. Tilausehdot löytyvät 
jokaisesta lehden numerosta. 
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TSK:n ensisijaisena tehtävänä on saada 
aikaan Suomen- ja ruotsinkielisia tekniikan 
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, kaannöstoimisto- 
ja 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 Iahialojen 
sanastoja, käsikirjoituksia, yritysten ja laitos- 
ten sanastoja seka koti- ja ulkomaisia sanas- 
tostandardeja. 

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 


