
Veikko J. Pyhtilä 23.1.2015 1/50 

 

EKOMILJÖÖN IDEOINTI 
Copyright Veikko J. Pyhtilä, 2017, Finland 

 
 
https://www.ongelmienratkaisu.fi/fin/ 
 
Mitä kaikkea voisi tai ei voisi olla ekokylässä, ekotaajamassa? 
Avainsanat poimittu 90 000 suomen kielen sanasta lopusta päin aakkosjärjestettynä. 
Ekomiljöön suunnittelun avuksi aivoriihimäiseen työskentelyyn. 
 
EKOMILJÖÖN IDEOINTI ..................................................................................................... 1 

YHTEISÖ JA AATTEET ................................................................................................... 1 
YMPÄRISTÖ JA TILA ...................................................................................................... 3 
RAKENNUKSET, LAITTEISTO JA TOIMINTA ................................................................. 9 
TALON OSAT PERUSTUKSINEEN ............................................................................... 25 
HUONEET TALOSSA .................................................................................................... 31 
ENERGIAN KÄYTTÖ ..................................................................................................... 33 
SISUSTUS JA HUONEKALUT ....................................................................................... 36 
TALON PIHA JA VILJELYKSET .................................................................................... 39 
KULKUYHTEYDET ........................................................................................................ 44 
ARKKITEHTI, PIIRUSTUKSET, RAKENTAJAT, KUSTANNUKSET, SOPIMUKSET,  
LAKIASIAT ..................................................................................................................... 47 

YHTEISÖ JA AATTEET 

YHTEISÖ 
tiedeyhteisö; kieliyhteisö; pienyhteisö; kansainvälisyysyhteisö; asuinyhteisö; ekoyhteisö; 
julkisyhteisö; ihmisyhteisö; talousyhteisö; kyläyhteisö; eliöyhteisö; työyhteisö; 
 
JÄRJESTÖ 
palkansaajajärjestö; työnantajajärjestö; sopijajärjestö; toimialajärjestö; salajärjestö; 
työmarkkinajärjestö; osuustoimintajärjestö; ainejärjestö; peitejärjestö; aluejärjestö; 
tukijärjestö; piirijärjestö; ammattijärjestö; maailmanjärjestö; jäsenjärjestö; partiojärjestö; 
nuorisojärjestö; kattojärjestö; sisarjärjestö; ylioppilasjärjestö; virkamiesjärjestö; 
veljesjärjestö; kansalaisjärjestö; vammaisjärjestö; naisjärjestö; paikallisjärjestö; 
erityisjärjestö; raittiusjärjestö; keskusjärjestö; talousjärjestö; maanpuolustusjärjestö; 
vapautusjärjestö; yhdysjärjestö; urheilujärjestö; etujärjestö; rotaryjärjestö; 
työntekijäjärjestö; ympäristöjärjestö; työjärjestö; 
 
YHDYSKUNTA 
huvilayhdyskunta; maaseutuyhdyskunta; kaupunkiyhdyskunta; kasviyhdyskunta; 
tehdasyhdyskunta; mehiläisyhdyskunta; teollisuusyhdyskunta; kyläyhdyskunta; 
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YRITYS 
joint venture -yritys; monialayritys; hoivayritys; perheyritys; liikeyritys; pienyritys; 
pöytälaatikkoyritys; tytäryritys; yhteisyritys; yksityisyritys; jättiläisyritys; maatalousyritys; 
teollisuusyritys; sovitteluyritys; palveluyritys; henkilöstöyritys; 
 
YHTIÖ 
eurooppayhtiö; laivayhtiö; perheyhtiö; osakeyhtiö; asunto-osakeyhtiö; 
kustannusosakeyhtiö; holdingyhtiö; factoringyhtiö; parkkiyhtiö; monopoliyhtiö; pörssiyhtiö; 
myyntiyhtiö; kommandiittiyhtiö; puhelinyhtiö; valtionyhtiö; radioyhtiö; postilaatikkoyhtiö; 
taloyhtiö; emoyhtiö; omaisuudenhoitoyhtiö; lentoyhtiö; sisaryhtiö; suuryhtiö; tytäryhtiö; 
kaivosyhtiö; liisausyhtiö; rakennusyhtiö; rahoitusyhtiö; sijoitusyhtiö; vakuutusyhtiö; 
merivakuutusyhtiö; kehitysyhtiö; öljy-yhtiö; levy-yhtiö; emäyhtiö; metsäyhtiö; sähköyhtiö; 
laivanisännistöyhtiö; 
 
OSUUSKUNTA 
puhelinosuuskunta; tuotanto-osuuskunta; kulutusosuuskunta; 
 
YHDISTYS 
opiskelijayhdistys; valitsijayhdistys; kaupunginosayhdistys; marttayhdistys; 
ammattiyhdistys; jäsenyhdistys; työväenyhdistys; puhelinyhdistys; riistanhoitoyhdistys; 
metsänhoitoyhdistys; uittoyhdistys; asukasyhdistys; asumisoikeusyhdistys; raittiusyhdistys; 
kannatusyhdistys; matkailuyhdistys; kotiseutuyhdistys; 
 
SÄÄTIÖ 
eläkesäätiö; 
 
AATE 
osuustoiminta-aate; periaate; toimintaperiaate; yleisperiaate; määräämisperiaate; 
toimitusperiaate; julkisuusperiaate; kansallisuusperiaate; vastavuoroisuusperiaate; 
läheisyysperiaate; mielihyväperiaate; kiintiöperiaate; enemmistöperiaate; rauhanaate; 
vapaudenaate; työväenaate; raittiusaate; perusaate; valistusaate; suomalaisuusaate;  
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YMPÄRISTÖ JA TILA 

ALUE 
maa-alue; erämaa-alue; piha-alue; raja-alue; suoja-alue; ruuhka-alue; huvila-alue; ula-
alue; satama-alue; valuma-alue; asuma-alue; markkina-alue; reuna-alue; napa-alue; 
vapaakauppa-alue; mäkitupa-alue; vaara-alue; vuokra-alue; osa-alue; ranta-alue; toiminta-
alue; nautinta-alue; varuskunta-alue; riista-alue; tulva-alue; sadealue; murrealue; 
saastealue; painopistealue; lievealue; katvealue; lähialue; levikkialue; kaupunkialue; 
jokialue; keskialue; tukialue; maalialue; kielialue; tullialue; välialue; toimialue; 
sotatoimialue; slummialue; kasarmialue; aarnialue; äänialue; vierialue; merialue; leirialue; 
naapurialue; tunturialue; äärialue; vesialue; toleranssialue; pysäköintialue; myyntialue; 
kotialue; omakotialue; mandaattialue; diskanttialue; kalottialue; järvialue; ydinalue; 
elinalue; asuinalue; sydänalue; elämänalue; tuhoalue; rannikkoalue; rivitaloalue; 
pientaloalue; puutaloalue; kuloalue; kuuloalue; painoalue; varoalue; bassoalue; katoalue; 
sietoalue; vaihtoalue; poronhoitoalue; aaltoalue; lyhytaaltoalue; pitkäaaltoalue; 
hallintoalue; itsehallintoalue; asuntoalue; varastoalue; toistoalue; vuoristoalue; puistoalue; 
keittoalue; viheralue; tehdasalue; vihollisalue; talvehtimisalue; pysäköimisalue; 
esiintymisalue; yksityisalue; liitosalue; parkkeerausalue; tutkimusalue; talousalue; 
kampusalue; rauhoitusalue; majoitusalue; paikoitusalue; kaavoitusalue; kalastusalue; 
rangaistusalue; puolustusalue; vaikutusalue; jarrutusalue; asutusalue; haja-asutusalue; 
taajuusalue; onnettomuusalue; kasvillisuusalue; teollisuusalue; levähdysalue; risteysalue; 
viljelysalue; lähetysalue; kehitysalue; ryhmitysalue; äänestysalue; virkistysalue; 
hälytysalue; näkyvyysalue; terävyysalue; hyökkäysalue; sulkualue; suojelualue; 
soidensuojelualue; luonnonsuojelualue; vaihtelualue; taistelualue; ulkoilualue; hakkuualue; 
suualue; vastuualue; öljyalue; myrskyalue; viljelyalue; näyttelyalue; retkeilyalue; 
pesimäalue; eräalue; metsäalue; suojametsäalue; leirintäalue; tehtäväalue; ympäristöalue; 
vesistöalue; 
 
ILMASTO 
mielipideilmasto; tunneilmasto; monsuuni-ilmasto; meri-ilmasto; vuori-ilmasto; pienilmasto; 
mikroilmasto; mannerilmasto; teollisuusilmasto; sisäilmasto; työilmasto; 
SÄÄ 
suojasää; nuoskasää; poutasää; sadesää; hellesää; merisää; talvisää; lentosää; 
pakkassää; purjehdussää; kevätsää; korjuusää; myrskysää; kesäsää; 
 
METSÄ 
energiametsä; suojametsä; takametsä; sekametsä; puolukkametsä; taajamametsä; 
vesametsä; sademetsä; rämemetsä; mangrovemetsä; ikimetsä; tukkimetsä; pyökkimetsä; 
tammimetsä; sienimetsä; monsuunimetsä; korpimetsä; kuusimetsä; lehtimetsä; 
mottimetsä; valtionmetsä; luonnonmetsä; aarniometsä; halkometsä; lehtometsä; 
luonnonhoitometsä; puistometsä; suometsä; kangasmetsä; yhteismetsä; jänismetsä; 
yksityismetsä; varausmetsä; suojusmetsä; talousmetsä; kasvatusmetsä; viljelysmetsä; 
päällysmetsä; havumetsä; koivumetsä; viljelymetsä; mäntymetsä; pystymetsä; kylvömetsä; 
METSIKKÖ 
mangrovemetsikkö; tammimetsikkö; kasvatusmetsikkö; viljelysmetsikkö; koivumetsikkö; 
mäntymetsikkö; 
HAKKUU 
liikahakkuu; maisemahakkuu; markkinahakkuu; hankintahakkuu; harsintahakkuu; 
vyöhykehakkuu; kaistalehakkuu; päätehakkuu; jälkihakkuu; paljaaksihakkuu; halonhakkuu; 
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metsänhakkuu; aukkohakkuu; avohakkuu; harvennushakkuu; kasvatushakkuu; 
puhdistushakkuu; uudistushakkuu; valmistushakkuu; väljennyshakkuu; siemenpuuhakkuu; 
ryöstöhakkuu; 
 
PUISTO 
teemapuisto; koirapuisto; taidepuisto; liikennepuisto; leikkipuisto; safaripuisto; huvipuisto; 
eläinpuisto; luonnonpuisto; kirkkopuisto; kansallispuisto; urheilupuisto; ulkoilupuisto; 
 
SUOJELUKOHTEET 
 
PESÄ  
takapesä; tuhkapesä; talvipesä; harakanpesä; kotkanpesä; hallanpesä; kananpesä; 
oravanpesä; käärmeenpesä; tuulenpesä; variksenpesä; pääskysenpesä; karhunpesä; 
linnunpesä; ketunpesä; muurahaispesä; ampiaispesä; kusiaispesä; kimalaispesä; 
mehiläispesä; kakkospesä; kolmospesä; ykköspesä; kehäpesä; kenttäpesä; 
 
MAASTO 
takamaasto; lähimaasto; mäkimaasto; välimaasto; kalliomaasto; hiihtomaasto; avomaasto; 
ulkoilumaasto; etumaasto; lenkkeilymaasto; metsämaasto; 
 
MAISEMA 
rantamaisema; perinnemaisema; mäkimaisema; äänimaisema; alppimaisema; 
korpimaisema; merimaisema; tunturimaisema; kulttuurimaisema; järvimaisema; 
sielunmaisema; kansallismaisema; kuumaisema; kylämaisema; metsämaisema; 
 
MAA 
pihamaa; puutarhamaa; rajamaa; pohjamaa; raakamaa; hakamaa; takamaa; hiekkamaa; 
mansikkamaa; kukkamaa; porkkanamaa; perunamaa; vuokramaa; anturamaa; tasamaa; 
hietamaa; multamaa; vastamaa; tulvamaa; kankaremaa; lietemaa; täytemaa; piimaa; 
kalkkimaa; marskimaa; mäkimaa; kaalimaa; mineraalimaa; niemimaa; nummimaa; 
moreenimaa; hietamoreenimaa; korpimaa; tonttimaa; ryytimaa; savimaa; kasvimaa; 
pohjanmaa; synnyinmaa; laidunmaa; sydänmaa; laakiomaa; autiomaa; kirkkomaa; 
valkomaa; tasankomaa; ruskomaa; salomaa; lehtomaa; peltomaa; kesantomaa; kotomaa; 
irtomaa; siirtomaa; murtomaa; suistomaa; joutomaa; avomaa; mannermaa; kangasmaa; 
vihannesmaa; yhteismaa; pohjoismaa; yksityismaa; kivennäismaa; hautausmaa; 
uurnahautausmaa; sankarihautausmaa; sotilashautausmaa; alusmaa; rakennusmaa; 
maatalousmaa; viljelysmaa; ympärysmaa; metsästysmaa; EU-maa; matkailumaa; 
hiesumaa; kitumaa; lanttumaa; hautuumaa; öljymaa; viljelymaa; maanviljelymaa; 
etelämaa; ylämaa; heinämaa; erämaa; hiekkaerämaa; kivierämaa; sisämaa; metsämaa; 
myötämaa; piilevämaa; täyttömaa; vesijättömaa; työmaa; tietyömaa; rakennustyömaa;  
 
PENKKA 
ojanpenkka; tienpenkka; 
PENGER 
suojapenger; rantapenger; tiepenger; jokipenger; tienpenger; laaksopenger; 
 
LAAKSO 
kattilalaakso; jokilaakso; alppilaakso; vakolaakso; siirroslaakso; U-laakso; notko; rotko 
 
MÄKI 
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peffamäki; kelkkamäki; pulkkamäki; mutkamäki; alamäki; vastamäki; jätemäki; 
hyppyrimäki; vauhtimäki; muovimäki; lentomäki; suurmäki; laskiaismäki; pikkumäki; 
liukumäki; vesiliukumäki; ylämäki; myötämäki; täyttömäki;  
kukkula, kumpu, hautakumpu 
VUORI 
viljavuori; linnavuori; tulivuori; välivuori; kyöpelinvuori; poimuvuori; lintuvuori; jäävuori;  
KALLIO 
rantakallio; silokallio; kiintokallio; avokallio; peruskallio; emäkallio; 
 
LUOLA 
peliluola; lumiluola; pysäköintiluola; tippukiviluola; leijonanluola; ketunluola; kallioluola; 
 
TASANKO 
tasanko; ylätasanko; 
 
RANTA 
hiekkaranta; uimaranta; saunaranta; vastaranta; laivaranta; veneranta; jokiranta; 
länsiranta; taivaanranta; joenranta; merenranta; järvenranta; kallioranta; karikkoranta; 
kivikkoranta; muinaisranta; 
 
SATAMA 
vapaasatama; kalasatama; kauppasatama; sotasatama; lauttasatama; laivasatama; 
venesatama; pienvenesatama; vierasvenesatama; jokisatama; hiilisatama; 
sisävesisatama; vientisatama; kotisatama; konttisatama; talvisatama; luonnonsatama; 
ulkosatama; lentosatama; vierassatama; öljysatama; määräsatama; sisäsatama; 
hätäsatama; syväsatama; lähtösatama; 
 
SAARI 
korallisaari; merensaari; kalliosaari; ulkosaari; kulkusaari; 
 
NIEMI 
LAHTI 
POUKAMA 
 
VESI 
maavesi; soodavesi; hunajavesi; pohjavesi; raakavesi; likavesi; kalavesi; suolavesi; 
sulavesi; juomavesi; valumavesi; vanavesi; saunavesi; perunavesi; kuravesi; lantavesi; 
rantavesi; pintavesi; partavesi; saippuavesi; tulvavesi; latvavesi; sadevesi; lauhdevesi; 
huuhdevesi; lähdevesi; kidevesi; luodevesi; haudevesi; teevesi; roiskevesi; hulevesi; 
painevesi; kastevesi; jätevesi; aluevesi; vihkivesi; kalkkivesi; tiskivesi; mineraalivesi; 
metelivesi; kölivesi; happivesi; sokerivesi; merivesi; boorivesi; lapsivesi; pilssivesi; 
kondenssivesi; kahvivesi; järvivesi; pienvesi; lämminvesi-; kölninvesi; keitinvesi; 
kammiovesi; vajovesi; pakovesi; rannikkovesi; menovesi; vuorovesi; purovesi; 
vesijohtovesi; murtovesi; avovesi; kaivovesi; kasvovesi; kuningasvesi; raskasvesi; 
sulamisvesi; kivennäisvesi; hiusvesi; alusvesi; talousvesi; sammutusvesi; päällysvesi; 
hajuvesi; laskuvesi; huuhteluvesi; tippuvesi; pesuvesi; nousuvesi; ruusuvesi; suuvesi; 
vichyvesi; löylyvesi; selkävesi; sisävesi; pöytävesi; jäävesi; 
 
 
MERI 
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kukkameri; matalameri; reunameri; valtameri; aavameri; aluemeri; liekkimeri; tulimeri; 
ulkomeri; valomeri; pallomeri; latomeri; avomeri; ihmismeri; sisämeri; syvämeri; jäämeri; 
 
JÄRVI 
tulvajärvi; lähdejärvi; jokijärvi; alppijärvi; tunturijärvi; tekojärvi; keskusjärvi; lintujärvi; 
sisäjärvi; 
 
JOKI 
jrajajoki; lohijoki; sulavesijoki; laskujoki; sivujoki; emäjoki; lisäjoki; pääjoki; 
 
PURO 
vuoripuro; tunturipuro; vuoristopuro; 
OJA 
sarkaoja; salaoja; valtaoja; piirioja; maantienoja; runko-oja; avo-oja; kuivatusoja; purkuoja; 
katuoja; metsäoja; 
VIEMÄRI 
likaviemäri; avoviemäri; kuivatusviemäri; 
 
KYLÄ 
rajakylä; kalastajakylä; tekniikkakylä; lomakylä; kisakylä; telttakylä; parakkikylä; mökkikylä; 
hökkelikylä; naapurikylä; kotikylä; kivikylä; maailmankylä; lapinkylä; kirkonkylä; salokylä; 
vuoristokylä; teollisuuskylä; syrjäkylä; peräkylä;  
 
TAAJAMA 
keskustaajama; 
 
KAUPUNKI 
vapaakaupunki; vanhakaupunki; puutarhakaupunki; nauhakaupunki; rajakaupunki; 
satamakaupunki; miljoonakaupunki; laitakaupunki; kantakaupunki; merenrantakaupunki; 
liikennekaupunki; keskikaupunki; hökkelikaupunki; tapulikaupunki; naapurikaupunki; 
kulttuurikaupunki; esikaupunki; kotikaupunki; satelliittikaupunki; rauniokaupunki; 
rannikkokaupunki; yliopistokaupunki; suurkaupunki; tehdaskaupunki; hallituskaupunki; 
teollisuuskaupunki; ystävyyskaupunki; pikkukaupunki; maaseutukaupunki; 
kylpyläkaupunki; emäkaupunki; pääkaupunki; kulttuuripääkaupunki; 
 
PAIKKA 
maapaikka; peuhapaikka; kunniapaikka; majapaikka; apajapaikka; opiskelijapaikka; 
marjapaikka; mansikkapaikka; ruokapaikka; pikaruokapaikka; sairaalapaikka; kalapaikka; 
näköalapaikka; asemapaikka; katsomapaikka; nukkumapaikka; tapahtumapaikka; 
istumapaikka; markkinapaikka; ikkunapaikka; kauppapaikka; pitsapaikka; sidontapaikka;; 
palvontapaikka; virtapaikka; hautapaikka; turvapaikka; vuodepaikka; liikepaikka; 
venepaikka; liikennepaikka; invalidipaikka; leikkipaikka; parkkipaikka; kärkipaikka; 
keskipaikka; toimipaikka; osoitetoimipaikka; postitoimipaikka; lempipaikka; uhripaikka; 
leiripaikka; ankkuripaikka; laituripaikka; sijaintipaikka; pysäköintipaikka; myyntipaikka; 
käyntipaikka; kotipaikka; päiväkotipaikka; soidinpaikka; olinpaikka; asuinpaikka; 
istuinpaikka; talonpaikka; nuotiopaikka; vartiopaikka; varjopaikka; pakopaikka; tekopaikka; 
jatkopaikka; notkopaikka; taukopaikka; piilopaikka; painopaikka; lepopaikka; kaatopaikka; 
lumenkaatopaikka; johtopaikka; hoitopaikka; päivähoitopaikka; pitopaikka; varastopaikka; 
lomanviettopaikka; kesänviettopaikka; soranottopaikka; vauhdinottopaikka; autopaikka; 
potilaspaikka; miespaikka; naispaikka; kohtaamispaikka; kokoamispaikka; 
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kokoontumispaikka; yöpymispaikka; pysähtymispaikka; pistäytymispaikka; tiiauspaikka; 
kahlauspaikka; seisauspaikka; kohtauspaikka; lastauspaikka; palveluspaikka; 
pyhiinvaelluspaikka; toimituspaikka; sijoituspaikka; aloituspaikka; suorituspaikka; 
valmistuspaikka; pysähdyspaikka; levähdyspaikka; risteyspaikka; rajanylityspaikka; 
tähystyspaikka; peuhupaikka; varalaskupaikka; välilaskupaikka; jakelupaikka; 
oleskelupaikka; opiskelupaikka; harjoittelupaikka; huvittelupaikka; makuuvaunupaikka; 
makuupaikka; kahluupaikka; kasvupaikka; työskentelypaikka; lymypaikka; hyppypaikka; 
syntypaikka; käräjäpaikka; kyläpaikka; pesimäpaikka; syntymäpaikka; kesäpaikka; 
pesäpaikka; pesintäpaikka; hätäpaikka; kätköpaikka; lähtöpaikka; postinjättöpaikka; 
löytöpaikka; yöpaikka; työpaikka; suojatyöpaikka; teollisuustyöpaikka; kesätyöpaikka; 
 
ASEMA 
maa-asema; raja-asema; virka-asema; tutka-asema; ula-asema; tapaturma-asema; 
tavara-asema; valta-asema; suurvalta-asema; rautatieasema; levykeasema; jäteasema; 
pääteasema; suosikkiasema; tukiasema; vaa'ankieliasema; siiliasema; tulliasema; 
monopoliasema; tuliasema; väliasema; sieniasema; bensiiniasema; lääkäriasema; 
ääriasema; poliisiasema; taksiasema; luotsiasema; mahtiasema; etulyöntiasema; 
mattiasema; asfalttiasema; avainasema; lähetinasema; radioasema; yleisradioasema; 
vartioasema; rajavartioasema; merivartioasema; etuvartioasema; takaa-ajoasema; 
rannikkoasema; paloasema; pääpaloasema; metroasema; nuorisoasema; johtoasema; 
lyhytaaltoasema; huoltoasema; lentoasema; havaintoasema; säähavaintoasema; 
muuntoasema; laivastoasema; autoasema; linja-autoasema; vihollisasema; 
selviämisasema; erikoisasema; erityisasema; oikeusasema; poikkeusasema; 
tutkimusasema; puolustusasema; suosituimmuusasema; avaruusasema; 
varallisuusasema; risteysasema; terveysasema; työterveysasema; lähetysasema; 
väijytysasema; tuoremehuasema; kauttakulkuasema; jakeluasema; taisteluasema; 
tarkkailuasema; pumppuasema; katkaisuasema; lintuasema; lypsyasema; levyasema; 
kovalevyasema; kiintolevyasema; määräasema; sillanpääasema; sääasema; lähtöasema; 
tykistöasema; työasema; 
 
TILA (tässä ei ole poistettu ryhmään kuulumattomia virikkeiden vuoksi, kuvaannollisia) 
maatila; energiatila; lattiatila; rajatila; matkustajatila; viljatila; karjatila; marjatila; hukkatila; 
jalkatila; tuskatila; humalatila; lamatila; ilmatila; liikkumatila; tavaratila; vuokratila; supratila; 
kantatila; sotatila; palstatila; liiketila; tunnetila; houretila; seisetila; pistetila; valvetila; 
sokkitila; jälkitila; kärkitila; välitila; toimitila; monitoimitila; unitila; kellaritila; säteritila; 
rälssitila; konkurssitila; pysäköintitila; kotitila; lampuotitila; saniteettitila; kollektiivitila; 
polvitila; rauhantila; asiantila; tajunnantila; raskaudentila; heikkoudentila; terveydentila; 
tylsyydentila; pientila; mielentila; asiaintila; elintila; luonnontila; sieluntila; kruununtila; 
hurmiotila; rappiotila; depressiotila; autiotila; lohkotila; pakkotila; pelkotila; ulkotila; 
ahdinkotila; palotila; olotila; tasapainotila; luontaiselinkeinotila; lepotila; porotila; 
kirjanpitotila; huoltotila; varastotila; raivotila; raivotila; suurtila; puhdastila; uudistila; 
yleistila; sulamistila; lahoamistila; hajoamistila; mätänemistila; kiehumistila; pukeutumistila; 
peseytymistila; käymistila; selviämistila; kaaostila; hurmostila; tainnostila; horrostila; 
murrostila; muutostila; huumaustila; varaustila; sairaustila; poikkeustila; valmiustila; 
ravitsemustila; hajaannustila; lamaannustila; alennustila; masennustila; opetustila; 
paikoitustila; suoritustila; kiihotustila; ahdistustila; kouristustila; puolustustila; asutustila; 
pika-asutustila; tajuttomuustila; sekavuustila; vireystila; maanviljelystila; kiihtymystila; 
päihtymystila; jännitystila; viritystila; selvitystila; myrkytystila; säilytystila; hälytystila; 
suihkutila; laskutila; sukutila; oleskelutila; harjoittelutila; ruokailutila; luomutila; ratsutila; 
ruotutila; öljytila; nykytila; työskentelytila; näyttelytila; märkätila; emätila; kylmätila; perätila; 
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hämärätila; lisätila; sisätila; metsätila; hätätila; säätila; suursäätila; häiriötila; lämpötila; 
pintalämpötila; keskilämpötila; maksimilämpötila; optimilämpötila; käyntilämpötila; 
ulkolämpötila; sulamislämpötila; käymislämpötila; muutoslämpötila; säilytyslämpötila; 
sisälämpötila; päivälämpötila; käyttölämpötila; yölämpötila; perintötila; työtila; 
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RAKENNUKSET, LAITTEISTO JA TOIMINTA 

 
TALO 
maatalo; majatalo; harjatalo; virkatalo; kulmatalo; miljoonatalo; tavaratalo; vuokratalo; 
seuratalo; seurakuntatalo; aravatalo; jugendtalo; osaketalo; liiketalo; hometalo; rinnetalo; 
parkkitalo; tiilitalo; lamellitalo; toimitalo; monitoimitalo; tornitalo; tyyppitalo; paritalo; 
höylähirsitalo; pyöröhirsitalo; terassitalo; luhtitalo; pysäköintitalo; kotitalo; omakotitalo; 
elementtitalo; kivitalo; rivitalo; atriumtalo; karjalantalo; kunnantalo; palokunnantalo; 
seurantalo; pientalo; vanhustentalo; kaupungintalo; autiotalo; ekotalo; harkkotalo; 
aurinkotalo; pullotalo; nuorisotalo; kirjastotalo; virastotalo; vierastalo; maalaistalo; 
pohjalaistalo; uudistalo; valmistalo; yksinäistalo; kerrostalo; pienkerrostalo; paikoitustalo; 
ketjutalo; purkutalo; sukutalo; palvelutalo; urheilutalo; koulutalo; puutalo; ökytalo;  
 
ASUNTO 
opiskelija-asunto; virka-asunto; loma-asunto; vuokra-asunto; työsuhdeasunto; 
perheasunto; osakeasunto; lomaosakeasunto; kaupunkiasunto; tukiasunto; toveriasunto; 
naapuriasunto; ensiasunto; vapaa-ajanasunto; pienasunto; pientaloasunto; 
kerrostaloasunto; poikamiesasunto; yhteisasunto; ihmisasunto; yksityisasunto; 
työläisasunto; tilapäisasunto; kakkosasunto; asumisoikeusasunto; luksusasunto; 
omistusasunto; edustusasunto; palveluasunto; soluasunto; kesäasunto; 
 
PIRTTI 
piilopirtti; savupirtti; 
 
HUVILA 
hirsihuvila; pitsihuvila; loistohuvila; puuhuvila; kesähuvila; 
 
MÖKKI 
pihamökki; lomamökki; saunamökki; rantamökki; lomaosakemökki; leikkimökki; vaalimökki; 
hirsimökki; kotimökki; mummonmökki; jalasmökki; kesämökki; metsämökki; 
 
RAKENNUS 
asemarakennus; siltarakennus; navettarakennus; rautatierakennus; liikerakennus; 
tiilirakennus; kasarmirakennus; betonirakennus; siipirakennus; luostarirakennus; 
vesirakennus; hirsirakennus; kivirakennus; maanrakennus; luolanrakennus; 
laivanrakennus; jälleenrakennus; koneenrakennus; tienrakennus; asuinrakennus; 
imagonrakennus; kehonrakennus; talonrakennus; kirkkorakennus; ulkorakennus; 
muuntamorakennus; kartanorakennus; tuotantorakennus; hallintorakennus; 
varastorakennus; virastorakennus; yliopistorakennus; tehdasrakennus; uudisrakennus; 
talousrakennus; teollisuusrakennus; paalurakennus; koulurakennus; puurakennus; 
sivurakennus; myymälärakennus; lisärakennus; päärakennus; 
kirkko, kappeli 
 
TORNI 
linkkitorni; tykkitorni; vesitorni; tähtitorni; kirkontorni; vartiotorni; palotorni; kellotorni; 
suippotorni; loistotorni; poraustorni; kolmiomittaustorni; tähystystorni; säilörehutorni; 
lintutorni; hyppytorni; näkötorni; 
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AITTA 
vilja-aitta; aarreaitta; hirsiaitta; luhtiaitta; patsasaitta; 
 
HAITTA 
terveyshaitta; hajuhaitta; makuhaitta; meluhaitta; ympäristöhaitta; 
 
NAVETTA 
parsinavetta; kivinavetta; lammasnavetta 
 
TALLI 
veturitalli; autotalli; kristalli; vuorikristalli; hevostalli; ratsastustalli; 
 
HALLI 
kalahalli; keilahalli; kuplahalli; uimahalli; halpahalli; kauppahalli; taidehalli; alehalli; 
ylipainehalli; konehalli; lentokonehalli; squash-halli; parkkihalli; hehtaarihalli; veturihalli; 
pysäköintihalli; vaihtoautohalli; tehdashalli; eteishalli; tennishalli; alennushalli; 
paikoitushalli; ratsastushalli; teollisuushalli; transithalli; urheiluhalli; messuhalli; 
näyttelyhalli; jäähalli; monikäyttöhalli; 
 
VAJA 
venevaja; halkovaja; kalustovaja; työkaluvaja; puuvaja; 
puuliiteri; 
 
KATOS 
suojakatos; ruokintakatos; telttakatos; sadekatos; vuodekatos; jätekatos; pysäkkikatos; 
aurinkokatos; keittokatos; autokatos; 
 
KOTA 
nuottakota;lappalaiskota; 
 
NUOTIO 
iltanuotio; leirinuotio; 
 
GRILLI 
ulkogrilli; varrasgrilli; kaasugrilli; sähkögrilli; 
 
SUOJA 
karjasuoja; ilmasuoja; sirpalesuoja; venesuoja; ylijännitesuoja; pommisuoja; ensisuoja; 
sateensuoja; tuulensuoja; eläinsuoja; väestönsuoja; lahosuoja; kalliosuoja; aurinkosuoja; 
vastavalosuoja; lammassuoja; ylitulvimissuoja; tilapäissuoja; ylikuormitussuoja; pukusuoja; 
melusuoja; säteilysuoja; häikäisysuoja; kipinäsuoja; näkösuoja; väestösuoja;  
 
SÄILIÖ 
viljasäiliö; roskasäiliö; tilasäiliö; paineilmasäiliö; paisuntasäiliö; polttoainesäiliö; painesäiliö; 
nestesäiliö; jätesäiliö; bensiinisäiliö; vesisäiliö; juomavesisäiliö; kuumavesisäiliö; 
sadevesisäiliö; lämminvesisäiliö; kaasusäiliö; öljysäiliö; kylmäsäiliö; 
 
LAARI 
viljalaari; perunalaari; 
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PEITE 
maapeite; suojapeite; tuplapeite; karvapeite; untuvapeite; retkipeite; puolipeite; lumipeite; 
vesipeite; pitsipeite; pilvipeite; kasvipeite; sammalpeite; höyhenpeite; sängynpeite; 
kalvopeite; sammutuspeite; suomupeite; sumupeite; sänkypeite; jäkäläpeite; päiväpeite; 
jääpeite; 
 
KELLARI 
maakellari; ruokakellari; perunakellari; puukellari; 
 
KUOPPA 
hiekkakuoppa; salakuoppa; perunakuoppa; sorakuoppa; sudenkuoppa; istutuskuoppa; 
harjukuoppa; 
 
LATO 
heinälato; 
 
TEHDAS 
tupakkatehdas; virvoitusjuomatehdas; patruunatehdas; lentokonetehdas; asetehdas; 
silkkitehdas; tiilitehdas; kumitehdas; posliinitehdas; sokeritehdas; paperitehdas; 
koritehdas; kilometritehdas; väritehdas; lasitehdas; satelliittitehdas; elementtitehdas; 
sementtitehdas; kemiantehdas; puusepäntehdas; talotehdas; puutalotehdas; autotehdas; 
jalostustehdas; terästehdas; tulitikkutehdas; huonekalutehdas; sellutehdas; 
sulfaattisellutehdas; sulfiittisellutehdas; huopatossutehdas; sylttytehdas; leipätehdas; 
 
MYLLY 
jätemylly; sepelimylly; tuulimylly; betonimylly; vesimylly; kahvimylly; ratasmylly; höyrymylly; 
 
-MO, -MÖ 
ohjaamo; turvaohjaamo; kirjaamo; korjaamo; jalkinekorjaamo; merkkikorjaamo; 
autokorjaamo; polkupyöräkorjaamo; pakkaamo; krakkaamo; leikkaamo; tarkkaamo; 
kuvatarkkaamo; äänitarkkaamo; murskaamo; kivimurskaamo; maalaamo; automaalaamo; 
kahlaamo; tislaamo; lainaamo; taidelainaamo; panttilainaamo; kampaamo; pumppaamo; 
varaamo; paikkavaraamo; vuokraamo; videovuokraamo; autovuokraamo; pukuvuokraamo; 
koksaamo; valssaamo; hitsaamo; lataamo; karstaamo; kuivaamo; lämminilmakuivaamo; 
viljankuivaamo; sorvaamo; kuvaamo; valokuvaamo; jakamo; purkamo; autopurkamo; 
dynamo; huoltamo; autohuoltamo; itsepalveluhuoltamo; kustantamo; musiikkikustantamo; 
lehtikustantamo; kirjankustantamo; pienkustantamo; muuntamo; pylväsmuuntamo; 
pakastamo; rikastamo; malminrikastamo; tarkastamo; elokuvatarkastamo; 
lihantarkastamo; maidontarkastamo; mallastamo; teurastamo; osuusteurastamo; 
lavastamo; puhdistamo; vedenpuhdistamo; jätevedenpuhdistamo; juurakkopuhdistamo; 
valmistamo; somistamo; monistamo; jalostamo; kalajalostamo; lihanjalostamo; 
öljynjalostamo; selostamo; kunnostamo; matkustamo; varustamo; laivanvarustamo; 
savustamo; kalansavustamo; puvustamo; sulattamo; kuivattamo; kasvattamo; 
kalankasvattamo; hakettamo; lajittamo; muonittamo; koksittamo; ottamo; hajottamo; 
autohajottamo; pullottamo; vedenottamo; haihduttamo; kuuluttamo; romuttamo;  
louhimo; kivilouhimo; pukimo; lastenpukimo; valimo; rautavalimo; taidevalimo; 
metallivalimo; pronssivalimo; sementtivalimo; teräsvalimo; ompelimo; panimo; 
ravintolapanimo; olutpanimo; kuorimo; parkitsimo; paahtimo; kahvinpaahtimo;  
hiomo; lasihiomo; kivihiomo; jalokivihiomo; takomo; taidetakomo; verhoomo; 
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leipomo; sokerileipomo; kotileipomo; katsomo; seisomakatsomo; kotikatsomo; 
pääkatsomo; pyörökatsomo; latomo; sitomo; kirjansitomo; hautomo; kutomo; taidekutomo; 
kotikutomo; mattokutomo; valvomo; keskusvalvomo; 
sienimö; keittimö; jäljentämö; hiertämö; veistämö; veneveistämö; kiviveistämö; kehystämö; 
kyllästämö; lähettämö; keittämö; äänittämö; jäähdyttämö; jäädyttämö; kypsyttämö; 
näyttämö; seuranäyttämö; sotanäyttämö; puhenäyttämö; simultaaninäyttämö; 
työväennäyttämö; laulunäyttämö; revyynäyttämö; päänäyttämö; pyörönäyttämö; 
mädättämö; värjäämö; höyläämö; heräämö; kehräämö; prässäämö; 
 
VERSTAS 
suutarinverstas; nahkurinverstas; puusepänverstas; 
 
TUOTANTO 
energiatuotanto; sarjatuotanto; liikatuotanto; ohjelmatuotanto; massatuotanto; alituotanto; 
ylituotanto; romaanituotanto; hormonituotanto; vuosituotanto; kuukausituotanto; 
lihantuotanto; energiantuotanto; villantuotanto; hiilentuotanto; kivihiilentuotanto; 
siementuotanto; hormonintuotanto; sokerintuotanto; paperintuotanto; maidontuotanto; 
rehuntuotanto; puuntuotanto; öljyntuotanto; joukkotuotanto; runotuotanto; asuntotuotanto; 
tehdastuotanto; varhaistuotanto; kokonaistuotanto; rakennustuotanto; maataloustuotanto; 
perustuotanto; teollisuustuotanto; alkutuotanto; palvelutuotanto; solutuotanto; 
 
JÄTE 
sairaalajäte; ongelmajäte; yhdyskuntajäte; kasvijäte; ruoanjäte; ydinjäte; kasvinjäte; 
biojäte; polttojäte; tehdasjäte; teurasjäte; palamisjäte; kuorimisjäte; sahausjäte; 
pakkausjäte; perkausjäte; tislausjäte; rakennusjäte; talousjäte; puserrusjäte; teurastusjäte; 
teollisuusjäte; hakkuujäte; puujäte; keittiöjäte; kiinteistöjäte; 
 
TUOTE 
lihatuote; viljatuote; sarjatuote; kalatuote; leipomatuote; kutomatuote; tusinatuote; 
massatuote; tuoretuote; standardituote; merkkituote; kärkituote; tekstiilituote; metallituote; 
välituote; meijerituote; vientituote; savituote; muovituote; kasvituote; kansantuote; 
nettokansantuote; bruttokansantuote; hengentuote; designtuote; luonnontuote; uusiotuote; 
joukkotuote; painotuote; maitotuote; hapanmaitotuote; tehdastuote; luontaistuote; 
oheistuote; turkistuote; palamistuote; kustannustuote; maataloustuote; karjataloustuote; 
maitotaloustuote; jalostustuote; puunjalostustuote; teollisuustuote; käsiteollisuustuote; 
kotiteollisuustuote; kierrätystuote; valutuote; luomutuote; lopputuote; laatutuote; sivutuote; 
 
KONE 
matkustajakone; aikakone; matematiikkakone; voimakone; vesivoimakone; 
lämpövoimakone; kuorimakone; puimakone; hiomakone; tasohiomakone; 
pyöröhiomakone; takomakone; hieromakone; latomakone; rivilatomakone; 
valolatomakone; nitomakone; sitomakone; hautomakone; kutomakone; turmakone; 
kilpakone; porakone; pylväsporakone; iskuporakone; kassakone; sotakone; partakone; 
pastakone; karstakone; haravakone; elokuvakone; puhekone; tiekone; purjekone; 
neulekone; liikennekone; tiskikone; monitoimikone; pommikone; rytmikone; 
potkuriturbiinikone; yliäänikone; kääntösiipikone; paperikone; konttorikone; 
mäntämoottorikone; potkurikone; vapaavarsikone; valssikone; rahtikone; reittikone; 
reikäkorttikone; suoraommelkone; röntgenkone; pienkone; kodinkone; puhelinkone; 
jyrsinkone; peräsinkone; helvetinkone; kaivinkone; kopiokone; värikopiokone; 
valokopiokone; rotaatiokone; parranajokone; sähköparranajokone; sydän-keuhkokone; 
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painokone; kohopainokone; rotaatiopainokone; vuorokone; tasokone; tietokone; 
kotitietokone; ajotietokone; mikrotietokone; supertietokone; taskutietokone; vetokone; 
liitokone; jäänhoitokone; lentokone; matkustajalentokone; purjelentokone; 
liikennelentokone; vesilentokone; taksilentokone; ambulanssilentokone; rahtilentokone; 
amfibiolentokone; sotilaslentokone; vihollislentokone; yksityislentokone; kuljetuslentokone; 
sairaankuljetuslentokone; suihkulentokone; taistelulentokone; hävittäjälentokone; 
maansiirtokone; perunannostokone; taittokone; niittokone; soittokone; sotilaskone; 
yleiskone; viholliskone; kokoamiskone; yksityiskone; murskauskone; paalauskone; 
naulauskone; saumauskone; frankeerauskone; valssauskone; karstauskone; niittauskone; 
kuivauskone; rakennuskone; maarakennuskone; suurennuskone; maatalouskone; 
karjatalouskone; siivouskone; avarruskone; kuljetuskone; korkituskone; paalituskone; 
pommituskone; syöksypommituskone; kirjoituskone; matkakirjoituskone; pistekirjoituskone; 
pallokirjoituskone; sähkökirjoituskone; lannoituskone; kiillotuskone; lattiankiillotuskone; 
tasapainotuskone; monistuskone; istutuskone; perunanistutuskone; maanviljelyskone; 
hengityskone; silityskone; käämityskone; äänestyskone; jäähdytyskone; sävytyskone; 
suihkukone; laskukone; rahanlaskukone; lukukone; sanelukone; ompelukone; 
siksakkiompelukone; sähköompelukone; maataistelukone; tiedustelukone; lajittelukone; 
rahanlajittelukone; koulukone; rumpukone; pesukone; pulsaattoripesukone; 
astianpesukone; pyykinpesukone; rumpupesukone; lakaisukone; kadunlakaisukone; 
postimaksukone; latukone; heinänkorjuukone; hakkuukone; ruohonleikkuukone; 
kehruukone; kaivukone; höyrykone; mäntähöyrykone; lypsykone; hävittäjäkone; 
sätkäkone; höyläkone; kylmäkone; leipäkone; metsäkone; sähkökone; rynnäkkökone; 
pyörökone; työstökone; metallintyöstökone; kylvökone; rivikylvökone; viljankylvökone; 
työkone; traktorityökone; metsätyökone; 
 
KONEISTO 
venttiilikoneisto; hissikoneisto; jousikoneisto; kellokoneisto; tuotantokoneisto; 
jäähdytyskoneisto; kylmäkoneisto; käyttökoneisto; syöttökoneisto; 
 
LAITE 
analogialaite; kukkalaite; tukkalaite; vitkalaite; salamalaite; paineilmalaite; hieromalaite; 
nitomalaite; tarttumalaite; salpalaite; seurantalaite; hallintalaite; turvalaite; päätelaite; 
telepäätelaite; hifilaite; äänimerkkilaite; happilaite; dialyysilaite; desinfiointilaite; 
ilmastointilaite; koontilaite; atk-laite; röntgenlaite; asetinlaite; videolaite; radiolaite; 
telekopiolaite; verkkolaite; lukkolaite; salamavalolaite; kellolaite; kuulolaite; varolaite; 
valohoitolaite; merkinantolaite; siirtolaite; voimansiirtolaite; ajonestolaite; äänentoistolaite; 
nostolaite; oheislaite; lähestymislaite; ohjauslaite; kauko-ohjauslaite; äänenmuokkauslaite; 
lipunleimauslaite; kuormauslaite; suuntauslaite; mittauslaite; hiuslaite; askelluslaite; 
kuumennuslaite; sadetuslaite; kuljetuslaite; lukituslaite; linnoituslaite; valaistuslaite; 
tahdistuslaite; puolustuslaite; hengityslaite; paineilmahengityslaite; lämmityslaite; 
jäähdytyslaite; hälytyslaite; sytytyslaite; idätyslaite; prässäyslaite; hakulaite; 
kaukohakulaite; henkilöhakulaite; suihkulaite; kaikulaite; sulkulaite; lukulaite; 
tekstinlukulaite; sanelulaite; katselulaite; kastelulaite; lajittelulaite; tarkkailulaite; 
laukaisulaite; soutulaite; savulaite; tietojenkäsittelylaite; kaukokäsittelylaite; kylmälaite; 
hyrrälaite; lisälaite; sähkölaite; näyttölaite; syöttölaite; säätölaite; kaukosäätölaite; 
-OOPPI 
synkooppi; teleskooppi; peiliteleskooppi; radioteleskooppi; periskooppi; kaleidoskooppi; 
endoskooppi; stereoskooppi; oskilloskooppi; mikroskooppi; elektronimikroskooppi; 
pyyhkäisyelektronimikroskooppi; stereomikroskooppi; valomikroskooppi; 
pyyhkäisymikroskooppi; gyroskooppi; stetoskooppi; kystoskooppi; 
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VÄLINE 
liikenneväline; joukkoliikenneväline; leikkiväline; peliväline; seksiväline; pyyntiväline; 
viestiväline; kommunikaatioväline; muistiinpanoväline; tietoväline; vaihtoväline; 
kauneudenhoitoväline; tuotantoväline; havaintoväline; vammaisväline; uutisväline; 
mainosväline; mittausväline; tutkimusväline; siivousväline; kuljetusväline; opetusväline; 
ilotulitusväline; kirjoitusväline; ilmoitusväline; tiedotusväline; massatiedotusväline; 
joukkotiedotusväline; pelastusväline; matkustusväline; kidutusväline; varmuusväline; 
yhteysväline; kulkuväline; taisteluväline; voimisteluväline; lasketteluväline; ruokailuväline; 
pilailuväline; urheiluväline; tarjoiluväline; ulkoiluväline; apuväline; pesuväline; 
ilmaisuväline; maksuväline; av-väline; viestintäväline; työväline; 
 
ESINE 
hopeaesine; lahjaesine; taikaesine; keramiikkaesine; lainaesine; tinaesine; kultaesine; 
rautaesine; taide-esine; talle-esine; koriste-esine; tarve-esine; piiesine; antiikkiesine; 
metalliesine; kulttuuriesine; lasiesine; saviesine; kiviesine; museoesine; tarpeistoesine; 
muistoesine; arvoesine; vierasesine; muinaisesine; talousesine; varusesine; avaruusesine; 
ylellisyysesine; pikkuesine; koruesine; puuesine; näyttelyesine; keräilyesine; käyttöesine; 
 
ASTIA 
ruoka-astia; juoma-astia; kerma-astia; tina-astia; kerta-astia; mitta-astia; terrakotta-astia; 
paineastia; mausteastia; jäteastia; biojäteastia; viiliastia; metalliastia; posliiniastia; 
sokeriastia; lasiastia; vesiastia; vihkivesiastia; fajanssiastia; peltiastia; saviastia; kiviastia; 
muoviastia; survinastia; dynastia; maitoastia; keittoastia; rastia; pederastia; termosastia; 
tislausastia; alusastia; kuljetusastia; teräsastia; tarjoiluastia; puuastia; pöytäastia; 
kertakäyttöastia; yöastia;  
maljakko, lautanen, kuppi, lasi, ruukku, vati, tarjotin 
 
VOIMALA 
varavoimala; vastapainevoimala; turvevoimala; hiilivoimala; kivihiilivoimala; tuulivoimala; 
atomivoimala; höyryturbiinivoimala; vesivoimala; vuorovesivoimala; ydinvoimala; 
aurinkovoimala; aaltovoimala; lauhdutusvoimala; lämmitysvoimala; maakaasuvoimala; 
höyryvoimala; lämpövoimala; 
 
GENERAATTORI 
tasavirtageneraattori; vaihtovirtageneraattori; regeneraattori; tuuligeneraattori; 
äänigeneraattori; latausgeneraattori; puppugeneraattori; kaasugeneraattori; 
sähkögeneraattori; 
 
MOOTTORI 
takamoottori; pikamoottori; ulkolaitamoottori; sisälaitamoottori; tasavirtamoottori; 
vaihtovirtamoottori; kolmivaihemoottori; venemoottori; lentokonemoottori; nestemoottori; 
keskimoottori; kansiventtiilimoottori; tuulimoottori; bensiinimoottori; bokserimoottori; 
nelitahtimoottori; kaksitahtimoottori; tähtimoottori; rakettimoottori; rivimoottori; 
wankelmoottori; dieselmoottori; kaasutinmoottori; turbomoottori; polttomoottori; 
ottomoottori; servomoottori; suihkutusmoottori; suorasuihkutusmoottori; ruiskutusmoottori; 
käynnistysmoottori; suihkumoottori; vesisuihkumoottori; vastaiskumoottori; apumoottori; 
kaasumoottori; V-moottori; perämoottori; sisäperämoottori; sisämoottori; mäntämoottori; 
kiertomäntämoottori; sähkömoottori; 
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KATTILA 
perunakattila; rasvakattila; haudekattila; painekattila; emalikattila; alumiinikattila; 
kippikattila; vesikattila; noidankattila; hornankattila; kerroskattila; keskuslämmityskattila; 
teräskattila; sellukattila; höyrykattila; 
 
PALVELU 
ateriapalvelu; juhlapalvelu; ohjelmapalvelu; yhdyskuntapalvelu; turvapalvelu; tiepalvelu; 
telepalvelu; huonepalvelu; itsepalvelu; pankkipalvelu; tukipalvelu; sosiaalipalvelu; 
lääkäripalvelu; hyvinvointipalvelu; kotipalvelu; postipalvelu; puhelinpalvelu; silmänpalvelu; 
yleisönpalvelu; informaatiopalvelu; tietopalvelu; teletietopalvelu; pitopalvelu; 
terveydenhuoltopalvelu; kirjastopalvelu; ostopalvelu; avopalvelu; asiakaspalvelu; 
ilmaispalvelu; uutispalvelu; lähimmäispalvelu; tulospalvelu; vaalitulospalvelu; 
siivouspalvelu; kuljetuspalvelu; muonituspalvelu; pelastuspalvelu; turvallisuuspalvelu; 
terveyspalvelu; tiedustelupalvelu; maksupalvelu; ystäväpalvelu; sääpalvelu; tiesääpalvelu; 
lentosääpalvelu; työpalvelu; 
 
TERAPIA 
aromaterapia; toimintaterapia; liikuntaterapia; taideterapia; kuvataideterapia; perheterapia; 
puheterapia; liiketerapia; vyöhyketerapia; leikkiterapia; musiikkiterapia; pariterapia; 
sosioterapia; fysioterapia; psykoterapia; ryhmäpsykoterapia; termoterapia; 
käyttäytymisterapia; ravitsemusterapia; lyhytterapia; askarteluterapia; ryhmäterapia; 
yksilöterapia; työterapia; 
 
HOITO 
hoito; solunsalpaajahoito; jalkahoito; sairaalahoito; mielisairaalahoito; neulahoito; 
ilmahoito; omahoito; kultahoito; hierontahoito; liikuntahoito; vuodehoito; haudehoito; 
sädehoito; perhehoito; kolmiperhehoito; liikehoito; lääkehoito; käärehoito; itsehoito; 
sokkihoito; sähkösokkihoito; jälkihoito; tukihoito; terminaalihoito; puolihoito; sylihoito; 
seerumihoito; penisilliinihoito; insuliinihoito; hormonihoito; happihoito; vierihoito; fluorihoito; 
juurihoito; ensihoito; dialyysihoito; täysihoito; kotihoito; dieettihoito; adjuvanttihoito; 
antibioottihoito; savihoito; hampaanhoito; lampaanhoito; sairaanhoito; mielisairaanhoito; 
kotisairaanhoito; erikoissairaanhoito; puutarhanhoito; karjanhoito; nautakarjanhoito; 
siipikarjanhoito; tilanhoito; maisemanhoito; kananhoito; kassanhoito; riistanhoito; 
oikeudenhoito; kauneudenhoito; taloudenhoito; terveydenhoito; liikkeenhoito; röntgenhoito; 
kynsienhoito; käsienhoito; jalkojenhoito; kasvojenhoito; lapsenhoito; lastenhoito; 
vanhustenhoito; hiustenhoito; varainhoito; kodinhoito; vankeinhoito; lääkärinhoito; 
tahdistinhoito; köyhäinhoito; ihonhoito; poronhoito; varastonhoito; sielunhoito; 
sairaalasielunhoito; metsänhoito; tehometsänhoito; tehohoito; ruokavaliohoito; pakkohoito; 
jatkohoito; valohoito; kirkasvalohoito; ilmastohoito; saattohoito; avohoito; kasvohoito; 
laserhoito; hammashoito; sijaishoito; pitkäaikaishoito; ilmaishoito; omaishoito; 
luontaishoito; oikomishoito; mehiläishoito; liitännäishoito; laitoshoito; hevoshoito; 
leikkaushoito; korvaushoito; hormonikorvaushoito; ravitsemushoito; pallolaajennushoito; 
perushoito; vieroitushoito; liuotushoito; siedätyshoito; akuhoito; askarteluhoito; 
kenguruhoito; katkaisuhoito; öljyhoito; myllyhoito; yhdistelmähoito; etähoito; päivähoito; 
perhepäivähoito; kokopäivähoito; sähköhoito; lämpöhoito; 
 
HUOLTO 
energiahuolto; ruokahuolto; päihdehuolto; elintarvikehuolto; taisteluvälinehuolto; 
vaatehuolto; jätehuolto; invalidihuolto; merkkihuolto; jälkihuolto; sosiaalihuolto; vesihuolto; 
vuosihuolto; alkoholistihuolto; kansanhuolto; terveydenhuolto; avoterveydenhuolto; 
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perusterveydenhuolto; kouluterveydenhuolto; ympäristöterveydenhuolto; kielenhuolto; 
lastenhuolto; vanhustenhuolto; kuulonhuolto; autonhuolto; nimistönhuolto; tietohuolto; 
avohuolto; oppilashuolto; hammashuolto; sijaishuolto; määräaikaishuolto; vammaishuolto; 
erityishuolto; laitoshuolto; taloushuolto; työterveyshuolto; äitiyshuolto; takuuhuolto; 
lääkintähuolto; 
 
PITO 
puhtaanapito; talvipuhtaanapito; salassapito; kurissapito; kunnossapito; koossapito; 
arvossapito; hallussapito; kiinnipito; vihanpito; karjanpito; kirjanpito; liikekirjanpito; 
varastokirjanpito; maatalouskirjanpito; väestökirjanpito; tilanpito; vallanpito; seuranpito; 
taloudenpito; yhteydenpito; tienpito; huolenpito; järjestyksenpito; vahdinpito; tilinpito; 
kurinpito; sotilaskurinpito; talonpito; ilonpito; neuvonpito; peränpito; sivuttaispito; ylöspito; 
ylläpito; silmälläpito; 
 
TYÖ 
maatyö; hopeatyö; puutarhatyö; suojatyö; sarjatyö; sanakirjatyö; nahkatyö; osa-aikatyö; 
lakkatyö; urakkatyö; keikkatyö; palkkatyö; kehtoluokkatyö; jalkatyö; virkatyö; takomatyö; 
seisomatyö; surmatyö; istumatyö; liukuhihnatyö; tusinatyö; iltatyö; kultatyö; kudontatyö; 
punontatyö; seurakuntatyö; eduskuntatyö; yhdyskuntatyö; mittatyö; hoivatyö; freelancetyö; 
puhdetyö; ateljeetyö; vaihetyö; perhetyö; tietyö; neuletyö; ihmetyö; konetyö; päätetyö; 
sunnuntaityö; periodityö; jengityö; tuohityö; mosaiikkityö; tukkityö; ilkityö; olkityö; vankityö; 
putkityö; tukityö; sosiaalityö; firaabelityö; mielityö; viraapelityö; tekstiilityö; pastellityö; ylityö; 
välityö; tiimityö; diplomityö; lumityö; filigraanityö; rutiinityö; lempityö; seminaarityö; 
pioneerityö; paperityö; verityö; korityö; tuurityö; vesivärityö; esityö; lapsityö; tussityö; 
kausityö; käsityö; taidekäsityö; rahtityö; konetahtityö; standardointityö; myyntityö; kotityö; 
ammattityö; hanttityö; setlementtityö; kivityö; kenneltyö; rauhantyö; uranuurtajantyö; 
kirjailijantyö; konnantyö; laupeudentyö; räätälintyö; vaatturintyö; lisensiaatintyö; elämäntyö; 
kultasepäntyö; myyräntyö; ansiotyö; takotyö; pakkotyö; stukkotyö; ulkotyö; painotyö; 
talkootyö; vuorotyö; kolmivuorotyö; kaksivuorotyö; urotyö; nuorisotyö; tietotyö; hoitotyö; 
sielunhoitotyö; peltotyö; huoltotyö; äitiyshuoltotyö; maansiirtotyö; toimistotyö; toistotyö; 
joustotyö; uittotyö; aivotyö; laudaturtyö; suurtyö; tehdastyö; oppilastyö; vammaistyö; 
karkeistyö; yhteistyö; hallitusyhteistyö; kehitysyhteistyö; purkamistyö; perustamistyö; 
ihmistyö; evankelioimistyö; luomistyö; vapaaehtoistyö; tilapäistyö; suomennostyö; 
muutostyö; korjaustyö; muokkaustyö; virkkaustyö; purkaustyö; maalaustyö; tilaustyö; 
mittatilaustyö; ahtaustyö; vanhustyö; raittiustyö; tutkimustyö; kutsumustyö; parannustyö; 
tienparannustyö; laajennustyö; rakennustyö; maarakennustyö; vesirakennustyö; 
tienrakennustyö; komennustyö; taloustyö; maataloustyö; kaiverrustyö; ajatustyö; 
painatustyö; kuivatustyö; kasvatustyö; opetustyö; toimitustyö; harjoitustyö; pelastustyö; 
lunastustyö; harrastustyö; uudistustyö; kansanvalistustyö; maanpuolustustyö; perustustyö; 
sisustustyö; solutustyö; sammutustyö; tarkkuustyö; turvallisuustyö; teollisuustyö; 
kansanterveystyö; mielenterveystyö; maanviljelystyö; lähetystyö; katulähetystyö; 
kehitystyö; tuotekehitystyö; hävitystyö; käännytystyö; herätystyö; työttömyystyö; 
työllisyystyö; käännöstyö; gradutyö; tihutyö; purkutyö; liukutyö; suojelutyö; ompelutyö; 
ajattelutyö; suunnittelutyö; solmeilutyö; solutyö; koulutyö; hirmutyö; hätäaputyö; lopputyö; 
surutyö; laatutyö; katutyö; kotiseututyö; korjuutyö; sadonkorjuutyö; takuutyö; virkkuutyö; 
puutyö; kaivutyö; sivutyö; viimeistelytyö; pyhätyö; ryhmätyö; heinätyö; leipätyö; kesätyö; 
lisätyö; sisätyö; metsätyö; etätyö; kenttätyö; hätätyö; päivätyö; osapäivätyö; puolipäivätyö; 
kokopäivätyö; päätyö; sähkötyö; päättötyö; kylvötyö; yötyö; 
 
 



Veikko J. Pyhtilä 23.1.2015 17/50 

 

HARRASTUS 
liikuntaharrastus; taideharrastus; mieliharrastus; lempiharrastus; kulttuuriharrastus; 
muotiharrastus; asianharrastus; taiteenharrastus; soittoharrastus; lukuharrastus; 
kotiseutuharrastus; keräilyharrastus; 
 
TEKNIIKKA 
analogiatekniikka; sähkövoimatekniikka; sotatekniikka; tajunnanvirtatekniikka; 
turvatekniikka; puolijohdetekniikka; puhetekniikka; teletekniikka; liikennetekniikka; 
tietokonetekniikka; lentokonetekniikka; offshoretekniikka; asetekniikka; digitaalitekniikka; 
geenitekniikka; äänitekniikka; meritekniikka; vuoritekniikka; kollaasitekniikka; 
robottitekniikka; rivitekniikka; LVI-tekniikka; kodintekniikka; ydintekniikka; sivellintekniikka; 
videotekniikka; geotekniikka; biotekniikka; radiotekniikka; televisiotekniikka; ajotekniikka; 
galvanotekniikka; painotekniikka; kirjapainotekniikka; mikrotekniikka; pyrotekniikka; 
pienjaksotekniikka; tietotekniikka; tuotantotekniikka; lentotekniikka; äänentoistotekniikka; 
soittotekniikka; ohutkalvotekniikka; servotekniikka; lasertekniikka; kunnallistekniikka; 
äänenmuokkaustekniikka; maalaustekniikka; mittaustekniikka; valokuvaustekniikka; 
rakennustekniikka; vesirakennustekniikka; laivanrakennustekniikka; tienrakennustekniikka; 
äänentallennustekniikka; kokoustekniikka; toimitustekniikka; valaistustekniikka; 
valmistustekniikka; pientaajuustekniikka; suurtaajuustekniikka; avaruustekniikka; 
äänitystekniikka; huipputekniikka; viljelytekniikka; kylmätekniikka; viestintätekniikka; 
sähkötekniikka; näyttämötekniikka; ympäristötekniikka; säätötekniikka; 
 
TIEDE 
tiede; historiatiede; rajatiede; salatiede; ilmatiede; kansatiede; liikuntatiede; 
yhteiskuntatiede; sotatiede; kidetiede; elintarviketiede; lääketiede; telelääketiede; 
sosiaalilääketiede; eläinlääketiede; biolääketiede; hammaslääketiede; 
oikeushammaslääketiede; yleislääketiede; oikeuslääketiede; avaruuslääketiede; 
ilmailulääketiede; urheilulääketiede; koululääketiede; työlääketiede; perinnetiede; lähitiede; 
lakitiede; musiikkitiede; henkitiede; universaalitiede; kielitiede; strukturaalikielitiede; 
sienitiede; meritiede; finanssitiede; tähtitiede; radiotähtitiede; kivitiede; kasvitiede; 
maantiede; murremaantiede; kielimaantiede; kulttuurimaantiede; kasvimaantiede; 
eläinmaantiede; talousmaantiede; eliömaantiede; eläintiede; kotieläintiede; luonnontiede; 
geotiede; biotiede; kognitiotiede; valtiotiede; hoitotiede; hallintotiede; uskontotiede; 
kirjastotiede; tilastotiede; ilmastotiede; muinaistiede; hyönteistiede; ihmistiede; 
käyttäytymistiede; kivennäistiede; oikeustiede; ravitsemustiede; taloustiede; 
maataloustiede; liiketaloustiede; kansantaloustiede; makrotaloustiede; mikrotaloustiede; 
metsätaloustiede; kasvatustiede; kirjallisuustiede; kansanterveystiede; lähetystiede; 
perinnöllisyystiede; käännöstiede; sielutiede; lintutiede; maanviljelytiede; menetelmätiede; 
metsätiede; viestintätiede; väestötiede; vesistötiede; 
 
pedagogia; demagogia; genealogia; analogia; mineralogia; trilogia; romaanitrilogia; 
metodologia; ideologia; geologia; malmigeologia; kvartäärigeologia; maaperägeologia; 
arkeologia; meriarkeologia; teleologia; fraseologia; teologia; liberaaliteologia; grafologia; 
morfologia; geomorfologia; biologia; molekyylibiologia; meribiologia; kasvibiologia; 
sosiobiologia; psykobiologia; kronobiologia; aerobiologia; mikrobiologia; kryobiologia; 
solubiologia; säteilybiologia; maaperäbiologia; metsäbiologia; radiologia; kardiologia; 
epidemiologia; bakteriologia; assyriologia; anestesiologia; sosiologia; kielisosiologia; 
kirkkososiologia; fysiologia; kielifysiologia; kasvifysiologia; etiologia; farmakologia; 
ekologia; sosiaaliekologia; kasviekologia; gynekologia; metsäekologia; leksikologia; 
toksikologia; musikologia; etnomusikologia; onkologia; turkologia; mykologia; psykologia; 



Veikko J. Pyhtilä 23.1.2015 18/50 

 

parapsykologia; massapsykologia; sosiaalipsykologia; differentiaalipsykologia; 
kriminaalipsykologia; individuaalipsykologia; seksuaalipsykologia; kielipsykologia; 
lapsipsykologia; lastenpsykologia; eläinpsykologia; joukkopsykologia; hahmopsykologia; 
havaintopsykologia; rikospsykologia; kasvatuspsykologia; kehityspsykologia; 
perinnöllisyyspsykologia; syvyyspsykologia; urheilupsykologia; koulupsykologia; 
yksilöpsykologia; ympäristöpsykologia; työpsykologia; filologia; kremlologia; gemmologia; 
seismologia; kosmologia; etymologia; oseanologia; vulkanologia; röntgenologia; 
fenomenologia; kriminologia; terminologia; endokrinologia; sinologia; teknologia; 
elintarviketeknologia; informaatioteknologia; maatalousteknologia; puuteknologia; 
metsäteknologia; limnologia; fonologia; kronologia; etnologia; immunologia; zoologia; 
apologia; antropologia; sosiaaliantropologia; kulttuuriantropologia; knoppologia; typologia; 
andrologia; hydrologia; numerologia; venerologia; serologia; virologia; meteorologia; 
metrologia; petrologia; astrologia; urologia; neurologia; futurologia; seksologia; 
eskatologia; hematologia; klimatologia; dermatologia; reumatologia; tanatologia; 
perinatologia; patologia; kasvipatologia; psykopatologia; kosmetologia; politologia; 
ornitologia; antologia; runoantologia; skientologia; odontologia; paleontologia; 
gerontologia; egyptologia; histologia; kristologia; tautologia; mytologia; sytologia; 
embryologia; 
 
OPPI 
harhaoppi; salaoppi; ampumaoppi; sanaoppi; vaakunaoppi; tavaraoppi; yhteiskuntaoppi; 
runomittaoppi; karttaoppi; asemakaavaoppi; kideoppi; puheoppi; liikeoppi; lääkeaineoppi; 
äänneoppi; lauseoppi; metodioppi; merkkioppi; paralleelioppi; kielioppi; koulukielioppi; 
metallioppi; tyylioppi; atomioppi; rytmioppi; äänioppi; tyyppioppi; värioppi; finanssioppi; 
tautioppi; korvatautioppi; kasvitautioppi; lastentautioppi; miestentautioppi; naistentautioppi; 
sydäntautioppi; ihotautioppi; hermotautioppi; sisätautioppi; jalokivioppi; kasvioppi; 
rakkaudenoppi; lainoppi; kasvainoppi; kristinoppi; eläinoppi; knoppi; uskonoppi; 
luonnonoppi; kombinaatio-oppi; valtio-oppi; evoluutio-oppi; vallanjako-oppi; joukko-oppi; 
valo-oppi; tieto-oppi; johto-oppi; hallinto-oppi; ravinto-oppi; muoto-oppi; ilmasto-oppi; 
sanasto-oppi; järkeisoppi; vanhurskauttamisoppi; yli-ihmisoppi; luomisoppi; 
polveutumisoppi; kudosoppi; mittausoppi; maanmittausoppi; rikostutkimusoppi; 
runousoppi; perusoppi; virusoppi; kasvatusoppi; opetusoppi; sovitusoppi; tiedotusoppi; 
lunastusoppi; lääkkeenvalmistusoppi; taivutusoppi; lujuusoppi; jumaluusoppi; 
kolminaisuusoppi; siveysoppi; terveysoppi; kehitysoppi; merkitysoppi; raamatunselitysoppi; 
taudinmääritysoppi; maanjäristysoppi; synnytysoppi; laskuoppi; soluoppi; 
tietojenkäsittelyoppi; menetelmäoppi; sähköoppi; lämpöoppi; lehdistöoppi; ympäristöoppi; 
 
TIETO 
asiatieto; hajatieto; rajatieto; kirjatieto; asiakirjatieto; väliaikatieto; paikkatieto; tapatieto; 
hintatieto; pintatieto; taustatieto; lähdetieto; sirpaletieto; tuotetieto; tunnistetieto; detaljitieto; 
matrikkelitieto; nippelitieto; esitieto; lehtitieto; muistitieto; maantieto; luonnontieto; 
ennakkotieto; numerotieto; taitotieto; tilastotieto; yleistieto; elämänkatsomustieto; 
taloustieto; koulutieto; raamattutieto; perimätieto; lisätieto; syöttötieto; 
 
MENETELMÄ 
laajakuvamenetelmä; rytmimenetelmä; kolmivärimenetelmä; projektimenetelmä; 
pyyntimenetelmä; sulfaattimenetelmä; sulfiittimenetelmä; luonnonmenetelmä; 
painomenetelmä; laakapainomenetelmä; syväpainomenetelmä; hoitomenetelmä; 
havaintomenetelmä; testausmenetelmä; mittausmenetelmä; tutkimusmenetelmä; 
parannusmenetelmä; kasvatusmenetelmä; opetusmenetelmä; valmistusmenetelmä; 
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offsetmenetelmä; vertailumenetelmä; mutumenetelmä; viljelymenetelmä; 
juustohöylämenetelmä; työmenetelmä; 
 
TAPA 
kauppatapa; seuratapa; tulkintatapa; toimintatapa; sanontatapa; puhetapa; liiketapa; 
vaalitapa; lehtitapa; kansantapa; elämäntapa; reaktiotapa; tekotapa; mahtotapa; ehtotapa; 
katsantotapa; kuvaamistapa; näkemistapa; muodostumistapa; suhtautumistapa; 
esiintymistapa; lähestymistapa; käyttäytymistapa; ääntämistapa; perinnäistapa; 
kuvaustapa; katsomustapa; ajatustapa; hallitustapa; kirjoitustapa; suoritustapa; esitystapa; 
käsitystapa; käytöstapa; laskutapa; lukutapa; ajattelutapa; puhuttelutapa; laulutapa; 
rankaisutapa; ratkaisutapa; ilmaisutapa; käskytapa; viljelytapa; työskentelytapa; 
menettelytapa; käsittelytapa; perimätapa; merkintätapa; pöytätapa; häätapa; käyttötapa; 
työtapa; 
 
JÄRJESTELMÄ 
rahajärjestelmä; asiantuntijajärjestelmä; reaaliaikajärjestelmä; tosiaikajärjestelmä; 
aineluokkajärjestelmä; vasensuorajärjestelmä; ajantasajärjestelmä; kolmikantajärjestelmä; 
seurantajärjestelmä; kaksihintajärjestelmä; kulunvalvontajärjestelmä; 
yhteiskuntajärjestelmä; yhteiskelluntajärjestelmä; mittajärjestelmä; haravajärjestelmä; 
sosiaaliturvajärjestelmä; kolmivaihejärjestelmä; onlinejärjestelmä; käsitejärjestelmä; 
monipuoluejärjestelmä; yksipuoluejärjestelmä; kaksipuoluejärjestelmä; koodijärjestelmä; 
suosikkijärjestelmä; merkkijärjestelmä; tukijärjestelmä; kollegiaalijärjestelmä; 
desimaalijärjestelmä; vaalijärjestelmä; merkantiilijärjestelmä; symbolijärjestelmä; 
normijärjestelmä; kymmensormijärjestelmä; immuunijärjestelmä; oppijärjestelmä; 
tyyppijärjestelmä; binaarijärjestelmä; yksikamarijärjestelmä; kaksikamarijärjestelmä; 
kaaderijärjestelmä; metrijärjestelmä; SI-järjestelmä; miliisijärjestelmä; linssijärjestelmä; 
tähtijärjestelmä; säveljärjestelmä; kaksitoistasäveljärjestelmä; kymmenjärjestelmä; 
puhelinjärjestelmä; sarjapuhelinjärjestelmä; hermojärjestelmä; tietojärjestelmä; 
ilmanvaihtojärjestelmä; kirjanpitojärjestelmä; virkakieltojärjestelmä; merkinantojärjestelmä; 
neuvostojärjestelmä; arvojärjestelmä; ohjausjärjestelmä; suojausjärjestelmä; 
palkkausjärjestelmä; talousjärjestelmä; sekatalousjärjestelmä; puitetalousjärjestelmä; 
tuuletusjärjestelmä; luokitusjärjestelmä; lukitusjärjestelmä; hallitusjärjestelmä; 
kirjoitusjärjestelmä; puolustusjärjestelmä; paikallispuolustusjärjestelmä; 
suosituimmuusjärjestelmä; arvo-osuusjärjestelmä; tuntikehysjärjestelmä; 
jäähdytysjärjestelmä; hälytysjärjestelmä; sytytysjärjestelmä; tiedonhakujärjestelmä; 
henkilöhakujärjestelmä; lukujärjestelmä; voitelujärjestelmä; luokittelujärjestelmä; 
sovittelujärjestelmä; koulujärjestelmä; julkaisujärjestelmä; väestövastuujärjestelmä; 
tietojenkäsittelyjärjestelmä; tekstinkäsittelyjärjestelmä; viestintäjärjestelmä; 
kiintiöjärjestelmä; käyttöjärjestelmä; säätöjärjestelmä; 
 
TUTKIMUS 
mediatutkimus; biopsiatutkimus; lukijatutkimus; mielentilatutkimus; nollatutkimus; 
markkinatutkimus; seurantatutkimus; otantatutkimus; seulontatutkimus; mielipidetutkimus; 
varjoainetutkimus; murretutkimus; sormenjälkitutkimus; kromosomitutkimus; unitutkimus; 
ultraäänitutkimus; mikroskooppitutkimus; esitutkimus; lapsivesitutkimus; pilottitutkimus; 
maantutkimus; rauhantutkimus; historiantutkimus; käsialantutkimus; riistantutkimus; 
kansanrunoudentutkimus; avaruudentutkimus; tulevaisuudentutkimus; 
kirjallisuudentutkimus; kansanperinteentutkimus; murteentutkimus; röntgentutkimus; 
kielentutkimus; merentutkimus; ydintutkimus; tyylintutkimus; lääkärintutkimus; 
lisensiaatintutkimus; kuulontutkimus; sanastontutkimus; suontutkimus; kotiseuduntutkimus; 
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raamatuntutkimus; sydäntutkimus; metsäntutkimus; syöväntutkimus; nimistöntutkimus; 
työntutkimus; laboratoriotutkimus; sokkotutkimus; ulkotutkimus; hoitotutkimus; 
arkistotutkimus; galluptutkimus; miestutkimus; naistutkimus; poikittaistutkimus; 
yleistutkimus; pitkittäistutkimus; kaaostutkimus; rikostutkimus; kaksostutkimus; 
tilaustutkimus; tapaustutkimus; taloustutkimus; perustutkimus; avaruustutkimus; 
viljavuustutkimus; luettavuustutkimus; soveltuvuustutkimus; yritystutkimus; isyystutkimus; 
väitöstutkimus; kaikututkimus; sukututkimus; haastattelututkimus; irtosolututkimus; 
huippututkimus; mutututkimus; kyselytutkimus; syöpätutkimus; sisätutkimus; 
kenttätutkimus; väestötutkimus; vesistötutkimus; 
 
TAIDE 
maataide; kirjataide; keramiikkataide; tilataide; kertomataide; sanataide; kamerataide; 
taontataide; lausuntataide; kuvataide; valokuvataide; muotokuvataide; readymade-taide; 
tietokonetaide; käsitetaide; julistetaide; koristetaide; mosaiikkitaide; sakraalitaide; 
monumentaalitaide; emalitaide; mitalitaide; tekstiilitaide; novellitaide; romaanitaide; 
toritaide; miniatyyritaide; lasitaide; renessanssitaide; säveltaide; kansantaide; videotaide; 
kirkkotaide; valotaide; pianotaide; kaunotaide; runotaide; veistotaide; kuvanveistotaide; 
pienoistaide; piirrostaide; maalaustaide; lasimaalaustaide; rakennustaide; kuvitustaide; 
sisustustaide; laulutaide; viulutaide; nykytaide; ympäristötaide; käyttötaide; 
 
KESKUS 
symmetriakeskus; ulakeskus; työvoimakeskus; lomakeskus; kauppakeskus; 
toimintakeskus; sirontakeskus; valvontakeskus; kuntakeskus; seurakuntakeskus; 
tiedekeskus; puhekeskus; liikekeskus; aluekeskus; leirikeskus; kulttuurikeskus; 
lääkärikeskus; taksikeskus; pressikeskus; kurssikeskus; ammattikurssikeskus; 
realisointikeskus; muotikeskus; turistikeskus; postikeskus; ydinkeskus; puhelinkeskus; 
jakokeskus; kuulokeskus; hermokeskus; hiihtokeskus; äidinmaitokeskus; kuntokeskus; 
ostokeskus; ostoskeskus; tutkimuskeskus; talouskeskus; lennonvarmistuskeskus; 
kuntoutuskeskus; asutuskeskus; avaruuskeskus; teollisuuskeskus; terveyskeskus; 
hengityskeskus; hälytyskeskus; aluehälytyskeskus; kierrätyskeskus; laskettelukeskus; 
postinlajittelukeskus; palvelukeskus; matkailukeskus; ulkoilukeskus; maaseutukeskus; 
kasvukeskus; myrskykeskus; lämmönsäätelykeskus; kyläkeskus; ryhmäkeskus; 
metsäkeskus; hätäkeskus; pääkeskus; sähköpääkeskus; näkökeskus; lämpökeskus; 
kaukolämpökeskus; huippulämpökeskus; väestökeskus; ympäristökeskus; työkeskus; 
suojatyökeskus; 
 
LAITOS 
rahalaitos; sahalaitos; satamalaitos; voimalaitos; atomivoimalaitos; höyryvoimalaitos; 
hieromalaitos; kiltalaitos; ammattikuntalaitos; taidelaitos; rautatielaitos; liikelaitos; 
telelaitos; liikennelaitos; jätelaitos; ongelmajätelaitos; puoluelaitos; apteekkilaitos; 
tullilaitos; oppilaitos; puutarhaoppilaitos; kauppaoppilaitos; taideoppilaitos; 
musiikkioppilaitos; ammattioppilaitos; maatalousoppilaitos; kalatalousoppilaitos; 
kotitalousoppilaitos; merenkulkuoppilaitos; sisäoppilaitos; metsäoppilaitos; viemärilaitos; 
vesilaitos; poliisilaitos; valssilaitos; kastilaitos; postilaitos; kyytilaitos; ydinlaitos; 
puhelinlaitos; tuomioistuinlaitos; rajavartiolaitos; palolaitos; hoitolaitos; vankeinhoitolaitos; 
päivähoitolaitos; puhtaanapitolaitos; huoltolaitos; erityishuoltolaitos; tuotantolaitos; 
jätteenpolttolaitos; luottolaitos; kiinnitysluottolaitos; avolaitos; tehdaslaitos; tislauslaitos; 
panttilainauslaitos; valssauslaitos; siistauslaitos; oikeuslaitos; tutkimuslaitos; 
kasvatuslaitos; rahoituslaitos; rangaistuslaitos; puhdistuslaitos; vedenpuhdistuslaitos; 
jalostuslaitos; edustuslaitos; kansanedustuslaitos; puolustuslaitos; opettajankoulutuslaitos; 
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kuntoutuslaitos; vakuutuslaitos; teollisuuslaitos; mukavuuslaitos; eristyslaitos; 
sivistyslaitos; synnytyslaitos; koululaitos; kansakoululaitos; kaasulaitos; biokaasulaitos; 
viljelylaitos; kalanviljelylaitos; kylpylaitos; syyttäjälaitos; sähkölaitos; 
 
KOULU 
korkeakoulu; kauppakorkeakoulu; tiedekorkeakoulu; taidekorkeakoulu; 
musiikkikorkeakoulu; ammattikorkeakoulu; kansankorkeakoulu; poikakoulu; alakoulu; 
uimakoulu; koirakoulu; kansakoulu; alakansakoulu; yläkansakoulu; iltakoulu; 
seurakuntakoulu; kuvataidekoulu; viipalekoulu; liikennekoulu; leikkikoulu; 
musiikkileikkikoulu; musiikkikoulu; keskikoulu; normaalikoulu; rippikoulu; oppikoulu; 
leirikoulu; esikoulu; ammattikoulu; kadettikoulu; balettikoulu; sokeainkoulu; elämänkoulu; 
pianokoulu; hiihtokoulu; kuntokoulu; kiertokoulu; autokoulu; steinerkoulu; kansalaiskoulu; 
yhteiskoulu; harjaantumiskoulu; erityiskoulu; yksityiskoulu; yhtenäiskoulu; talouskoulu; 
peruskoulu; ratsastuskoulu; oppivelvollisuuskoulu; lähetyskoulu; harjoittelukoulu; 
viulukoulu; apukoulu; pyhäkoulu; mykkäkoulu; selkäkoulu; yläkoulu; kyläkoulu; tyttökoulu; 
 
OPISTO 
vapaaopisto; kauppaopisto; kirjeopisto; musiikkiopisto; kieliopisto; yliopisto; kesäyliopisto; 
piilopisto; kansanopisto; kansalaisopisto; urheiluopisto; 
 
KURSSI 
pikakurssi; iltakurssi; karsintakurssi; kirjekurssi; kielikurssi;termiinikurssi; oppikurssi; 
parikurssi; vuosikurssi; ammattikurssi; intensiivikurssi; konkurssi; jatkokurssi; 
johdantokurssi; luentokurssi; ”eko-ostokurssi”; ehtolaiskurssi; alkeiskurssi; ekskurssi 
(tutkimusmatka luontoon); kertauskurssi; valmennuskurssi; peruskurssi; harjoituskurssi; 
ratsastuskurssi; maanpuolustuskurssi; työllisyyskurssi; törmäyskurssi; koulukurssi; 
ensiapukurssi; huippukurssi; kesäkurssi; 
 
KOULUTUS 
opettajakoulutus; pohjakoulutus; tutkijakoulutus; pikakoulutus; työpaikkakoulutus; 
ylikoulutus; simulaattorikoulutus; lääkärikoulutus; vientikoulutus; ammattikoulutus; 
opettajankoulutus; tutkijankoulutus; uudelleenkoulutus; lääkärinkoulutus; 
kääntäjänkoulutus; jatkokoulutus; lentokoulutus; sotilaskoulutus; perehdyttämiskoulutus; 
erikoiskoulutus; aikuiskoulutus; peruskoulutus; maanpuolustuskoulutus; 
täydennyskoulutus; työllisyyskoulutus; alkukoulutus; taistelukoulutus; kääntäjäkoulutus; 
henkilöstökoulutus; 
 
OSASTO 
lihaosasto; tupakkaosasto; kosmetiikkaosasto; alaosasto; saunaosasto; haaraosasto; 
valuuttaosasto; rautaosasto; mielipideosasto; vuodeosasto; vaateosasto; puolueosasto; 
paperiosasto; kulttuuriosasto; lasiosasto; notariaattiosasto; ammattiosasto; 
ulkomaanosasto; röntgenosasto; lastenosasto; miestenosasto; vaununosasto; 
yleisönosasto; teho-osasto; joukko-osasto; nuoriso-osasto; laivasto-osasto; vastaanotto-
osasto; avo-osasto; PR-osasto; sairasosasto; naisosasto; paikallisosasto; erillisosasto; 
tutkimusosasto; talousosasto; ilmoitusosasto; synnytysosasto; leluosasto; lajitteluosasto; 
urheiluosasto; makuuvaunuosasto; messuosasto; päiväosasto; puolipäiväosasto; 
kokopäiväosasto; 
 
LABORATORIO 
laadunvalvontalaboratorio; kielilaboratorio; tutkimuslaboratorio; avaruuslaboratorio; 
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SAIRAALA 
varuskuntasairaala; sotasairaala; aluesairaala; sosiaalisairaala; mielisairaala; 
vankimielisairaala; kunnansairaala; lastensairaala; kaupunginsairaala; eläinsairaala; 
sotilassairaala; paikallissairaala; yksityissairaala; keskussairaala; opetussairaala; 
synnytyssairaala; kenttäsairaala; päiväsairaala; 
 
RUOKALA 
työmaaruokala; toimipaikkaruokala; työpaikkaruokala; soittoruokala; henkilöstöruokala; 
 
KAHVILA 
näköalakahvila; ulkoilmakahvila; kantakahvila; rantakahvila; itsepalvelukahvila; 
katukahvila; kahvibaari; hampurilaisbaari; jäätelöbaari 
 
KIRJASTO 
kirjasto; ohjelmakirjasto; lainakirjasto; maakuntakirjasto; musiikkikirjasto; kurssikirjasto; 
käsikirjasto; kotikirjasto; kasettikirjasto; kaupunginkirjasto; videokirjasto; oppilaskirjasto; 
kansalliskirjasto; keskuskirjasto; sivukirjasto; pääkirjasto; lähiökirjasto 
 
MAJA 
puutarhamaja; karjamaja; kalamaja; lumimaja; alppimaja; tunturimaja; lehtimaja; huvimaja; 
autiomaja; hiihtomaja; vuoristomaja; vierasmaja; ulkoilumaja; tomumaja; havumaja; 
retkeilymaja; päämaja; yömaja; 
 
KOPPI 
työmaakoppi; uimakoppi; vankikoppi; kuljettajankoppi; koirankoppi; puhelinkoppi; 
karhunkoppi; sovituskoppi; rangaistuskoppi; pukukoppi; 
 
HOTELLI 
lomahotelli; rantahotelli; perhehotelli; korpihotelli; konttorihotelli; tunturihotelli; 
kongressihotelli; tuntihotelli; turistihotelli; kartanohotelli; nuorisohotelli; asuntohotelli; 
varastohotelli; huoneistohotelli; toimistohotelli; loistohotelli; kylpylähotelli; kesähotelli; 
motelli; 
 
KYLPYLÄ 
terveyskylpylä; 
KYLPY 
jalkakylpy; ilmakylpy; istumakylpy; mutakylpy; ammekylpy; porekylpy; turvekylpy; 
kielikylpy; värikylpy; savikylpy; auringonkylpy; aurinkokylpy; vaahtokylpy; terveyskylpy; 
karkaisukylpy; höyrykylpy; 
 
TOIMISTO 
matkatoimisto; työvoimatoimisto; ohjelmatoimisto; matkatavaratoimisto; 
rahtitavaratoimisto; löytötavaratoimisto; osoitetoimisto; puoluetoimisto; sosiaalitoimisto; 
vaalitoimisto; tilitoimisto; mallitoimisto; piiritoimisto; insinööritoimisto; arkkitehtitoimisto; 
postitoimisto; konsulttitoimisto; kunnantoimisto; lakiasiaintoimisto; komendantintoimisto; 
asianajotoimisto; verotoimisto; tietotoimisto; luottotietotoimisto; lentotoimisto; PR-toimisto; 
asioimistoimisto; uutistoimisto; mainostoimisto; hautaustoimisto; sairausvakuutustoimisto; 
mielenterveystoimisto; työnvälitystoimisto; oikeusaputoimisto; isännöitsijätoimisto; 
etsivätoimisto; yksityisetsivätoimisto; 
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VIRASTO 
kuluttajavirasto; seurakuntavirasto; elintarvikevirasto; sosiaalivirasto; seurakunnanvirasto; 
kirkkoherranvirasto; konsulinvirasto; pääkonsulinvirasto; oikeuskanslerinvirasto; 
valtakunnansyyttäjänvirasto; verovirasto; lääninverovirasto; hallintovirasto; keskusvirasto; 
rikosseuraamusvirasto; terveysvirasto; kaupunkisuunnitteluvirasto; kilpailuvirasto; 
päällikkövirasto; 
 
ARKISTO 
maakunta-arkisto; kuva-arkisto; elokuva-arkisto; äänitearkisto; kirkonarkisto; 
keskusarkisto; 
 
KAUPPA  
maakauppa; kehitysmaakauppa; vapaakauppa; lihakauppa; rajakauppa; viljakauppa; 
kirjakauppa; ”orjakauppa”; aikakauppa; tupakkakauppa; kukkakauppa; ruokakauppa; 
kalakauppa; rihkamakauppa; markkinakauppa; miljoonakauppa; tavarakauppa; 
siirtomaatavarakauppa; sekatavarakauppa; ruokatavarakauppa; päivittäistavarakauppa; 
puutavarakauppa; suorakauppa; hankintakauppa; vastakauppa; valuuttakauppa; 
rautakauppa; taidekauppa; osakekauppa; vastikekauppa; elintarvikekauppa; 
kappalekauppa; urheiluvälinekauppa; vaatekauppa; luontaistuotekauppa; tradingkauppa; 
lähikauppa; musiikkikauppa; karkkikauppa; kioskikauppa; kemikaalikauppa; korttelikauppa; 
hallikauppa; posliinikauppa; termiinikauppa; nappikauppa; paperikauppa; 
arvopaperikauppa; sisäpiirikauppa; torikauppa; futuurikauppa; värikauppa; länsikauppa; 
pörssikauppa; käsikauppa; vientikauppa; tuontikauppa; rättikauppa; kotimaankauppa; 
ulkomaankauppa; maailmankauppa; tuttavankauppa; siemenkauppa; lännenkauppa; 
talonkauppa; tutunkauppa; idänkauppa; komissiokauppa; kompensaatiokauppa; 
optiokauppa; kuutiokauppa; runkokauppa; talokauppa; vaihtokauppa; maitokauppa; 
transitokauppa; mattokauppa; luottokauppa; autokauppa; huutokauppa; kirjahuutokauppa; 
taidehuutokauppa; postimerkkihuutokauppa; tullihuutokauppa; konkurssihuutokauppa; 
pakkohuutokauppa; irtaimistohuutokauppa; turkishuutokauppa; kiinteistöhuutokauppa; 
kangaskauppa; makeiskauppa; käteiskauppa; yksityiskauppa; vähittäiskauppa; 
kiitoskauppa; maatalouskauppa; osuuskauppa; välityskauppa; yrityskauppa; spot-kauppa; 
pikkukauppa; herkkukauppa; laukkukauppa; tukkukauppa; kulkukauppa; 
kauttakulkukauppa; huonekalukauppa; leikkikalukauppa; lelukauppa; romukauppa; 
osamaksukauppa; vähittäismaksukauppa; katukauppa; puukauppa; kytkykauppa; 
pystykauppa; levykauppa; kenkäkauppa; kyläkauppa; lehmäkauppa; metsäkauppa; 
etäkauppa; itäkauppa; kiinteistökauppa; 
 
MYYMÄLÄ 
lihamyymälä; pikamyymälä; kosmetiikkamyymälä; maatilamyymälä; haaramyymälä; 
varaosamyymälä; pitsamyymälä; valintamyymälä; valuuttamyymälä; tax-free-myymälä; 
lähimyymälä; tehtaanmyymälä; pienmyymälä; laatikkomyymälä; varastomyymälä; 
kangasmyymälä; vähittäismyymälä; palvelumyymälä; itsepalvelumyymälä; lippumyymälä; 
sivumyymälä; 
 
LIIKE 
rahaliike; puutavaraliike; huolintaliike; jalkineliike; telineliike; asusteliike; apteekkiliike; 
antiikkiliike; leninkiliike; kemikaaliliike; tekstiililiike; pankkiiriliike; parturiliike; agentuuriliike; 
lasiliike; silmälasiliike; vientiliike; vartiointiliike; urakointiliike; tuontiliike; postimyyntiliike; 
muotiliike; ruuviliike; kansanliike; räätälinliike; suutarinliike; turkkurinliike; leipurinliike; 
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vaatturinliike; kultasepänliike; peltisepänliike; kellosepänliike; puusepänliike; radioliike; 
partioliike; kelloliike; leipomoliike; vaihtoehtoliike; vesijohtoliike; huoltoliike; maansiirtoliike; 
ostoliike; joustoliike; saattoliike; mattoliike; heittoliike; muuttoliike; autoliike; rengasliike; 
kansalaisliike; turkisliike; putoamisliike; ravitsemisliike; asioimisliike; vartioimisliike; 
erikoisliike; yksityisliike; hevosliike; maalausliike; ahtausliike; rahtausliike; valokuvausliike; 
raittiusliike; keskusliike; työkeskusliike; ravitsemusliike; kustannusliike; rakennusliike; 
maarakennusliike; siivousliike; kuljetusliike; vaatetusliike; majoitusliike; lasitusliike; 
uudistusliike; sisustusliike; kansallisuusliike; osuusliike; kehysliike; ammattiyhdistysliike; 
herätysliike; pikkuliike; ruumisarkkuliike; laukkuliike; tukkuliike; huonekaluliike; 
voimisteluliike; urheiluliike; romuliike; ilmaisuliike; maksuliike; soutuliike; sivuliike; 
sähköliike; lämpöliike; ympäristöliike; työliike; käsityöliike; 
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TALON OSAT PERUSTUKSINEEN 

POHJA 
maapohja; hiekkapohja; alapohja; tasapohja; korokepohja; tukipohja; puolipohja; välipohja;  
rossipohja; savipohja; vedenpohja; kalliopohja; ulkopohja; pitopohja; kaksoispohja; 
rakennuspohja; liejupohja; kaikupohja; vertailupohja; puupohja; yläpohja; sisäpohja; 
 
PERUSTA 
kiviperusta; kallioperusta 
 
PERUSTUS 
kiviperustus; harkkoperustus; 
 
LOUHINTA 
kivenlouhinta;; rouhinta; 
 
KAIVU 
ojankaivu; perustuksen kaivu 
 
BETONI 
betoni; kuonabetoni; jännebetoni; kivibetoni; valmisbetoni; teräsbetoni; kevytbetoni; 
valubetoni; solubetoni; kaasubetoni; pesubetoni; 
 
SEMENTTI 
portlandsementti; marmorisementti;  
 
VALU 
paikallavalu; taidevalu; painevalu; savenvalu; metallinvalu; pronssinvalu; teräsvalu; 
liukuvalu; 
 
RAUDOITUS 
verkkoraudoitus; 
 
TIILI 
harjatiili; kalkkihiekkatiili; rustiikkatiili; punatiili; kalkkitiili; tulitiili; betonitiili; lasitiili; savitiili; 
projektiili; infantiili; lohkotiili; muototiili; kattotiili; kevyttiili; kourutiili; julkisivutiili;  
reikätiili; seinätiili; 
 
KIVI 
harmaakivi; rajakivi; raakakivi; hohkakivi; hiekkakivi; nurkkakivi; kiilakivi; kattilakivi; 
suolakivi; mukulakivi; kulmakivi; hiomakivi; rapakivi; riippakivi; noppakivi; rantakivi; 
maakuntakivi; hautakivi; laavakivi; palavakivi; piikivi; kalkkikivi; merkelikivi; sepelikivi; 
tiilikivi; tulikivi; laakerikivi; verikivi; uhrikivi; marmorikivi; vesikivi; käsikivi; dolomiittikivi; 
sedimenttikivi; savikivi; persikankivi; kirsikankivi; hiidenkivi; jauhinkivi; vierinkivi; koetinkivi; 
luonnonkivi; luumunkivi; ravunkivi; myllynkivi; tahkokivi; rakkokivi; jalokivi; puolijalokivi; 
kruununjalokivi; tasapainokivi; polttokivi;  porraskivi; kiuaskivi; tiiliskivi; kansalliskivi; 
laapiskivi; louhoskivi; rakennuskivi; reunuskivi; peruskivi; kompastuskivi; nuolukivi; 
vuolukivi; riimukivi; tippukivi; nupukivi; korukivi; ruusukivi; katukivi; 
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HIEKKA 
pohjahiekka; sorahiekka; kultahiekka; rantahiekka; korallihiekka; betonihiekka; unihiekka; 
merihiekka; kvartsihiekka; kissanhiekka; lentohiekka; muuraushiekka; kaavaushiekka; 
juoksuhiekka; öljyhiekka; 
 
SORA 
bitumisora; kuorisora; rapautumissora; kevytsora; harjusora; öljysora; 
 
SEPELI 
 
 
METALLI 
maametalli; raakametalli; rautametalli; kovametalli; juotemetalli; alkalimetalli; maa-
alkalimetalli; puolimetalli; laakerimetalli; värimetalli; lehtimetalli; valkometalli; jalometalli;  
raskasmetalli; kevytmetalli; valumetalli; romumetalli; epämetalli; terämetalli; 
 
PELTI 
suojapelti; sinkkipelti; uunipelti; kuparipelti; uuninpelti; leivinpelti; aaltopelti; kattopelti; 
teräspelti; savupelti; 
 
RAUTA 
raakarauta; hakarauta; sorkkarauta; kulmarauta; salparauta; vahvikerauta; rikkirauta; 
tukirauta; rosettirauta; riivinrauta; takorauta; harkkorauta; pallorauta; meltorauta; 
polttorauta; valurauta; romurauta; reikärauta; 
 
ALUMIINI 
 
RUNKO 
teräsbetonirunko; puunrunko; koivunrunko; ristikkorunko; perusrunko; teräsrunko; 
puurunko; 
 
KEHIKKO 
maalikehikko; hirsikehikko 
 
PUU (ei poistettu vielä ylimääräisiä, on myös puutarhakasveja ja rakennuksen osia) 
rahapuu; sahapuu; pihapuu; energiapuu; raakapuu; raakapuu; kirsikkapuu; kokkapuu; 
hukkapuu; jalkapuu; honkapuu; niskapuu; telapuu; hellapuu; kolapuu; koolapuu; puolapuu; 
liimapuu; omenapuu; marjaomenapuu; villiomenapuu; granaattiomenapuu; kiinapuu; 
kriikunapuu; viikunapuu; kumiviikunapuu; punapuu; visapuu; balsapuu; valtapuu; pintapuu; 
mittapuu; rautapuu; epuu; kaidepuu; hakepuu; tarvikepuu; lohikäärmepuu; vaatepuu; 
jätepuu; mangrovepuu; tarvepuu; kaipuu; kuolemankaipuu; vapaudenkaipuu; 
kauneudenkaipuu; hellyydenkaipuu; kaukokaipuu; iäisyyskaipuu; traakkipuu; jakkipuu; 
poikkipuu; kapokkipuu; korkkipuu; tukkipuu; mahonkipuu; tukipuu; kanelipuu; mantelipuu; 
santelipuu; teilipuu; piilipuu; tammipuu; kumipuu; huonekumipuu; niinipuu; appelsiinipuu; 
aarnipuu; uunipuu; umpipuu; kaaripuu; laakeripuu; paperipuu; mulperipuu; uhripuu; 
setripuu; juuripuu; puksipuu; aprikoosipuu; propsipuu; hirsipuu; pomeranssipuu; susipuu; 
kuusipuu; käsipuu; lehtipuu; muskottipuu; kahvipuu; oliivipuu; massiivipuu; muovipuu; 
eebenpuu; pienpuu; siemenpuu; vyyhdinpuu; ydinpuu; kaakinpuu; ristinpuu; sydänpuu; 
elämänpuu; kaakaopuu; lahopuu; verhopuu; nuotiopuu; ajopuu; runkopuu; jalopuu; 
kelopuu; konkelopuu; kolopuu; uppopuu; mantopuu; kestopuu; puistopuu; uittopuu; 
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polttopuu; arvopuu; ainespuu; saniaispuu; ylispuu; silkkiäispuu; suojuspuu; pluspuu; 
rakennuspuu; sitruspuu; teollisuuspuu; kynnyspuu; kevätpuu; sukupuu; viilupuu; joulupuu; 
palmupuu; luumupuu; ruusupuu; kitupuu; kuitupuu; havupuu; koivupuu; öljypuu; mäntypuu; 
pystypuu; veräjäpuu; selkäpuu; emäpuu; pesimäpuu; hedelmäpuu; pähkinäpuu; 
päärynäpuu; leipäpuu; apinanleipäpuu; johanneksenleipäpuu; kesäpuu; pesäpuu; 
metsäpuu; kääpiöpuu; jättöpuu; yöpuu; 
 
HIRSI 
harjahirsi; niskahirsi; poikkihirsi; kurkihirsi; mäntyhirsi; pystyhirsi; höylähirsi; seinähirsi; 
pyöröhirsi; 
 
PALKKI 
niskapalkki; siltapalkki; laattapalkki; I-palkki; tukipalkki; teräsbetonipalkki; kannatinpalkki; 
runkopalkki; kattopalkki; teräspalkki; T-palkki; U-palkki; liimapuupalkki; 
 
TUKI 
 jalkatuki; seisontatuki; kaarituki; käsituki; vinotuki; pystytuki; päätuki; pönkkä 
 
 
LANKKU 
lattialankku; poikkilankku; ponnistuslankku; juoksulankku; 
 
 
KIINNITYS 
tarranauhakiinnitys; velkakiinnitys; tarrakiinnitys; kierrekiinnitys; pulttikiinnitys; 
ruuvikiinnitys; irtaimistokiinnitys; naulakiinnitys; liimakiinnitys 
 
PORTAAT 
portaat; rullaportaat; kierreportaat; köysiportaat; laskuportaat; liukuportaat;  
 
KAIDE 
kaide; suojakaide; suorakaide; alttarikaide; sillankaide; porraskaide; melukaide; 
 
PYLVÄS; 
A-pylväs; kukkapylväs; tukipylväs; maalipylväs; puolipylväs; marmoripylväs; 
kilometripylväs; kivipylväs; tippukivipylväs; virstanpylväs; puhelinpylväs; valaisinpylväs; 
kannatinpylväs; ohjauspylväs; lyhtypylväs; sähköpylväs; 
PAALU 
rajapaalu; merkkipaalu; toteemipaalu; peruspaalu; sumupaalu; 
PILARI 
tukipilari; kivipilari; mainospilari; peruspilari 
 
TANKO 
vaatetanko; viiritanko; verhotanko; voimistelutanko; lipputanko; levytanko; 
 
SEINÄ 
takaseinä; ikkunaseinä; lautaseinä; kuvaseinä; paljeseinä; paneeliseinä; kaakeliseinä; 
tiiliseinä; väliseinä; haitariseinä; lasiseinä; hirsiseinä; kiviseinä; vuorenseinä; kallionseinä; 
kallioseinä; ulkoseinä; siirtoseinä; suihkuseinä; meluseinä; soluseinä; sivuseinä; 
kiipeilyseinä; päätyseinä; peräseinä; sisäseinä; 
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MUURI 
suojamuuri; tiilimuuri; välimuuri; kivimuuri; linnanmuuri; kaupunginmuuri; sydänmuuri; 
palomuuri; muistomuuri; perusmuuri; ympärysmuuri; itkumuuri; kehämuuri; yleisömuuri; 
 
PÄÄTY 
porraspääty; 
 
HARJA 
lattiaharja; juuriharja; vuorenharja; mäenharja; muurinharja; katonharja; mattoharja; 
nuohousharja; kiillotusharja; puhdistusharja; teräsharja; lamppuharja; pölyharja; 
pyöröharja; 
 
KATTO 
harjakatto; malkakatto; satulakatto; aumakatto; huopakatto; tasakatto; telttakatto; 
lautakatto; nelilapekatto; pärekatto; taitekatto; turvekatto; pyramidikatto; mansardikatto; 
palkkikatto; olkikatto; tiilikatto; kupolikatto; vinyylikatto; välikatto; lasikatto; vesikatto; 
peltikatto;holvikatto; ulkokatto; vinokatto; allaskatto; paanukatto; kupukatto; sisäkatto; 
 
RÄYSTÄS 
räystäät; 
 
HUOPA 
tervahuopa; bitumihuopa; kattohuopa; eristyshuopa; 
 
LATTIA 
lattia; laattalattia; lautalattia; keskilattia; linoleumilattia; betonilattia; klinkkerilattia; 
marmorilattia; parkettilattia; sementtilattia; kivilattia; lankkulattia; puulattia; 
 
MATTO 
lattiamatto; kokolattiamatto; nukkamatto; karvalankamatto; telamatto; villamatto; 
puuvillamatto; kaislamatto; neulahuopamatto; kuramatto; ammematto; piikkimatto; 
korkkimatto; tekstiilimatto; nurmimatto; kumimatto; painimatto; maissimatto; plyysimatto; 
juuttimatto; ovimatto; muovimatto; sammalmatto; paimenmatto; ruohomatto; ruokomatto; 
paimentolaismatto; rukousmatto; kynnysmatto; voimistelumatto; riepumatto; riippumatto; 
juoksumatto; ryijymatto; hyppymatto; räsymatto; ritilämatto; käytävämatto; 
 
RÄNNI 
vesiränni; uittoränni; 
 
KAIVO 
lattiakaivo; kokoojakaivo; likakaivo; porakaivo; virtsakaivo; viemärikaivo; lantavesikaivo; 
sadevesikaivo; vinttikaivo; sakokaivo; palokaivo; puhdistuskaivo; saostuskaivo; 
suihkukaivo; pumppukaivo; syöksykaivo; 
 
PUTKI 
salaojaputki; ilmaputki; loisteputki; tiiliputki; metalliputki; elektroniputki; kupariputki; 
panssariputki; viemäriputki; lasiputki; vesiputki; kuumavesiputki; lämminvesiputki; jättiputki; 
neonputki; pakoputki; johtoputki; vesijohtoputki; ylivuotoputki; poistoputki; kairausputki; 
laskuputki; kaasuputki; maakaasuputki; syöksyputki; lämpöputki;  
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LETKU 
lpuutarhaletku; metalliletku; kumiletku; vesiletku; muoviletku; paloletku; vedenpoistoletku; 
kasteluletku; 
 
JOHTO 
maajohto; nauhajohto; voimajohto; sähkövoimajohto; ilmajohto; kolmivaihejohto; 
suurjännitejohto; koaksiaalijohto; välijohto; kuparijohto; vesijohto; lämminvesijohto; 
kylmävesijohto; puhelinjohto;  jatkojohto; talojohto; siirtojohto; maattojohto; avojohto;  
liitosjohto; maadoitusjohto; kaasujohto; maakaasujohto; nousujohto; öljyjohto; liitäntäjohto; 
sähköjohto; lämpöjohto; 
 
VENTTIILI 
venttiili; neulaventtiili; raitisilmaventtiili; varaventtiili; yksisuuntaventtiili; uimuriventtiili; 
kansiventtiili; kohoventtiili; varoventtiili; lautasventtiili; kuristusventtiili; tyhjennysventtiili; 
sulkuventtiili; takaiskuventtiili; imuventtiili; läppäventtiili; täyttöventtiili; säätöventtiili; 
 
 
VERHOUS 
 lautaverhous; tiiliverhous; ulkoverhous; 
 
LAUTA 
hihalauta; lattialauta; pohjalauta; harjalauta; raakalauta; vaakalauta; nurkkalauta; 
honkalauta; kalalauta; rullalauta; rimalauta; uimalauta; jumalauta; reunalauta; ikkunalauta; 
vatsalauta; pintalauta; ruodelauta; kojelauta; purjelauta; lainelauta; otelauta; jätelauta; 
surffilauta; šakkilauta; pyykkilauta; paneelilauta; pelilauta; tuulilauta; tammilauta; 
tammilauta; lumilauta; kimpilauta; vuorilauta; tynnyrilauta; kuusilauta; ponttilauta; 
astinlauta; istuinlauta; verholauta; jukolauta; varvaslauta; vuorauslauta; ponnahduslauta; 
harjuslauta; ponnistuslauta; piirustuslauta; silityslauta; kiikkulauta; potkulauta; keinulauta; 
pirulauta; lintulauta; leikkuulauta; koivulauta; hyppylauta; mäntylauta; selkälauta; 
käpälälauta; seinälauta; leipälauta; perälauta; jäälauta; 
 
LAUDOITUS 
vaakalaudoitus; ruodelaudoitus; paneelilaudoitus; vuorilaudoitus; muottilaudoitus; 
vinolaudoitus; kattolaudoitus; pystylaudoitus; seinälaudoitus; 
 
PANEELI 
hirsipaneeli; aurinkopaneeli; ohjauspaneeli; puupaneeli; mäntypaneeli; seinäpaneeli; 
 
LEVY 
pohjalevy; pikalevy; akustiikkalevy; salamalevy; rimalevy; platinalevy; vastalevy; kovalevy; 
kuvalevy; astelevy; turvelevy; korkkilevy; messinkilevy; metallilevy; vinyylilevy; välilevy; 
kimpilevy; vanerilevy; rasterilevy; kuorilevy; lasilevy; kipsilevy; peltilevy; asbestilevy; 
laminaattilevy; termostaattilevy; ovilevy; vastinlevy; ohkolevy; jatkolevy; painolevy; 
aaltolevy; vuorauslevy; rakennuslevy; teräslevy; tuulensulkulevy; kuitulevy; puukuitulevy; 
lastulevy; reikälevy; seinälevy; pöytälevy; lämpölevy;  
 
RIMA 
 
LISTA 



Veikko J. Pyhtilä 23.1.2015 30/50 

 

harjalista; jalkalista; saumalista; reunalista; rakolista; muotolista; kattolista; reunuslista; 
kehyslista; räystäslista; puulista; 
 
LAATTA 
lattialaatta; kuvalaatta; mosaiikkilaatta; kaakelilaatta; posliinilaatta; betonilaatta; 
marmorilaatta; kuorilaatta; kivilaatta; ontelolaatta; muistolaatta; aluslaatta; seinälaatta; 
käytävälaatta; 
 
KAAKELI 
seinäkaakeli 
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HUONEET TALOSSA 

 
HUONE 
hallitsijahuone; takahuone; tupakkahuone; takkahuone; luokkahuone; virkahuone; 
alahuone; kattilahuone; hellahuone; kulmahuone; kauppahuone; vuokrahuone; 
toimenpidehuone; teehuone; konehuone; asehuone; vaatehuone; leikkihuone; pelihuone; 
hotellihuone; keisarihuone; ritarihuone; raatihuone; muotihuone; kasvihuone; 
palvelijanhuone; hullujenhuone; lastenhuone; miestenhuone; naistenhuone; 
opettajainhuone; asuinhuone; kerhohuone; ullakkohuone; ulkohuone; olohuone; 
maitohuone; kodinhoitohuone; vaatehuoltohuone; varastohuone; saattohuone; 
vastaanottohuone; VIP-huone; viherhuone; kuningashuone; potilashuone; ruhtinashuone; 
vierashuone; porrashuone; yhteishuone; pukeutumishuone; ruumishuone; yksityishuone; 
kuivaushuone; kokoushuone; rukoushuone; kuritushuone; sovitushuone; odotushuone; 
eristyshuone; päivystyshuone; synnytyshuone; suihkuhuone; pukuhuone; askarteluhuone; 
seurusteluhuone; ruokailuhuone; pannuhuone; pesuhuone; etuhuone; makuuhuone; 
sivuhuone; löylyhuone; kylpyhuone; päätyhuone; ylähuone; kylmähuone; päivähuone; 
työhuone; ryhmätyöhuone; 
 
KERROS 
maakerros; pohjakerros; suojakerros; hiekkakerros; alakerros; ilmakerros; multakerros; 
pintakerros; mutakerros; routakerros; karikekerros; lietekerros; eristekerros; ruostekerros; 
turvekerros; maalikerros; sepelikerros; puolikerros; välikerros; malmikerros; lumikerros; 
moreenikerros; otsonikerros; kellarikerros; kuorikerros; vesikerros; hirsikerros; savikerros;  
ullakkokerros; harppauskerros; humuskerros; tomukerros; pölykerros; yläkerros; 
 
KERTA 
alakerta; hirsikerta; yläkerta; ullakko; vintti 
 
ETEINEN 
ulkoeteinen; sisäeteinen;  
 
KUISTI 
lasikuisti; avokuisti; veranta; lasiveranta; 
 
PARVEKE 
siivousparveke; tuuletusparveke; 
 
WC, VESSA, ulkovessa, sisävesa;  
KÄYMÄLÄ 
kuivakäymälä; invalidikäymälä; kompostikäymälä; ulkokäymälä; kenttäkäymälä; 
sähkökäymälä; 
 
KEITTIÖ 
karjakeittiö; tupakeittiö; koekeittiö; baarikeittiö; dieettikeittiö; pienkeittiö; suurkeittiö; 
eineskeittiö; yhteiskeittiö; pienoiskeittiö; laitoskeittiö; keskuskeittiö; opetuskeittiö; 
jakelukeittiö; koulukeittiö; apukeittiö; katukeittiö; kenttäkeittiö; 
 
TUPA 
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takkatupa; lakitupa; pyykkitupa; renkitupa; mäkitupa; hollitupa; tunturitupa; tuulentupa; 
leivintupa; vartiotupa; autiotupa; taukotupa; tietotupa; raastupa;  pesutupa; käräjätupa; 
työtupa; 
 
KAMARI 
pihakamari; saunakamari; kauppakamari; huutokauppakamari; nuorkauppakamari; 
tullikamari; poliisikamari; vinttikamari; lastenkamari; ullakkokamari; yliskamari; 
makuukamari; sänkykamari; peräkamari; 
 
SAUNA 
rantasauna; telttasauna; tynnyrisauna; savusauna; 
 
ALLAS 
uima-allas; WC-allas; poreallas; lohiallas; tiskiallas; vesiallas; kylmävesiallas; järviallas; 
tekoallas; verkkoallas; kaatoallas; patoallas; aaltoallas; juottoallas;ilmastusallas; 
saostusallas; kuntoutusallas; selkeytysallas; suihkuallas; pesuallas; karkaisuallas; 
kahluuallas; säännöstelyallas; kylmäallas; 
 
PÖNTTÖ 
puhujapönttö; roskapönttö; saarnapönttö; vessanpönttö; linnunpönttö; telkänpönttö; 
savustuspönttö; häkäpönttö; pesimäpönttö; pesäpönttö; 
 
LAUTEET, LAUDE 
 
VARASTO 
vapaavarasto; korkeavarasto; energiavarasto; viljavarasto; turvavarasto; jätevarasto; 
ydinjätevarasto; tullivarasto; välivarasto; vesivarasto; käsivarasto; lämminvarasto; 
keskusvarasto; ammusvarasto; varusvarasto; talletusvarasto; varmuusvarasto; 
romuvarasto; öljyvarasto; kylmävarasto; ylijäämävarasto; 
 
NURKKA 
takanurkka; alanurkka; sohvanurkka; kotinurkka; sohvannurkka; ulkonurkka; olonurkka; 
peränurkka; sisänurkka; 
 
SYVENNYS 
ikkunasyvennys;ruokailusyvennys; seinäsyvennys; 
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ENERGIAN KÄYTTÖ 

 
ENERGIA 
maaenergia, tuulienergia; rekyylienergia; atomienergia; vuorovesienergia; ydinenergia; 
bioenergia; aurinkoenergia; aaltoenergia; ihmisenergia; sidosenergia; säteilyenergia; 
sähköenergia; lämpöenergia; 
 
KATKAISIN 
valokatkaisin; hätäkatkaisin; 
 
PISTORASIA 
suojakosketinpistorasia; jatkopistorasia; sukopistorasia; haaroituspistorasia; 
 
MITTARITAULU 
 
MAADOITUS 
suojamaadoitus; nollamaadoitus; 
 
MITTARI 
hallamittari; virtamittari; sademittari; painemittari; öljynpainemittari; jännitemittari;  
digitaalimittari; tuulimittari; lumimittari; ampeerimittari; vesimittari; kilowattituntimittari; 
volttimittari; maanmittari; radonmittari; geigermittari; kosteusmittari; valotusmittari; 
kaltevuusmittari; maanjäristysmittari; etäisyysmittari; syvyysmittari; säteilymittari; 
kenttämittari; sähkömittari; lämpömittari; elohopealämpömittari; nestelämpömittari; 
maksimilämpömittari; paistolämpömittari; vastuslämpömittari; sähkölämpömittari; 
 
ERISTE 
pikieriste; kumieriste; äänieriste; vesieriste; muovieriste; kosteudeneriste; ääneneriste; 
sähköneriste; lämmöneriste; kosteuseriste; sähköeriste; lämpöeriste; 
ERISTYS 
suojaeristys; äänieristys; kosteudeneristys; ääneneristys; sähköneristys; lämmöneristys; 
kosteuseristys; sähköeristys; lämpöeristys; 
 
VILLA 
pohjavilla; kampavilla; angoravilla; sekoitevilla; mineraalivilla; vuorivilla; lasivilla; kivivilla; 
talvivilla; merinovilla; puhallusvilla; selluvilla; lumppuvilla; lastuvilla; puuvilla; 
 
MUOVI 
muovi; selluloosamuovi; kertamuovi; elintarvikemuovi; lujitemuovi; kutistemuovi; 
fenolimuovi; vinyylimuovi; akryylimuovi; silikonimuovi; polyesterimuovi; epoksimuovi; 
kontaktimuovi; uusiomuovi; vaahtomuovi; kestomuovi; rakennusmuovi; talousmuovi; 
kevytmuovi; solumuovi; lasikuitumuovi; 
 
LÄMMITYS 
maalämmitys; lattialämmitys; ilmalämmitys; hakelämmitys; turvelämmitys; hiililämmitys; 
kivihiililämmitys; uunilämmitys; esilämmitys; kuumavesilämmitys; aurinkolämmitys; 
kaukolämmitys; kattolämmitys; keskuslämmitys; puulämmitys; öljylämmitys; 
höyrylämmitys; sähkölämmitys; yösähkölämmitys; yölämmitys; 
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LÄMPÖ 
maalämpö; hukkalämpö; jätelämpö; jälkilämpö; normaalilämpö; huoneenlämpö; 
ruumiinlämpö; uuninlämpö; auringonlämpö; reaktiolämpö; kaukolämpö; kainalolämpö; 
ominaislämpö; sulamislämpö; tiivistymislämpö; höyrystymislämpö; käymislämpö; 
muutoslämpö; kosketuslämpö; aamulämpö; säteilylämpö; sähkölämpö; 
 
PATTERI 
sähköpatteri; lämpöpatteri; 
 
UUNI 
takkauuni; lieskauuni; kiertoilmauuni; kalkkiuuni; jälkiuuni; kaakeliuuni; tiiliuuni; grilliuuni; 
lasiuuni; koksiuuni; paistinuuni; leivinuuni; induktiouuni; mikrouuni; mikroaaltouuni; 
polttouuni; kasuuni; masuuni; kuivausuuni; kuumennusuuni; sulatusuuni; mellotusuuni; 
savustusuuni; pasutusuuni; lämmitysuuni; kuilu-uuni; karkaisu-uuni; höyryuuni; sähköuuni; 
 
HELLA 
kaasuhella; puuhella; 
 
LIESI 
induktioliesi; pienoisliesi; kaasuliesi; nestekaasuliesi; puuliesi; sähköliesi; 
 
KIUAS 
sähkökiuas; pönttökiuas; puukiuas 
 
OVI 
laakaovi; takaovi; salaovi; rullaovi; ikkunaovi; paljeovi; taiteovi; peiliovi; väliovi; kippiovi; 
pariovi; panssariovi; haitariovi; heiluriovi; lasiovi; paraatiovi; kotiovi; automaattiovi; 
kaapinovi; ulko-ovi; palo-ovi; nosto-ovi;  teräsovi; liukuovi; pikkukuovi; katuovi; etuovi; 
sivuovi; sisäovi; pääovi; pyöröovi; 
 
LUKKO 
hakalukko; aikalukko; munalukko; infrapunalukko; virtalukko; turvalukko; nestelukko; 
vesilukko; lapsilukko; rattilukko; korttilukko; uppolukko; numerolukko; irtolukko; 
ohjauslukko; varmuuslukko; hajulukko; ketjulukko; riippulukko; sähkölukko; 
 
SUMMERI 
ovisummeri 
 
KELLO 
työaikakello; hiekkakello; ruokakello; kaulakello; munakello; aisakello; iltakello; kultakello; 
rannekello; šakkikello; käkikello; digitaalikello; kilikello; vellikello; atomikello; lumikello; 
sinikello; tornikello; kaappikello; isotooppikello; heilurikello; päivyrikello; liesikello; vesikello; 
kvartsikello; sekuntikello; korttikello; ovikello; sukeltajankello; harakankello; kuolemankello; 
peurankello; varsankello; kissankello; könninkello; kirkonkello; lehmänkello; aurinkokello; 
palokello; soittokello; morsiuskello; sukelluskello; tarkastuskello; tarkkuuskello; 
hälytyskello; herätyskello; kevätkello; taskukello; joulukello; juorukello; kaasukello; 
seinäkello; pöytäkello; hätäkello; sähkökello; kaksoisnäyttökello; 
 
IKKUNA 
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takaikkuna; kulmaikkuna; valeikkuna; näyteikkuna; kaari-ikkuna; kalteri-ikkuna; umpiolasi-
ikkuna; ristikkoikkuna; kattoikkuna; tuuletusikkuna; liukuikkuna; jouluikkuna; kupuikkuna; 
laukaisuikkuna; ruusuikkuna; sivuikkuna; päätyikkuna; sisäikkuna; pyöröikkuna; 
 
LASI 
suojalasi; lankalasi; ikkunalasi; taidelasi; parvekelasi; puristelasi; jätelasi; grogilasi;  
peililasi; kristallilasi; panssarilasi; vesilasi; pleksilasi;  kvartsilasi; laminaattilasi; muovilasi;  
keitinlasi; umpiolasi; rakkolasi; tasolasi; vaahtolasi; maitolasi; polttolasi; kerroslasi; 
rakennuslasi; savulasi; lyijylasi; sävylasi; jäälasi; lämpölasi; 
 
JÄÄHDYTYS 
ilmajäähdytys; nestejäähdytys; vesijäähdytys; 
 
TUULETUS, ILMANVAIHTO 
 ikkunatuuletus; konetuuletus 
 
VALAISIN 
lattiavalaisin; kohdevalaisin; loistevalaisin; hissivalaisin; käsivalaisin; kasvivalaisin; 
ulkovalaisin; kiskovalaisin; uppovalaisin; kattovalaisin; yleisvalaisin; sisustusvalaisin; 
lukuvalaisin; riippuvalaisin; seinävalaisin; sisävalaisin; pöytävalaisin; sähkövalaisin; 
työvalaisin; 
 
LAMPPU 
elohopealamppu; lattialamppu; jalkalamppu; otsalamppu; loistelamppu; putkilamppu; 
nuolilamppu; halogeenilamppu; kaarilamppu; kvartsilamppu; kasvilamppu; natriumlamppu; 
halolamppu; päivänvalolamppu; kattolamppu; purkauslamppu; puhalluslamppu; 
hehkulamppu; taskulamppu; lukulamppu; loimulamppu; kaasulamppu; katulamppu; 
öljylamppu; kynttilälamppu; seinälamppu; kynälamppu; kypärälamppu; pöytälamppu; 
sähkölamppu; lämpölamppu; yölamppu; 
 
VALO 
hajavalo; liikennevalo; loistevalo; merkkivalo; puolivalo; halogeenivalo; värivalo; ovivalo; 
neonvalo; auringonvalo; luonnonvalo; lampunvalo; kuunvalo; kynttilänvalo; päivänvalo; 
ulkovalo; halovalo; keinovalo; kattovalo; laservalo; porrasvalo; mainosvalo; tunnusvalo; 
varoitusvalo; kulkuvalo; lukuvalo; katuvalo; etuvalo; sivuvalo; öljyvalo; sisävalo; sähkövalo; 
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SISUSTUS JA HUONEKALUT 

 
VERHO 
suojaverho; rullaverho; nappulaverho; ilmaverho; ikkunaverho; taustaverho; säleverho; 
lamelliverho; puoliverho; väliverho; pitsiverho; puhviverho; oviverho; valoverho; 
pimennysverho; suihkuverho; savuverho; sivuverho; 
 
TAPETTI 
kukkatapetti; maisematapetti; tekstiilitapetti; muovitapetti; kangastapetti; lasikuitutapetti; 
 
MAALI 
hopeamaali; pohjamaali; suojamaali; lakkamaali; liimamaali; unelmamaali; ilmamaali; 
alkydimaali; kalkkimaali; emalimaali; panssarimaali; lateksimaali; epoksimaali; 
pronssimaali; emulsiomaali; ulkomaali; johtomaali; kiiltomaali; kuultomaali; 
ruosteenestomaali; polttomaali; spraymaali; öljymaali; sisämaali; 
 
VÄRI 
maaväri; pohjaväri; taiteilijaväri; suojaväri; nahkaväri; temperaväri; valtaväri; keltaväri; 
kultaväri; mattaväri; peittaväri; elintarvikeväri; sulateväri; peiteväri; loisteväri; puolueväri; 
tuubiväri; maaliväri; emaliväri; tekstiiliväri; metalliväri; karamelliväri; akvarelliväri; 
pastelliväri; akryyliväri; kromiväri; luomiväri; sormiväri; aniliiniväri; siniväri; lempiväri; 
kupariväri; puuteriväri; vesiväri; ripsiväri; guassiväri; pronssiväri; petsiväri; sointiväri; 
muotiväri; kobolttiväri; komplementtiväri; kasviväri; maanväri; okranväri; äänenväri; 
leimasinväri; neonväri; ihonväri; luonnonväri; painoväri; metallinhohtoväri; kiiltoväri; 
kuultoväri; kestoväri; värväri; suomalaisväri; sukulaisväri; ominaisväri; yleisväri; 
kansallisväri; rajausväri; silmänrajausväri; hiusväri; tunnusväri; varoitusväri; täydennysväri; 
öljyväri; lisäväri; pääväri; 
 
LAKKA 
suojalakka; oksalakka; selluloosalakka; kultalakka metallilakka; bitumilakka; krappilakka; 
pronssilakka; hartsilakka; sinettilakka; japaninlakka; polttolakka; korjauslakka;  
 
AINE 
puunsuoja-aine; lahosuoja-aine; raaka-aine; uusioraaka-aine; hioma-aine; kuiva-aine; 
sideaine; korvikeaine;  ponneaine; kateaine; loisteaine; käyteaine; täyteaine; jäteaine; 
tarveaine;  parkkiaine; merkkiaine; maaliaine; väriaine; luonnonväriaine; desinfiointiaine; 
kiviaine; luonnonaine; tehoaine; tekoaine; sitkoaine; ruosteenestoaine; vaahdonestoaine; 
lahonestoaine; tahranpoistoaine; ruosteenpoistoaine; maalinpoistoaine; värinpoistoaine; 
polttoaine; moottoripolttoaine; rakettipolttoaine; ydinpolttoaine; biopolttoaine; 
pölynsitomisaine; sidosaine; maanparannusaine; ohennusaine; rakennusaine; 
laimennusaine; sulatusaine; kuivatusaine; lannoitusaine; liotusaine; kiillotusaine; 
hopeankiillotusaine; liuotusaine; kirkastusaine; liukastusaine; puhdistusaine; 
ihonpuhdistusaine; valmistusaine; saostusaine; räjähdysaine; pehmitysaine; kiinnitysaine; 
hävitysaine; pelkistysaine; tiivistysaine; kyllästysaine; puunkyllästysaine; hyydytysaine; 
sytytysaine; hajuaine; voiteluaine; pesuaine; vaahtopesuaine; tuoksuaine; kuituaine; 
puuaine; myrkkyaine; hylkyaine; lisäaine; pääaine; lähtöaine; 
 
TAULU 
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tikkataulu; kukkataulu; maisemataulu; valvontataulu; kojetaulu; varoketaulu;  nimitaulu; 
helmitaulu; fläppitaulu; alttaritaulu; virsitaulu; tussitaulu; huoneentaulu; turisti-
informaatiotaulu; kuviotaulu; valotaulu; kellotaulu; numerotaulu; kieltotaulu; rengastaulu; 
tulostaulu; mainostaulu; ohjaustaulu; ilmoitustaulu; varoitustaulu; suunnistustaulu; 
etäisyystaulu; sukutaulu; koulutaulu; seinätaulu; lehtiötaulu; näyttötaulu; 
 
TEKSTIILI 
taidetekstiili; kodintekstiili; geotekstiili; kirkkotekstiili; maarakennustekstiili; sisustustekstiili; 
 
KAAPPI 
astiakaappi; kirjakaappi; nurkkakaappi; ruokakaappi; kulmakaappi; kassakaappi; 
lääkekaappi; vaatekaappi; pakastekaappi; jenkkikaappi; barokkikaappi; peilikaappi; 
tuulikaappi; baarikaappi; lasikaappi; luistikaappi; jakokaappi; vetokaappi; palkintokaappi; 
allaskaappi; kuivauskaappi; astiankuivauskaappi; pyykinkuivauskaappi; siivouskaappi; 
kuivatuskaappi; suihkukaappi; pukukaappi; työkalukaappi; vaunukaappi; jätevaunukaappi; 
myrkkykaappi; viileäkaappi; jää-viileäkaappi; yhdistelmäkaappi; kylmäkaappi; seinäkaappi; 
jääkaappi; keittiökaappi; sähkökaappi; 
 
HYLLY 
astiahylly; taajahylly; kirjahylly; nurkkahylly; maustehylly; varastohylly; lautashylly; 
liukuhylly; piippuhylly; hattuhylly; ritilähylly; seinähylly; 
 
KOMERO 
ruokakomero; vaatekomero; kellarikomero; ullakkokomero; keittokomero; siivouskomero; 
kylmäkomero; seinäkomero; 
 
KALUSTE 
puutarhakaluste; parvekekaluste; tyylikaluste; vesikaluste; kiintokaluste; katukaluste; 
myymäläkaluste; kylmäkaluste; keittiökaluste; 
 
KALUSTO 
puutarhakalusto; nahkakalusto; sohvakalusto; tyylikalusto; pirttikalusto; ruokasalinkalusto; 
vakiokalusto; palokalusto; vetokalusto; tienhoitokalusto; aurauskalusto; raivauskalusto; 
pelastuskalusto; sammutuskalusto; maanviljelyskalusto;  
 
KALU 
huonekalu; nahkahuonekalu; standardihuonekalu; antiikkihuonekalu; rottinkihuonekalu; 
mahonkihuonekalu; putkihuonekalu; tyylihuonekalu; tammihuonekalu; korihuonekalu; 
plyysihuonekalu; rokokoohuonekalu; talonpoikaishuonekalu; puuhuonekalu; 
perintöhuonekalu; tarvekalu; leikkikalu; työkalu; puutarhatyökalu; kierretyökalu; 
käsityökalu; kivityökalu; puutyökalu; 
 
PEILI 
 taustapeili; kokovartalopeili; tasopeili; sisustuspeili;  
 
PÖYTÄ 
puutarhapöytä; lahjapöytä; sarjapöytä; tupakkapöytä; nurkkapöytä; kukkapöytä; jalkapöytä; 
ruokapöytä; ravintolapöytä; seisomapöytä; ikkunapöytä; ruokintapöytä; valvontapöytä; 
sohvapöytä; teepöytä; leikkelepöytä; huurrepöytä; biljardipöytä; tiskipöytä; pelipöytä; 
peilipöytä; tammipöytä; alttaripöytä; naapuripöytä; myyntipöytä; bufettipöytä; rulettipöytä; 
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kahvipöytä; opettajanpöytä; leivinpöytä; tapionpöytä; keittiönpöytä; valopöytä; hoitopöytä; 
pitopöytä; noutopöytä; vieraspöytä; illallispöytä; ehtoollispöytä; päivällispöytä; 
pukeutumispöytä; pääsiäispöytä; ohjauspöytä; leikkauspöytä; kampauspöytä; 
tutkimuspöytä; kirjoituspöytä; piirustuspöytä; pikkupöytä; neuvottelupöytä; tarjoilupöytä; 
joulupöytä; astianpesupöytä; leikkuupöytä; sivupöytä; myymäläpöytä; kylmäpöytä; 
voileipäpöytä; kääntöpöytä; yöpöytä; työpöytä; 
 
TASO 
energiataso; lattiataso; vaakataso; varustetaso; vertikaalitaso; horisontaalitaso; äänitaso; 
liesitaso; vesitaso; kaksitaso; yksitaso; projektiotaso; kantotaso; keittotaso; asumistaso; 
vaatimustaso; kustannustaso; perustaso; kehitystaso; älykkyystaso; merkitsevyystaso; 
palvelutaso; aputaso; huipputaso; laatutaso; katutaso; pystytaso; seinätaso; työtaso; 
 
TUOLI 
puutarhatuoli; nojatuoli; rullatuoli; pinnatuoli; saarnatuoli; kultatuoli; rantatuoli; telttatuoli; 
pottatuoli; klaffituoli; säkkituoli; rottinkituoli; rippituoli; oppituoli; baarituoli; safarituoli; 
korituoli; kansituoli; klahvituoli; ohjaajantuoli; parturintuoli; lepakkotuoli; nimikkotuoli; 
aurinkotuoli; pallotuoli; pianotuoli; rokokootuoli; lepotuoli; kantotuoli; siirtotuoli; kattotuoli; 
saarnastuoli; kustavilaistuoli; wieniläistuoli; kiikkutuoli; keinutuoli; riipputuoli; puutuoli; 
pyörätuoli; urheilupyörätuoli; keittiötuoli; sähkötuoli; syöttötuoli; työtuoli; 
 
JAKKARA 
jalkajakkara; vihkijakkara; baarijakkara; lypsyjakkara; palli 
 
SOHVA 
nahkasohva; kulmasohva; vuodesohva; plyysisohva; puusohva; 
 
SÄNKY 
pinnasänky; rautasänky; lavasänky; sokkelisänky; kaappisänky; parisänky; laverisänky; 
vesisänky; parvisänky; lastensänky; vierassänky; kerrossänky; katossänky; pylvässänky; 
 
ISTUIN 
takaistuin; valtaistuin; turvaistuin; WC-istuin; plyysi-istuin; kuninkaanistuin; lastenistuin; 
tuolinistuin; heittoistuin; pesuistuin; etuistuin; lisäistuin; lämpöistuin; 
 
PENKKI 
puutarhapenkki; takapenkki; kukkapenkki; viilapenkki; piinapenkki; perunapenkki; 
hernepenkki; lahtipenkki; sorvipenkki; ruuvipenkki; istuinpenkki; kirkonpenkki; 
puistonpenkki; koulunpenkki; vaihtopenkki; teuraspenkki; teurastuspenkki; urkupenkki; 
ruusupenkki; etupenkki; soutupenkki; puupenkki; jäähypenkki; häpeäpenkki; selkäpenkki; 
höyläpenkki; peräpenkki; 
 
TELINE 
kirjateline; taakkateline; kukkateline; tavarateline; karttateline; suksiteline; nuottiteline; 
vetoteline; kattoteline; mainosteline; maalausteline; kuivausteline; astiankuivausteline; 
rakennusteline; laskuteline; voimisteluteline; riipputeline; laukaisuteline; kiipeilyteline; 
hyppyteline; kynäteline; pyöräteline; 
 
NAULAKKO 
vaatenaulakko 
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TALON PIHA JA VILJELYKSET 

 
TONTTI 
tontti; huvilatontti; kesähuvilatontti; kulmatontti; vuokratontti; rantatontti; kesämökkitontti; 
omakotitontti; asuntotontti; teollisuustontti; 
 
PIHA 
karjapiha; takapiha; ratapiha; esipiha; kotipiha; linnanpiha; nänninpiha; valopiha; 
kävelypiha; sisäpiha; 
 
AITA 
aita; orapihlaja-aita; raja-aita; suoja-aita; piikkilanka-aita; riista-aita; lauta-aita; rauta-aita; 
johdeaita; lumiaita; kuoriaita; kuusiaita; köysiaita; kiviaita; hirviaita; verkkoaita; 
panssariverkkoaita; poroaita; pensasaita; lankkuaita; paaluaita; meluaita; risuaita; 
sähköaita; 
 
KENTTÄ 
takakenttä; kilpakenttä; massakenttä; leikkikenttä; keskikenttä; pelikenttä; malmikenttä; 
nurmikenttä; lumikenttä; äänikenttä; helikopterikenttä; kotikenttä; kompostikenttä; 
magneettikenttä; timanttikenttä; ruohokenttä; gravitaatiokenttä; jääkiekkokenttä; 
ulkokenttä; pallokenttä; jalkapallokenttä; koripallokenttä; pesäpallokenttä; jääpallokenttä; 
tietokenttä; lentokenttä; vieraskenttä; tenniskenttä; tutkimuskenttä; ratsastuskenttä; 
temmellyskenttä; lähetyskenttä; imeytyskenttä; urheilukenttä; öljykenttä; sisäkenttä; 
tehtäväkenttä; jääkenttä; sähkökenttä; näkökenttä; työkenttä; 
 
SAVI 
hietasavi; lohkaresavi; hiuesavi; kaakelisavi; posliinisavi; lustosavi; kerrossavi; liejusavi; 
muovailusavi; hiesusavi; 
 
MULTA 
puutarhamulta; hiekkamulta; kukkamulta; ruokamulta; punamulta; keltamulta; lantamulta; 
mustamulta; lehtimulta; kompostimulta; 
 
TURVE 
rahkaturve; sammalturve; jyrsinturve; polttoturve; kangasturve; kasvuturve; 
 
PELTO 
viljapelto; mansikkapelto; apilapelto; perunapelto; ohrapelto; kaurapelto; riistapelto; 
rinnepelto; hernepelto; sänkipelto; riisipelto; rapsipelto; turnipsipelto; rypsipelto; 
maissipelto; pakettipelto; kivipelto; pirunpelto; toukopelto; elopelto; kesantopelto; suopelto; 
oraspelto; ruispelto; kynnöspelto; vehnäpelto; heinäpelto; kyntöpelto; 
 
VILJELYS 
mansikkaviljelys; perunaviljelys; nurmiviljelys; pirttiviljelys; maanviljelys; siemenviljelys; 
peltoviljelys; pengerviljelys; vihannesviljelys; uudisviljelys; kasteluviljelys; hedelmäviljelys; 
VILJELY 
osa-aikaviljely; kuokkaviljely; lavaviljely; parvekeviljely; kasvihuoneviljely; koeviljely; 
kateviljely; kotitarveviljely; turveviljely; kaskiviljely; vesiviljely; kompostiviljely; maanviljely; 
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puutarhanviljely; viljanviljely; marjanviljely; mansikanviljely; kalanviljely; omenanviljely; 
perunanviljely; ohranviljely; kauranviljely; pellavanviljely; herneenviljely; teenviljely; 
hengenviljely; lohenviljely; pienviljely; kielenviljely; siemenviljely; helmenviljely; 
nurmenviljely; rukiinviljely; riisinviljely; kahvinviljely; kasvinviljely; ravunviljely; 
hedelmänviljely; heinänviljely; metsänviljely; tehoviljely; kolmijakoviljely; kaksijakoviljely; 
lammikkoviljely; peltoviljely; kiertoviljely; lyhytkiertoviljely; riistoviljely; suoviljely; 
pengerviljely; puhdasviljely; vihannesviljely; lasinalaisviljely; uudisviljely; sopimusviljely; 
ruukkuviljely; luomuviljely; pystyviljely; täsmäviljely; ryöstöviljely; 
 
KASVI 
puutarhakasvi; liljakasvi; viljakasvi; suojakasvi; marjakasvi; patjakasvi; vehkakasvi; 
rikkakasvi; savikkakasvi; kukkakasvi; limaskakasvi; mukulakasvi; horsmakasvi; 
tundrakasvi; vitakasvi; rantakasvi; merenrantakasvi; maakuntakasvi; jalavakasvi; 
malvakasvi; kanervakasvi; hedekasvi; parvekekasvi; lääkekasvi; lummekasvi; huumekasvi; 
huonekasvi; hernekasvi; koristekasvi; maustekasvi; mehikasvi; lemmikkikasvi; 
leinikkikasvi; kohokkikasvi; emäkkikasvi; jälkikasvi; mahonkikasvi; amppelikasvi; 
sipulikasvi; emikasvi; nurmikasvi; kumikasvi; risiinikasvi; laakerikasvi; sokerikasvi; 
merikasvi; mulperikasvi; pippurikasvi; tunturikasvi; juurikasvi; värikasvi; inkiväärikasvi; 
esikasvi; vesikasvi; kompassikasvi; sypressikasvi; narsissikasvi; lakritsikasvi; salaattikasvi; 
sammalkasvi; siemenkasvi; luonnonkasvi; ruohokasvi; nuottaruohokasvi; jääruohokasvi; 
kalliokasvi; akvaariokasvi; liekokasvi; suolakkokasvi; kuivakkokasvi; kosteikkokasvi; 
nurmikkokasvi; kivikkokasvi; norkkokasvi; palkokasvi; ruokokasvi; kellokasvi; emokasvi; 
arokasvi; koisokasvi; versokasvi; lehtokasvi; ravintokasvi; tuntokasvi; kiertokasvi; 
vuoristokasvi; suokasvi; tatarkasvi; viherkasvi; ananaskasvi; marraskasvi; pensaskasvi; 
vihanneskasvi; saniaiskasvi; sarjakukkaiskasvi; huulikukkaiskasvi; ristikukkaiskasvi; 
raunioiskasvi; loiskasvi; rohdoskasvi; uposkasvi; lehmuskasvi; reunuskasvi; 
teollisuuskasvi; tärkkelyskasvi; päällyskasvi; köynnöskasvi; rehukasvi; pajukasvi; 
kurkkukasvi; ruukkukasvi; kautsukasvi; ruusukasvi; kuitukasvi; mangrovepuukasvi; 
tuntopuukasvi; öljykasvi; myrkkykasvi; viljelykasvi; niittykasvi; hyötykasvi; kiipijäkasvi; 
lihansyöjäkasvi; kämmekkäkasvi; ryhmäkasvi; hedelmäkasvi; heinäkasvi; metsäkasvi; 
isäntäkasvi; itiökasvi; keittiökasvi; 
 
JUURIKAS 
punajuurikas; sokerijuurikas; lehtijuurikas; rehujuurikas; lanttu, nauris, porkkana 
 
JUURI 
sirkkajuuri; mukulajuuri; ilmajuuri; virmajuuri; punajuuri; etikkapunajuuri; harajuuri; 
mustajuuri; alvejuuri; ginsengjuuri; nuolijuuri; sienijuuri; verijuuri; lakritsijuuri; karvanjuuri; 
hirvenjuuri; pukinjuuri; puunjuuri; kalmojuuri; versojuuri; rusojuuri; purtojuuri; ruttojuuri; 
piparjuuri; alkeisjuuri; alkujuuri;  arrowjuuri; pärskäjuuri; pesäjuuri; lisäjuuri; pääjuuri; 
 
SIPULI 
kukkasipuli; ruokasipuli; ilmasipuli; punasipuli; kepasipuli; keltasipuli; karvasipuli; 
tähtisipuli; salottisipuli; jättisipuli; kiinansipuli; siveydensipuli; ruohosipuli; purjosipuli; 
valkosipuli; helmivalkosipuli; hillosipuli; istukassipuli; ryvässipuli; 
 
PERUNA 
ruokaperuna; puikulaperuna; uuniperuna; kuoriperuna; siemenperuna; paistinperuna; 
palloperuna; varhaisperuna; rehuperuna; herkkuperuna; 
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KAALI 
kukkakaali; punakaali; parsakaali; hetekaali; koristekaali; villikaali; sellerikaali; merikaali; 
lehtikaali; salaattikaali; pinaattikaali; akankaali; kanankaali; kiinankaali; salaattikiinankaali; 
pinaattikiinankaali; vuonankaali; hapankaali; käenkaali; savoijinkaali; brysselinkaali; 
linnunkaali; valkokaali; maitokaali; peltokaali; lammaskaali; hullukaali; kupukaali; 
ruusukaali; kurttukaali; keräkaali; kyssäkaali; 
 
SALAATTI  (ruokia mukana virikkeeksi) 
ruokasalaatti; kalasalaatti; savukalasalaatti; kanasalaatti; perunasalaatti; parsasalaatti; 
sidesalaatti; friseesalaatti; romainesalaatti; raastesalaatti; sillisalaatti; tomaatti-
sipulisalaatti; sienisalaatti; jäävuorisalaatti; sikurisalaatti; punajuurisalaatti; lehtisalaatti; 
tammenlehtisalaatti; tomaattisalaatti; escariolsalaatti; italiansalaatti; amerikansalaatti; 
nizzansalaatti; waldorfinsalaatti; länsirannikonsalaatti; äyriäissalaatti; cos-salaatti; kos-
salaatti; kinkkusalaatti; kurkkusalaatti; ruukkusalaatti; katkarapusalaatti; itusalaatti; 
hedelmäsalaatti; keräsalaatti; jääsalaatti; 
 
VIHANNES 
pakastevihannes; maustevihannes; villivihannes; 
 
NURMIKKO 
pihanurmikko; siirtonurmikko 
 
NURMI 
hiekkanurmi; apilanurmi; luonnonnurmi; laidunnurmi; siirtonurmi; säilörehunurmi; 
kylvönurmi; 
 
HEINÄ  
apilaheinä; suolaheinä; kuivaheinä; raiheinä; puhveliheinä; nurmiheinä; siniheinä; 
vesiheinä; maarianheinä; koiranheinä; höyhenheinä; ahvenheinä; luonnonheinä; 
kuloheinä; hajuheinä; kenkäheinä; 
 
RUOHO 
rikkaruoho; pernaruoho; maksaruoho; isomaksaruoho; nuottaruoho; rairuoho; kirkiruoho; 
koiruoho; kilpiruoho; lahnanruoho; jäsenruoho; ahvenruoho; näkinruoho; laidunruoho; 
karhunruoho; linnunruoho; kuloruoho; purasruoho; kannusruoho; ajuruoho; taskuruoho; 
hulluruoho; ruusuruoho; lituruoho; kuuruoho; pölkkyruoho; äimäruoho; silmäruoho; 
 
ISTUTUS 
suojaistutus; kukkaistutus; kuoppaistutus; kalanistutus; perunanistutus; riistanistutus; 
metsänistutus; kivikkoistutus; siirtoistutus; puistoistutus; pengeristutus; syysistutus; 
kevätistutus; 
 
KUKKA 
saunakukka; laitakukka; rantakukka; maakuntakukka; kuivakukka; hedekukka; sädekukka; 
parvekekukka; ilvekukka; ikikukka; silkkikukka; olkikukka; pielikukka; tohvelikukka; 
tulikukka; emikukka; posliinikukka; voikukka; kilpikukka; ansarikukka; paperikukka; 
kompassikukka; samettikukka; muskottikukka; torvikukka; mansikankukka; kirsikankukka; 
apilankukka; omenankukka; apinankukka; perunankukka; torpankukka; piispankukka; 
liisankukka; kanervankukka; lumpeenkukka; immenkukka; tuomenkukka; 
oppineittenkukka; käenkukka; paavalinkukka; vaarinkukka; keikarinkukka; ritarinkukka; 
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tohtorinkukka; muorinkukka; sormustinkukka; neidonkukka; auringonkukka; kohtalonkukka; 
luonnonkukka; keijunkukka; kylmänkukka; flamingokukka; tekokukka; maljakkokukka; 
leikkokukka; suppilokukka; kellokukka; harsokukka; suokukka; kansalliskukka; ruiskukka; 
kosmoskukka; kärsimyskukka; syyskukka; ruukkukukka; joulukukka; leimukukka; 
syysleimukukka; lyijykukka; viljelykukka; lyhtykukka; mäntykukka; niittykukka; kehäkukka; 
kehräkukka; kesäkukka; metsäkukka; jääkukka; 
 
LILJA 
miekkalilja; helmililja; sinililja; pikarililja; tiikerililja; marskinlilja; lukinlilja; kuunlilja; 
päivänlilja; partiolilja; ruskolilja; pääsiäislilja; palmulilja; myrkkylilja; rönsylilja; 
TULPPAANI 
 
RUUSU 
villiruusu; tuuliruusu; alppiruusu; kompassiruusu; kurttulehtiruusu; orjanruusu; kiinanruusu; 
mustanmerenruusu; leikkoruusu; salkoruusu; jaloruusu; ylioppilasruusu; juhannusruusu; 
köynnösruusu; jouluruusu; kyhmyruusu; ryhmäruusu; seinäruusu; metsäruusu; 
äitienpäiväruusu; 
 
PENSAS 
hopeapensas; katajapensas; marjapensas; lumimarjapensas; viinimarjapensas; 
karviaismarjapensas; tuhkapensas; kokapensas; kookapensas; puuvillapensas; 
vadelmapensas; hennapensas; aitapensas; palavapensas; teepensas; ihmepensas; 
hernepensas; siperianhernepensas; kilsepensas; koristepensas; helmipensas; 
tyrnipensas; kahvipensas; koiranpensas; onnenpensas; kohtalonpensas; kiiltopensas; 
kaprispensas; pajupensas; ruusupensas; vattupensas; näsiäpensas; pähkinäpensas; 
leppäpensas; 
 
PUITA 
koivu, kuusi, mänty, pihlaja, vaahtera, tammi, jalava, omenapuu, kirsikkapuu 
 
PUUTARHA 
siirtolapuutarha; kauppapuutarha; parvekepuutarha; kotipuutarha; talvipuutarha; 
hedelmäpuutarha;  
 
TARHA 
karjatarha; sikatarha; kanatarha; omenatarha; koiratarha; lautatarha; minkkitarha; 
taimitarha; viinitarha; susitarha; yrttitarha; kasvitarha; lastentarha; eläintarha; sikotarha; 
halkotarha; lammastarha; vihannestarha; turkistarha; mehiläistarha; juoksutarha; 
ruusutarha; kettutarha; hedelmätarha; 
 
HEDELMÄ 
kotahedelmä; säilykehedelmä; tähtihedelmä; etelänhedelmä; passiohedelmä; 
lohkohedelmä; palkohedelmä; pohjushedelmä; sitrushedelmä; kärsimyshedelmä;  
 
MARJA 
puutarhamarja; taikinamarja; pakastemarja; lumimarja; viinimarja; mustaviinimarja; 
tyrnimarja; mesimarja; sianmarja; pihlajanmarja; katajanmarja; konnanmarja; oravanmarja; 
riidenmarja; sudenmarja; tuomenmarja; variksenmarja; boysenmarja; laakerinmarja; 
riekonmarja; ruusunmarja; hillomarja; happomarja; karviaismarja; pohjusmarja; luumarja; 
metsämarja; mustikka, puolukka, karpalo, hilla, lakka, suomuurain, juolukka 
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MANSIKKA 
puutarhamansikka; kuukausimansikka; ahomansikka; hyötymansikka; 
 
HERUKKA 
punaherukka; mustaherukka; valkoherukka; 
 
HERNE 
tarhaherne; sokeriherne; vesiherne; kahviherne; kikherne; kurjenherne; hiirenherne; 
ydinherne; silpoydinherne; linnunherne; silpoherne; peltoherne; hajuherne; tuoksuherne; 
 
PAPU 
vahapapu; tarhapapu; soijapapu; taitepapu; adsukipapu; kahvipapu; kikpapu; kahvinpapu; 
kaakaopapu; mungopapu; leikkopapu; salkopapu; pensaspapu; ruusupapu; härkäpapu; 
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KULKUYHTEYDET 

 
KATU 
pihakatu; kokoojakatu; kauppakatu; laitakatu; rantakatu; liikekatu; poikkikatu; umpikatu; 
moottorikatu; pussikatu; mukulakivikatu; nupukivikatu; palokatu; puistokatu; hidaskatu; 
joulukatu; sivukatu; kävelykatu; kehäkatu; syrjäkatu; sisäkatu; pääkatu; 
 
TIE 
kokoojatie; suojatie; takatie; telatie; kapulatie; kauppatie; varatie; soratie; öljysoratie;  
valtatie; kantatie; rantatie; rautatie; museorautatie; pienoisrautatie; moottoriliikennetie;  
pikitie; keskitie; sepelitie; serpentiinitie;  meritie; moottoritie; vesitie; sisävesitie; kotitie; 
asfalttitie; talvitie; maantie; jalantie; V-pääntie;  raitiotie; ajotie; sisäänajotie; pakotie; 
oikotie; runkotie; sisääntulotie; ulosmenotie; kiitotie; peltotie;  kiertotie;  vuoristotie; 
puistotie; metsäautotie; pengertie; paikallistie; poistumistie; varapoistumistie; 
hätäpoistumistie; purkautumistie; perääntymistie; yksityistie; nelostie; tilustie; ohitustie; 
yhdystie; viljelystie; kulkutie; ohikulkutie; läpikulkutie; jalankulkutie; jakelutie; koulutie; 
sivutie; kävelytie; kärrytie; pääsytie; ulospääsytie; kehätie; syrjätie; kylätie; pyörätie; 
metsätie; jäätie; päätie; 
 
POLKU 
karjapolku; saunapolku; lenkkipolku; retkipolku; kotipolku; lehmänpolku; oikopolku; 
luontopolku; kuntopolku; vuoristopolku; kinttupolku; sivupolku; lenkkeilypolku; syrjäpolku; 
metsäpolku; 
 
KUJA 
kauppakuja; poppelikuja; umpikuja; palokuja; puistokuja; lehmuskuja; puukuja; koivukuja; 
 
SILTA 
maasilta; takasilta; kapulasilta; ilmasilta; lauttasilta; laivasilta; rautatiesilta; maantiesilta; 
ponttonisilta; kaarisilta; köysisilta; vinoköysisilta; kivisilta; ristikkosilta; railosilta; 
komentosilta; nostosilta; ylikulkusilta; jalankulkusilta; laskusilta; riippusilta; 
maihinnoususilta; puusilta; kävelysilta; kylmäsilta; läppäsilta; kääntösilta; 
RUMPU 
 
TUNNELI 
rautatietunneli; tuulitunneli; kardaanitunneli; umpitunneli; pieneläintunneli; metrotunneli; 
alikulkutunneli; jalankulkutunneli; 
 
KULKU 
kauttakulku; ohikulku; alikulku; ylikulku; läpikulku; postinkulku; tiedonkulku; kiertokulku; 
 
KÄYNTI 
kunniakäynti; pikakäynti; paikallakäynti; varpaillakäynti; neuvolakäynti; haarakäynti; 
tasakäynti; kirkossakäynti; jälkikäynti; läpikäynti; kotikäynti; sodankäynti; maasodankäynti; 
ilmasodankäynti; merisodankäynti; ympäristösodankäynti; rajankäynti; kaupankäynti; 
oikeudenkäynti; siviilioikeudenkäynti; rikosoikeudenkäynti; sotasyyllisyysoikeudenkäynti; 
merenkäynti; käsinkäynti; koulunkäynti; rippikoulunkäynti; kylänkäynti; eränkäynti; 
sisäänkäynti; pääsisäänkäynti; katkokäynti; kiertokäynti; joutokäynti; asiakaskäynti; 



Veikko J. Pyhtilä 23.1.2015 45/50 

 

vieraskäynti; sairaskäynti; tutustumiskäynti; yksityiskäynti; jättiläiskäynti; jäähyväiskäynti; 
uloskäynti; kohteliaisuuskäynti; tervehdyskäynti; surunvalittelukäynti; onnittelukäynti; 
vierailukäynti; kyykkykäynti; tyhjäkäynti; lääkärissäkäynti; kylässäkäynti; kääpiökäynti; 
 
VIERAILU 
ohjaajavierailu; pikavierailu; vastavierailu; ministerivierailu; ensivierailu; valtiovierailu; 
laivastovierailu; kuningasvierailu; sukulaisvierailu; velvollisuusvierailu; ystävyysvierailu; 
työvierailu; 
 
ASIA 
raha-asia; kunnia-asia; virka-asia; riita-asia; perheasia; liikeasia; tunneasia; afasia; 
dysfasia; lakiasia; pankkiasia; siviiliasia; poliisiasia; tosiasia; osteomalasia; farmasia; 
rauhanasia; sydämenasia; tuomioistuinasia; uskonasia; omantunnonasia; kurinpitoasia; 
hallintoasia; täysistuntoasia; tasa-arvoasia; yksityisasia; rikosasia; oikeusasia; talousasia; 
perusasia; ilmoitusasia; järjestysasiamakuasia; pikkuasia; sivuasia; käräjäasia; pääasia; 
ympäristöasia; työasia; 
 
AUTO 
linja-auto; karja-auto; rekka-auto; loka-auto; piiska-auto; tila-auto; kuorma-auto; turma-
auto; kilpa-auto; kauppa-auto; vuokra-auto; työsuhdeauto; perheauto; jäteauto; 
ongelmajäteauto; leasingauto; leikkiauto; pankkiauto; kaupunkiauto; mäkiauto; ralliauto; 
umpiauto; neppiauto; kippiauto; kolariauto; farmariauto; panssariauto; mittariauto; 
katalysaattoriauto; nosturiauto; poliisiauto; taksiauto; länsiauto; pirssiauto; postiauto; 
pakettiauto; katalyyttiauto; dieselauto; johdinauto; kaiutinauto; vakioauto; kiskoauto; 
paloauto; mikroauto; vetoauto; vaihtoauto; maitoauto; huoltoauto; asuntoauto; 
maansiirtoauto; maastoauto; kirjastoauto; loistoauto; muuttoauto; avoauto; tikasauto; 
sairasauto; koululaisauto; ruumisauto; erikoisauto; yksityisauto; kakkosauto; hinausauto; 
luksusauto; sairaankuljetusauto; karjankuljetusauto; jätteenkuljetusauto; 
kylmäkuljetusauto; edustusauto; onnettomuusauto; ulkolähetysauto; yritysauto; pikkuauto; 
polkuauto; jakeluauto; kasteluauto; tiepalveluauto; kotipalveluauto; postipalveluauto; 
matkailuauto; urheiluauto; kouluauto; romuauto; kuuauto; hylkyauto; höyryauto; 
myymäläauto; itäauto; säiliöauto; sähköauto; henkilöauto; monikäyttöauto; 
 
BUSSI 
matalalattiabussi; ruuhkabussi; näköalabussi; sightseeingbussi; vesibussi; turistibussi; 
nivelbussi; kiskobussi; koululaisbussi; paikallisbussi; pienoisbussi; tilausbussi; pikkubussi; 
koulubussi; trolleybussi; syöttöbussi; 
 
PYÖRÄ 
takapyörä; nokkapyörä; kitkapyörä; hihnapyörä; taikinapyörä; kilpapyörä; varapyörä; 
ratapyörä; vaihdepyörä; retkipyörä; tukipyörä; väkipyörä; kolmipyörä; kumipyörä; 
siipipyörä; paripyörä; moottoripyörä; invalidimoottoripyörä; kevytmoottoripyörä; vesipyörä; 
krossipyörä; köysipyörä; käsipyörä; vauhtipyörä; ruuvipyörä; rattaanpyörä; maailmanpyörä; 
oravanpyörä; onnenpyörä; miestenpyörä; naistenpyörä; rukinpyörä; autonpyörä; 
kärrynpyörä; enduropyörä; kuntopyörä; maastopyörä; hammaspyörä; kartiohammaspyörä; 
ulkohammaspyörä; sisähammaspyörä; lieriöhammaspyörä; ohjauspyörä; kannuspyörä; 
ketjupyörä; polkupyörä; moottoripolkupyörä; juoksupyörä; etupyörä; puupyörä; levypyörä; 
 
KELKKA 
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purjekelkka; moottorikelkka; vesikelkka; suksikelkka; rattikelkka; maalarinkelkka; 
ohjaskelkka; potkukelkka; vipukelkka; pyöräkelkka; 
 
REKI 
parireki; kivireki; pororeki; juontoreki; 
 
SUKSET 
pitopohjasukset; retkisukset; mäkisukset; 
 
LATU 
kilpalatu; hiihtolatu; 
 
SAUVA 
matkasauva; hieromasauva; suksisauva;paimensauva; kainalosauva; kyynärsauva; 
ohjaussauva; luistelusauva; riimusauva; hiilikuitusauva; lasikuitusauva; kerjuusauva;  
 
VENE 
pikavene; sulkavene; ulkohankavene; matkavene; kaarnavene; harppuunavene; kilpavene; 
laivavene; perhevene; purjevene; matkapurjevene; mahonkivene; koskivene; muskelivene; 
tullivene; kölivene; nostokölivene; kumivene; alumiinivene; merivene; moottorivene; 
perämoottorivene; maksivene; taksivene; luotsivene; järvivene; huvivene; kansanvene; 
pienvene; torpedovene; vartiovene; merivartiovene; kirkkovene; lentovene; ohjusvene; 
sukellusvene; minisukellusvene; ydinsukellusvene; ohjussukellusvene; kalastusvene; 
pelastusvene; kevytvene; polkuvene; liukuvene; postipalveluvene; lasikuituvene; 
soutuvene; syöksyvene; myymälävene; 
 
LAIVA 
matkustajalaiva; viljalaiva; majakkalaiva; ravintolalaiva; ilmalaiva; kaarnalaiva; 
kauppalaiva; purjelaiva; aavelaiva; leikkilaiva; poikkilaiva; kalkkilaiva; tankkilaiva; 
viikinkilaiva; jokilaiva; keskilaiva; hiililaiva;moottorilaiva; sisävesilaiva; rahtilaiva; konttilaiva; 
suomenlaiva; ruotsinlaiva; vartiolaiva; rannikkovartiolaiva; asuntolaiva; saaristolaiva; 
siipirataslaiva; kalastuslaiva; avaruuslaiva; koululaiva; lippulaiva; mukavuuslippulaiva; 
höyrylaiva; emälaiva; säiliölaiva; 
 
RATA 
maarata; hiilimurskarata; tiilimurskarata; keilarata; rullarata; ilmarata; ampumarata; 
junarata; kilparata; poikkirata; synkronirata; köysirata; vauhtirata; ravirata; junanrata; 
luistinrata; museorata; ajorata; ulkorata; metrorata; kiitorata; lentorata; kiertorata; 
vuoristorata; vauhdinottorata; ratsastusrata; teollisuusrata; syöksylaskurata; liukurata; 
vesiliukurata; luistelurata; ajoharjoittelurata; pujottelurata; kelkkailurata; keilailurata; 
riippurata; pururata; juoksurata; katurata; pyöräilyrata; ympyrärata; sisärata; jäärata; 
tekojäärata; päärata; sähkörata; 
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ARKKITEHTI, PIIRUSTUKSET, RAKENTAJAT, KUSTANNUKSET, 

SOPIMUKSET,  LAKIASIAT 

ARKKITEHTI 
maisema-arkkitehti; asemakaava-arkkitehti; yliarkkitehti; kaupunginarkkitehti; 
rakennusarkkitehti; sisustusarkkitehti; pääarkkitehti; 
 
VAATIMUS 
uhkavaatimus; palkkavaatimus; syytevaatimus; aluevaatimus; jälkivaatimus; roolivaatimus; 
minimivaatimus; kurssivaatimus; tutkintovaatimus; lunnasvaatimus; erikoisvaatimus; 
vähimmäisvaatimus; muutosvaatimus; korvausvaatimus; vahingonkorvausvaatimus; 
palkankorotusvaatimus; rangaistusvaatimus; kelpoisuusvaatimus; totuusvaatimus; 
pätevyysvaatimus; laatuvaatimus; pääsyvaatimus; 
 
ANOMUS 
laina-anomus; lupa-anomus; joukkoanomus; erivapausanomus; korvausanomus; 
armahdusanomus; 
 
SITOUMUS 
velkasitoumus; nimennäissitoumus; takaussitoumus; vakuussitoumus; maksusitoumus; 
takuusitoumus; 
 
SOPIMUS 
urakkasopimus; lainasopimus; kauppasopimus; vuokrasopimus; maanvuokrasopimus; 
hankintasopimus; aiesopimus; rasitesopimus; puitesopimus; raamisopimus; 
termiinisopimus; gentlemannisopimus; kassakaappisopimus; oppisopimus; esisopimus; 
vuosisopimus; lisenssisopimus; vientisopimus; vakiosopimus; runkosopimus; tulosopimus; 
verosopimus; virkaehtosopimus; toimiehtosopimus; avioehtosopimus; työehtosopimus; 
tavaranvaihtosopimus; ostosopimus; herrasmiessopimus; ammattilaissopimus; 
johdannaissopimus; yleissopimus; tilaussopimus; liisaussopimus; panttaussopimus; 
kustannussopimus; taloussopimus; vakuutussopimus; luovutussopimus; 
maksupalvelusopimus; maksusopimus; osamaksusopimus; yhtiösopimus; kiintiösopimus; 
perintösopimus; työsopimus; yhteistyösopimus; 
 
KUSTANNUS 
rajakustannus; matkakustannus; työvoimakustannus; pääomakustannus; vuosikustannus; 
kirjankustannus; tuotantokustannus; lisäkustannus; työkustannus; 
 
HINTA 
rajahinta; tuottajahinta; kuluttajahinta; pohjahinta; pilkkahinta; tuplahinta; markkinahinta; 
kotimarkkinahinta; maailmanmarkkinahinta; kauppahinta; vähittäiskauppahinta; litrahinta; 
hankintahinta; listahinta; ohjehinta; alehinta; kappalehinta; tavoitehinta; keskihinta; alihinta; 
asevelihinta; kartellihinta; ylihinta; torihinta; neliömetrihinta; kiskurihinta; vientihinta; 
tuontihinta; myyntihinta; jälleenmyyntihinta; pyyntihinta; pakettihinta; jäsenhinta; noin-hinta; 
vakiohinta; kuutiohinta; arviohinta; runkohinta; kilohinta; kantohinta; tuotantohinta; 
ostohinta; sisäänostohinta; nettohinta; bruttohinta;kokonaishinta; yhteishinta; käteishinta; 
tutustumishinta; vähimmäishinta; enimmäishinta; vähittäishinta; ohjevähittäishinta; 
tilaushinta; sopimushinta; omakustannushinta; tuotantokustannushinta; alennushinta; 
tarjoushinta; perushinta; veloitushinta; ilmoitushinta; spot-hinta; tukkuhinta; polkuhinta; 
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sopuhinta; osamaksuhinta; takuuhinta; kohtuuhinta; nylkyhinta; lisähinta; merkintähinta; 
neliöhinta; yksikköhinta; lähtöhinta; 
 
MAKSU 
sairaalamaksu; ylikuormamaksu; lupamaksu; osamaksu; siltamaksu; kertamaksu; 
kanavamaksu; laivamaksu; sosiaaliturvamaksu; virhemaksu; pysäköintivirhemaksu; 
tiemaksu; kirjemaksu; rikemaksu; eläkemaksu; kansaneläkemaksu; liikennemaksu; 
parkkimaksu; tullimaksu; karanteenimaksu; vesimaksu; jätevesimaksu; vuosimaksu; 
lisenssimaksu; lossimaksu; kurssimaksu; vuorokausimaksu; lukukausimaksu; rahtimaksu; 
vientimaksu; pysäköintimaksu; tuontimaksu; tuntimaksu; postimaksu; lästimaksu; 
rästimaksu; kyytimaksu; ovimaksu; palkanmaksu; vuokranmaksu; jäsenmaksu; 
puhelinmaksu; tilinmaksu; takaisinmaksu; veronmaksu; koronmaksu; ennakkomaksu; 
hoitomaksu; riistanhoitomaksu; kalastuksenhoitomaksu; päivähoitomaksu; osanottomaksu; 
määräaikaismaksu; toistuvaismaksu; käteismaksu; etukäteismaksu; kirjaamismaksu; 
kirjoittautumismaksu; liittymismaksu; vuotuismaksu; tilausmaksu; asumisoikeusmaksu; 
terveyskeskusmaksu; perusmaksu; elatusmaksu; kannatusmaksu; kuljetusmaksu; 
toimitusmaksu; tarkastusmaksu; lunastusmaksu; vakuutusmaksu; 
kansaneläkevakuutusmaksu; henkivakuutusmaksu; sairausvakuutusmaksu; osuusmaksu; 
kauttakulkumaksu; merenkulkumaksu; puhelumaksu; suojelumaksu; palvelumaksu; 
etumaksu; sotumaksu; pääsymaksu; sisäänpääsymaksu; jäämämaksu; lisämaksu; 
lapsilisämaksu; jäämaksu; tienkäyttömaksu; 
 
LASKU 
ruokalasku; matkalasku; ravintolalasku; pistelasku; jälkilasku; hotellilasku; välilasku; 
vesilasku; prosenttilasku; ajanlasku; hinnanlasku; yhteenlasku; puhelinlasku; 
auringonlasku; jakolasku; oikolasku; pakkolasku; korkolasku; kertolasku; tasoituslasku; 
osituslasku; vähennyslasku; hyvityslasku; päätöslasku; ynnälasku; päässälasku; 
hätälasku; sähkölasku; 
 
VAKUUTUS 
matkavakuutus; huvilavakuutus; tapaturmavakuutus; kuolemanvaaravakuutus; 
matkatavaravakuutus; eläkevakuutus; liikennevakuutus; henkivakuutus; 
ryhmähenkivakuutus; alivakuutus; sosiaalivakuutus; ylivakuutus; merivakuutus; 
lasivakuutus; kotivakuutus;jälleenvakuutus; vahinkovakuutus; hirvivahinkovakuutus; 
kaskovakuutus; palovakuutus; lentovakuutus; autovakuutus; sairasvakuutus; 
rinnakkaisvakuutus; ainaisvakuutus; varkausvakuutus; sairausvakuutus; kuljetusvakuutus; 
totuusvakuutus; keskeytysvakuutus; työttömyysvakuutus; täysvakuutus; vastuuvakuutus; 
ryhmävakuutus; yhdistelmävakuutus; lisävakuutus; henkilövakuutus; 
 
PIIRUSTUS 
pohjapiirustus; viivapiirustus; ääriviivapiirustus; rakennepiirustus; konepiirustus; 
detaljipiirustus; mallipiirustus; tussipiirustus; perspektiivipiirustus; kartanpiirustus; 
koneenpiirustus; luonnospiirustus; leikkauspiirustus; rakennuspiirustus; lyijykynäpiirustus; 
sähköpiirustus; työpiirustus; 
piirros; pohjapiirros; asemapiirros; karttapiirros; ääriviivapiirros; hiilipiirros; mallipiirros; 
linoleumipiirros; kuparipiirros; väripiirros; tussipiirros; kivipiirros; kalliopiirros; kaaviopiirros; 
rasvaliitupiirros; puupiirros; kynäpiirros; lyijykynäpiirros; 
 
SUUNNITELMA 
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toimintasuunnitelma; kuntasuunnitelma; tulevaisuudensuunnitelma; runkosuunnitelma; 
tuotantosuunnitelma; opintosuunnitelma; kokonaissuunnitelma; yleissuunnitelma; 
laajennussuunnitelma; rakennussuunnitelma; taloussuunnitelma; kuoletussuunnitelma; 
opetussuunnitelma; seutusuunnitelma; viljelysuunnitelma; työsuunnitelma; 
 
STANDARDI 
rakennusstandardi; ympäristöstandardi 
 
LAKI 
maakuntalaki; puitelaki; maanlaki; taivaanlaki; vaaranlaki; luonnonlaki; kieltolaki; 
poikkeuslaki; peruslaki; perustuslaki; valtuuslaki; 
SÄÄDÖS 
ASETUS 
 
KOKO 
tilakoko; kuvakoko; tabloidikoko; standardikoko; keskikoko; normaalikoko; välikoko; 
minimikoko; miniatyyrikoko; vakiokoko; pienoiskoko; taskukoko; ryhmäkoko; määräkoko; 
 
MÄÄRÄ 
rahamäärä; tilaajamäärä; aikamäärä; liikamäärä; markkamäärä; osamäärä; 
erotusosamäärä; älykkyysosamäärä; sademäärä; kappalemäärä; ainemäärä; nestemäärä; 
pistemäärä; keskimäärä; ylimäärä; minimimäärä; maksimimäärä; äänimäärä; oppimäärä; 
lapsimäärä; vientimäärä; tuntimäärä; jäsenmäärä; kellonmäärä; tietomäärä; asukasmäärä; 
oppilasmäärä; kokonaismäärä; vähimmäismäärä; enimmäismäärä; painosmäärä; 
veloitusmäärä; vakuutusmäärä; ennätysmäärä; lukumäärä; sivumäärä; silmämäärä; 
päivämäärä; päämäärä; lämpömäärä; yleisömäärä; väestömäärä; täyttömäärä; työmäärä; 
 
MITTA 
alamitta; pinta-alamitta; kulmamitta; tuumamitta; kukkuramitta; tasamitta; pintamitta; 
latvamitta; keskimitta; läpimitta; ulkoläpimitta; sisäläpimitta; metrimitta; millimetrimitta; 
kaapelinmitta; metrinmitta; vakiomitta; kuutiomitta; ulkomitta; painomitta; vetomitta; 
kiintomitta; pituusmitta; tilavuusmitta; ympärysmitta; pystymitta; silmämitta; määrämitta; 
sisämitta; neliömitta; työntömitta; 
 
YKSIKKÖ 
rahayksikkö; aikayksikkö; alayksikkö; kulmayksikkö; toimintayksikkö; mittayksikkö; 
imaginaariyksikkö; SI-yksikkö; prosenttiyksikkö; kerrannaisyksikkö; tulosyksikkö; 
keskusyksikkö; talousyksikkö; perusyksikkö; veloitusyksikkö; kulutusyksikkö; 
pituusyksikkö; tilavuusyksikkö; lukuyksikkö; työyksikkö; 
 
PINTA-ALA 
lattiapinta-ala; pohjapinta-ala; huonepinta-ala; asuinpinta-ala; huoneistopinta-ala; 
kerrospinta-ala; huoneala; kuva-ala; 
 
KAAVA 
asemakaava; rantakaava; maakuntakaava; mittakaava; rakennekaava; viherkaava; 
yleiskaava; seutukaava; ruutukaava; 
 
MUOTO 
sekamuoto; toimintamuoto; välimuoto; esimuoto; ulkomuoto; olomuoto; määrämuoto;  
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LAATU 
sekundalaatu; priimalaatu; luonteenlaatu; hengenlaatu; mielenlaatu; äänenlaatu; 
elämänlaatu; vakiolaatu; ominaislaatu; puulaatu; 
 
URAKKA 
aikaurakka; aliurakka; rakennusurakka; sähköistysurakka; päiväurakka; sähköurakka; 
työurakka; 
 
 
 
 


