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peeaa; nugaa; haa; ahaa; jauhaa; huuhaa; kutiaa; jaa; ajaa; koeajaa; kumajaa; vipajaa; vajaa; 

käsipohjaa; ohhoijaa; hohhoijaa; hiljaa; puolihiljaa; hiirenhiljaa; pikkuhiljaa; lujaa; jakaa; takaa; 

tavan takaa; vakaa; suuntavakaa; yksivakaa; epävakaa; pahkaa; päätä pahkaa; salavihkaa; 

vaivihkaa; hohkaa; puhkaa; yhtä aikaa; kaikaa; sillaikaa; raikaa; paraikaa; yhtaikaa; parastaikaa; 

liikaa; moikaa; roikaa; pikaa; pikapikaa; päistikkaa; tuikkaa; kalkkaa; kilkkaa; vilkkaa; kolkkaa; 

virkkaa; paukkaa; alkaa; tasajalkaa; juoksujalkaa; käymäjalkaa; purkaa; huiskaa; ruskaa; jatkaa; 

kaukaa; mukaa; palaa; salaa; puolisalaa; valaa; suklaa; suklaa-; maitosuklaa; keittosuklaa; 

taloussuklaa; pähkinäsuklaa; käsikaulaa; laulaa; sulaa; maa; pihamaa; puutarhamaa; rajamaa; 

ostajamaa; osanottajamaa; öljyntuottajamaa; pohjamaa; raakamaa; hakamaa; takamaa; rakkamaa; 

hiekkamaa; mansikkamaa; kukkamaa; simpukkamaa; jalkamaa; alamaa; asemamaa; pakanamaa; 

porkkanamaa; perunamaa; vuokramaa; anturamaa; tasamaa; hietamaa; kultamaa; multamaa; 

rintamaa; vastamaa; riistamaa; tulvamaa; ihmemaa; ihannemaa; kankaremaa; lietemaa; täytemaa; 

monipuoluemaa; kaksipuoluemaa; yksipuoluemaa; arabimaa; piimaa; kalkkimaa; kärkimaa; 

kaskimaa; marskimaa; mäkimaa; kaalimaa; mineraalimaa; vasallimaa; niemimaa; nummimaa; 

moreenimaa; hietamoreenimaa; viinimaa; korpimaa; naapurimaa; kulttuurimaa; länsimaa; 

rälssimaa; vientimaa; kotimaa; sosialistimaa; karstimaa; satelliittimaa; tonttimaa; kalottimaa; 

ryytimaa; savimaa; kasvimaa; suuriruhtinaanmaa; pohjanmaa; onnenmaa; jäsenmaa; synnyinmaa; 

laidunmaa; sydänmaa; isänmaa; ei-kenenkään-maa; laakiomaa; autiomaa; kirkkomaa; valkomaa; 

ulkomaa; tasankomaa; ruskomaa; kaukomaa; salomaa; alinomaa; lehtomaa; peltomaa; kesantomaa; 

kotomaa; irtomaa; siirtomaa; kruununsiirtomaa; murtomaa; suistomaa; joutomaa; avomaa; harmaa; 

punaharmaa; siniharmaa; vaaleanharmaa; hopeanharmaa; tuhkanharmaa; tummanharmaa; 

vedenharmaa; sateenharmaa; helmenharmaa; hiirenharmaa; likaisenharmaa; sinisenharmaa; 

teräksenharmaa; savenharmaa; grafiitinharmaa; luonnonharmaa; savunharmaa; lyijynharmaa; 

vihreänharmaa; jäänharmaa; kenttäharmaa; mannermaa; kangasmaa; saapasmaa; vihannesmaa; 

yhteismaa; vihollismaa; pohjoismaa; yksityismaa; kivennäismaa; kuutosmaa; hautausmaa; 

uurnahautausmaa; sankarihautausmaa; sotilashautausmaa; alusmaa; rakennusmaa; maatalousmaa; 

markkinatalousmaa; valmistusmaa; teollisuusmaa; viljelysmaa; ympärysmaa; kehitysmaa; 

sivistysmaa; metsästysmaa; EU-maa; matkailumaa; hiesumaa; satumaa; kitumaa; lanttumaa; 

hautuumaa; öljymaa; viljelymaa; maanviljelymaa; viejämaa; öljynviejämaa; nälkämaa; etelämaa; 

ylämaa; emämaa; heinämaa; erämaa; hiekkaerämaa; kivierämaa; alkuperämaa; sisämaa; metsämaa; 

isäntämaa; myötämaa; piilevämaa; täyttömaa; vesijättömaa; työmaa; tietyömaa; siirtotyömaa; 

uittotyömaa; rakennustyömaa; metsätyömaa; peräkanaa; painaa; vainaa; sillä tapaa; vapaa; 

virkavapaa; iltavapaa; ruostevapaa; tullivapaa; reseptivapaa; trustivapaa; sapattivapaa; verovapaa; 

hoitovapaa; huoltovapaa; opintovapaa; äitiysvapaa; julkaisuvapaa; puuvapaa; älyvapaa; epävapaa; 

säästövapaa; kilpaa; taampaa; taempaa; laidempaa; pohjempaa; alempaa; keulempaa; rannempaa; 
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pinnempaa; tuonnempaa; reunempaa; pohjoisempaa; kauempaa; taaimpaa; taimpaa; pohjimpaa; 

rannimpaa; tuonnimpaa; reunimpaa; uloimpaa; kauimpaa; ulompaa; loitompaa; sivumpaa; appaa; 

lappaa; tappaa; hurraa; nauraa; jaksaa; maksaa; naksaa; raksaa; niksaa; loksaa; kapsaa; napsaa; 

rapsaa; kopsaa; taa; kaataa; raataa; mataa; sataa; toistasataa; puolitoistasataa; kahdeksantoistasataa; 

puolisentoistasataa; yhdeksäntoistasataa; kolmesataa; puolisataa; parisataa; viisisataa; kaksisataa; 

kuusisataa; kahdeksansataa; puolensataa; puolisensataa; parisensataa; seitsemänsataa; 

yhdeksänsataa; neljäsataa; ahtaa; paahtaa; huudahtaa; singahtaa; vingahtaa; vongahtaa; kahahtaa; 

kiehahtaa; liehahtaa; lehahtaa; kihahtaa; kihahtaa; roihahtaa; pihahtaa; sihahtaa; kohahtaa; 

kuohahtaa; leuhahtaa; viuhahtaa; puhahtaa; suhahtaa; tuhahtaa; hajahtaa; kajahtaa; kiljahtaa; 

soljahtaa; huljahtaa; muljahtaa; nuljahtaa; lojahtaa; mojahtaa; rojahtaa; huojahtaa; karjahtaa; 

horjahtaa; nurjahtaa; hujahtaa; pujahtaa; sujahtaa; keikahtaa; liikahtaa; luikahtaa; puikahtaa; 

tuikahtaa; pilkahtaa; vilkahtaa; nuokahtaa; torkahtaa; haiskahtaa; maiskahtaa; leiskahtaa; hiiskahtaa; 

loiskahtaa; moiskahtaa; roiskahtaa; huiskahtaa; luiskahtaa; ruiskahtaa; tuiskahtaa; kalskahtaa; 

molskahtaa; polskahtaa; mulskahtaa; narskahtaa; kirskahtaa; nirskahtaa; pirskahtaa; tirskahtaa; 

korskahtaa; purskahtaa; turskahtaa; rouskahtaa; puuskahtaa; hetkahtaa; letkahtaa; retkahtaa; 

notkahtaa; putkahtaa; haukahtaa; paukahtaa; niukahtaa; kukahtaa; nukahtaa; poukahtaa; pukahtaa; 

kuukahtaa; nuukahtaa; kalahtaa; valahtaa; ailahtaa; heilahtaa; kilahtaa; vilahtaa; kellahtaa; pillahtaa; 

pullahtaa; holahtaa; kolahtaa; solahtaa; juolahtaa; ulahtaa; hulahtaa; kulahtaa; kulahtaa; mulahtaa; 

pulahtaa; tuulahtaa; mahtaa; pamahtaa; lemahtaa; remahtaa; leimahtaa; loimahtaa; pimahtaa; 

simahtaa; pelmahtaa; hulmahtaa; sammahtaa; kimmahtaa; romahtaa; armahtaa; harmahtaa; 

humahtaa; kumahtaa; inahtaa; keinahtaa; uinahtaa; soinnahtaa; onnahtaa; ponnahtaa; hirnahtaa; 

huoahtaa; vapahtaa; kiepahtaa; piipahtaa; tipahtaa; pulpahtaa; pompahtaa; kopahtaa; lopahtaa; 

lerpahtaa; karahtaa; narahtaa; parahtaa; herahtaa; hairahtaa; kirahtaa; lirahtaa; pirahtaa; sirahtaa; 

tirahtaa; korahtaa; lorahtaa; norahtaa; sorahtaa; tuprahtaa; urahtaa; naurahtaa; hurahtaa; lurahtaa; 

murahtaa; surahtaa; rasahtaa; seisahtaa; hisahtaa; risahtaa; haksahtaa; naksahtaa; raksahtaa; 

niksahtaa; riksahtaa; vinksahtaa; lonksahtaa; loksahtaa; moksahtaa; poksahtaa; tuoksahtaa; 

muksahtaa; posahtaa; kapsahtaa; napsahtaa; rapsahtaa; kiepsahtaa; repsahtaa; lipsahtaa; nipsahtaa; 

ripsahtaa; humpsahtaa; lumpsahtaa; plumpsahtaa; kopsahtaa; ropsahtaa; hupsahtaa; kupsahtaa; 

lupsahtaa; rupsahtaa; tupsahtaa; tussahtaa; katsahtaa; litsahtaa; lausahtaa; rusahtaa; astahtaa; 

istahtaa; suutahtaa; kavahtaa; vavahtaa; hievahtaa; kivahtaa; livahtaa; kuivahtaa; vivahtaa; ulvahtaa; 

hulvahtaa; tulvahtaa; hervahtaa; uuvahtaa; kaihtaa; vaihtaa; hohtaa; johtaa; unohtaa; kiiruhtaa; 

taitaa; hoitaa; juurihoitaa; madaltaa; porhaltaa; puhaltaa; hiekkapuhaltaa; uskaltaa; kimaltaa; 

sammaltaa; painaltaa; kavaltaa; taivaltaa; oivaltaa; sivaltaa; vaeltaa; koheltaa; toheltaa; ujeltaa; 

hujeltaa; jokeltaa; sokeltaa; askeltaa; sukeltaa; paleltaa; pupeltaa; soveltaa; huoltaa; puoltaa; 

suoltaa; huultaa; kuultaa; tuultaa; antaa; maantaa; ilmiantaa; kantaa; paikantaa; paskantaa; 

ranskantaa; tanskantaa; puolantaa; ylenantaa; latinantaa; vaarantaa; parantaa; saksantaa; kustantaa; 

kuvantaa; raaentaa; kahdentaa; kohdentaa; todentaa; liudentaa; uudentaa; pahentaa; laihentaa; 

vanhentaa; ohentaa; kohentaa; karhentaa; varhentaa; turhentaa; jauhentaa; lauhentaa; tiuhentaa; 

muhentaa; rouhentaa; tuuhentaa; aientaa; vaientaa; laajentaa; taajentaa; kajentaa; vajentaa; ojentaa; 

huojentaa; norjentaa; lujentaa; rakentaa; hoikentaa; vankentaa; tarkentaa; niukentaa; tiukentaa; 

soukentaa; alentaa; haalentaa; vaalentaa; tallentaa; samentaa; tahmentaa; laimentaa; paimentaa; 

vaimentaa; tuimentaa; valmentaa; ammentaa; tummentaa; komentaa; somentaa; suomentaa; 

harmentaa; varmentaa; rumentaa; sumentaa; kuumentaa; iskukuumentaa; monentaa; huipentaa; 

suipentaa; nuorentaa; suorentaa; varrentaa; murentaa; suurentaa; asentaa; masentaa; oksentaa; 

rusentaa; mustentaa; kaventaa; laventaa; vahventaa; loiventaa; halventaa; kalventaa; koventaa; 

harventaa; korventaa; huventaa; mallintaa; englannintaa; unkarintaa; toisintaa; kaksintaa; ruotsintaa; 

soitintaa; nuotintaa; miedontaa; muodontaa; leudontaa; heikontaa; jalontaa; ulontaa; montaa; 

hienontaa; kehnontaa; huonontaa; koontaa; helpontaa; virontaa; isontaa; loitontaa; juontaa; 
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laiduntaa; paksuntaa; muuntaa; suotaa; vuotaa; kaartaa; saartaa; kihartaa; kumartaa; avartaa; 

kangertaa; longertaa; mongertaa; ahertaa; kaihertaa; kuhertaa; tuhertaa; kujertaa; nujertaa; 

kaakertaa; nakertaa; pakertaa; takertaa; vaikertaa; luikertaa; suikertaa; kukertaa; punnertaa; 

punertaa; taapertaa; vaapertaa; sopertaa; kupertaa; musertaa; pusertaa; kaivertaa; tuivertaa; 

kovertaa; sortaa; murtaa; kiemurtaa; uurtaa; huurtaa; juurtaa; puurtaa; haastaa; raastaa; hidastaa; 

kangastaa; rengastaa; rahastaa; ajastaa; kajastaa; ohjastaa; heijastaa; paljastaa; valjastaa; marjastaa; 

kastaa; pakastaa; rakastaa; mekastaa; raikastaa; kiikastaa; rikastaa; vilkastaa; tarkastaa; kirkastaa; 

surkastaa; liukastaa; kalastaa; kelastaa; pelastaa; allastaa; mallastaa; kellastaa; mellastaa; illastaa; 

kullastaa; kaplastaa; tuulastaa; samastaa; ilmastaa; hammastaa; anastaa; sanastaa; rinnastaa; 

lunastaa; pakkolunastaa; lounastaa; opastaa; tupastaa; arastaa; sarastaa; varastaa; vierastaa; 

sairastaa; orastaa; sorastaa; öljysorastaa; harrastaa; porrastaa; vaurastaa; teurastaa; hätäteurastaa; 

uurastaa; viisastaa; oksastaa; pensastaa; karsastaa; sorsastaa; katsastaa; tyyppikatsastaa; ratsastaa; 

lavastaa; aivastaa; kuvastaa; lohestaa; tuohestaa; morjestaa; onnestaa; koestaa; raaistaa; haistaa; 

ensisijaistaa; etusijaistaa; aikaistaa; samanaikaistaa; nykyaikaistaa; määräaikaistaa; monimutkaistaa; 

ajanmukaistaa; yhdenmukaistaa; tarkoituksenmukaistaa; johdonmukaistaa; laistaa; ranskalaistaa; 

suomalaistaa; kyseenalaistaa; latinalaistaa; naurunalaistaa; ruotsalaistaa; erilaistaa; ammattilaistaa; 

samanlaistaa; maistaa; samaistaa; kaavamaistaa; kaupunkimaistaa; kotimaistaa; vakinaistaa; 

moninaistaa; latinaistaa; satunnaistaa; paistaa; uppopaistaa; omavaraistaa; luvanvaraistaa; 

ajantasaistaa; ajankohtaistaa; kaltaistaa; samankaltaistaa; kansanvaltaistaa; yksisuuntaistaa; 

samansuuntaistaa; yhdensuuntaistaa; -kertaistaa; satakertaistaa; nelinkertaistaa; kolminkertaistaa; 

moninkertaistaa; kaksinkertaistaa; yksinkertaistaa; tuhatkertaistaa; virtaviivaistaa; ahdistaa; 

tahdistaa; kohdistaa; puhdistaa; todistaa; muodistaa; pudistaa; uudistaa; vaiheistaa; oheistaa; 

ohjeistaa; kojeistaa; rakeistaa; karkeistaa; aineistaa; paineistaa; koneistaa; tietokoneistaa; aseistaa; 

ydinaseistaa; rakenteistaa; tuotteistaa; kangistaa; kaupungistaa; allergistaa; kauhistaa; luhistaa; 

tuhistaa; huojistaa; norjistaa; hurjistaa; kurjistaa; kakistaa; hoikistaa; muikistaa; julkistaa; vankistaa; 

tarkistaa; kurkistaa; turkistaa; laiskistaa; pulskistaa; ruskistaa; notkistaa; mutkistaa; kukistaa; 

koukistaa; soukistaa; tukistaa; alistaa; globaalistaa; verbaalistaa; ideaalistaa; reaalistaa; legaalistaa; 

haalistaa; materiaalistaa; spesiaalistaa; sosiaalistaa; triviaalistaa; radikaalistaa; formaalistaa; 

normaalistaa; banaalistaa; kriminaalistaa; rationaalistaa; liberaalistaa; neutraalistaa; saalistaa; 

digitaalistaa; individuaalistaa; visuaalistaa; aktuaalistaa; virtuaalistaa; kalistaa; valistaa; juhlistaa; 

sotilaallistaa; kallistaa; kallistaa; paikallistaa; sanallistaa; ennallistaa; pinnallistaa; kunnallistaa; 

yhteiskunnallistaa; kaupallistaa; virallistaa; kansallistaa; turvallistaa; luvallistaa; todellistaa; 

taloudellistaa; aiheellistaa; aineellistaa; koneellistaa; suhteellistaa; onnellistaa; laillistaa; 

porvarillistaa; ammatillistaa; mahdollistaa; ehdollistaa; teollistaa; valtiollistaa; pakollistaa; 

elollistaa; havainnollistaa; laadullistaa; sielullistaa; mullistaa; pullistaa; maksullistaa; kolistaa; 

tasapuolistaa; monipuolistaa; yksipuolistaa; suolistaa; julistaa; tulistaa; laimistaa; voimistaa; 

luimistaa; tuimistaa; valmistaa; ummistaa; omistaa; komistaa; somistaa; varmistaa; rumistaa; 

mekaanistaa; humaanistaa; homogeenistaa; lannistaa; onnistaa; ponnistaa; luonnistaa; tunnistaa; 

suunnistaa; monistaa; harmonistaa; kanonistaa; kroonistaa; modernistaa; kaunistaa; immuunistaa; 

erikoistaa; ulkoistaa; kukoistaa; loistaa; poistaa; elinkelpoistaa; soistaa; toistaa; huoistaa; 

tasaarvoistaa; eriarvoistaa; huipistaa; suipistaa; kopistaa; supistaa; aristaa; vulgaaristaa; 

sekulaaristaa; populaaristaa; proletaaristaa; karistaa; varistaa; numeeristaa; arvopaperistaa; koristaa; 

suoristaa; kupristaa; mutristaa; huristaa; kuristaa; kouristaa; puristaa; ruiskupuristaa; kylmäpuristaa; 

turistaa; latistaa; patistaa; raitistaa; abstraktistaa; altistaa; kurtistaa; matemaattistaa; automaattistaa; 

demokraattistaa; byrokraattistaa; konkreettistaa; poliittistaa; eroottistaa; kutistaa; nutistaa; rutistaa; 

uistaa; kansantajuistaa; helppotajuistaa; yleistajuistaa; ikuistaa; luistaa; muistaa; puistaa; suistaa; 

aavistaa; ravistaa; vahvistaa; passiivistaa; aktiivistaa; polvistaa; kovistaa; morjenstaa; ostaa; saostaa; 

tiedostaa; vedostaa; muodostaa; seostaa; ehostaa; tehostaa; perhostaa; hiostaa; varjostaa; kostaa; 
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aakkostaa; ukkostaa; laskostaa; iskostaa; sitkostaa; jalostaa; selostaa; hiillostaa; ulostaa; sulostaa; 

tulostaa; kuulostaa; nostaa; panostaa; mainostaa; painostaa; kinostaa; annostaa; innostaa; kiinnostaa; 

kunnostaa; koostaa; korostaa; saarrostaa; kerrostaa; siirrostaa; horrostaa; murrostaa; uurrostaa; 

nietostaa; retostaa; laitostaa; liitostaa; veltostaa; arvostaa; aliarvostaa; yliarvostaa; maustaa; taustaa; 

edustaa; tiedustaa; laahustaa; raahustaa; mehustaa; rehustaa; riiustaa; hajustaa; rahjustaa; pohjustaa; 

matkustaa; alustaa; jalustaa; kalustaa; vilustaa; tallustaa; puolustaa; pehmustaa; suomustaa; 

seinustaa; miinustaa; kannustaa; ennustaa; linnustaa; sonnustaa; tunnustaa; reunustaa; joustaa; 

kokoustaa; raapustaa; sepustaa; riipustaa; ripustaa; harustaa; varustaa; perustaa; piirustaa; murustaa; 

suurustaa; asustaa; sisustaa; natustaa; ratustaa; retustaa; vastustaa; jutustaa; mutustaa; tutustaa; 

avustaa; ravustaa; savustaa; kuumasavustaa; kylmäsavustaa; puvustaa; maattaa; suojamaattaa; 

saattaa; matkaansaattaa; kaadattaa; johdattaa; hoidattaa; suodattaa; vuodattaa; noudattaa; soudattaa; 

huudattaa; hahattaa; jauhattaa; ajattaa; pajattaa; kattaa; kaakattaa; kakattaa; kikattaa; kalkattaa; 

kilkattaa; lallattaa; rallattaa; huollattaa; liplattaa; laulattaa; sulattaa; marmattaa; painattaa; kannattaa; 

ylenannattaa; paapattaa; hapattaa; papattaa; tapattaa; lepattaa; vipattaa; pampattaa; lerpattaa; 

supattaa; naurattaa; purattaa; maksattaa; pissattaa; laitattaa; poltattaa; otattaa; haastattaa; kastattaa; 

haistattaa; paistattaa; poistattaa; luistattaa; puistattaa; ostattaa; nostattaa; muutattaa; kaivattaa; 

kuivattaa; ilmakuivattaa; pakastekuivattaa; kasvattaa; haettaa; sadettaa; langettaa; kuljettaa; 

salakuljettaa; hakettaa; laskettaa; koskettaa; ruskettaa; tallettaa; olettaa; huolettaa; kuolettaa; 

tuulettaa; tahmettaa; kohmettaa; taimettaa; suomettaa; nurmettaa; lumettaa; tekolumettaa; panettaa; 

unettaa; koettaa; hapettaa; sapettaa; opettaa; lopettaa; surettaa; asettaa; oksettaa; juoksettaa; 

lapsettaa; morsettaa; kusettaa; vaatettaa; luettaa; puettaa; savettaa; kuivettaa; kovettaa; laittaa; 

maittaa; naittaa; taittaa; plombittaa; rahdittaa; tahdittaa; talvehdittaa; vauhdittaa; suhdittaa; jodittaa; 

koodittaa; tuudittaa; vaiheittaa; laineittaa; suhteittaa; ohittaa; poi'ittaa; lajittaa; pohjittaa; ojittaa; 

salaojittaa; lujittaa; lakittaa; nokittaa; luokittaa; korkittaa; purkittaa; putkittaa; tutkittaa; kukittaa; 

nukittaa; pukittaa; alittaa; paalittaa; valittaa; jallittaa; mallittaa; mullittaa; puolittaa; pulittaa; 

sulittaa; tulittaa; yhtä mittaa; raamittaa; toimittaa; pommittaa; lomittaa; kromittaa; puomittaa; 

pääomittaa; harmittaa; normittaa; kuormittaa; koekuormittaa; ylikuormittaa; posmittaa; jumittaa; 

kumittaa; lumittaa; kanittaa; muonittaa; tornittaa; kuurnittaa; munittaa; maadoittaa;  

suojamaadoittaa; aidoittaa; laidoittaa; raidoittaa; laudoittaa; raudoittaa; langoittaa; vahingoittaa; 

nahoittaa; pahoittaa; rahoittaa; vihoittaa; unhoittaa; nauhoittaa; kuvanauhoittaa; videonauhoittaa; 

rauhoittaa; kunnioittaa; raunioittaa; rappioittaa; vaurioittaa; autioittaa; vioittaa; arvioittaa; ajoittaa; 

majoittaa; rajoittaa; lahjoittaa; sijoittaa; hajasijoittaa; loppusijoittaa; linjoittaa; harjoittaa; sarjoittaa; 

kirjoittaa; pikakirjoittaa; allekirjoittaa; puhtaaksikirjoittaa; muistiinkirjoittaa; sisäänkirjoittaa; 

koittaa; solakoittaa; hiekoittaa; viekoittaa; sekoittaa; paikoittaa; pilkoittaa; tarkoittaa; liuskoittaa; 

aloittaa; hankaloittaa; mataloittaa; heloittaa; teloittaa; veloittaa; valloittaa; silloittaa; villoittaa; 

pauloittaa; happamoittaa; teemoittaa; vihmoittaa; liimoittaa; rimoittaa; ilmoittaa; saumoittaa; 

kuumoittaa; sanoittaa; hihnoittaa; lainoittaa; aravalainoittaa; miinoittaa; lannoittaa; sannoittaa; 

innoittaa; hinnoittaa; linnoittaa; kantalinnoittaa; kenttälinnoittaa; pinnoittaa; muovipinnoittaa; 

punoittaa; laipoittaa; haaroittaa; varoittaa; vieroittaa; sokeroittaa; katkeroittaa; teroittaa; virroittaa; 

soittaa; tasoittaa; vasoittaa; taksoittaa; ansoittaa; kansoittaa; osoittaa; karitsoittaa; laatoittaa; 

viitoittaa; mitoittaa; alimitoittaa; ylimitoittaa; kartoittaa; peruskartoittaa; lastoittaa; nastoittaa; 

listoittaa; palstoittaa; taustoittaa; saippuoittaa; tatuoittaa; voittaa; haavoittaa; kaavoittaa; 

asemakaavoittaa; ahavoittaa; kirjavoittaa; vakavoittaa; sekavoittaa; mukavoittaa; tavoittaa; 

joustavoittaa; nasevoittaa; viivoittaa; velvoittaa; vilvoittaa; kirvoittaa; virvoittaa; rasvoittaa; 

sujuvoittaa; mapittaa; napittaa; tapittaa; tulpittaa; kampittaa; harittaa; parittaa; kloorittaa; sorittaa; 

kuorittaa; fluorittaa; nuorittaa; suorittaa; vuorittaa; urittaa; kurittaa; lurittaa; juurittaa; muurittaa; 

lasittaa; rasittaa; ylirasittaa; koksittaa; kansittaa; osittaa; tosittaa; kuosittaa; suosittaa; porsittaa; 

passittaa; tanssittaa; pronssittaa; marssittaa; kurssittaa; pussittaa; suitsittaa; hotsittaa; hartsittaa; 
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jousittaa; pultittaa; tontittaa; motittaa; nuotittaa; kortittaa; rastittaa; postittaa; kutittaa; uittaa; avittaa; 

kahvittaa; holvittaa; kovittaa; lovittaa; sovittaa; juovittaa; muovittaa; kasvittaa; huvittaa; kuvittaa; 

malttaa; palttaa; polttaa; ottaa; jaottaa; laottaa; raottaa; taottaa; kadottaa; madottaa; tiedottaa; 

vaahdottaa; ehdottaa; johdottaa; sidottaa; odottaa; pudottaa; pingottaa; lahottaa; kehottaa; rehottaa; 

tehottaa; kiihottaa; liihottaa; lihottaa; inhottaa; unhottaa; hohottaa; kohottaa; huohottaa; jauhottaa; 

leuhottaa; reuhottaa; niuhottaa; viuhottaa; kouhottaa; touhottaa; vouhottaa; hiottaa; hiottaa; liottaa; 

hajottaa; kajottaa; vajottaa; tuijottaa; toljottaa; rojottaa; sojottaa; murjottaa; pujottaa; pakottaa; 

sakottaa; hekottaa; lekottaa; heikottaa; nikottaa; roikottaa; pilkottaa; solkottaa; rokottaa; vokottaa; 

karkottaa; verkottaa; kurkottaa; laiskottaa; kiskottaa; kiskottaa; pirskottaa; ruskottaa; retkottaa; 

kotkottaa; motkottaa; aukottaa; haukottaa; puukottaa; valottaa; alivalottaa; ylivalottaa; helottaa; 

pelottaa; kailottaa; piilottaa; kilottaa; hoilottaa; loilottaa; silottaa; aallottaa; pallottaa; ellottaa; 

kellottaa; kellottaa; kellottaa; mellottaa; kiillottaa; jollottaa; kollottaa; mollottaa; tollottaa; vollottaa; 

pullottaa; kuullottaa; kolottaa; molottaa; nolottaa; polottaa; ulottaa; kulottaa; hahmottaa; himottaa; 

loimottaa; ammottaa; kammottaa; jomottaa; hermottaa; kumottaa; kuumottaa; vastaanottaa; 

janottaa; kenottaa; painottaa; tasapainottaa; vaarinottaa; vannottaa; honottaa; jonottaa; monottaa; 

saunottaa; hapottaa; riepottaa; piipottaa; viipottaa; nipottaa; ripottaa; helpottaa; pompottaa; 

sopottaa; upottaa; haarottaa; harottaa; erottaa; hierottaa; verottaa; yhteisverottaa; siirottaa; sirottaa; 

virottaa; jorottaa; korottaa; lorottaa; porottaa; vuorottaa; irrottaa; jurottaa; kurottaa; seisottaa; 

jaksottaa; losottaa; posottaa; hapsottaa; repsottaa; hompsottaa; varsottaa; pursottaa; rusottaa; 

toitottaa; luotottaa; tauottaa; liuottaa; juottaa; luottaa; tuottaa; toivottaa; voivottaa; valvottaa; 

ulvottaa; arvottaa; turvottaa; kuvottaa; karttaa; varttaa; auttaa; sahauttaa; kiehauttaa; liehauttaa; 

lehauttaa; sihauttaa; kohauttaa; kohauttaa; harhauttaa; murhauttaa; turhauttaa; leuhauttaa; 

viuhauttaa; suhauttaa; tuhauttaa; hajauttaa; kajauttaa; vajauttaa; pohjauttaa; huljauttaa; muljauttaa; 

mojauttaa; rojauttaa; kirjauttaa; korjauttaa; hujauttaa; sujauttaa; makauttaa; vakauttaa; vakauttaa; 

tuhkauttaa; ruuhkauttaa; aikauttaa; keikauttaa; liikauttaa; luikauttaa; hakkauttaa; lakkauttaa; 

lakkauttaa; pakkauttaa; sakkauttaa; paikkauttaa; leikkauttaa; rukkauttaa; jalkauttaa; velkauttaa; 

sinkauttaa; raskauttaa; maiskauttaa; leiskauttaa; niiskauttaa; loiskauttaa; moiskauttaa; roiskauttaa; 

huiskauttaa; luiskauttaa; muiskauttaa; ruiskauttaa; molskauttaa; polskauttaa; narskauttaa; 

kirskauttaa; pirskauttaa; tirskauttaa; vanhurskauttaa; purskauttaa; hetkauttaa; letkauttaa; lotkauttaa; 

notkauttaa; sutkauttaa; paukauttaa; mukauttaa; poukauttaa; maalauttaa; kalauttaa; palauttaa; 

heilauttaa; kilauttaa; vilauttaa; kellauttaa; pullauttaa; tullauttaa; holauttaa; kolauttaa; solauttaa; 

hulauttaa; kulauttaa; pulauttaa; sulauttaa; lamauttaa; pamauttaa; leimauttaa; leimauttaa; hulmauttaa; 

vammauttaa; kimmauttaa; lomauttaa; pakkolomauttaa; romauttaa; huomauttaa; surmauttaa; 

humauttaa; kumauttaa; kumauttaa; keinauttaa; hinauttaa; ponnauttaa; kruunauttaa; napauttaa; 

rapauttaa; vapauttaa; kiepauttaa; ripauttaa; tipauttaa; kampauttaa; rampauttaa; kopauttaa; 

huopauttaa; kuppauttaa; herpauttaa; karauttaa; narauttaa; herauttaa; vierauttaa; lirauttaa; pirauttaa; 

tirauttaa; lorauttaa; sorauttaa; sorauttaa; tuprauttaa; urauttaa; hurauttaa; lurauttaa; tasauttaa; 

edesauttaa; seisauttaa; veisauttaa; risauttaa; naksauttaa; raksauttaa; kiksauttaa; niksauttaa; 

loksauttaa; moksauttaa; poksauttaa; muksauttaa; posauttaa; napsauttaa; rapsauttaa; kiepsauttaa; 

lipsauttaa; nipsauttaa; ripsauttaa; lumpsauttaa; kopsauttaa; ropsauttaa; passauttaa; rusauttaa; 

ahtauttaa; ahtauttaa; suhtauttaa; riitauttaa; lastauttaa; mestauttaa; listauttaa; mittauttaa; ravauttaa; 

ravauttaa; hievauttaa; kaivauttaa; raivauttaa; hivauttaa; livauttaa; halvauttaa; povauttaa; arvauttaa; 

kuvauttaa; maaduttaa; paaduttaa; kaduttaa; singahduttaa; kohahduttaa; kajahduttaa; pakahduttaa; 

liikahduttaa; tukahduttaa; ilahduttaa; heilahduttaa; vilahduttaa; kellahduttaa; mahduttaa; 

kimmahduttaa; romahduttaa; ponnahduttaa; sorahduttaa; seisahduttaa; lipsahduttaa; havahduttaa; 

vavahduttaa; tukehduttaa; tulehduttaa; homehduttaa; murehduttaa; haihduttaa; laihduttaa; 

kuihduttaa; lohduttaa; tuohduttaa; kauhduttaa; lauhduttaa; kiduttaa; kuiduttaa; hauduttaa; hiuduttaa; 

riuduttaa; jouduttaa; nuuduttaa; puuduttaa; ruuduttaa; aiheuttaa; karheuttaa; makeuttaa; sakeuttaa; 
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kuohkeuttaa; vaikeuttaa; oikeuttaa; poikkeuttaa; tukkeuttaa; kankeuttaa; sokeuttaa; karkeuttaa; 

ruskeuttaa; notkeuttaa; sameuttaa; kapeuttaa; umpeuttaa; nopeuttaa; sopeuttaa; rappeuttaa; 

suppeuttaa; arpeuttaa; tuoreuttaa; mureuttaa; soseuttaa; suhteuttaa; toteuttaa; kosteuttaa; talveuttaa; 

valveuttaa; vinguttaa; kiehuttaa; liehuttaa; tihuttaa; kuohuttaa; sauhuttaa; viuhuttaa; puhuttaa; 

tuhuttaa; kaiuttaa; lukkiuttaa; jumiuttaa; kariuttaa; kotiuttaa; leijuttaa; poijuttaa; keljuttaa; soljuttaa; 

huljuttaa; huojuttaa; horjuttaa; ketjuttaa; ujuttaa; jujuttaa; sujuttaa; kakuttaa; nakuttaa; liekuttaa; 

hehkuttaa; tihkuttaa; suihkuttaa; laikuttaa; vaikuttaa; myötävaikuttaa; keikuttaa; kiikuttaa; liikuttaa; 

uikuttaa; ruikuttaa; tuikuttaa; kalkuttaa; nalkuttaa; kilkuttaa; nilkuttaa; pilkuttaa; vilkuttaa; jolkuttaa; 

kolkuttaa; tolkuttaa; jankuttaa; lankuttaa; kenkuttaa; renkuttaa; linkuttaa; lonkuttaa; lirkuttaa; 

sirkuttaa; laskuttaa; iskuttaa; maiskuttaa; niiskuttaa; piiskuttaa; loiskuttaa; roiskuttaa; huiskuttaa; 

kuiskuttaa; ruiskuttaa; tuiskuttaa; polskuttaa; narskuttaa; kirskuttaa; nirskuttaa; tirskuttaa; 

porskuttaa; purskuttaa; hauskuttaa; louskuttaa; rouskuttaa; puuskuttaa; vatkuttaa; hetkuttaa; 

petkuttaa; kitkuttaa; vitkuttaa; notkuttaa; kutkuttaa; lutkuttaa; prutkuttaa; paukuttaa; hukuttaa; 

kiukuttaa; kukuttaa; nukuttaa; houkuttaa; loukuttaa; luukuttaa; ruukuttaa; paaluttaa; haluttaa; 

taluttaa; valuttaa; sieluttaa; ajeluttaa; ompeluttaa; askarteluttaa; ajatteluttaa; arveluttaa; kilpailuttaa; 

heiluttaa; viiluttaa; hikoiluttaa; ulkoiluttaa; kiroiluttaa; muiluttaa; viluttaa; puhalluttaa; humalluttaa; 

kelluttaa; sukelluttaa; palelluttaa; soluttaa; aikatauluttaa; kuluttaa; kouluttaa; jatkokouluttaa; 

suluttaa; kuuluttaa; peräänkuuluttaa; etsintäkuuluttaa; riimuttaa; loimuttaa; poimuttaa; pelmuttaa; 

silmuttaa; ammuttaa; sammuttaa; rummuttaa; romuttaa; tomuttaa; naarmuttaa; sumuttaa; paanuttaa; 

vanuttaa; kihnuttaa; keinuttaa; riehaannuttaa; harhaannuttaa; hajaannuttaa; harjaannuttaa; 

vakaannuttaa; sekaannuttaa; velkaannuttaa; tuskaannuttaa; laannuttaa; hullaannuttaa; lamaannuttaa; 

tahmaannuttaa; harmaannuttaa; huumaannuttaa; herpaannuttaa; vieraannuttaa; tasaannuttaa; 

taannuttaa; riitaannuttaa; routaannuttaa; halvaannuttaa; hapannuttaa; tuleennuttaa; rakennuttaa; 

suurennuttaa; oksennuttaa; tainnuttaa; vakiinnuttaa; lukkiinnuttaa; soinnuttaa; kuonnuttaa; 

luonnuttaa; hunnuttaa; tunnuttaa; jurnuttaa; kurnuttaa; tulouttaa; vinouttaa; jonouttaa; kierouttaa; 

kuurouttaa; puurouttaa; tasouttaa; rentouttaa; kuntouttaa; maastouttaa; juustouttaa; kaaputtaa; 

raaputtaa; vaaputtaa; laputtaa; laputtaa; naputtaa; taputtaa; kieputtaa; reputtaa; piiputtaa; riiputtaa; 

liputtaa; ulosliputtaa; suruliputtaa; niputtaa; tiputtaa; huiputtaa; pulputtaa; sulputtaa; pamputtaa; 

kimputtaa; pimputtaa; rimputtaa; simputtaa; jumputtaa; sumputtaa; hoputtaa; koputtaa; kuoputtaa; 

ruoputtaa; lirputtaa; urputtaa; puputtaa; suputtaa; tuputtaa; naruttaa; heruttaa; liruttaa; viruttaa; 

tupruttaa; jarruttaa; askarruttaa; punerruttaa; tuuperruttaa; kaiverruttaa; kuorruttaa; nuorruttaa; 

turruttaa; huurruttaa; juurruttaa; kouruttaa; asuttaa; kaasuttaa; pasuttaa; paisuttaa; kahisuttaa; 

tuhisuttaa; kalisuttaa; kolisuttaa; kumisuttaa; rapisuttaa; vapisuttaa; kopisuttaa; ropisuttaa; 

karisuttaa; narisuttaa; natisuttaa; tutisuttaa; luisuttaa; havisuttaa; vavisuttaa; naksuttaa; raksuttaa; 

kummeksuttaa; lonksuttaa; oudoksuttaa; loksuttaa; kammoksuttaa; juoksuttaa; tuoksuttaa; luksuttaa;  

puksuttaa; osuttaa; hapsuttaa; napsuttaa; rapsuttaa; tepsuttaa; hipsuttaa; sipsuttaa; tipsuttaa; 

kuopsuttaa; tupsuttaa; tupsuttaa; hassuttaa; tassuttaa; kessuttaa; hissuttaa; tissuttaa; mussuttaa; 

suitsuttaa; kutsuttaa; usuttaa; hatuttaa; satuttaa; haetuttaa; kuljetuttaa; ketuttaa; luetuttaa; 

vangituttaa; tutkituttaa; valituttaa; toimituttaa; harjoituttaa; kirjoituttaa; teloituttaa; suorituttaa; 

vituttaa; kahvituttaa; taltuttaa; odotuttaa; nikotuttaa; haukotuttaa; potuttaa; korotuttaa; totuttaa; 

kartuttaa; tartuttaa; astuttaa; saastuttaa; hidastuttaa; pahastuttaa; ihastuttaa; vihastuttaa; lakastuttaa; 

rikastuttaa; vilkastuttaa; tarkastuttaa; kirkastuttaa; surkastuttaa; tuskastuttaa; liukastuttaa; 

kellastuttaa; riemastuttaa; kimmastuttaa; vimmastuttaa; kummastuttaa; punastuttaa; kompastuttaa;  

vierastuttaa; sairastuttaa; haurastuttaa; vaurastuttaa; viisastuttaa; katsastuttaa; aivastuttaa; 

kiivastuttaa; huolestuttaa; istuttaa; raaistuttaa; suomalaistuttaa; vakinaistuttaa; puhdistuttaa; 

todistuttaa; kangistuttaa; kauhistuttaa; hurjistuttaa; tarkistuttaa; mutkistuttaa; onnellistuttaa; 

laillistuttaa; tulistuttaa; voimistuttaa; monistuttaa; muistuttaa; ravistuttaa; vahvistuttaa; oudostuttaa; 

hiostuttaa; ujostuttaa; kostuttaa; elostuttaa; ilostuttaa; nolostuttaa; ulostuttaa; sulostuttaa; 
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hermostuttaa; kainostuttaa; innostuttaa; veltostuttaa; ruostuttaa; suostuttaa; raivostuttaa; vilustuttaa; 

mustuttaa; tutustuttaa; jututtaa; suututtaa; tuututtaa; uuttaa; sahuuttaa; tihuuttaa; tuhuuttaa; liu'uttaa; 

vajuuttaa; orjuuttaa; korjuuttaa; nujuuttaa; makuuttaa; vakuuttaa; henkivakuuttaa; alivakuuttaa; 

ylivakuuttaa; jälleenvakuuttaa; palovakuuttaa; vikuuttaa; hakkuuttaa; paikkuuttaa; leikkuuttaa; 

tarkkuuttaa; hauskuuttaa; peluuttaa; muuttaa; epuuttaa; lepuuttaa; kelpuuttaa; toppuuttaa; peruuttaa; 

kehruuttaa; veisuuttaa; retuuttaa; kituuttaa; valtuuttaa; autuuttaa; sivuuttaa; arvuuttaa; saavuttaa; 

havuttaa; savuttaa; tavuttaa; taivuttaa; vaivuttaa; hivuttaa; siivuttaa; voivuttaa; sivuttaa; huovuttaa; 

juovuttaa; luovuttaa; pakkoluovuttaa; uuvuttaa; jutaa; joutaa; noutaa; soutaa; huutaa; kaivaa; 

kuivaa; kalvaa; salvaa; kovaa; puolikovaa; kasvaa; baba; ameba; fiba; alba; mamba; samba; skimba; 

marimba; rumba; tuuba; saada; aikaansaada; lambada; enchilada; pomada; armada; reseda; naida; 

skeida; inhiboida; transkriboida; absorboida; adsorboida; masturboida; torpedoida; invalidoida; 

oksidoida; likvidoida; standardoida; ideoida; videoida; fileoida; hopeoida; museoida; parafoida; 

tariffoida; filosofoida; reagoida; ylireagoida; propagoida; delegoida; intrigoida; navigoida; 

sentrifugoida; konjugoida; abstrahoida; radioida; progredioida; jodioida; parodioida; kodifioida; 

modifioida; kvalifioida; diskvalifioida; personifioida; verifioida; spesifioida; falsifioida; 

klassifioida; ratifioida; kvantifioida; identifioida; sertifioida; mystifioida; desinfioida; plagioida; 

psykologioida; vakioida; evankelioida; folioida; naamioida; kolmioida; kromioida; huomioida; 

muumioida; definioida; harmonioida; lapioida; umpioida; kopioida; valokopioida; diarioida; 

varioida; aterioida; teorioida; historioida; asioida; haasioida; affisioida; projisioida; visioida; 

televisioida; kansioida; finansioida; lisensioida; assosioida; fuusioida; fraktioida; sanktioida; 

taltioida; differentioida; martioida; partioida; vartioida; kuutioida; kaavioida; arvioida; aliarvioida; 

yliarvioida; kuvioida; kampanjoida; kahakoida; liehakoida; nujakoida; telakoida; ilakoida; 

mellakoida; ennakoida; tupakoida; urakoida; aliurakoida; sivakoida; indikoida; valikoida; 

pullikoida; replikoida; implikoida; applikoida; pulikoida; polemikoida; nimikoida; palmikoida; 

silmikoida; penikoida; kronikoida; kommunikoida; karikoida; takavarikoida; tiirikoida; aprikoida; 

karrikoida; vasikoida; otsikoida; lusikoida; rusikoida; laatikoida; patikoida; politikoida; kritikoida; 

praktikoida; taktikoida; ristikoida; allokoida; haarniskoida; taulukoida; silmukoida; haarukoida; 

porukoida; skandaloida; inhaloida; suikaloida; kekkaloida; mekkaloida; eskaloida; peukaloida; 

emaloida; jumaloida; kapaloida; viipaloida; neutraloida; kapitaloida; koheloida; toheloida; 

kaakeloida; mankeloida; kuumamankeloida; karkeloida; paneloida; tunneloida; kaapeloida; 

tumpeloida; kopeloida; ropeloida; korreloida; kapseloida; aateloida; kapiteloida; onteloida; 

koteloida; luetteloida; kuteloida; stabiloida; profiloida; takiloida; mukiloida; assimiloida; 

pomiloida; pariloida; steriloida; ventiloida; hutiloida; kaaviloida; metalloida; kristalloida; 

installoida; kontrolloida; symboloida; monopoloida; isoloida; fabuloida; tabuloida; moduloida; 

koaguloida; hihhuloida; makuloida; spekuloida; artikuloida; kekkuloida; sukkuloida; mukuloida; 

sukuloida; emuloida; simuloida; stimuloida; formuloida; kumuloida; kapuloida; manipuloida; 

ripuloida; sopuloida; satuloida; tituloida; postuloida; kalkyloida; kanyloida; ilkamoida; salamoida; 

reklamoida; balsamoida; palsamoida; asemoida; maisemoida; systemoida; sublimoida; minimoida; 

maksimoida; legitimoida; optimoida; estimoida; ohjelmoida; laskelmoida; tunnelmoida; unelmoida; 

konfirmoida; reformoida; informoida; transformoida; hekumoida; bitumoida; parfymoida; 

profanoida; vulkanoida; šamanoida; onanoida; saranoida; galvanoida; homogenoida; impregnoida; 

kombinoida; koordinoida; parafinoida; raffinoida; kahinoida; nahinoida; muhinoida; pakinoida; 

taikinoida; markkinoida; murkinoida; hulinoida; laminoida; vitaminoida; eliminoida; diskriminoida; 

dominoida; terminoida; huminoida; aluminoida; apinoida; kapinoida; marinoida; tarinoida; 

indoktrinoida; turinoida; masinoida; karsinoida; latinoida; platinoida; patinoida; gratinoida; 

predestinoida; ihannoida; vihannoida; tyrannoida; kesannoida; perennoida; luennoida; havainnoida; 

hallinnoida; deponoida; tamponoida; imponoida; opponoida; transponoida; synkronoida; resonoida; 

personoida; dissonoida; otsonoida; betonoida; ekobetonoida; internoida; ikkunoida; kipunoida; 
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harppunoida; terapoida; emansipoida; palpoida; synkopoida; mikroskopoida; gallupoida; 

keikaroida; teikaroida; kiikaroida; nikkaroida; toikkaroida; puikkaroida; lukkaroida; askaroida; 

puoskaroida; moukaroida; kellaroida; fillaroida; kolaroida; polaroida; tunaroida; haparoida; 

preparoida; separoida; komparoida; kipparoida; hampparoida; kuparoida; vasaroida; pisaroida; 

panssaroida; piehtaroida; puntaroida; laastaroida; mestaroida; halstaroida; teutaroida; suutaroida; 

kalibroida; referoida; suggeroida; laakeroida; laakeroida; kuulalaakeroida; ahkeroida; vaikeroida; 

hakkeroida; lokeroida; sokeroida; koukeroida; numeroida; polymeroida; paneroida; generoida; 

regeneroida; paperoida; temperoida; operoida; merseroida; kalanteroida; rasteroida; halsteroida; 

litteroida; translitteroida; puuteroida; pulveroida; manöveroida; integroida; inspiroida; laboroida; 

sanforoida; perforoida; fosforoida; marmoroida; panoroida; sponsoroida; tohtoroida; monitoroida; 

auktoroida; transistoroida; moottoroida; fluoroida; penetroida; katetroida; konsentroida; kastroida; 

orkestroida; demonstroida; illustroida; frustroida; restauroida; vikuroida; ankkuroida; pokkuroida; 

niskuroida; puskuroida; imuroida; kompuroida; hoippuroida; pippuroida; purppuroida; sensuroida; 

denaturoida; saturoida; taituroida; strukturoida; parturoida; teksturoida; manövroida; pastöroida; 

soida; metastasoida; fosforesoida; fluoresoida; syntesoida; invalidisoida; indisoida; standardisoida; 

psykologisoida; allergisoida; projisoida; verbalisoida; skandalisoida; vandalisoida; idealisoida; 

realisoida; legalisoida; materialisoida; spesialisoida; sosialisoida; trivialisoida; radikalisoida; 

lokalisoida; formalisoida; normalisoida; banalisoida; kanalisoida; kriminalisoida; rationalisoida; 

opalisoida; liberalisoida; moralisoida; demoralisoida; sentralisoida; desentralisoida; neutralisoida; 

digitalisoida; kapitalisoida; individualisoida; visualisoida; aktualisoida; karnevalisoida; stabilisoida; 

mobilisoida; demobilisoida; sterilisoida; stilisoida; metallisoida; kristallisoida; bagatellisoida; 

symbolisoida; monopolisoida; implisoida; komplisoida; polemisoida; organisoida; mekanisoida; 

humanisoida; homogenisoida; tyrannisoida; ionisoida; harmonisoida; kanonisoida; ironisoida; 

synkronisoida; otsonisoida; modernisoida; immunisoida; tapisoida; vulgarisoida; polarisoida; 

sekularisoida; popularisoida; proletarisoida; militarisoida; demilitarisoida; polymerisoida; 

karakterisoida; priorisoida; terrorisoida; auktorisoida; motorisoida; presisoida; musisoida; 

dramatisoida; skematisoida; problematisoida; matematisoida; systematisoida; akklimatisoida; 

filmatisoida; somatisoida; automatisoida; sympatisoida; demokratisoida; byrokratisoida; 

privatisoida; magnetisoida; konkretisoida; teoretisoida; syntetisoida; politisoida; kritisoida; 

praktisoida; fantisoida; romantisoida; robotisoida; hypnotisoida; erotisoida; uutisoida;  

kollektivisoida; improvisoida; indeksoida; fiksoida; eloksoida; balansoida; nyansoida; kondensoida; 

kompensoida; lisensoida; potensoida; sekvensoida; diagnosoida; provosoida; resursoida; 

prosessoida; kammitsoida; karitsoida; redusoida; indusoida; produsoida; reprodusoida; fokusoida; 

retusoida; analysoida; katalysoida; krematoida; formatoida; profetoida; budjetoida; paketoida; 

parketoida; pelletoida; kalmetoida; magnetoida; demagnetoida; tapetoida; pipetoida; kasetoida; 

editoida; meditoida; kreditoida; akkreditoida; auditoida; agitoida; digitoida; rehabilitoida; imitoida; 

resitoida; levitoida; infektoida; desinfektoida; injektoida; punktoida; asfaltoida; asvaltoida; 

auskultoida; konsultoida; dekantoida; implantoida; transplantoida; orientoida; dementoida; 

sementoida; segmentoida; kommentoida; argumentoida; dokumentoida; instrumentoida; patentoida; 

subventoida; inventoida; remontoida; sabotoida; robotoida; boikotoida; kanotoida; savotoida; 

adaptoida; akseptoida; adoptoida; konsertoida; abortoida; raportoida; rahastoida; tilastoida; 

ilmastoida; varastoida; välivarastoida; varmuusvarastoida; kylmävarastoida; kontrastoida; 

osastoida; manifestoida; protestoida; investoida; arkistoida; eksistoida; kortistoida; kompostoida; 

kompromettoida; emittoida; kommutoida; amputoida; debytoida; rekrytoida; evakuoida; evaluoida; 

saippuoida; kongruoida; menstruoida; konstruoida; rekonstruoida; tatuoida; substituoida; 

prostituoida; voida; lihavoida; kirjavoida; vakavoida; silavoida; kanavoida; haravoida; joustavoida; 

nasevoida; kaltevoida; derivoida; kursivoida; passivoida; aktivoida; kollektivoida; kultivoida; 

motivoida; devalvoida; revalvoida; promovoida; innovoida; observoida; konservoida; uida; puida; 
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propaganda; sotapropaganda; vaalipropaganda; kauhupropaganda; panda; isopanda; jakaranda; 

agenda; legenda; anakonda; sekunda; sooda; ruokasooda; sitruunasooda; jäätelösooda; juoda; luoda; 

suoda; tuoda; julkituoda; ilmituoda; voda; barrakuda; gouda; idea; liikeidea; tuoteidea; orkidea; 

juohea; karhea; urhea; kauhea; muhea; jouhea; rouhea; tuuhea; laakea; hakea; lakea; makea; 

äkkimakea; puolimakea; hunajanmakea; suolaisenmakea; siirapinmakea; sakea; nahkea; rohkea; 

uhkarohkea; hullunrohkea; tyhmänrohkea; kuohkea; uhkea; lauhkea; muhkea; haikea; vaikea; 

kommunikea; oikea; soikea; huikea; muikea; puikea; vastapuikea; suikea; tuikea; ennen kaikkea; 

kukkea; valkea; valkea-; takkavalkea; helkavalkea; helavalkea; punavalkea; mustavalkea; 

aarrevalkea; pärevalkea; nokivalkea; sinivalkea; aarnivalkea; vitivalkea; puhtaanvalkea; 

maidonvalkea; liidunvalkea; rakovalkea; kokkovalkea; elovalkea; kulovalkea; vainovalkea; 

pesävalkea; polkea; julkea; kulkea; sulkea; oikosulkea; poissulkea; ankea; kankea; kylmänkankea; 

tankea; tunkea; hokea; kokea; sokea; sotasokea; puolisokea; umpisokea; värisokea; vauhtisokea; 

kuurosokea; puna-vihersokea; syntymäsokea; hämäräsokea; huokea; karkea; puolikarkea; 

suodatinkarkea; pannukarkea; korkea; tasakorkea; surkea; laskea; huiskea; pitkänhuiskea; salskea; 

laiskanpulskea; koskea; korskea; puskea; ruskea; punaruskea; suklaanruskea; kastanjanruskea; 

hiekanruskea; kullanruskea; ruosteenruskea; likaisenruskea; mahonginruskea; kuparinruskea; 

pronssinruskea; kahvinruskea; pähkinänruskea; notkea; sotkea; aukea; peltoaukea; suoaukea; 

raukea; piukea; lukea; pukea; tukea; haalea; vaalea; hunajanvaalea; platinanvaalea; oljenvaalea; 

atsalea; hailea; pallea; bougainvillea; pollea; pullea; kolea; kaamea; aramea; pramea; samea; 

tahmea; laimea; vaimea; komea; karmea; kumea; sumea; matinea; lausuntamatinea; apnea; 

uniapnea; apea; kapea; rapea; kalpea; kalmankalpea; kuolonkalpea; hopea; olympiahopea; 

elohopea; metyylielohopea; uushopea; kopea; nopea; salamannopea; nuolennopea; suopea; 

epäsuopea; hulppea; suppea; puolisuppea; turpea; upea; hebrea; mairea; korea; korea; vieraskorea; 

sorea; heprea; seborrea; amenorrea; gonorrea; urea; murea; nurea; attasea; sotilasattasea; 

lehdistöattasea; kalsea; karsea; kaitsea; suitsea; usea; komitea; olympiakomitea;  

vastaanottokomitea; keskuskomitea; tuntea; potea; nuortea; kostea; lattea; kutea; lavea; leffa; 

seksileffa; nyyhkyleffa; peffa; proffa; alfa; alfalfa; sulfa; lymfa; saaga; malaga; kollega; mega-; 

oomega; nega; bygga; taiga; giga-; liiga; nappulaliiga; mimmiliiga; gangsteriliiga; varasliiga; 

synagoga; jooga; tooga; toga; fuuga; ha; jaaha; jaha; aurinkokaha; maha; kaljamaha; ihramaha; 

läskimaha; verkkomaha; lihasmaha; juoksutusmaha; möhömaha; paha; mielipaha; raha; hopearaha; 

lahjaraha; palkkaraha; ruokaraha; piiskaraha; matkaraha; juhlaraha; suolaraha; lomaraha; 

juomaraha; lainaraha; markkinaraha; vuokraraha; tasaraha; kultaraha; vaateraha; riskiraha; peliraha; 

seteliraha; metalliraha; väliraha; portsariraha; paperiraha; käsiraha; pestiraha; starttiraha; 

muoviraha; ulkomaanraha; vanhempainraha; viikkoraha; tapporaha; eroraha; veroraha; vaihtoraha; 

kantoraha; opintoraha; muistoraha; lunnasraha; pestausraha; komennusraha; talousraha; äitiysraha; 

kynnysraha; isyysraha; pikkuraha; taskuraha; pukuraha; suojeluraha; palveluraha; jouluraha; 

apuraha; taiteilija-apuraha; matka-apuraha; kohdeapuraha; opintoapuraha; tutkimusapuraha; 

kipuraha; nykyraha; määräraha; arviomääräraha; siirtomääräraha; työllisyysmääräraha; 

lisämääräraha; työmääräraha; päiväraha; sairauspäiväraha; peruspäiväraha; äitiyspäiväraha; 

työttömyyspäiväraha; säästöraha; saha; pokasaha; oksasaha; rautasaha; vannesaha; jännesaha; 

konesaha; raamisaha; kaarisaha; moottorisaha; käsisaha; lehtisaha; kuviosaha; puukkosaha; 

halkosaha; pistosaha; raivaussaha; kehyssaha; halkaisusaha; kehäsaha; reikäsaha; selkäsaha; 

sähkösaha; pyörösaha; työntösaha; vaha; lattiavaha; villavaha; korvavaha; merenvaha; autovaha; 

mehiläisvaha; kiillotusvaha; muovailuvaha; cha-cha-cha; rieha; laiha; langanlaiha; hiha; 

lampaanlapahiha; holkkihiha; pussihiha; puhvihiha; paidanhiha; raglanhiha; takinhiha; kimonohiha; 

liha; suolaliha; soppaliha; rintaliha; tervaliha; jauheliha; sika-nautajauheliha; paistijauheliha; 

säilykeliha; suikaleliha; tilliliha; väliliha; piparjuuriliha; tuontiliha; pihviliha; palviliha; 

lampaanliha; porsaanliha; raavaanliha; naudanliha; sianliha; vasikanliha; kalanliha; kananliha; 
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peuranliha; jäniksenliha; hevosenliha; hirvenliha; pässinliha; poronliha; karhunliha; linnunliha; 

possunliha; häränliha; kokoliha; keittoliha; luomuliha; savuliha; hedelmäliha; piha; karjapiha; 

takapiha; ratapiha; esipiha; kotipiha; linnanpiha; nänninpiha; valopiha; kävelypiha; sisäpiha; viha; 

luokkaviha; herraviha; isoviha; miesviha; muukalaisviha; juutalaisviha; naisviha; ihmisviha; 

pikkuviha; rotuviha; vanha; ikivanha; uusvanha; pikkuvanha; vinha; kuoha; harha; aistiharha; 

muistiharha; kuuloharha; vainoharha; havaintoharha; ajatusharha; suuruusharha;  

mustasukkaisuusharha; näköharha; tarha; karjatarha; sikatarha; kanatarha; omenatarha; koiratarha;  

lautatarha; minkkitarha; taimitarha; viinitarha; susitarha; tähtitarha; yrttitarha; kasvitarha; 

lastentarha; eläintarha; sikotarha; halkotarha; hammastarha; lammastarha; vihannestarha; 

turkistarha; mehiläistarha; juoksutarha; ruusutarha; kettutarha; puutarha; siirtolapuutarha; 

kauppapuutarha; parvekepuutarha; kotipuutarha; talvipuutarha; hedelmäpuutarha; hedelmätarha; 

mirha; murha; sarjamurha; salamurha; massamurha; itsemurha; polttoitsemurha; seksuaalimurha; 

rituaalimurha; kansanmurha; joukkomurha; himomurha; armomurha; kostomurha; miesmurha; 

oikeusmurha; myrkytysmurha; ryöstömurha; turha; myrha; pasha; kauha; tinakauha; soppakauha; 

kastikekauha; liemikauha; vesikauha; laastikauha; valinkauha; puurokauha; nostokauha; 

laahauskauha; ruoppauskauha; muurauskauha; nuohouskauha; puukauha; löylykauha; reikäkauha; 

jäätelökauha; lauha; lauha; ahdelauha; nurmilauha; metsälauha; nauha; laakanauha; palkkanauha; 

kierukkanauha; sukkanauha; olkanauha; kaulanauha; reunanauha; tarranauha; uranauha; 

kassanauha; otsanauha; kultanauha; osakuntanauha; mittanauha; kuvanauha; kovikenauha; 

ruusukenauha; seppelenauha; kurenauha; julistenauha; tiivistenauha; boordinauha; hikinauha; 

silkkinauha; maalinauha; kapiteelinauha; tilinauha; helminauha; filminauha; kuminauha; ääninauha; 

brodyyrinauha; värinauha; kynsinauha; ripsinauha; käsivarsinauha; magneettinauha; lettinauha; 

kasettinauha; rusettinauha; kanttinauha; heijastinnauha; kengännauha; videonauha; palmikkonauha; 

vinonauha; korjausnauha; hiusnauha; reunusnauha; rukousnauha; puhdistusnauha; eristysnauha; 

tiivistysnauha; kärpäsnauha; surunauha; ryppynauha; repäisynauha; reikänauha; päänauha; 

vyötärönauha; rauha; rajarauha; ruokarauha; linnarauha; hautarauha; ikirauha; välirauha; kotirauha; 

maailmanrauha; mielenrauha; luonnonrauha; tunnonrauha; sielunrauha; kirkkorauha; naisrauha; 

erillisrauha; joulurauha; koulurauha; käräjärauha; yörauha; työrauha; piuha; tiuha; kuha; nuha; 

heinänuha; puuha; naimapuuha; lempipuuha; pesimäpuuha; arabia; fobia; agorafobia; homofobia; 

klaustrofobia; dia; tragedia; perhetragedia; media; eetterimedia; multimedia; komedia; stand up 

komedia; lavakomedia; tilannekomedia; luonnekomedia; tragikomedia; slapstickkomedia; 

hypermedia; logopedia; ensyklopedia; ortopedia; suggestopedia; melodia; puhemelodia; parodia; 

rapsodia; fudia; klamydia; odysseia; mafia; kemigrafia; serigrafia; geografia; koreografia; biografia; 

autobiografia; angiografia; bibliografia; leksikografia; diskografia; holografia; demografia; 

filmografia; mammografia; tomografia; tietokonetomografia; monografia; pornografia; 

lapsipornografia; etnografia; topografia; typografia; kserografia; litografia; värilitografia; 

kartografia; ortografia; teosofia; filosofia; yhteiskuntafilosofia; sosiaalifilosofia; kielifilosofia; 

kamarifilosofia; historianfilosofia; tieteenfilosofia; uskonnonfilosofia; luonnonfilosofia; 

elämänfilosofia; valistusfilosofia; antroposofia; isomorfia; polymorfia; magia; elegia; strategia; 

meristrategia; neuralgia; nostalgia; 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; 
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musikologia; etnomusikologia; onkologia; turkologia; mykologia; psykologia; 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; allergia; ruoka-allergia; hengitystieallergia; 

ruokaaineallergia; nikkeliallergia; ristiallergia; maitoallergia; siitepölyallergia; energia; 

asemaenergia; liike-energia; potentiaalienergia; tuulienergia; rekyylienergia; atomienergia; 

vuorovesienergia; viettienergia; ydinenergia; bioenergia; aurinkoenergia; aaltoenergia; 

sidosenergia; säteilyenergia; sähköenergia; lämpöenergia; tyttöenergia; synergia; metallurgia; 

jauhemetallurgia; kirurgia; plastiikkakirurgia; rintakirurgia; rintaelinkirurgia; tähystinkirurgia; 

sydänkirurgia; hermokirurgia; mikrokirurgia; neurokirurgia; elinsiirtokirurgia; hammaskirurgia; 

ohituskirurgia; lyhytkirurgia; suukirurgia; päiväkirurgia; dramaturgia; liturgia; alkuliturgia; 

loppuliturgia; laahia; kolhia; sohia; kuohia; tuohia; muhia; louhia; rouhia; nuijia; keliakia; takia; sen 

takia; minkä takia; voihkia; suihkia; vohkia; leuhkia; huhkia; kuhkia; puhkia; nuuhkia; poikia; 

kakkia; loikkia; luikkia; puikkia; ruikkia; tuikkia; hankkia; ronkkia; nokkia; kuokkia; ruokkia; 

sorkkia; urkkia; kurkkia; kukkia; noukkia; tukkia; kuukkia; sulkia; onkia; tonkia; oligarkia; klarkia; 

anarkia; monarkia; kaksoismonarkia; hierarkia; raaskia; raskia; paiskia; loiskia; roiskia; huiskia; 

kuiskia; ruiskia; tuiskia; molskia; polskia; ruoskia; tiuskia; nuuskia; latkia; matkia; hotkia; potkia; 

hutkia; tutkia; sukia; daalia; haalia; vaalia; halia; anomalia; aralia; huonearalia; murattiaralia; italia; 

biblia; lobelia; kamelia; filatelia; juhlia; pedofilia; bibliofilia; hemofilia; vigilia; huilia; sallia; 

metabolia; melankolia; magnolia; huolia; piplia; sumplia; kuplia; kanslia; kaupunginkanslia; 

rehtorinkanslia; kilpailukanslia; kaulia; saintpaulia; koulia; stiiknafuulia; bigamia; monogamia; 

heterogamia; polygamia; epidemia; salmonellaepidemia; influenssaepidemia; lavantautiepidemia; 

rokkoepidemia; pandemia; kemia; kidekemia; elintarvikekemia; lääkekemia; 

makromolekyylikemia; kvanttikemia; alkemia; ydinkemia; biokemia; radiokemia; termokemia; 

mikrokemia; petrokemia; maanviljelyskemia; leukemia; puukemia; sähkökemia; henkilökemia; 

lämpökemia; anemia; raudanpuuteanemia; tularemia; toksemia; akatemia; taideakatemia; ahmia; 

kahmia; taimia; bulimia; poimia; roimia; toimia; huimia; kolmia; solmia; omia; sodomia; 

ergonomia; ekonomia; maatalousekonomia; metsäekonomia; agronomia; astronomia; gastronomia; 

radioastronomia; taksonomia; autonomia; anatomia; kasvianatomia; vasektomia; suomia; karmia; 

hypotermia; eurytmia; tuumia; synonymia; vaania; albania; mania; nymfomania; narkomania; 

fennomania; romania; pyromania; erotomania; kleptomania; onania; komppania; kunniakomppania; 

kauppakomppania; panssarintorjuntakomppania; esikuntakomppania; pioneerikomppania; 

kiväärikomppania; sissikomppania; viestikomppania; urheilukomppania; litania; gardenia; hygienia; 

elintarvikehygienia; mentaalihygienia; rotuhygienia; ympäristöhygienia; työhygienia; ekumenia; 

skitsofrenia; astenia; neurastenia; kuhnia; painia; gloksinia; tyrannia; kunnia; ammattikunnia; 
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sotilaskunnia; sinfonia; stereofonia; ambiofonia; kakofonia; monofonia; kvadrofonia; tautofonia; 

polyfonia; begonia; kosmogonia; mahonia; diakonia; katalonia; kolonia; hegemonia; seremonia; 

teeseremonia; vihkiseremonia; vastaanottoseremonia; harmonia; pneumonia; aronia; ironia; 

itseironia; monotonia; hypertonia; juonia; vuonia; kurnia; munia; petunia; monogynia; androgynia; 

misogynia; paranoia; kaapia; raapia; terapia; aromaterapia; toimintaterapia; liikuntaterapia; 

taideterapia; kuvataideterapia; perheterapia; puheterapia; liiketerapia; vyöhyketerapia; leikkiterapia; 

musiikkiterapia; seksuaaliterapia; pariterapia; seksiterapia; sosioterapia; fysioterapia; psykoterapia; 

ryhmäpsykoterapia; termoterapia; käyttäytymisterapia; ravitsemusterapia; lyhytterapia; 

askarteluterapia; ryhmäterapia; yksilöterapia; työterapia; seepia; endoskopia; laparoskopia; 

mikroskopia; elektronimikroskopia; spektroskopia; kystoskopia; atropia; filantropia; entropia; 

sopia; atopia; utopia; kuopia; ruopia; raappia; kalppia; pomppia; oppia; harppia; jurppia; tuuppia; 

rupia; stereotypia; monotypia; fototypia; autotypia; aaria; ooppera-aaria; tenoriaaria; 

koloratuuriaaria; kirkkoaaria; sopraanoaaria; paaria; urtikaria; araukaria; malaria; sineraria; preeria; 

periferia; galleria; kauppagalleria; taidegalleria; parfymeria; polymeria; pitseria; ateria; pika-ateria; 

juhla-ateria; ilta-ateria; koeateria; arkiateria; materia; antimateria; valmisateria; pääsiäisateria; 

jouluateria; kouluateria; aamuateria; hääateria; pääateria; cafeteria; kafeteria; arteria; juristeria; 

hysteria; sotahysteria; joukkohysteria; koketteria; pizzeria; sangria; tahria; tuhria; empiria; teoria; 

ansaintateoria; taideteoria; peliteoria; malliteoria; systeemiteoria; atomiteoria; kamariteoria; 

kvanttiteoria; tieteenteoria; musiikinteoria; informaatioteoria; evoluutioteoria; tietoteoria; 

kurjistumisteoria; kaaosteoria; talousteoria; suhteellisuusteoria; päätösteoria; ajopuuteoria; euforia; 

allegoria; kategoria; gloria; promemoria; glooria; konditoria; historia; maakuntahistoria; 

sotahistoria; taidehistoria; äännehistoria; aatehistoria; lähihistoria; sosiaalihistoria; kielihistoria; 

oppihistoria; kulttuurihistoria; esihistoria; maailmanhistoria; kirjallisuudenhistoria; tieteenhistoria; 

musiikinhistoria; luonnonhistoria; pitäjänhistoria; kirkkohistoria; makrohistoria; mikrohistoria; 

varhaishistoria; naishistoria; paikallishistoria; oikeushistoria; taloushistoria; asutushistoria; 

kirjallisuushistoria; kärsimyshistoria; kehityshistoria; sukuhistoria; syntyhistoria; henkilöhistoria; 

työhistoria; kuoria; suoria; pediatria; psykiatria; vankilapsykiatria; sosiaalipsykiatria; 

lastenpsykiatria; nuorisopsykiatria; oikeuspsykiatria; foniatria; geriatria; fysiatria; telemetria; 

symmetria; asymmetria; geometria; tasogeometria; avaruusgeometria; trigonometria; ekonometria; 

optometria; dioptria; nutria; houria; kouria; senturia; juuria; kuuria; valkyria; asia; haasia; raha-asia; 

kunnia-asia; virka-asia; riita-asia; perheasia; liikeasia; tunneasia; afasia; dysfasia; lakiasia; 

pankkiasia; siviiliasia; poliisiasia; tosiasia; akasia; osteomalasia; farmasia; rauhanasia; eutanasia; 

sydämenasia; tuomioistuinasia; uskonasia; omantunnonasia; kurinpitoasia; hallintoasia; 

täysistuntoasia; tasa-arvoasia; rasia; suklaarasia; tupakkarasia; nuuskarasia; savukerasia; 

marmeladirasia; tuohirasia; karamellirasia; pastillirasia; sardiinirasia; margariinirasia; äänirasia; 

voirasia; pillerirasia; puuterirasia; peltirasia; pahvirasia; jakorasia; sukorasia; pistorasia; 

suojakosketinpistorasia; jatkopistorasia; sukopistorasia; haaroituspistorasia; soittorasia; 

makeisrasia; tikkurasia; tulitikkurasia; hatturasia; pöytärasia; naisasia; yksityisasia; rikosasia; 

oikeusasia; talousasia; perusasia; ilmoitusasia; järjestysasia; fantasia; sukupuolifantasia; makuasia; 

pikkuasia; sivuasia; käräjäasia; pääasia; ympäristöasia; työasia; geodesia; freesia; analgesia; 

telekinesia; psykokinesia; amnesia; anestesia; koisia; loisia; profylaksia; raksia; saksia; taksia; 

tungeksia; kuljeksia; maleksia; oleksia; nuoleksia; kuleksia; kummeksia; uneksia; tupeksia; 

anoreksia; pureksia; sureksia; kuseksia; lueksia; haaveksia; halveksia; oksia; ortodoksia; seisoksia; 

muksia; suksia; istuksia; talsia; hortensia; syreenihortensia; kosia; ambrosia; suosia; napsia; rapsia; 

epilepsia; hampsia; lampsia; biopsia; ohutneulabiopsia; popsia; ropsia; hupsia; harsia; karsia; parsia; 

persia; porsia; sorsia; kursia; tanssia; marssia; nussia; raatsia; ratsia; liikenneratsia; loitsia; suitsia; 

funtsia; lusia; pusia; uusia; laatia; vaatia; akrobatia; verbaaliakrobatia; diplomatia;  
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sukkuladiplomatia; tykkivenediplomatia; kroatia; apatia; naprapatia; telepatia; antipatia; empatia; 

sympatia; homeopatia; osteopatia; psykopatia; teokratia; infokratia; demokratia;  

työpaikkademokratia; perhedemokratia; lähidemokratia; sosiaalidemokratia; kansandemokratia; 

yritysdemokratia; kouludemokratia; korkeakouludemokratia; järjestödemokratia; teknokratia; 

byrokratia; meritokratia; aristokratia; profetia; konkretia; kahtia; vahtia; kadehtia; purjehtia; 

tuikehtia; ajelehtia; koikkelehtia; puikkelehtia; kahlehtia; huolehtia; ahnehtia; lainehtia; taannehtia; 

vannehtia; luonnehtia; punehtia; karehtia; oirehtia; murehtia; juurehtia; kapsehtia; vaatehtia; 

talvehtia; tulvehtia; lorvehtia; suvehtia; loihtia; pohtia; tohtia; dementia; sontia; opuntia; suuntia; 

kotia; despotia; sotia; ruotia; hartia; partia; inertia; astia; ruoka-astia; juoma-astia; kerma-astia; 

tinaastia; 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; amnestia; aistia; lattia; laattalattia; lautalattia; keskilattia; 

linoleumilattia; betonilattia; klinkkerilattia; marmorilattia; tanssilattia; parkettilattia; sementtilattia; 

kivilattia; lankkulattia; puulattia; moittia; nauttia; futia; poutia; routia; sutia; tutia; luutia; suutia; 

tuutia; via; haavia; kliivia; kalvia; salvia; tulvia; luovia; lorvia; latvia; ja; lobbaaja; bodaaja; 

koodaaja; surffaaja; golfaaja; kaahaaja; sahaaja; vihaaja; naistenvihaaja; ihmisvihaaja; tarhaaja; 

minkkitarhaaja; turkistarhaaja; murhaaja; palkkamurhaaja; salamurhaaja; itsemurhaaja; 

joukkomurhaaja; himomurhaaja; puuhaaja; ohjaaja; elokuvaohjaaja; sosiaaliohjaaja; teatteriohjaaja; 

ammatinvalinnanohjaaja; liikunnanohjaaja; liikenteenohjaaja; leikinohjaaja; kerhonohjaaja; 

nuorisonohjaaja; askartelunohjaaja; työnohjaaja; studio-ohjaaja; televisio-ohjaaja; nuoriso-ohjaaja; 

opinto-ohjaaja; parjaaja; herjaaja; korjaaja; elonkorjaaja; takaaja; täytetakaaja; vakaaja; uhkaaja; 

likaaja; hakkaaja; kivenhakkaaja; halonhakkaaja; pakkaaja; aerobikkaaja; leikkaaja; lihanleikkaaja; 

kuponginleikkaaja; lasinleikkaaja; meikkaaja; veikkaaja; kolmiloikkaaja; pilkkaaja; kokkaaja; 

muokkaaja; tarkkaaja; sosiaalitarkkaaja; morkkaaja; nurkkaaja; tinkaaja; perkaaja; raiskaaja; 

tiskaaja; kuiskaaja; roskaaja; murskaaja; sydäntenmurskaaja; matkaaja; maailmanmatkaaja; laaja; 

maalaaja; pelaaja; sarjapelaaja; vuokrapelaaja; vastapelaaja; maajoukkuepelaaja; kärkipelaaja; 

jokeripelaaja; tähtipelaaja; avainpelaaja; golfinpelaaja; kortinpelaaja; ulkopelaaja; vaihtopelaaja; 

maaottelupelaaja; huippupelaaja; hyökkääjäpelaaja; sisäpelaaja; kenttäpelaaja; keskikenttäpelaaja; 

pääpelaaja; kahlaaja; tuhlaaja; interrailaaja; keilaaja; reilaaja; interreilaaja; viilaaja; pilkunviilaaja; 

pilaaja; ilonpilaaja; tilaaja; vuositilaaja; puhelintilaaja; ennakkotilaaja; kestotilaaja; taklaaja; 

tallaaja; ketlaaja; leimaaja; filmaaja; kaitafilmaaja; kuormaaja; kauhakuormaaja; telakuormaaja; 

hurmaaja; surmaaja; veljensurmaaja; saumaaja; manaaja; rienaaja; tienaaja; lainaaja; rahanlainaaja; 

hinaaja; miinaaja; pinnaaja; saarnaaja; matkasaarnaaja; unissasaarnaaja; baptistisaarnaaja; 

maallikkosaarnaaja; lähetyssaarnaaja; purnaaja; kruunaaja; salpaaja; beetasalpaaja; solunsalpaaja; 

kampaaja; kaappaaja; lentokonekaappaaja; vallankaappaaja; kidnappaaja; rappaaja; sieppaaja; 

steppaaja; ruoppaaja; ketjuruoppaaja; kauppaaja; kuppaaja; raaja; takaraaja; alaraaja; varaaja; 

kuumanvedenvaraaja; lämmönvaraaja; kylmävaraaja; maskeeraaja; vuokraaja; maanvuokraaja; 

tekoraaja; poraaja; öljynporaaja; sparraaja; hamstraaja; seuraaja; tuuraaja; yläraaja; saaja; tasaaja; 

päiväntasaaja; toimeksisaaja; miksaaja; lahjansaaja; palkansaaja; lainansaaja; vuokransaaja; 

eläkkeensaaja; mitalinsaaja; pantinsaaja; testamentinsaaja; tulonsaaja; palkinnonsaaja; siirronsaaja; 

luotonsaaja; edunsaaja; maksunsaaja; avunsaaja; perinnönsaaja; osaaja; passaaja; valssaaja; etsaaja; 

hitsaaja; lintsaaja; kiusaaja; työpaikkakiusaaja; koulukiusaaja; taaja; liftaaja; ahtaaja; rahtaaja; 

pihtaaja; valtaaja; nurkanvaltaaja; talonvaltaaja; tasasuuntaaja; vaihtosuuntaaja; lastaaja; vastaaja; 

altavastaaja; puhelinvastaaja; mestaaja; testaaja; tekstaaja; karstaaja; skeittaaja; mittaaja; 

testamenttaaja; tenttaaja; futaaja; avaaja; kaavaaja; päänavaaja; laivaaja; raivaaja; heräteraivaaja; 

maanraivaaja; miinanraivaaja; tienraivaaja; korvenraivaaja; uudisraivaaja; vaivaaja; reivaaja; 
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riivaaja; kuivaaja; hiustenkuivaaja; povaaja; korvaaja; sorvaaja; turvaaja; rauhanturvaaja; kuvaaja; 

lehtikuvaaja; luonnonkuvaaja; televisiokuvaaja; valokuvaaja; taidevalokuvaaja; elokuvaaja; 

luontokuvaaja; muotokuvaaja; ihmiskuvaaja; uutiskuvaaja; urheilukuvaaja; haja-; ajaja; takaa-ajaja; 

kilpa-ajaja; koeajaja; ralliajaja; talliajaja; yliajaja; asianajaja; puolustusasianajaja; surmanajaja; 

tehdasajaja; kakkosajaja; ykkösajaja; jakaja; tilanjakaja; virranjakaja; vedenjakaja; lehdenjakaja; 

liikenteenjakaja; postinjakaja; pesänjakaja; huuhkaja; alkaja; vasta-alkaja; purkaja; jatkaja; 

suvunjatkaja; valaja; taidevalaja; savenvalaja; kipsinvalaja; pronssinvalaja; kannunvalaja; pihlaja; 

orapihlaja; tuomipihlaja; kotipihlaja; laulaja; keikkalaulaja; ravintolalaulaja; oopperalaulaja; 

liedlaulaja; varieteelaulaja; minnelaulaja; diplomilaulaja; baritonilaulaja; tenorilaulaja; 

koloratuurilaulaja; protestilaulaja; kuplettilaulaja; folklaulaja; runonlaulaja; tangolaulaja; 

soololaulaja; bassolaulaja; blueslaulaja; jazzlaulaja; iskelmälaulaja; maja; puutarhamaja; karjamaja; 

kalamaja; lumimaja; alppimaja; tunturimaja; lehtimaja; huvimaja; autiomaja; hiihtomaja; 

vuoristomaja; vierasmaja; ulkoilumaja; tomumaja; havumaja; retkeilymaja; päämaja; yömaja; 

painaja; kankaanpainaja; kirjanpainaja; vainaja; sankarivainaja; äitivainaja; isävainaja; hunaja; 

tuhoaja; tarjoaja; kokoaja; vainoaja; vetoaja; totoaja; lottoaja; putoaja; väliinputoaja; paja; apaja; 

nuotta-apaja; rahapaja; konepaja; asepaja; nyrkkipaja; videopaja; tappaja; ammattitappaja; 

papintappaja; työpaja; raja; raja; maaraja; takaraja; luokkaraja; alaraja; sanaraja; karsintaraja; 

routaraja; tulvaraja; virheraja; vyöhykeraja; murreraja; alueraja; puolueraja; maaliraja; tulliraja; 

lumiraja; meriraja; ääriraja; vesiraja; aluevesiraja; länsiraja; toleranssiraja; susiraja; maanraja; 

lattianraja; tukanraja; sananraja; valtakunnanraja; vedenraja; lääninraja; katonraja; tavunraja; 

metsänraja; lakkoraja; kuuloraja; kimmoraja; sietoraja; luottoraja; kyllästymisraja; pohjoisraja; 

kaakkoisraja; vähimmäisraja; enimmäisraja; hiusraja; tilusraja; kalastusraja; nauraja; vaihteluraja; 

haamuraja; puuraja; tavuraja; sivuraja; viljelyraja; päätyraja; säätyraja; ikäraja; alaikäraja; 

äänioikeusikäraja; yläikäraja; nälkäraja; kenkäraja; eteläraja; yläraja; päivämääräraja; metsäraja; 

itäraja; syöttöraja; maksaja; palkanmaksaja; vuokranmaksaja; veronmaksaja; kaataja; 

kaskenkaataja; kuvainkaataja; karhunkaataja; raataja; kataja; joulukataja; mahtaja; vapahtaja; 

vaihtaja; rahanvaihtaja; kirjeenvaihtaja; rintamakirjeenvaihtaja; sotakirjeenvaihtaja; 

ulkomaankirjeenvaihtaja; johtaja; omistajajohtaja; toimialajohtaja; markkinajohtaja; varajohtaja; 

mielipidejohtaja; puoluejohtaja; alijohtaja; sosiaalijohtaja; ylijohtaja; markkinointijohtaja; 

myyntijohtaja; sosialistijohtaja; matkanjohtaja; vankilanjohtaja; toiminnanjohtaja; kunnanjohtaja; 

kansanjohtaja; puheenjohtaja; kunniapuheenjohtaja; varapuheenjohtaja; tulenjohtaja; 

koulutoimenjohtaja; äänenjohtaja; kaupunginjohtaja; apulaiskaupunginjohtaja; pankinjohtaja; 

pelinjohtaja; orkesterinjohtaja; teatterinjohtaja; partionjohtaja; vartionjohtaja; lennonjohtaja; 

kirjastonjohtaja; laulunjohtaja; koulunjohtaja; ryhmänjohtaja; työnjohtaja; siivoustyönjohtaja; 

metsätyönjohtaja; partiojohtaja; lakkojohtaja; verojohtaja; hallintojohtaja; neuvostojohtaja; 

sotilasjohtaja; talonpoikaisjohtaja; apulaisjohtaja; naisjohtaja; paikallisjohtaja; talousjohtaja; 

vallankumousjohtaja; toimitusjohtaja; varatoimitusjohtaja; teollisuusjohtaja; yritysjohtaja; 

urheilujohtaja; pääjohtaja; taitaja; hoitaja; jalkahoitaja; omahoitaja; perhehoitaja; lähihoitaja; 

sosiaalihoitaja; ylihoitaja; ensihoitaja; sairaanhoitaja; mielisairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja; 

karjanhoitaja; siipikarjanhoitaja; sikalanhoitaja; tilanhoitaja; osuuskaupanhoitaja; kassanhoitaja; 

pääkassanhoitaja; riistanhoitaja; taloudenhoitaja; terveydenhoitaja; kouluterveydenhoitaja; 

liikkeenhoitaja; koneenhoitaja; puhelinvaihteenhoitaja; röntgenhoitaja; käsienhoitaja; 

jalkojenhoitaja; eläintenhoitaja; lastenhoitaja; hevostenhoitaja; asiainhoitaja; varainhoitaja; 

kodinhoitaja; pelinhoitaja; konttorinhoitaja; lossinhoitaja; valtionhoitaja; rahastonhoitaja; 

kirjastonhoitaja; varastonhoitaja; osastonhoitaja; arkistonhoitaja; puvustonhoitaja; sielunhoitaja; 

sairaalasielunhoitaja; myymälänhoitaja; pesänhoitaja; metsänhoitaja; aluemetsänhoitaja; 

laboratoriohoitaja; kuntohoitaja; saattohoitaja; hammashoitaja; omaishoitaja; yksityishoitaja; 

mehiläishoitaja; mainoshoitaja; kerroshoitaja; perushoitaja; mielenterveyshoitaja; työterveyshoitaja; 
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kouluhoitaja; apuhoitaja; päivähoitaja; perhepäivähoitaja; yöhoitaja; puhaltaja; lasinpuhaltaja; 

kavaltaja; maankavaltaja; taivaltaja; vaeltaja; pyhiinvaeltaja; sukeltaja; puolisukeltaja; 

pelastussukeltaja; kevytsukeltaja; taistelusukeltaja; urheilusukeltaja; savusukeltaja; huoltaja; 

sosiaalihuoltaja; kielenhuoltaja; yksinhuoltaja; hammashuoltaja; puoltaja; antaja; ilmiantaja; 

toimeksiantaja; kantaja; tartunnankantaja; aseenkantaja; taudinkantaja; postinkantaja; 

madonkantaja; soihdunkantaja; lipunkantaja; lahjanantaja; lainanantaja; vuokranantaja; 

vakuutuksenantaja; rahdinantaja; pantinantaja; tiedonantaja; maidonantaja; lausunnonantaja; 

luotonantaja; neuvonantaja; sotilasneuvonantaja; avunantaja; työnantaja; liiketyönantaja; parantaja; 

ihmeparantaja; henkiparantaja; maailmanparantaja; yhteiskunnanparantaja; kansanparantaja; 

luonnonparantaja; kaukoparantaja; kustantaja; kirjankustantaja; pienkustantaja; ojentaja; rakentaja; 

hartiapankkirakentaja; omakotirakentaja; rauhanrakentaja; sillanrakentaja; veneenrakentaja; 

tienrakentaja; imagonrakentaja; kehonrakentaja; kirkonrakentaja; viulunrakentaja; valmentaja; 

pelaajavalmentaja; seuravalmentaja; lajivalmentaja; päävalmentaja; komentaja;  

divisioonankomentaja; prikaatinkomentaja; rykmentinkomentaja; suomentaja; varmentaja; asentaja; 

teleasentaja; maatalouskoneasentaja; metsäkoneasentaja; putkiasentaja; koneenasentaja; 

puhelinasentaja; autoasentaja; sähköasentaja; laventaja; harventaja; ruotsintaja; juontaja; 

levyjuontaja; muuntaja; suojajännitemuuntaja; verkkomuuntaja; käynnistysmuuntaja; saivartaja; 

suolisaivartaja; nenäsaivartaja; ahertaja; pakertaja; kaivertaja; sortaja; murtaja; monitoimimurtaja; 

muurinmurtaja; lakonmurtaja; aallonmurtaja; jäänmurtaja; satamajäänmurtaja; uranuurtaja; 

haastaja; kuvainraastaja; rengastaja; rahastaja; ohjastaja; paljastaja; metallinpaljastaja; 

itsensäpaljastaja; marjastaja; rakastaja; ensirakastaja; tarkastaja; lupatarkastaja; hintatarkastaja; 

ylitarkastaja; poliisitarkastaja; pöytäkirjantarkastaja; tavarantarkastaja; kielentarkastaja; 

koulutoimentarkastaja; tilintarkastaja; valtiontilintarkastaja; numerotilintarkastaja; lipuntarkastaja; 

palotarkastaja; numerotarkastaja; rakennustarkastaja; terveystarkastaja; kalastaja; 

sunnuntaikalastaja; ammattikalastaja; helmenkalastaja; kuningaskalastaja; urheilukalastaja; 

pelastaja; pintapelastaja; hengenpelastaja; anastaja; lunastaja; opastaja; työhönopastaja; 

työnopastaja; harrastaja; asianharrastaja; taiteenharrastaja; musiikinharrastaja; teatterinharrastaja; 

lintuharrastaja; teurastaja; uurastaja; katsastaja; ratsastaja; kilparatsastaja; lavastaja; kuvastaja; 

maistaja; ahdistaja; tahdistaja; puhdistaja; todistaja; Jehovan todistaja; avaintodistaja; uudistaja; 

koneistaja; tarkistaja; kielentarkistaja; koukistaja; saalistaja; sapelinkalistaja; valistaja; 

hongankolistaja; julistaja; sananjulistaja; valmistaja; tavaranvalmistaja; omistaja; maanomistaja; 

suurmaanomistaja; asianomistaja; karjanomistaja; tilanomistaja; oikeudenomistaja; 

osakkeenomistaja; tilinomistaja; tontinomistaja; talonomistaja; kartanonomistaja; metsänomistaja; 

pienmetsänomistaja; yksityismetsänomistaja; somistaja; suunnistaja; lentosuunnistaja; supistaja; 

kuristaja; kallonkutistaja; vahvistaja; kaupanvahvistaja; ostaja; muodostaja; tehostaja; varjostaja; 

kostaja; selostaja; radioselostaja; urheiluselostaja; nostaja; karjanostaja; panostaja; mainostaja; 

perunannostaja; innostaja; painonnostaja; sisäänostaja; käteisostaja; tukkuostaja; edustaja; 

olympiaedustaja; kauppaedustaja; kongressiedustaja; myyntiedustaja; kansanedustaja; 

rivikansanedustaja; eurokansanedustaja; yksinedustaja; maallikkoedustaja; paikallisedustaja; 

piirikokousedustaja; maaotteluedustaja; valtiopäiväedustaja; pääedustaja; matkustaja; 

vapaamatkustaja; salamatkustaja; kauppamatkustaja; kanssamatkustaja; liikematkustaja; 

kansimatkustaja; hyttimatkustaja; lentomatkustaja; transitmatkustaja; alustaja; puolustaja; 

laitapuolustaja; maanpuolustaja; keskuspuolustaja; kannustaja; ennustaja; säänennustaja; 

kädestäennustaja; tähdistäennustaja; linnustaja; tunnustaja; varustaja; laivanvarustaja; perustaja; 

sisustaja; vastustaja; päävastustaja; avustaja; vaaliavustaja; oikeudenkäyntiavustaja; 

koulunkäyntiavustaja; kotiavustaja; virastoavustaja; vastaanottoavustaja; ravustaja; oikeusavustaja; 

terveyskeskusavustaja; tutkimusavustaja; kouluavustaja; lehdistöavustaja; lähetystöavustaja; 

puvustaja; saattaja; sanansaattaja; kannattaja; aisankannattaja; äänenkannattaja; päääänenkannattaja; 
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naurattaja; naistennaurattaja; kasvattaja; lähikasvattaja; sosiaalikasvattaja; siankasvattaja; 

karjankasvattaja; koirankasvattaja; sijaiskasvattaja; sadettaja; kuljettaja; salakuljettaja; 

metsäkoneenkuljettaja; rahdinkuljettaja; trukinkuljettaja; traktorinkuljettaja; veturinkuljettaja; 

nosturinkuljettaja; taksinkuljettaja; lossinkuljettaja; bussinkuljettaja; autonkuljettaja; linja-

autonkuljettaja; tehdaskuljettaja; tallettaja; tuulettaja; opettaja; uimaopettaja; puheopettaja; 

liikenneopettaja; lukiopettaja; tukiopettaja; tekstiiliopettaja; tuntiopettaja; kotiopettaja; 

lastentarhanopettaja; historianopettaja; matematiikanopettaja; luokanopettaja; liikunnanopettaja; 

aineenopettaja; kotikielenopettaja; äidinkielenopettaja; suomenopettaja; tenniksenopettaja; 

ratsastuksenopettaja; musiikinopettaja; tanssinopettaja; ammatinopettaja; hiihdonopettaja; 

kuvaamataidonopettaja; lennonopettaja; uskonnonopettaja; soitonopettaja; yliopistonopettaja; 

voimistelunopettaja; laulunopettaja; koulunopettaja; kansakoulunopettaja; rippikoulunopettaja; 

ammattikoulunopettaja; peruskoulunopettaja; pyhäkoulunopettaja; käsityönopettaja; miesopettaja; 

sijaisopettaja; naisopettaja; erityisopettaja; yksityisopettaja; talousopettaja; kotitalousopettaja; 

asettaja; näytteilleasettaja; kusettaja; ruoanlaittaja; naittaja; taittaja; koodittaja; valittaja; 

surunvalittaja; toimittaja; eduskuntatoimittaja; freelancetoimittaja; tiedetoimittaja; aluetoimittaja; 

musiikkitoimittaja; artikkelitoimittaja; seurapiiritoimittaja; kulttuuritoimittaja; tekstitoimittaja; 

ulkomaantoimittaja; sanakirjantoimittaja; huutokaupantoimittaja; sanomalehdentoimittaja; 

tyhjäntoimittaja; radiotoimittaja; televisiotoimittaja; erikoistoimittaja; uutistoimittaja; 

mainostoimittaja; kustannustoimittaja; taloustoimittaja; sisustustoimittaja; urheilutoimittaja; 

juorutoimittaja; kesätoimittaja; päätoimittaja; pommittaja; ydinpommittaja; syöksypommittaja; 

hävittäjäpommittaja; lomittaja; maatalouslomittaja; laudoittaja; raudoittaja; betoniraudoittaja; 

rahoittaja; majoittaja; lahjoittaja; sijoittaja; piensijoittaja; suursijoittaja; harjoittaja; 

teollisuudenharjoittaja; liikkeenharjoittaja; tieteenharjoittaja; liikenteenharjoittaja; 

elinkeinonharjoittaja; kirjoittaja; harrastajakirjoittaja; pikakirjoittaja; allekirjoittaja; konekirjoittaja; 

henkikirjoittaja; käsikirjoittaja; atk-kirjoittaja; historiankirjoittaja; aineenkirjoittaja; tietokirjoittaja; 

haamukirjoittaja; sekoittaja; aloittaja; teloittaja; valloittaja; ilmoittaja; sanoittaja; innoittaja; 

teroittaja; veitsenteroittaja; soittaja; jousisoittaja; harmonikansoittaja; kitaransoittaja; kansansoittaja; 

urkujensoittaja; torvensoittaja; säkkipillinsoittaja; kellonsoittaja; sellonsoittaja; pianonsoittaja; 

huilunsoittaja; viulunsoittaja; harpunsoittaja; suunsoittaja; osoittaja; soolosoittaja; mielenosoittaja; 

sotilassoittaja; katusoittaja; kartoittaja; voittaja; olympiavoittaja; maratonvoittaja; lottovoittaja; 

cupvoittaja; kolmoisvoittaja; kaksoisvoittaja; yllätysvoittaja; kaupittaja; parittaja; suorittaja; 

junasuorittaja; kurittaja; lasittaja; suosittaja; tanssittaja; sovittaja; sakonsovittaja; kuvittaja; polttaja; 

murhapolttaja; salapolttaja; tupakanpolttaja; savukkeenpolttaja; kaskenpolttaja; oopiuminpolttaja; 

sikarinpolttaja; miilunpolttaja; piipunpolttaja; tuhopolttaja; himopolttaja; kakkospolttaja; 

kolmospolttaja; ketjupolttaja; ottaja; tiedottaja; ehdottaja; pingottaja; lahottaja; kiihottaja; 

kansankiihottaja; kohottaja; niuhottaja; vouhottaja; hajottaja; murjottaja; puukottaja; 

kengänkiillottaja; vastaanottaja; ajanottaja; valanottaja; lainanottaja; osanottaja; talteenottaja; 

vakuutuksenottaja; rahdinottaja; luotonottaja; saunottaja; työhönottaja; nipottaja; verottaja; 

vuorottaja; toitottaja; luotottaja; tuottaja; elokuvatuottaja; villantuottaja; sokerintuottaja; 

maidontuottaja; öljyntuottaja; turkistuottaja; maataloustuottaja; levytuottaja; onnentoivottaja; 

kulttuurinkarttaja; auttaja; ammattiauttaja; vapauttaja; seisauttaja; niksauttaja; laihduttaja; kiduttaja; 

aiheuttaja; tartunnanaiheuttaja; taudinaiheuttaja; toteuttaja; vinguttaja; kotiuttaja; hehkuttaja; 

vaikuttaja; piilovaikuttaja; ruikuttaja; petkuttaja; taluttaja; ulkoiluttaja; muiluttaja; kuluttaja; 

sukankuluttaja; suurkuluttaja; kouluttaja; lääninkouluttaja; kuuluttaja; radiokuuluttaja; 

televisiokuuluttaja; sammuttaja; rakennuttaja; simputtaja; asuttaja; saastuttaja; rikastuttaja; 

muuttaja; maassamuuttaja; maastamuuttaja; maahanmuuttaja; paluumuuttaja; lepuuttaja; valtuuttaja; 

luovuttaja; verenluovuttaja; noutaja; kultainennoutaja; labradorinnoutaja; soutaja; huutaja; tanhuaja; 

karhuaja; meluaja; rohmuaja; sivuaja; vaja; venevaja; kaivaja; haudankaivaja; ojankaivaja; 
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kullankaivaja; puunkaivaja; halkovaja; kalustovaja; työkaluvaja; puuvaja; lahja; rahalahja; 

kihlalahja; vastalahja; puhelahja; liikelahja; kummilahja; rippilahja; uhrilahja; votiivilahja; 

taiteilijanlahja; järjenlahja; huomenlahja; unenlahja; kumminlahja; luonnonlahja; laulunlahja; 

älynlahja; armolahja; muistolahja; kihlajaislahja; myötäjäislahja; mainoslahja; yllätyslahja; 

joululahja; syntymälahja; nimipäivälahja; syntymäpäivälahja; häälahja; ohja; pohja; maapohja; 

nahkapohja; hiekkapohja; jalkapohja; alapohja; tasapohja; korokepohja; korkkipohja; tukipohja; 

puolipohja; välipohja; kumipohja; tosipohja; rossipohja; savipohja; vatsanpohja; vedenpohja; 

lahdenpohja; veneenpohja; kämmenpohja; merenpohja; suksenpohja; järvenpohja; lantionpohja; 

aallonpohja; kallonpohja; pullonpohja; taskunpohja; kengänpohja; silmänpohja; kalliopohja; 

ulkopohja; veropohja; tietopohja; pitopohja; arvopohja; kirvespohja; kaksoispohja; hiuspohja; 

rakennuspohja; hallituspohja; omistuspohja; todellisuuspohja; elämyspohja; liejupohja; kaikupohja; 

kakkupohja; vertailupohja; puupohja; kasvupohja; öljypohja; yläpohja; sisäpohja; faija; papukaija; 

maija; mollamaija; saunamaija; mustamaija; nukkumaija; papaija; piraija; keija; lakeija; moskeija; 

leija; akileija; armeija; palkka-armeija; puna-armeija; neuvostoarmeija; tasavaltalaisarmeija; 

vihollisarmeija; vallankumousarmeija; vapautusarmeija; miehitysarmeija; kenttäarmeija; dreija; 

pasteija; lihapasteija; maksapasteija; hanhenmaksapasteija; hakija; kilpahakija; paikanhakija; 

turvapaikanhakija; muutoksenhakija; patentinhakija; työnhakija; hankkija; alihankkija; 

hovihankkija; kuokkija; urkkija; kulkija; ohikulkija; jalankulkija; merenkulkija; kuukulkija; 

yökulkija; sulkija; onkija; onnenonkija; laskija; palkanlaskija; juomanlaskija; koskenlaskija; 

mäenlaskija; leikinlaskija; kierroslaskija; nopeuslaskija; syöksylaskija; puskija; turpeenpuskija; 

nuuskija; matkija; potkija; tutkija; rauhantutkija; käsialantutkija; kansanrunoudentutkija; 

tulevaisuudentutkija; kirjallisuudentutkija; kansanperinteentutkija; murteentutkija; kielentutkija; 

tyylintutkija; raamatuntutkija; työntutkija; apulaistutkija; muinaistutkija; erikoistutkija; rikostutkija; 

taloustutkija; yritystutkija; sukututkija; lukija; kartanlukija; kuvanlukija; uutistenlukija; 

ajatustenlukija; koodinlukija; mittarinlukija; oikolukija; korjauslukija; oikaisulukija; pukija; tukija; 

suojelija; eläinsuojelija; luonnonsuojelija; ympäristönsuojelija; jakelija; kuljeskelija; nuoleskelija; 

pureskelija; opiskelija; iltaopiskelija; taideopiskelija; itseopiskelija; jatko-opiskelija; miesopiskelija; 

vammaisopiskelija; naisopiskelija; aikuisopiskelija; korkeakouluopiskelija; kosiskelija; nautiskelija; 

ammuskelija; ompelija; koneompelija; kotiompelija; pukuompelija; nyrkkitappelija; katselija; 

matelija; valehtelija; kantelija; kuuntelija; salakuuntelija; radionkuuntelija; radiokuuntelija; 

askartelija; saivartelija; hurjastelija; sukupuolihurjastelija; seksihurjastelija; vauhtihurjastelija; 

autohurjastelija; tarkastelija; hurskastelija; vitkastelija; harrastelija; viisastelija; rehvastelija; 

taivastelija; kiivastelija; tuulenhaistelija; taistelija; esitaistelija; kaksintaistelija; vapaustaistelija; 

härkätaistelija; ahdistelija; kurkistelija; sapelinkalistelija; voimistelija; telinevoimistelija; 

naisvoimistelija; lääkintävoimistelija; valmistelija; verovalmistelija; uistelija; luistelija;  

joukkueluistelija; kaunoluistelija; taitoluistelija; elostelija; hienostelija; arvostelija; taidearvostelija; 

musiikkiarvostelija; teatteriarvostelija; kirjallisuusarvostelija; tiedustelija; keskustelija; kuulustelija; 

tunnustelija; rauhantunnustelija; hallitustunnustelija; kaupustelija; katukaupustelija; saattelija; 

haihattelija; ajattelija; vapaa-ajattelija; toiveajattelija; toisinajattelija; yksityisajattelija; haastattelija; 

tungettelija; laskettelija; panettelija; lajittelija; onnittelija; suunnittelija; puutarhasuunnittelija; 

tuotesuunnittelija; kaupunkisuunnittelija; tekstiilisuunnittelija; mallisuunnittelija; 

muotisuunnittelija; atk-suunnittelija; systeeminsuunnittelija; erikoissuunnittelija; 

ravitsemussuunnittelija; vaatetussuunnittelija; sisustussuunnittelija; pukusuunnittelija; 

huonekalusuunnittelija; juonittelija; harjoittelija; opetusharjoittelija; niskoittelija; aloittelija; 

tavoittelija; vallantavoittelija; kruununtavoittelija; kilvoittelija; kaupittelija; suosittelija; havittelija; 

sovittelija; valtakunnansovittelija; ottelija; moniottelija; viisiottelija; pujottelija; kymmenottelija; 

keinottelija; pörssikeinottelija; neuvottelija; myyntineuvottelija; rauhanneuvottelija; puhuttelija; 

oikuttelija; herkuttelija; kiukuttelija; utelija; palvelija; tupapalvelija; kamaripalvelija; 
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kirkonpalvelija; silmänpalvelija; miespalvelija; juhlija; surffailija; surfailija; kaahailija; ihailija; 

puuhailija; naljailija; kirjailija; matkakirjailija; muistelmakirjailija; tusinakirjailija; proosakirjailija; 

sotakirjailija; murrekirjailija; suosikkikirjailija; mielikirjailija; novellikirjailija; romaanikirjailija; 

lempikirjailija; dekkarikirjailija; muotikirjailija; ammattikirjailija; kansankirjailija; nuortenkirjailija; 

lastenkirjailija; lääninkirjailija; pöytälaatikkokirjailija; kaunokirjailija; nuorisokirjailija; 

tietokirjailija; tieteiskirjailija; kansalliskirjailija; työläiskirjailija; valistuskirjailija; satukirjailija;  

nykykirjailija; näytelmäkirjailija; keikailija; miekkailija; kalpamiekkailija; seikkailija; 

sotaseikkailija; kelkkailija; moottorikelkkailija; tarkkailija; kuvatarkkailija; äänitarkkailija; 

sotilastarkkailija; ruokailija; virkailija; rautatievirkailija; pankkivirkailija; tullivirkailija; 

postivirkailija; museovirkailija; kirjastovirkailija; toimistovirkailija; vastaanottovirkailija; 

lähetystövirkailija; kerskailija; matkailija; luontomatkailija; tutkimusmatkailija; tutkailija; 

keimailija; voimailija; lomailija; talvilomailija; kuhnailija; junailija; kilpailija; reippailija; 

hiippailija; vierailija; seurailija; kisailija; vitsailija; mahtailija; tehtailija; maalitehtailija; 

kilometritehtailija; tulostehtailija; konstailija; irstailija; telttailija; lautailija; rullalautailija; 

purjelautailija; lainelautailija; lumilautailija; kiivailija; urheilija; nappulaurheilija; kilpaurheilija; 

välineurheilija; penkkiurheilija; tekstiiliurheilija; mestariurheilija; moottoriurheilija; 

amatööriurheilija; ikäkausiurheilija; ammattiurheilija; aktiiviurheilija; valiourheilija; 

laskuvarjourheilija; himourheilija; kuntourheilija; ammattilaisurheilija; vammaisurheilija; 

naisurheilija; yleisurheilija; huippu-urheilija; kenttäurheilija; kujeilija; tunkeilija; taiteilija; 

maataiteilija; harrastajataiteilija; keramiikkataiteilija; tusinataiteilija; lausuntataiteilija; 

kuvataiteilija; sarjakuvataiteilija; viihdetaiteilija; varieteetaiteilija; nukketaiteilija; julistetaiteilija; 

estraditaiteilija; mitalitaiteilija; tekstiilitaiteilija; lasitaiteilija; renessanssitaiteilija; tanssitaiteilija; 

trapetsitaiteilija; siluettitaiteilija; kansantaiteilija; läänintaiteilija; elämäntaiteilija; sellotaiteilija; 

pianotaiteilija; tasapainotaiteilija; poptaiteilija; sirkustaiteilija; urkutaiteilija; laulutaiteilija; 

viulutaiteilija; nykytaiteilija; nälkätaiteilija; haaveilija; verhoilija; tarjoilija; vakoilija; 

teollisuusvakoilija; sekoilija; kiihkoilija; kansalliskiihkoilija; rotukiihkoilija; kiekkoilija; 

jääkiekkoilija; ulkoilija; norkoilija; rukoilija; esirukoilija; palloilija; jalkapalloilija; koripalloilija; 

vesipalloilija; käsipalloilija; lentopalloilija; pesäpalloilija; jääpalloilija; sooloilija; samoilija; 

pehmoilija; runoilija; virsirunoilija; talonpoikaisrunoilija; kansallisrunoilija; työläisrunoilija; 

tilapäisrunoilija; nykyrunoilija; tilapäärunoilija; mopoilija; kieroilija; kiroilija; intoilija; 

terveysintoilija; kuntoilija; muotoilija; lasinmuotoilija; hiusmuotoilija; autoilija; kilpa-autoilija; 

sunnuntaiautoilija; ralliautoilija; taksiautoilija; ammattiautoilija; urheiluautoilija; touhuilija; 

keljuilija; oikkuilija; velmuilija; lusmuilija; temppuilija; satuilija; etuilija; olija; mukanaolija; 

vallassaolija; saappaannuolija; perseennuolija; läsnäolija; tulija; vastaantulija; sisääntulija; 

perässätulija; kuulija; sanankuulija; poimija; marjanpoimija; mansikanpoimija; toimija; vaanija; 

panija; näytteillepanija; alullepanija; toimeenpanija; kokoonpanija; alkuunpanija; pakenija; painija; 

sumopainija; propagoija; navigoija; plagioija; naamioija; huomioija; kopioija; arvioija; liehakoija; 

mellakoija; tupakoija; urakoija; taktikoija; leukoija; hutiloija; manipuloija; kirimoija; ohjelmoija; 

tietokoneohjelmoija; koordinoija; pakinoija; markkinoija; kapinoija; tarinoija; luennoija; 

havainnoija; keikaroija; puoskaroija; mestaroija; referoija; operoija; soija; visualisoija; organisoija; 

paketoija; auditoija; imitoija; kommentoija; sabotoija; tilastoija; observoija; konservoija; purija; 

sija; kunniasija; pistesija; lakaisija; kadunlakaisija; halkaisija; tuulenhalkaisija; ulkohalkaisija; 

sisähalkaisija; julkaisija; rankaisija; karkaisija; katkaisija; ratkaisija; aukaisija; laukaisija; ilmaisija; 

kärkisija; vaalisija; mitalisija; tulisija; napisija; marisija; obliikvisija; kuljeksija; maleksija; 

uneksija; haaveksija; juoksija; pikajuoksija; kilpajuoksija; aitajuoksija; estejuoksija; kärkijuoksija; 

amokjuoksija; pitkänmatkanjuoksija; maratonjuoksija; kestävyysjuoksija; myötäjuoksija; 

sairaansija; jalansija; kädensija; asuinsija; synnyinsija; jumbosija; kosija; kilpakosija; olosija; 

tulosija; leposija; erosija; palkintosija; suosija; tuulensuosija; kulttuurinsuosija; hyönteissuosija; 
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arvosija; karsija; paikallissija; ulkopaikallissija; sisäpaikallissija; tanssija; nuorallatanssija; 

hulatanssija; napatanssija; vatsatanssija; ensitanssija; balettitanssija; marssija; tyyssija; kaitsija; 

lapsenkaitsija; lastenkaitsija; palkanansaitsija; vangitsija; katseenvangitsija; kuohitsija; tulkitsija; 

valitsija; hallitsija; nukkehallitsija; sijaishallitsija; naishallitsija; hirmuhallitsija; huolitsija; 

toimitsija; puoluetoimitsija; tuomitsija; naamioitsija; huomioitsija; historioitsija; taidehistorioitsija; 

kulttuurihistorioitsija; tieteenhistorioitsija; arvioitsija; mellakoitsija; kapakoitsija; tupakoitsija; 

urakoitsija; aliurakoitsija; hautausurakoitsija; rakennusurakoitsija; sivu-urakoitsija; pääurakoitsija; 

sähköurakoitsija; kronikoitsija; ravintoloitsija; pakinoitsija; hulinoitsija; kapinoitsija; luennoitsija; 

havainnoitsija; kaupitsija; tarvitsija; avuntarvitsija; intelligentsija; nousija; sarjanousija; etusija; 

uusija; makuusija; rikoksenuusija; syntysija; yösija; laatija; lainlaatija; vaatija; kadehtija; purjehtija; 

moottoripurjehtija; yksinpurjehtija; ahnehtija; talvehtija; haltija; viranhaltija; vedenhaltija; 

toimenhaltija; vuorenhaltija; kiinnityksenhaltija; kodinhaltija; pantinhaltija; patentinhaltija; 

luonnonhaltija; asunnonhaltija; ulosotonhaltija; huoneistonhaltija; käskynhaltija; metsänhaltija; 

tuntija; asiantuntija; sotilasasiantuntija; talousasiantuntija; viinintuntija; ihmistuntija; erikoistuntija; 

sotija; vartija; kunniavartija; rajavartija; henkivartija; merivartija; majakanvartija; siveydenvartija; 

ovenvartija; lainvartija; vanginvartija; moraalinvartija; portinvartija; puistonvartija; veräjänvartija; 

kuulovartija; opasvartija; teollisuusvartija; erävartija; yövartija; moittija; nauttija; palkannauttija; 

uija; muija; nuija; lihanuija; perunanuija; turvenuija; krokettinuija; puunuija; puija; tuija; kalja; 

pikakalja; saunakalja; rapakalja; samppakalja; keskikalja; kotikalja; vaarinkalja; talouskalja; malja; 

hopeamalja; jälkiruokamalja; kastemalja; kristallimalja; boolimalja; kaarimalja; lasimalja; 

veljenmalja; voitonmalja; tervetuliaismalja; ehtoollismalja; kanalja; talja; talja; lampaantalja; 

hirventalja; karhuntalja; selja; terttuselja; lilja; miekkalilja; helmililja; sinililja; pikarililja; 

tiikerililja; marskinlilja; lukinlilja; kuunlilja; päivänlilja; partiolilja; ruskolilja; pääsiäislilja; 

palmulilja; myrkkylilja; rönsylilja; vanilja; persilja; mantilja; vilja; suojavilja; sekavilja; korsivilja; 

tuontivilja; jumalanvilja; siemenvilja; lakovilja; uutisvilja; seosvilja; syysvilja; kevätvilja; rehuvilja; 

luomuvilja; leipävilja; kolja; pulja; kampanja; vaalikampanja; PR-kampanja; mainoskampanja; 

tiedotuskampanja; valistuskampanja; huhukampanja; samppanja; espanja; kastanja; hevoskastanja; 

vanja; linja; asialinja; rajalinja; takalinja; ruuhkalinja; pikalinja; olkalinja; nollalinja; rintamalinja; 

voimalinja; ampumalinja; kassalinja; prinsessalinja; iltalinja; laivalinja; tielinja; rautatielinja; 

suurjännitelinja; kaupunkilinja; tukilinja; maalilinja; tulilinja; pennilinja; vesilinja; prosenttilinja; 

puhelinlinja; demarkaatiolinja; raitiolinja; ajolinja; palolinja; tuotantolinja; lentolinja; opintolinja; 

voimansiirtolinja; polttolinja; paikallislinja; erikoistumislinja; peruslinja; puolustuslinja; 

raitiovaunulinja; etulinja; päälinja; sähkölinja; vyötärölinja; lähtölinja; säästölinja; syöttölinja; 

pinja; oja; sarkaoja; niskaoja; salaoja; valtaoja; jalokivihioja; kivenhioja; lasinhioja; piirioja; takoja; 

taidetakoja; rikkoja; rauhanrikkoja; valanrikkoja; sopimuksenrikkoja; lainrikkoja; avionrikkoja; 

lakonrikkoja; pilkkoja; tuulenhalkoja; hiustenhalkoja; velkoja; konkurssivelkoja; kiskoja; 

koronkiskoja; katkoja; ratkoja; meloja; neuloja; noja; anoja; takanoja; kulmanoja; turvapaikananoja; 

sanoja; maantienoja; käsinoja; valanvannoja; oikonoja; kyynärnoja; saunoja; punoja; korinpunoja; 

etunoja; kyykkynoja; selkänoja; päänoja; holhooja; nuohooja; tuhooja; paperintuhooja; 

puuntuhooja; tarjooja; vakooja; runko-oja; kokooja; samooja; lumooja; käärmeenlumooja; vainooja; 

vetooja; avo-oja; siivooja; kerrossiivooja; laitossiivooja; leipoja; virpoja; hieroja; lymfahieroja; 

sovinnonhieroja; urheiluhieroja; seisoja; saksanseisoja; katsoja; salakatsoja; sivustakatsoja; 

kaivonkatsoja; kädestäkatsoja; syrjästäkatsoja; lietsoja; sodanlietsoja; kuivatusoja; latoja; 

käsinlatoja; valolatoja; huuhtoja; kullanhuuhtoja; nitoja; sitoja; kirjansitoja; typensitoja; kertoja; 

mestarikertoja; vitsinkertoja; sadunkertoja; vertoja; viittoja; kutoja; taidekutoja; kankaankutoja; 

teenjuoja; kahvinjuoja; purkuoja; luoja; muodinluoja; ruoja; suoja; suoja; suoja; rajasuoja; 

karjasuoja; lokasuoja; sisälokasuoja; ilmasuoja; sivustasuoja; lähdesuoja; sirpalesuoja; venesuoja; 

ylijännitesuoja; mallisuoja; tullisuoja; pommisuoja; ensisuoja; ammattisuoja; intimiteettisuoja; 
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patenttisuoja; kuluttajansuoja; sateensuoja; tuulensuoja; lainsuoja; puhelinsuoja; eläinsuoja; 

väestönsuoja; lahosuoja; kalliosuoja; aurinkosuoja; vastavalosuoja; tietosuoja; lammassuoja; 

ylitulvimissuoja; irtisanomissuoja; kuukautissuoja; tilapäissuoja; oikeussuoja; ylikuormitussuoja; 

rokotussuoja; pukusuoja; melusuoja; säteilysuoja; häikäisysuoja; kipinäsuoja; näkösuoja; 

väestösuoja; näyttösuoja; tuoja; katuoja; maahantuoja; viestintuoja; palvoja; saatananpalvoja; 

vatsanpalvoja; kuvainpalvoja; auringonpalvoja; silmänpalvoja; valvoja; uimavalvoja; aluevalvoja; 

salivalvoja; luokanvalvoja; järjestyksenvalvoja; lastenvalvoja; pysäköinninvalvoja; pesänvalvoja; 

syötönvalvoja; neuvoja; kuluttajaneuvoja; velkaneuvoja; perheneuvoja; 4H-neuvoja; sienineuvoja; 

pukeutumisneuvoja; ravitsemusneuvoja; maatalousneuvoja; kotitalousneuvoja; sijoitusneuvoja; 

sisustusneuvoja; metsäoja; harja; lattiaharja; mokkaharja; liinaharja; saunaharja; otsaharja; 

kierreharja; vaateharja; tiskiharja; juuriharja; kynsiharja; ripsiharja; leijonanharja; vuorenharja; 

mäenharja; muurinharja; kukonharja; aallonharja; katonharja; pulloharja; mattoharja; hammasharja; 

sähköhammasharja; juuresharja; hiusharja; nuohousharja; kiillotusharja; puhdistusharja; 

nykytysharja; teräsharja; lamppuharja; astianpesuharja; pölyharja; kylpyharja; selkäharja; 

kenkäharja; pyöröharja; karja; lihakarja; nautakarja; vaalikarja; lehmikarja; siipikarja; 

teurassiipikarja; nuorikarja; pihvikarja; pienkarja; suomenkarja; porokarja; nuorkarja; teuraskarja; 

maatiaiskarja; siitoskarja; lypsykarja; kyyttökarja; 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; sarja; diasarja; kirjasarja; mailasarja; nollasarja; 

nappulasarja; ohjelmasarja; muunnelmasarja; tapahtumasarja; munasarja; punasarja; karsintasarja; 

saippuasarja; kuvasarja; perhesarja; liikesarja; koesarja; keskisarja; mitalisarja; artikkelisarja; 

välisarja; romaanisarja; sinisarja; orkesterisarja; testisarja; höyhensarja; lännensarja; aterinsarja; 

televisiosarja; pakosarja; runkosarja; runosarja; numerosarja; kauneudenhoitosarja; luentosarja; 

muotosarja; raskassarja; ikämiessarja; veljessarja; putoamissarja; teossarja; rikossarja; laukaussarja; 

tutkimussarja; rakennussarja; sisarussarja; kirjoitussarja; mestaruussarja; kysymyssarja; 

jännityssarja; kärpässarja; kevytsarja; iskusarja; työkalusarja; seikkailusarja; laulusarja; 

julkaisusarja; esitelmäsarja; kääpiösarja; käyttösarja; herja; kirja; kunniakirja; historiakirja; 

asiakirja; sota-asiakirja; valeasiakirja; oikeudenkäyntiasiakirja; perustamisasiakirja;  

ratifioimisasiakirja; päätösasiakirja; loppuasiakirja; lahjakirja; taiteilijakirja; aikakirja; poikakirja; 

velkakirja; haltijavelkakirja; käärevelkakirja; panttivelkakirja; joukkovelkakirja; vaihtovelkakirja; 

määrännäisvelkakirja; matkakirja; juhlakirja; muistelmakirja; kuormakirja; sanakirja; 

murresanakirja; käsitesanakirja; tulkkisanakirja; synonyymisanakirja; tietosanakirja; 

käänteissanakirja; taajuussanakirja; sivistyssanakirja; taskusanakirja; lainakirja; saarnakirja; 

kauppakirja; lupakirja; lentolupakirja; kassakirja; valtakirja; haltijavaltakirja; 

oikeudenkäyntivaltakirja; asianajovaltakirja; kantakirja; hevoskantakirja; sotakirja; vastakirja; 

kiistakirja; karttakirja; vauvakirja; kuvakirja; sarjakuvakirja; tiedekirja; viihdekirja; lähdekirja; 

taidekirja; mielipidekirja; ohjekirja; osakekirja; leikekirja; virikekirja; mietekirja; ajanvietekirja; 

pistekirja; apokryfikirja; lakikirja; suosikkikirja; pankkikirja; lokikirja; kioskikirja; koraalikirja; 

vaalikirja; mielikirja; tilikirja; nimikirja; evankeliumikirja; äänikirja; lempikirja; oppikirja; 

lääkärikirja; vuosikirja; virsikirja; koraalivirsikirja; kurssikirja; vitsikirja; käsikirja; kirkkokäsikirja; 

rahtikirja; muistikirja; kasettikirja; kulttikirja; tenttikirja; historiankirja; jäsenkirja; nuortenkirja; 

lastenkirja; kisällinkirja; merikapteeninkirja; papinkirja; mestarinkirja; laivurinkirja; kirkonkirja; 

talonkirja; sensaatiokirja; jakokirja; perinnönjakokirja; selkokirja; pornokirja; kaunokirja; runokirja; 

erokirja; nuorisokirja; tietokirja; kirjanpitokirja; huoltokirja; saantokirja; opintokirja; muistokirja; 

keittokirja; opaskirja; vieraskirja; alkeiskirja; tieteiskirja; perustamiskirja; ratifioimiskirja; 

nimittämiskirja; aapiskirja; aikakauskirja; pappeuskirja; sopimuskirja; rukouskirja; peruskirja; 
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toimituskirja; harjoituskirja; julistuskirja; tunnustuskirja; vakuutuskirja; henkivakuutuskirja; 

osuuskirja; valtuuskirja; nimityskirja; kiinnityskirja; jännityskirja; värityskirja; ilmestyskirja; 

määräyskirja; käännöskirja; väitöskirja; tohtorinväitöskirja; taskukirja; lukukirja; sukukirja; 

katselukirja; koskettelukirja; surunvalittelukirja; seikkailukirja; selailukirja; laulukirja; joulukirja; 

koulukirja; perukirja; satukirja; läksykirja; pöytäkirja; tutkintapöytäkirja; aiepöytäkirja; 

ruumiinavauspöytäkirja; tutkimuspöytäkirja; päätöspöytäkirja; keskustelupöytäkirja; 

kuulustelupöytäkirja; päiväkirja; sotapäiväkirja; laivapäiväkirja; ajopäiväkirja; lentopäiväkirja; 

pääkirja; sähkökirja; näyttämökirja; väestökirja; tyttökirja; työkirja; orja; maaorja; velkaorja; 

kaleeriorja; neekeriorja; norja; norja; sorja; hurja; kurja; nurja; patja; uimapatja; ilmapatja; 

rantapatja; jouhipatja; vaahtokumipatja; resoripatja; vesipatja; jousipatja; vaahtomuovipatja; 

höyhenpatja; joustinpatja; runkopatja; sijauspatja; petauspatja; vatja; vitja; lotja; kehuja; puhuja; 

vatsastapuhuja; puolestapuhuja; vaalipuhuja; pilanpuhuja; murteenpuhuja; maratonpuhuja; 

palopuhuja; kielilläpuhuja; kuja; nauhakuja; kunniakuja; kauppakuja; kiekuja; poppelikuja; 

umpikuja; liikkuja; ikiliikkuja; vesilläliikkuja; nukkuja; mankuja; palokuja; puistokuja; kerskuja; 

lehmuskuja; tuulennaukuja; puukuja; koivukuja; luja; halleluja; raudanluja; teräksenluja; märkäluja; 

ampuja; tarkka-ampuja; sala-ampuja; mestariampuja; kivääriampuja; konekivääriampuja; 

jousiampuja; tarkkampuja; valioampuja; asuja; omakotiasuja; kutsuja; koollekutsuja; 

kokoonkutsuja; lausuja; runonlausuja; astuja; tasa-astuja; kanta-astuja; kärkiastuja; varvasastuja; 

osallistuja; epäonnistuja; muuttuja; satunnaismuuttuja; murtautuja; tunkeutuja; maahantunkeutuja; 

sopeutuja; laaka; laaka-; raaka; raaka; raaka-; puoliraaka; vaaka; takavaaka; tavaravaaka; 

kultavaaka; kirjevaaka; vesivaaka; jousivaaka; käsivaaka; lastenvaaka; uppovaaka; mikrovaaka; 

talousvaaka; kymmenysvaaka; etuvaaka; sivuvaaka; täsmävaaka; henkilövaaka; haka; haka; 

vasikkahaka; salpahaka; tuulihaka; lehmihaka; karbiinihaka; ikkunanhaka; kiertohaka; uittohaka; 

puoshaka; psykofarmaka; musaka; taka; taka-; vaka; vodka; eka; deka-; lieka; leka; seka-; karateka; 

heteka; lafka; safka; haahka; jahka; nahka; raakanahka; mokkanahka; niskanahka; punanahka; 

nappanahka; anturanahka; vatsanahka; otsanahka; kultanahka; pintanahka; antiikkinahka; 

nupukkinahka; lakeerinahka; verinahka; esinahka; boksinahka; lampaannahka; vasikannahka; 

peurannahka; karitsannahka; majavannahka; oravannahka; sudennahka; käärmeennahka; 

vuohennahka; hirvennahka; minkinnahka; pukinnahka; soopelinnahka; puhvelinnahka; 

krokotiilinnahka; kriminnahka; karhunnahka; kengurunnahka; mursunnahka; ketunnahka; 

kärpännahka; tekonahka; keinonahka; kiiltonahka; haljasnahka; selkänahka; päänahka; pahka; 

veripahka; synnytyspahka; rahka; karahka; maitorahka; vehka; huonevehka; viirivehka; kirjovehka; 

ihka; pihka; meripihka; lapsenpihka; pirunpihka; hajupihka; hohka; revohka; uhka; tauhka; leuhka; 

reuhka; karvareuhka; lakkireuhka; lakinreuhka; hatunreuhka; hattureuhka; viuhka; vappuviuhka; 

sodanuhka; hyökkäysuhka; tuhka; tupakantuhka; puuhka; käsipuuhka; ruuhka; liikenneruuhka; 

jouluruuhka; aamuruuhka; viikonloppuruuhka; iltapäiväruuhka; työruuhka; aika; aika; vapaa-aika; 

pohja-aika; suoja-aika; marja-aika; ruuhka-aika; mansikka-aika; hukka-aika; ruoka-aika; virka-aika; 

ruska-aika; matka-aika; pula-aika; kiima-aika; loma-aika; laina-aika; vuokra-aika; suurvalta-aika; 

kulta-aika; hankinta-aika; ruokinta-aika; harkinta-aika; kukinta-aika; toiminta-aika; nautinta-aika; 

haudonta-aika; seisonta-aika; sota-aika; sadeaika; lapsivuodeaika; liikeaika; ihanneaika; kanneaika; 

koeaika; moiteaika; haasteaika; lähiaika; ikiaika; pankkiaika; barokkiaika; viikinkiaika; kärkiaika; 

keskiaika; varhaiskeskiaika; myöhäiskeskiaika; myöhäisglasiaaliaika; perinataaliaika; 

karnevaaliaika; peliaika; puoliaika; yliaika; väliaika; minimiaika; toimiaika; atomiaika; sieniaika; 

oppiaika; keisariaika; toriaika; marttyyriaika; kriisiaika; renessanssiaika; karenssiaika; latenssiaika; 

pörssiaika; käsiaika; tähtiaika; varastointiaika; pyyntiaika; käyntiaika; syöntiaika; respiittiaika; 

adventtiaika; kahviaika; talviaika; rauhanaika; maailmanaika; vuodenaika; vuorokaudenaika; 

raskaudenaika; pakanuudenaika; nuoruudenaika; lapsuudenaika; onnenaika; elinaika; kuolinaika; 

tsaarinaika; kirkonaika; kellonaika; armonaika; jaksonaika; paastonaika; joulunaika; elämänaika; 



    22/264  

tehoaika; inkubaatioaika; reaktioaika; ajoaika; etsikkoaika; kirkkoaika; aurinkoaika; 

keskiaurinkoaika; jatkoaika; toukoaika; kelloaika; oloaika; varallaoloaika; valveillaoloaika; 

voimassaoloaika; poissaoloaika; aukioloaika; tuloaika; ylimenoaika; nukkumaanmenoaika; 

painoaika; rokokooaika; lepoaika; luppoaika; varoaika; euroaika; salassapitoaika; kantoaika; 

lentoaika; kiertoaika; tilastoaika; virastoaika; kestoaika; paistoaika; toimistoaika; loistoaika; 

joustoaika; nettoaika; keittoaika; voittoaika; muuttoaika; rospuuttoaika; joutoaika; kuningasaika; 

alokasaika; kokelasaika; toipilasaika; lounasaika; varusmiesaika; loppiaisaika; kustavilaisaika; 

muinaisaika; yleisaika; paikallisaika; päivällisaika; alkamisaika; sulkemisaika; kukkimisaika; 

miettimisaika; irtisanomisaika; seisomisaika; saapumisaika; toipumisaika; puoliintumisaika; 

valmistumisaika; ilmoittautumisaika; kuivumisaika; pätevöitymisaika; ilmestymisaika; 

myöhästymisaika; viivästymisaika; päättymisaika; itämisaika; entisaika; talvisaika; pääsiäisaika; 

vähimmäisaika; enimmäisaika; tungosaika; kaamosaika; mainosaika; kierrosaika; murrosaika; 

raskausaika; kihlausaika; tilausaika; lainausaika; sairausaika; heilahdusaika; palvelusaika; 

sopimusaika; oppisopimusaika; työsopimusaika; kuoletusaika; valitusaika; hallitusaika; 

toimitusaika; rauhoitusaika; varoitusaika; vieroitusaika; suoritusaika; odotusaika; valotusaika; 

rangaistusaika; valistusaika; valmistusaika; kukoistusaika; altistusaika; vaikutusaika; koulutusaika; 

istutusaika; vakuutusaika; poikuusaika; avaruusaika; nuoruusaika; asevelvollisuusaika; 

kelpoisuusaika; lapsuusaika; hengähdysaika; pysähdysaika; tiineysaika; lähetysaika; imetysaika; 

ennätysaika; maailmanennätysaika; taika; ajastaika; juhannustaika; kevätaika; hakuaika; alkuaika; 

kulkuaika; opiskeluaika; seurusteluaika; harjoitteluaika; paritteluaika; otteluaika; ruokailuaika; 

kilpailuaika; vierailuaika; parveiluaika; jouluaika; kouluaika; hirmuaika; loppuaika; suruaika; 

maksuaika; juoksuaika; laatuaika; kutuaika; korjuuaika; sadonkorjuuaika; takuuaika; 

omavastuuaika; kasvuaika; nykyaika; syntyaika; rykimäaika; pesimäaika; syntymäaika; 

siirtymäaika; heinäaika; määräaika; kesäaika; lisäaika; mietintäaika; päiväaika; jääaika; sikiöaika; 

lähtöaika; kyntöaika; tyttöaika; käyttöaika; jättöaika; kylvöaika; yöaika; työaika; liika; piika; 

vanhapiika; sinipiika; lapsenpiika; käenpiika; siika; suolasiika; peledsiika; järvisiika; loimusiika; 

savusiika; lika; basilika; basilika; majolika; replika; toonika; tunika; poika; vanhapoika; 

tuhlaajapoika; kolkkapoika; mailapoika; tiernapoika; pissapoika; sotapoika; lautapoika; laivapoika; 

kiiltokuvapoika; lellikkipoika; lankkipoika; pyykkipoika; nokipoika; rumpalipoika; velipoika; 

hulivilipoika; lellipoika; hotellipoika; raikulipoika; lehmipoika; kummipoika; suomipoika; 

oppipoika; meripoika; kuoripoika; kulkuripoika; messipoika; tähtipoika; kasvattipoika; lähettipoika; 

kyytipoika; pojanpoika; pojanpojanpoika; tikanpoika; mammanpoika; kananpoika; 

syöttökananpoika; kissanpoika; oravanpoika; veljenpoika; paimenpoika; onnenpoika; tyttärenpoika; 

jäniksenpoika; variksenpoika; käenpoika; kukonpoika; talonpoika; karhunpoika; linnunpoika; 

ketunpoika; partiopoika; kukkopoika; pallopoika; orpopoika; rattopoika; ottopoika; sulhaspoika; 

herraspoika; aikamiespoika; maalaispoika; kaupunkilaispoika; huutolaispoika; sukulaispoika; 

vaivaispoika; esikoispoika; erauspoika; pikkupoika; serkkupoika; koulupoika; rippikoulupoika; 

juoksupoika; katupoika; solttupoika; tonttupoika; hymypoika; vävypoika; meikäpoika; pärinäpoika; 

perestroika; pika-; paprika; ruokapaprika; maustepaprika; sika; sika-; lihasika; pahkasika; napasika; 

yorkshiresika; piikkisika; villisika; sovinistisika; teurassika; emäsika; metsäsika; ekliptika; 

karakteristika; vika; vika; vika-; linjavika; lonkkavika; jalkavika; purentavika; pintavika; puhevika; 

rakennevika; konevika; moottorivika; värivika; käsivika; ryhtivika; sydänvika; lahovika; tekovika; 

kuulovika; sydänhermovika; kulumisvika; valmistusvika; kehitysvika; pikkuvika; sukuvika; 

valuvika; laatuvika; selkävika; syntymävika; läppävika; ärrävika; ässävika; sähkövika; akka; 

naakka; saakka; taakka; velkataakka; noita-akka; syntitaakka; verotaakka; todistamistaakka; 

todistustaakka; työtaakka; kahakka; rajakahakka; liehakka; riehakka; terhakka; majakka; 

radiomajakka; valomajakka; lentomajakka; tunnusmajakka; haljakka; paljakka; tunturipaljakka; 

sutjakka; nujakka; sujakka; kakka; kanankakka; lakka; lakka; lakka; suojalakka; salakka; oksalakka; 
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selluloosalakka; kultalakka; valakka; helakka; kirjelakka; telakka; kuivatelakka; allastelakka; 

hailakka; railakka; heilakka; tytönheilakka; metallilakka; bitumilakka; krappilakka; silakka; 

suolasilakka; maustesilakka; hiilisilakka; kynsilakka; pronssilakka; syyssilakka; hartsilakka; 

rehusilakka; savusilakka; sinettilakka; allakka; mellakka; rotumellakka; sellakka; japaninlakka; 

polakka; solakka; polttolakka; korjauslakka; hiuslakka; kyyhkyslakka; kuulakka; remakka; 

naurunremakka; kimakka; hanakka; almanakka; kansanalmanakka; taskualmanakka; 

seinäalmanakka; tanakka; palsternakka; punakka; pakka; pakka; kapakka; korttelikapakka; 

merimieskapakka; olutkapakka; napakka; haipakka; kipakka; lehtijousipakka; käsipakka; 

korttipakka; alpakka; alpakka; topakka; kirpakka; sirpakka; kangaspakka; jupakka; tupakka; 

nuuskatupakka; pillitupakka; piipputupakka; purutupakka; rakka; harakka; meriharakka; 

lapinharakka; pyryharakka; tarakka; hierakka; piirakka; lihapiirakka; rahkapiirakka; 

mustikkapiirakka; omenapiirakka; perunapiirakka; lohipiirakka; kaalipiirakka; sipulipiirakka; 

sienipiirakka; raparperipiirakka; riisipiirakka; karjalanpiirakka; keitinpiirakka; kasvispiirakka; 

kivirakka; torakka; hiprakka; urakka; aikaurakka; aliurakka; kuutamourakka; rakennusurakka; 

sähköistysurakka; päiväurakka; sähköurakka; työurakka; sakka; pohjasakka; kasakka; nasakka; 

rapsakka; lupsakka; nassakka; russakka; pusakka; nahkapusakka; toppapusakka; farkkupusakka; 

takka; takka; vesivaippatakka; metakka; avotakka; juoruakka; vakka; navakka; ravakka; rehvakka; 

rivakka; sivakka; kuivakka; kalvakka; tilkkuvakka; lastuvakka; kylvövakka; kopeekka; hiekka; 

pohjahiekka; sorahiekka; kultahiekka; rantahiekka; korallihiekka; betonihiekka; unihiekka; 

merihiekka; kvartsihiekka; kissanhiekka; lentohiekka; muuraushiekka; kaavaushiekka; 

juoksuhiekka; öljyhiekka; miekka; kurjenmiekka; tohtorinmiekka; lyömämiekka; -niekka; 

sananiekka; partaniekka; saksiniekka; viiksiniekka; sarviniekka; soittoniekka; praasniekka; 

viuluniekka; kynäniekka; pekka; mustapekka; velipekka; onnenpekka; resupekka; rekka; rekka; 

moduulirekka; sekka; laikka; balalaikka; hiomalaikka; maikka; paikka; maapaikka; murhapaikka; 

peuhapaikka; kunniapaikka; majapaikka; apajapaikka; opiskelijapaikka; marjapaikka; sarjapaikka; 

vikapaikka; mansikkapaikka; ruokapaikka; pikaruokapaikka; sairaalapaikka; kalapaikka; 

näköalapaikka; asemapaikka; seisomapaikka; katsomapaikka; turmapaikka; nukkumapaikka; 

tapahtumapaikka; istumapaikka; markkinapaikka; ikkunapaikka; kauppapaikka; vaarapaikka; 

pitsapaikka; kantapaikka; sidontapaikka; joukkosidontapaikka; palvontapaikka; virtapaikka; 

hautapaikka; turvapaikka; vuodepaikka; liikepaikka; venepaikka; liikennepaikka; invalidipaikka; 

vakipaikka; leikkipaikka; parkkipaikka; kärkipaikka; keskipaikka; amalgaamipaikka; toimipaikka; 

osoitetoimipaikka; postitoimipaikka; lempipaikka; uhripaikka; leiripaikka; ankkuripaikka; 

laituripaikka; juuripaikka; kansipaikka; tosipaikka; tanssipaikka; sijaintipaikka; pysäköintipaikka; 

myyntipaikka; käyntipaikka; kotipaikka; päiväkotipaikka; muistipaikka; hyttipaikka; 

edustajanpaikka; soidinpaikka; olinpaikka; ministerinpaikka; asuinpaikka; istuinpaikka; 

talonpaikka; pääkallonpaikka; raamatunpaikka; aitiopaikka; nuotiopaikka; vartiopaikka; 

varjopaikka; pakopaikka; tekopaikka; jatkopaikka; notkopaikka; taukopaikka; palopaikka; 

piilopaikka; painopaikka; lepopaikka; kaatopaikka; lumenkaatopaikka; johtopaikka; 

tulenjohtopaikka; hoitopaikka; päivähoitopaikka; pitopaikka; permantopaikka; komentopaikka; 

varastopaikka; lomanviettopaikka; kesänviettopaikka; soranottopaikka; vauhdinottopaikka; 

autopaikka; potilaspaikka; miespaikka; naispaikka; kohtaamispaikka; kokoamispaikka; 

kokoontumispaikka; yöpymispaikka; pysähtymispaikka; pistäytymispaikka; rikospaikka; 

tiiauspaikka; kahlauspaikka; seisauspaikka; kohtauspaikka; lastauspaikka; palveluspaikka; 

pyhiinvaelluspaikka; hallituspaikka; toimituspaikka; sijoituspaikka; aloituspaikka; teloituspaikka; 

suorituspaikka; valmistuspaikka; peruutuspaikka; onnettomuuspaikka; pysähdyspaikka; 

levähdyspaikka; risteyspaikka; rajanylityspaikka; äänestyspaikka; tähystyspaikka; peuhupaikka; 

varalaskupaikka; välilaskupaikka; paalupaikka; jakelupaikka; oleskelupaikka; opiskelupaikka; 

harjoittelupaikka; huvittelupaikka; makuuvaunupaikka; makuupaikka; kahluupaikka; kasvupaikka; 
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työskentelypaikka; lymypaikka; hyppypaikka; syntypaikka; käräjäpaikka; kyläpaikka; 

pesimäpaikka; syntymäpaikka; kesäpaikka; pesäpaikka; pesintäpaikka; hätäpaikka; kätköpaikka; 

lähtöpaikka; tyttöpaikka; postinjättöpaikka; löytöpaikka; yöpaikka; työpaikka; suojatyöpaikka; 

teollisuustyöpaikka; kesätyöpaikka; saikka; taikka; vaikka; keikka; ravintolakeikka; hepsankeikka; 

kuperkeikka; kreikka; seikka; tyyliseikka; tosiseikka; muotoseikka; erityisseikka; pikkuseikka; 

sivuseikka; veikka; veikka; fikka; hikka; tahikka; iikka; juridiikka; heraldiikka; melodiikka; 

metodiikka; tutkimusmetodiikka; grafiikka; taidegrafiikka; tietokonegrafiikka; värigrafiikka; 

mainosgrafiikka; käyttögrafiikka; magiikka; tragiikka; pedagogiikka; steinerpedagogiikka; logiikka; 

symboliikka; värisymboliikka; hydrauliikka; miikka; dynamiikka; psykodynamiikka; 

termodynamiikka; aerodynamiikka; elektrodynamiikka; sähködynamiikka; keramiikka; 

nauhakeramiikka; kampakeramiikka; nuorakeramiikka; taidekeramiikka; tekstiilikeramiikka; 

rakennuskeramiikka; mimiikka; komiikka; tilannekomiikka; luonnekomiikka; rytmiikka; 

biorytmiikka; mekaniikka; kvanttimekaniikka; taivaanmekaniikka; hienomekaniikka; 

maarakennusmekaniikka; botaniikka; tekniikka; analogiatekniikka; sähkövoimatekniikka; 

sotatekniikka; tajunnanvirtatekniikka; turvatekniikka; puolijohdetekniikka; puhetekniikka; 

teletekniikka; liikennetekniikka; tietokonetekniikka; lentokonetekniikka; offshoretekniikka; 

asetekniikka; digitaalitekniikka; geenitekniikka; äänitekniikka; meritekniikka; teatteritekniikka; 

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; 

avioniikka; mekatroniikka; elektroniikka; viihde-elektroniikka; bioelektroniikka; 

mikroelektroniikka; optoelektroniikka; kulutuselektroniikka; tektoniikka; epiikka; retoriikka; 

motoriikka; psykomotoriikka; hienomotoriikka; metriikka; psykometriikka; lyriikka; taidelyriikka; 

mietelyriikka; lemmenlyriikka; luonnonlyriikka; keskeislyriikka; rakkauslyriikka; keskuslyriikka; 

laululyriikka; iskelmälyriikka; käyttölyriikka; fysiikka; suurenergiafysiikka; plasmafysiikka; 

metafysiikka; atomifysiikka; kvanttifysiikka; ydinfysiikka; geofysiikka; biofysiikka; astrofysiikka; 

kryofysiikka; maanviljelysfysiikka; säteilyfysiikka; kylmäfysiikka; dramatiikka; problematiikka; 

telematiikka; kinematiikka; tematiikka; matematiikka; tilastomatematiikka; vakuutusmatematiikka; 

systematiikka; pragmatiikka; dogmatiikka; automatiikka; informatiikka; numismatiikka; 

pneumatiikka; statiikka; sähköstatiikka; etiikka; eksegetiikka; ammattietiikka; kosmetiikka; 

luonnonkosmetiikka; aritmetiikka; genetiikka; kinetiikka; lääkärinetiikka; fonetiikka; kybernetiikka; 

bioetiikka; poetiikka; dietetiikka; estetiikka; politiikka; maapolitiikka; rahapolitiikka; 

energiapolitiikka; kuluttajapolitiikka; palkkapolitiikka; voimapolitiikka; työvoimapolitiikka; 

työmarkkinapolitiikka; kauppapolitiikka; ulkomaankauppapolitiikka; valtapolitiikka; 

väkivaltapolitiikka; suurvaltapolitiikka; hintapolitiikka; yhteiskuntapolitiikka; sotapolitiikka; 

keskustapolitiikka; valuuttapolitiikka; apartheidpolitiikka; tiedepolitiikka; perhepolitiikka; 

suhdannepolitiikka; liikennepolitiikka; aluepolitiikka; kehitysaluepolitiikka; puoluepolitiikka; 

reaalipolitiikka; sosiaalipolitiikka; kriminaalipolitiikka; kielipolitiikka; tullipolitiikka; 

alkoholipolitiikka; teinipolitiikka; agraaripolitiikka; kulttuuripolitiikka; lapsipolitiikka; 

finanssipolitiikka; vientipolitiikka; kabinettipolitiikka; tonttipolitiikka; rauhanpolitiikka; 
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maailmanpolitiikka; idänpolitiikka; päivänpolitiikka; geopolitiikka; oppositiopolitiikka; 

kirkkopolitiikka; ulkopolitiikka; korkopolitiikka; tulopolitiikka; tasapainopolitiikka; veropolitiikka; 

sovintopolitiikka; asuntopolitiikka; oikeistopolitiikka; riistopolitiikka; vasemmistopolitiikka; 

neulanpistopolitiikka; kostopolitiikka; sotilaspolitiikka; kunnallispolitiikka; vakauttamispolitiikka; 

talouspolitiikka; maatalouspolitiikka; konsensuspolitiikka; painostuspolitiikka; puolustuspolitiikka; 

koulutuspolitiikka; jarrutuspolitiikka; puolueettomuuspolitiikka; turvallisuuspolitiikka; 

teollisuuspolitiikka; kiristyspolitiikka; liennytyspolitiikka; työllisyyspolitiikka;  

itsenäisyyspolitiikka; myöntyvyyspolitiikka; sanelupolitiikka; sovittelupolitiikka; 

seikkailupolitiikka; koulupolitiikka; kasvupolitiikka; öljypolitiikka; säännöstelypolitiikka; 

sisäpolitiikka; metsäpolitiikka; käytäväpolitiikka; väestöpolitiikka; ympäristöpolitiikka; 

henkilöstöpolitiikka; didaktiikka; praktiikka; kiropraktiikka; yksityispraktiikka; taktiikka; 

puoluetaktiikka; pelitaktiikka; puolustustaktiikka; uuvutustaktiikka; kyynärpäätaktiikka; 

dialektiikka; peristaltiikka; semantiikka; romantiikka; esiromantiikka; kartanoromantiikka; 

varhaisromantiikka; kansallisromantiikka; myöhäisromantiikka; uusromantiikka;  

nyyhkyromantiikka; ornamentiikka; nauhaornamentiikka; robotiikka; gotiikka; myöhäisgotiikka; 

semiotiikka; erotiikka; eksotiikka; aseptiikka; optiikka; kideoptiikka; elektronioptiikka; 

kuituoptiikka; lasikuituoptiikka; skolastiikka; plastiikka; vahaplastiikka; onomastiikka; arabistiikka; 

nordistiikka; esseistiikka; sofistiikka; logistiikka; logistiikka; kriminalistiikka; journalistiikka; 

orientalistiikka; anglistiikka; stilistiikka; ballistiikka; novellistiikka; romanistiikka; germanistiikka; 

fennistiikka; karakteristiikka; ugristiikka; fennougristiikka; folkloristiikka; russistiikka; statistiikka; 

kasuistiikka; slavistiikka; lingvistiikka; tekstilingvistiikka; sosiolingvistiikka; psykolingvistiikka; 

neurolingvistiikka; oikeuslingvistiikka; diagnostiikka; röntgendiagnostiikka; akustiikka; 

huoneakustiikka; rakennusakustiikka; sähköakustiikka; rustiikka; mystiikka; nautiikka; 

astronautiikka; hermeneutiikka; analytiikka; kikka; likka; kalikka; puukalikka; jääkalikka; malikka; 

härmämalikka; palikka; rakennuspalikka; rumpupalikka; puupalikka; flikka; neilikka; harjaneilikka; 

laukkaneilikka; mausteneilikka; ketoneilikka; nallikka; korvatillikka; jullikka; mullikka; 

sonnimullikka; härkämullikka; lapsenlikka; plikka; pikkulikka; nulikka; poikanulikka; 

pojannulikka; pulikka; piirakkapulikka; namikka; nurmikka; lehtonurmikka; niittynurmikka; 

kylänurmikka; hanikka; vanikka; penikka; koiranpenikka; kissanpenikka; karhunpenikka; prenikka; 

klinikka; korvaklinikka; huumeklinikka; poliklinikka; äitiyspoliklinikka; päivystyspoliklinikka; 

pieneläinklinikka; autoklinikka; hammasklinikka; silmäklinikka; kannikka; leivänkannikka; 

onnikka; harmonikka; näppäinharmonikka; pianoharmonikka; kronikka; kaarnikka; hoikka; 

erikoishoikka; loikka; kolmiloikka; roikka; topparoikka; troikka; johtotroikka; voikka; rikka; 

haarikka; katajahaarikka; narikka; tiirikka; prikka; jurrikka; kurikka; murikka; kivenmurikka; 

vasikka; sonnivasikka; hirvenvasikka; juottovasikka; teurasvasikka; pikkuvasikka; lehmävasikka; 

syöttövasikka; mansikka; puutarhamansikka; kuukausimansikka; ahomansikka; hyötymansikka; 

vosikka; hapsikka; repsikka; persikka; kirsikka; cocktailkirsikka; ananaskirsikka; juutalaiskirsikka; 

nassikka; issikka; issikka; vossikka; raitsikka; murtsikka; lusikka; hopealusikka; alpakkalusikka; 

mokkalusikka; ruokalusikka; jälkiruokalusikka; mittalusikka; teelusikka; kastikelusikka; 

liemilusikka; kummilusikka; sokerilusikka; kahvilusikka; muovilusikka; puurolusikka; 

palkintolusikka; pikkulusikka; puulusikka; kenkälusikka; musikka; tikka; saatikka; hatikka; 

peltohatikka; matikka; matikka; jalkapatikka; ratikka; etikka; ruokaetikka; viinietikka; retikka; 

peltoretikka; puuetikka; pöytäetikka; jääetikka; itikka; maitikka; veitikka; valtikka; naisvaltikka; 

pontikka; sontikka; kastikka; metsäkastikka; mustikka; pensasmustikka; hutikka; pikkutikka; 

lutikka; käpytikka; valkoselkätikka; harmaapäätikka; huikka; kuikka; luikka; tupasluikka; suikka; 

savikka; jauhosavikka; palkka; mahapalkka; rahapalkka; pohjapalkka; aikapalkka; urakkapalkka; 

ruokapalkka; osapalkka; ohjepalkka; reaalipalkka; minimipalkka; normipalkka; vuosipalkka; 

kuukausipalkka; tuntipalkka; prosenttipalkka; vaivanpalkka; yrittäjänpalkka; provisiopalkka; 
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tekopalkka; viikkopalkka; taulukkopalkka; nettopalkka; bruttopalkka; kansalaispalkka; 

nimellispalkka; vähimmäispalkka; sopimuspalkka; peruspalkka; suorituspalkka; lakkautuspalkka; 

alkupalkka; loppupalkka; nälkäpalkka; päiväpalkka; lähtöpalkka; työpalkka; ylityöpalkka; 

marsalkka; sotamarsalkka; hovimarsalkka; kelkka; mahakelkka; napakelkka; purjekelkka; 

moottorikelkka; vesikelkka; suksikelkka; rattikelkka; maalarinkelkka; ohjaskelkka; potkukelkka; 

vipukelkka; pyöräkelkka; pelkka; telkka; hilkka; kilkka; nilkka; kivinilkka; pilkka; pilkka; 

jumalanpilkka; silkka; tilkka; viinitilkka; vesitilkka; kahvitilkka; maitotilkka; yövilkka; kolkka; 

kolkka; maankolkka; maailmankolkka; koilliskolkka; polkka; saksanpolkka; pulkka; pulkka; tulkka; 

ankka; mankka; rankka; sankka; uutisankka; vankka; jenkka; letkajenkka; penkka; ojanpenkka; 

tienpenkka; senkka; pinkka; paperipinkka; korttipinkka; rinkka; konkka; lonkka; karonkka; 

konkkaronkka; tohtorinkaronkka; tonkka; maitotonkka; punkka; punkka; fokka; lahokka; kokka; 

veneenkokka; mokka; mokka; sikamokka; pukkimokka; tekomokka; haljasmokka; pesumokka; 

nokka; nirppanokka; kippuranokka; keltanokka; pikinokka; vesinokka; vuohennokka; kurjennokka; 

niemennokka; linnunnokka; koukkunokka; raatelunokka; pottunokka; pystynokka; räkänokka; 

pokka; nokkapokka; räsypokka; rokka; hernerokka; papurokka; sokka; artisokka; maa-artisokka; 

mukula-artisokka; latva-artisokka; juuriartisokka; mykeröartisokka; tokka; tokka; laivatokka; 

porotokka; kuokka; perunakuokka; luokka; luokka; paarialuokka; sekaluokka; aikaluokka; 

poikaluokka; klinikkaluokka; palkkaluokka; matkaluokka; alaluokka; nollaluokka; sanaluokka; 

tapaluokka; hintaluokka; yhteiskuntaluokka; aineluokka; musiikkiluokka; kärkiluokka; keskiluokka; 

riskiluokka; sosiaaliluokka; kymppiluokka; torppariluokka; mestariluokka; vuosiluokka; 

tähtiluokka; turistiluokka; maailmanluokka; kansanluokka; työväenluokka; lukioluokka; 

valioluokka; painoluokka; veroluokka; kehtoluokka; voittoluokka; ylioppilasluokka; 

liikemiesluokka; talonpoikaisluokka; rinnakkaisluokka; erityisluokka; kuutosluokka; 

palkkausluokka; kalleusluokka; luksusluokka; matkustusluokka; suuruusluokka; 

palveluskelpoisuusluokka; yhdysluokka; tarkkailuluokka; urheiluluokka; huippuluokka; 

jäämaksuluokka; laatuluokka; kantokykyluokka; ikäluokka; yläluokka; pääluokka; säästöluokka; 

tyttöluokka; päättöluokka; sanaharkka; matriarkka; patriarkka; markka; hopeamarkka; D-markka; 

tarkka; sanatarkka; mittatarkka; turhantarkka; tunnontarkka; pikkutarkka; epätarkka; guttaperkka; 

sirkka; sirkka; sirkka; rukoilijasirkka; kotisirkka; palosirkka; kulkusirkka; heinäsirkka; horkka; 

mahorkka; porkka; sorkka; siansorkka; pukinsorkka; nurkka; takanurkka; alanurkka; sohvanurkka; 

kotinurkka; sohvannurkka; ulkonurkka; olonurkka; ylänurkka; silmänurkka; peränurkka; 

sisänurkka; purkka; masurkka; fyrkka; haukka; punajalkahaukka; kanahaukka; nuolihaukka; 

tuulihaukka; hiirihaukka; tunturihaukka; jalohaukka; muuttohaukka; suohaukka; sinisuohaukka; 

mehiläishaukka; varpushaukka; metsästyshaukka; ampuhaukka; laukka; laukka; kynsilaukka; 

ristilaukka; ruoholaukka; purjolaukka; kiitolaukka; litulaukka; raukka; poikaraukka; lapsiraukka; 

miesraukka; ihmisraukka; hukka; punahukka; nestehukka; susihukka; energianhukka; ajanhukka; 

verenhukka; lämmönhukka; uittohukka; mieshukka; kuorimishukka; hiukka; niukka; niukka-; 

piukka; tiukka; jukka; pohjukka; tiskijukka; unijukka; jöröjukka; 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; tohtorinkukka; muorinkukka; sormustinkukka; neidonkukka; 

auringonkukka; kohtalonkukka; luonnonkukka; keijunkukka; kylmänkukka; flamingokukka; 

tekokukka; maljakkokukka; leikkokukka; suppilokukka; kellokukka; harsokukka; suokukka; 

kansalliskukka; ruiskukka; kosmoskukka; kärsimyskukka; syyskukka; ruukkukukka; joulukukka; 
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leimukukka; syysleimukukka; lyijykukka; viljelykukka; lyhtykukka; mäntykukka; niittykukka; 

kehäkukka; kehräkukka; kesäkukka; metsäkukka; jääkukka; elukka; lallukka; pallukka; tallukka; 

kellukka; ojakellukka; niittykellukka; lillukka; lullukka; pullukka; juolukka; puolukka; 

sianpuolukka; kiulukka; silmukka; lankasilmukka; köysisilmukka; piilosilmukka; hirttosilmukka; 

ketjusilmukka; juoksusilmukka; tammukka; nukka; kanukka; suolinukka; samettinukka; purnukka; 

houkka; moukka; soukka; tasasoukka; toukka; kirjatoukka; sokeritoukka; sääskentoukka; 

perhosentoukka; sammakontoukka; kuningatartoukka; orastoukka; hyönteistoukka; silkkiäistoukka; 

mehiläistoukka; perhostoukka; lukutoukka; naapukka; vaapukka; napukka; kohdunnapukka; 

nipukka; korvanipukka; korvannipukka; nenännipukka; kilpukka; ulpukka; hempukka; simpukka; 

kampasimpukka; hernesimpukka; jokisimpukka; helmisimpukka; jokihelmisimpukka; 

sinisimpukka; järvisimpukka; kopukka; sopukka; supukka; rukka; haarukka; kalahaarukka; 

hintahaarukka; leikkelehaarukka; paistihaarukka; puuhaarukka; fondyyhaarukka; herukka; 

punaherukka; mustaherukka; valkoherukka; kierukka; hormonikierukka; nivelkierukka; 

ehkäisykierukka; perukka; lapsirukka; porukka; hirviporukka; kuorukka; sukka; kasukka; 

nilkkasukka; messukasukka; villasukka; puuvillasukka; saumasukka; liisukka; silkkisukka; 

putkisukka; tukisukka; puolisukka; kumisukka; sinisukka; polvisukka; nailonsukka; verkkosukka; 

rassukka; ressukka; hissukka; vuohissukka; tussukka; pelastussukka; urheilusukka; jarrusukka; 

tukka; nahkatukka; poikatukka; polkkatukka; niskatukka; tummatukka; liinatukka; punatukka; 

patukka; suklaapatukka; lakritsipatukka; kiharatukka; otsatukka; rastatukka; vatukka; pellavatukka; 

jättivatukka; karhunvatukka; tuoksuvatukka; letukka; jenkkitukka; litukka; siilitukka; huitukka; 

rentukka; tekotukka; irtotukka; harjastukka; istukka; venttiilinistukka; lampunistukka; takkutukka; 

lutukka; pystytukka; pitkätukka; syntymätukka; pörrötukka; jalka; takajalka; arkajalka; latuskajalka; 

pullajalka; astumajalka; istumajalka; tarttumajalka; kampurajalka; lattajalka; putkijalka; tukijalka; 

kolmijalka; kumijalka; pattijalka; savijalka; kivijalka; sananjalka; kuusenjalka; joulukuusenjalka; 

tuolinjalka; paininjalka; lampunjalka; sängynjalka; pöydänjalka; kynttilänjalka; kuutiojalka; 

tekojalka; ulkojalka; runojalka; raatelujalka; kaasujalka; juoksujalka; etujalka; kahluujalka; 

puujalka; hyppyjalka; räpyläjalka; kiipimäjalka; sisäjalka; lättäjalka; töppöjalka; malka; velka; 

kunniavelka; kalavelka; kirjevelka; pankkivelka; pelivelka; tilivelka; univelka; happivelka; 

syntivelka; ulkomaanvelka; kiitollisuudenvelka; valtionvelka; opintovelka; kiinnitysvelka; olka; 

sulka; siipisulka; hanhensulka; strutsinsulka; linnunsulka; pyrstösulka; hanka; alahanka; oksahanka; 

vastahanka; lehtihanka; oksanhanka; peukalonhanka; ulkohanka; peukalohanka; ylähanka; seljanka; 

lanka; hopealanka; kalastajalanka; linjalanka; silmukkalanka; nukkalanka; sukkalanka; alalanka; 

kalalanka; villalanka; puuvillalanka; rullalanka; harsimalanka; parsimalanka; pasmalanka; 

kampalanka; angoralanka; kultalanka; karstalanka; rautalanka; pellavalanka; karvalanka; 

vauvalanka; kudelanka; bukleelanka; neulelanka; moulinélanka; kurelanka; sekoitelanka; 

koristelanka; tehostelanka; piikkilanka; silkkilanka; tekstiililanka; metallilanka; pumpulilanka; 

tulilanka; loimilanka; helmilanka; kumilanka; muliinilanka; kuparilanka; luotilanka; 

filamenttilanka; ydinlanka; puhelinlanka; harsinlanka; parsinlanka; nailonlanka; karhunlanka; 

sydänlanka; elämänlanka; merinolanka; johtolanka; joustolanka; mohairlanka; hammaslanka; 

nimikoimislanka; merkkauslanka; virkkauslanka; aluslanka; vastuslanka; varmuuslanka; 

sytytyslanka; teräslanka; karhulanka; hehkulanka; purkulanka; ompelulanka; urheilulanka; 

poimulanka; juoksulanka; virkkuulanka; selkälanka; ylälanka; sähkölanka; ranka; kaularanka; 

tukiranka; selkäranka; sanka; kuusanka; tanka; jenka; inka; milloinka; tinka; kuinka; vinka; vinka; 

honka; punahonka; ikihonka; aarnihonka; kelohonka; lonka; pilvenlonka; kuhunka; punka; oka; 

judoka; joka; joka; loka; moka; poka; toka; ruoka; pikaruoka; lusikkaruoka; vuokaruoka; 

roskaruoka; sairaalaruoka; kalaruoka; ravintolaruoka; pataruoka; gurmeeruoka; perinneruoka; 

vokkiruoka; purkkiruoka; jälkiruoka; arkiruoka; kioskiruoka; retkiruoka; mieliruoka; grilliruoka; 

liemiruoka; geeniruoka; sieniruoka; uuniruoka; lempiruoka; kotiruoka; dieettiruoka; sianruoka; 
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karjanruoka; kananruoka; tykinruoka; lämminruoka; silmänruoka; laatikkoruoka; himoruoka; 

mikroruoka; maitoruoka; pitoruoka; keittoruoka; vihannesruoka; päivällisruoka; valmisruoka; 

kasvisruoka; pääsiäisruoka; eväsruoka; gourmetruoka; herkkuruoka; alkuruoka; jouluruoka; 

eturuoka; linturuoka; texmexruoka; pitäjäruoka; pääruoka; vuoka; liha-perunavuoka; maksavuoka; 

kukkakaalivuoka; alumiinivuoka; uunivuoka; paperivuoka; rengasvuoka; leivosvuoka; kakkuvuoka; 

arka; hallanarka; kuumanarka; tulenarka; tuulenarka; pakkasenarka; palonarka; valonarka; 

omantunnonarka; vilunarka; kylmänarka; parka; parka; poikaparka; lapsiparka; miesparka; 

ihmisparka; piruparka; tyttöparka; sarka; sarka; perunasarka; keskisarka; ihmisarka; peltosarka; 

työsarka; verka; virka; kunniavirka; pakastevirka; opettajanvirka; tutkijanvirka; laiskanvirka; 

piispanvirka; koiranvirka; papinvirka; tuomarinvirka; sihteerinvirka; ministerinvirka; 

professorinvirka; lääkärinvirka; presidentinvirka; yliopistovirka; sotilasvirka; pappisvirka; 

sivuvirka; dorka; haaska; nuljaska; limanuljaska; limaska; pumaska; paska; ripaska; potaska; 

virtaska; nivaska; lieska; tulenlieska; rieska; perunarieska; ohrarieska; käenrieska; veska; laiska; 

patalaiska; rutilaiska; raiska; seiska; piiska; mattopiiska; ratsupiiska; kiska; fingliska; niska; 

pihkaniska; koskenniska; joenniska; haarniska; kyrmyniska; köyryniska; jäykkäniska; sapiska; 

katiska; huiska; vappuhuiska; luiska; pengerluiska; pelastusluiska; skandinaaviska; fingelska; 

sekamelska; polska; pirunpolska; pulska; limska; hanska; nyrkkeilyhanska; ranska; tanska; penska; 

koska; loska; moska; roska; nuoska; ruoska; kerska; terska; korska; murska; sepelimurska; 

hiilimurska; tiilimurska; tomaattimurska; kivimurska; ananasmurska; jäämurska; turska; tatska; 

hauska; hirmuhauska; liuska; paperiliuska; printtiliuska; korjausliuska; riuska; sakuska; valmuska; 

sinivalmuska; puska; kukkapuska; sapuska; ruska; kruska; tuska; maatuska; latuska; tupakantuska; 

kuolemantuska; maailmantuska; lemmentuska; tunnontuska; omantunnontuska; luomistuska; 

synnytystuska; luuska; nuuska; puuska; tuulenpuuska; tarmonpuuska; raivonpuuska; itkunpuuska; 

kiukunpuuska; naurunpuuska; myrskynpuuska; yskänpuuska; ukkospuuska; mormyska; katka; 

matka; lukijamatka; takamatka; aikamatka; pikamatka; keikkamatka; virkamatka; uimamatka; 

lomamatka; saarnamatka; saunamatka; junamatka; kauppamatka; seuramatka; kosintamatka; 

laivamatka; liikematka; seuruematka; stipendimatka; keskimatka; puolimatka; nojatuolimatka; 

välimatka; merimatka; maailmanympärimatka; vesimatka; paraatimatka; uintimatka; pyyntimatka; 

kotimatka; turistimatka; pakettimatka; konserttimatka; huvimatka; ulkomaanmatka; etelänmatka; 

kosiomatka; toiviomatka; ajomatka; pakomatka; kirkkomatka; kaukomatka; tulomatka; kuulomatka; 

menomatka; kantomatka; lentomatka; opintomatka; kiertomatka; muuttomatka; automatka; 

huutomatka; rengasmatka; valmismatka; ostosmatka; purjehdusmatka; vaellusmatka; 

pyhiinvaellusmatka; tutkimusmatka; kumarrusmatka; harjoitusmatka; jarrutusmatka; 

peruutusmatka; avaruusmatka; terveysmatka; neitsytmatka; alkumatka; ohikulkumatka; 

läpikulkumatka; karkumatka; koulumatka; loppumatka; viikonloppumatka; etumatka; soutumatka; 

kuumatka; paluumatka; kävelymatka; ryhmämatka; esitelmämatka; päivämatka; häämatka; 

työmatka; letka; autoletka; metka; kitka; liikekitka; laakerikitka; lepokitka; vierimiskitka; 

liukukitka; vitka; kotka; maakotka; mäkikotka; aarnikotka; korppikotka; merikotka; kondorikotka; 

kaksoiskotka; kiljukotka; potka; sotka; tukkasotka; punasotka; votka; kutka; lutka; mutka; 

äkkimutka; tienmutka; suolenmutka; joenmutka; putka; kusiputka; rutka; tutka; 

matalavalvontatutka; liikennetutka; pistoolitutka; suurtehotutka; lennonjohtotutka; 

maalinosoitustutka; puututka; säätutka; leuka; alaleuka; kierreleuka; irvileuka; koiranleuka; 

hauenleuka; kaksoisleuka; koukkuleuka; väkäleuka; yläleuka; hiuka; kuka; muka; suka; nuuka; 

nokonnuuka; nokonuuka; à la; ala; ala-; maa-ala; gaala; lattia-ala; jaala; pohja-ala; taka-ala; 

matalapalkka-ala; pienpalkka-ala; skaala; väriskaala; ravintola-ala; liikkuma-ala; ampuma-ala; 

sairaala; varuskuntasairaala; sotasairaala; aluesairaala; sosiaalisairaala; mielisairaala;  

vankimielisairaala; kunnansairaala; lastensairaala; kaupunginsairaala; eläinsairaala; sotilassairaala; 

paikallissairaala; yksityissairaala; keskussairaala; opetussairaala; synnytyssairaala; kenttäsairaala; 
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päiväsairaala; taala; pinta-ala; lattiapinta-ala; pohjapinta-ala; purjepinta-ala; huonepinta-ala; 

asuinpinta-ala; huoneistopinta-ala; kerrospinta-ala; kuva-ala; purjeala; liikeala; elintarvikeala; 

teleala; huoneala; koeala; painopisteala; pankkiala; sosiaaliala; mieliala; paniikkimieliala; 

tappiomieliala; vastustusmieliala; tekstiiliala; metalliala; toimiala; ääniala; teatteriala; käsiala; 

lehtiala; muotiala; ammattiala; karjala; kala; pohjakala; miekkakala; kolkkakala; roskakala; 

turskakala; suolakala; rihmakala; miljoonakala; kapakala; soppakala; seeprakala; kultakala; 

rantakala; säilykekala; pakastekala; maustekala; mustekala; livekala; haikala; lohikala; jokikala; 

särkikala; vaskikala; kardinaalikala; hiilikala; sillikala; huulikala; tonnikala; kännikala; uunikala; 

sampikala; sateenkaarikala; sikala; lehtikala; pyyntikala; syöttikala; mätikala; kraavikala; talvikala; 

parvikala; järvikala; mekkala; prinkkala; hankala; tuulenkala; syvänmerenkala; akvaariokala; 

nuotiokala; petokala; liitokala; lentokala; rustokala; ruokala; työmaaruokala; toimipaikkaruokala; 

työpaikkaruokala; soittoruokala; henkilöstöruokala; arvokala; arkala; valaskala; teuraskala; 

hiilloskala; vaelluskala; talouskala; rehukala; pikkukala; joulukala; suomukala; nousukala; tukala; 

kutukala; luukala; savukala; täkykala; viljelykala; lipeäkala; sävelala; kamala; voimala; 

varavoimala; vastapainevoimala; turvevoimala; hiilivoimala; kivihiilivoimala; tuulivoimala; 

atomivoimala; höyryturbiinivoimala; vesivoimala; vuorovesivoimala; ydinvoimala; 

aurinkovoimala; aaltovoimala; lauhdutusvoimala; lämmitysvoimala; maakaasuvoimala; 

höyryvoimala; lämpövoimala; uimala; maauimala; puimala; humala; maahumala; sikahumala; 

lääkehumala; tukkihumala; alkoholihumala; oopiumihumala; umpihumala; sokerihumala; 

pillerihumala; tinnerihumala; narkoosihumala; oluthumala; laskuhumala; nousuhumala; 

niittyhumala; jumala; puolijumala; ylijumala; äitijumala; sodanjumala; rakkaudenjumala; 

lemmenjumala; merenjumala; viininjumala; auringonjumala; puujumala; epäjumala; kanala; 

lattiakanala; häkkikanala; siitoskanala; manala; ilmanala; oikeudenala; teollisuudenala; tieteenala; 

taiteenala; opinala; tynnyrinala; tiedonala; tuotannonala; hallinnonala; sydänala; koala; painoala; 

terveydenhoitoala; peltoala; terveydenhuoltoala; tuotantoala; huoneistoala; pala; maapala; lihapala; 

haukkapala; hukkapala; haarukkapala; hiukapala; suolapala; makkarapala; iltapala; kantapala; 

rintapala; saippuapala; koepala; märepala; näytepala; kylkipala; välipala; sokeripala; paperipala; 

cocktailpala; kankaanpala; lihanpala; makkaranpala; saippuanpala; sokerinpala; paperinpala; 

lasinpala; juustonpala; kakunpala; kinkunpala; puunpala; leivänpala; armopala; juustopala; 

kauppala; kangaspala; mainospala; annospala; jäännöspala; makupala; kakkupala; kinkkupala; 

herkkupala; alkupala; aamupala; namupala; puupala; suupala; leipäpala; jääpala; yöpala; sala; sala-; 

turkisala; soveltamisala; ravitsemisala; erikoisala; kerrosala; marsala; oikeusala; sovellusala; 

rakennusala; talousala; maatalousala; kuljetusala; opetusala; vaatetusala; uudistusala; koulutusala; 

vakuutusala; terveysala; katala; matala; kultala; lantala; lietelantala; merenkulkuala; iskuala; 

palveluala; matkailuala; etuala; hakkuuala; vala; olympiavala; kavala; salakavala; virkavala; 

todistajanvala; kuuliaisuudenvala; uskollisuudenvala; papinvala; tuomarinvala; sotilasvala; 

ilmoitusvala; vauvala; lippuvala; ilmaisuvala; viljelyala; metsäala; sähköala; näköala; käyttöala; 

kylvöala; työala; kandela; hela; hela; hopeahela; kela; kaapelikela; umpikela; nokkela; 

pikkunokkela; sukkela; perhokela; induktiokela; sytytyskela; mela; perämela; onnela; tuonela; 

kampela; punakampela; kielikampela; appela; rela; tela; maalaustela; ovela; rafla; mahla; 

koivunmahla; rihla; haulikkorihla; vohla; juhla; puutarhajuhla; taiteilijajuhla; helkajuhla; 

ulkoilmajuhla; iltajuhla; maakuntajuhla; perhejuhla; kastejuhla; glögijuhla; musiikkijuhla; 

kansanmusiikkijuhla; maalijuhla; rippijuhla; vuosijuhla; kuusijuhla; suvijuhla; rauhanjuhla; 

lehtimajanjuhla; kansanjuhla; lastenjuhla; kokkojuhla; kirkkojuhla; elojuhla; ilojuhla; heimojuhla; 

muistojuhla; ylioppilasjuhla; tuliaisjuhla; tervetuliaisjuhla; alkajaisjuhla; kihlajaisjuhla; 

kruunajaisjuhla; avajaisjuhla; erojaisjuhla; vuosisataisjuhla; vihkimisjuhla; satavuotisjuhla; 

kymmenvuotisjuhla; läksiäisjuhla; pääsiäisjuhla; päättäjäisjuhla; jäähyväisjuhla; juhannusjuhla; 

kulutusjuhla; itsenäisyysjuhla; hyväntekeväisyysjuhla; päätösjuhla; kevätjuhla; pukujuhla; 
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sukujuhla; urheilujuhla; laulujuhla; joulujuhla; pikkujoulujuhla; koulujuhla; riemujuhla; remujuhla; 

vappujuhla; surujuhla; kotiseutujuhla; elonkorjuujuhla; rymyjuhla; syntymäjuhla; kesäjuhla; 

hääjuhla; maila; golfmaila; squash-maila; jääkiekkomaila; sulkapallomaila; pesäpallomaila; 

jääpallomaila; tennismaila; pöytätennismaila; puttausmaila; hiilikuitumaila; lätkämaila; heila; 

vappuheila; kesäheila; keila; valokeila; hila; kidehila; avaruushila; kiila; haarakiila; peukalokiila; 

valokiila; savolaiskiila; liila; viila; kynsiviila; takila; vankila; poliisivankila; lila; nila; manila; pila; 

apila; puna-apila; alsikeapila; neliapila; kolmiapila; onnenapila; valkoapila; aprillipila; pappila; 

pikkupappila; anoppila; kuppila; parila; tila; 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; 

viinitila; 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; kattila; perunakattila; rasvakattila; haudekattila; painekattila; 

emalikattila; alumiinikattila; kippikattila; vesikattila; noidankattila; hornankattila; kerroskattila; 

keskuslämmityskattila; teräskattila; sellukattila; höyrykattila; suihkutila; laskutila; sukutila; 

oleskelutila; harjoittelutila; ruokailutila; luomutila; ratsutila; ruotutila; öljytila; nykytila; 

työskentelytila; näyttelytila; märkätila; emätila; kylmätila; perätila; 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; tequila; kahvila; näköalakahvila; ulkoilmakahvila; 

kantakahvila; rantakahvila; anniskelukahvila; itsepalvelukahvila; katukahvila; yökahvila; huvila; 

hirsihuvila; pitsihuvila; loistohuvila; puuhuvila; kesähuvila; artikla; alla; alhaalla; moniaalla; 

seisaalla; toisaalla; ahtaalla; kahtaalla; partaalla; oikealla; takaoikealla; etuoikealla; korkealla; halla; 

vereslihalla; syyshalla; uhalla; kaikkialla; hajalla; nojalla; lujalla; kalla; paikalla; tarkalla; tiukalla; 

sotajalalla; matalalla; pilalla; vallalla; tolalla; samalla; laidemmalla; pohjemmalla; illemmalla; 

rannemmalla; pinnemmalla; reunemmalla; vasemmalla; takavasemmalla; etuvasemmalla; 

talvemmalla; pohjimmalla; reunimmalla; sivummalla; istumalla; kannalla; liikekannalla; 

puolustuskannalla; hyökkäyskannalla; rinnalla; seisoalla; riipalla; lerpalla; nirpalla; lurpalla; 

kaupalla; roppakaupalla; sekuntikaupalla; kahmalokaupalla; sivukaupalla; haralla; sikkaralla; 

varalla; keralla; kerralla; sikkuralla; tasalla; taivasalla; pakosalla; ulkosalla; kotosalla; kulkusalla; 

talla; talla; istualla; muualla; kovalla; jaella; paella; kaadella; raadella; ladella; madella; sadella; 

mortadella; huudahdella; singahdella; vingahdella; lehahdella; pihahdella; sihahdella; kohahdella; 

kuohahdella; viuhahdella; suhahdella; tuhahdella; kajahdella; kiljahdella; muljahdella; nuljahdella; 

huojahdella; karjahdella; horjahdella; sujahdella; liikahdella; tuikahdella; pilkahdella; vilkahdella; 

nuokahdella; torkahdella; loiskahdella; roiskahdella; tuiskahdella; molskahdella; narskahdella; 

pirskahdella; tirskahdella; korskahdella; purskahdella; tiuskahdella; retkahdella; notkahdella; 
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putkahdella; paukahdella; nukahdella; poukahdella; nuukahdella; kalahdella; ailahdella; heilahdella; 

kilahdella; vilahdella; kellahdella; kolahdella; tuulahdella; pamahdella; lemahdella; leimahdella; 

pelmahdella; hulmahdella; humahdella; kumahdella; keinahdella; onnahdella; hirnahdella; 

huoahdella; tipahdella; pulpahdella; pompahdella; kopahdella; karahdella; narahdella; herahdella; 

lirahdella; pirahdella; sirahdella; tirahdella; korahdella; sorahdella; tuprahdella; naurahdella; 

hurahdella; murahdella; surahdella; rasahdella; risahdella; naksahdella; raksahdella; niksahdella; 

loksahdella; tuoksahdella; kapsahdella; napsahdella; rapsahdella; kiepsahdella; lipsahdella; 

ripsahdella; kopsahdella; ropsahdella; lupsahdella; litsahdella; rusahdella; vavahdella; ulvahdella; 

tulvahdella; valehdella; kaihdella; vaihdella; hohdella; kohdella; unohdella; nuhdella; huuhdella; 

hoidella; voidella; huidella; todella; udella; soudella; huudella; suudella; kupeella; koetteella; hella; 

ohella; puhella; kaasuhella; puuhella; ajella; suojella; varjella; nakella; haeskella; kuljeskella; 

laskeskella; oleskella; nuoleskella; vuoleskella; lauleskella; naureskella; pureskella; kuseskella; 

lueskella; pueskella; paiskella; pohdiskella; potkiskella; tutkiskella; poimiskella; tuumiskella; 

painiskella; anniskella; kanniskella; opiskella; kosiskella; moitiskella; nautiskella; hieroskella; 

seisoskella; valvoskella; kehuskella; liikuskella; haukuskella; ammuskella; istuskella; palella; 

valella; puhallella; kimallella; tallella; sivallella; vaellella; takellella; jokellella; sukellella; laulella; 

ommella; turmella; anella; sanella; painella; annella; kannella; parannella; kohennella; ojennella; 

rakennella; huikennella; uiskennella; komennella; suurennella; oksennella; juoksennella; runnella; 

kuunnella; salakuunnella; muunnella; salmonella; tapella; kaarrella; karrella; askarrella; imarrella; 

kumarrella; varrella; saivarrella; kangerrella; longerrella; kuherrella; tuherrella; nakerrella; 

takerrella; vaikerrella; luikerrella; suikerrella; koukerrella; taaperrella; hoiperrella; soperrella; 

laverrella; tuiverrella; kiemurrella; iltasella; jaksella; maksella; katsella; aamusella; saatella; 

sadatella; johdatella; noudatella; haihatella; ajatella; kikatella; lallatella; rallatella; sulatella; 

kannatella; rupatella; supatella; haastatella; haistatella; paistatella; kuivatella; tungetella; kuljetella; 

lasketella; kosketella; tuuletella; panetella; koetella; opetella; lopetella; asetella; luetella; laitella; 

taitella; tuuditella; ohitella; uhitella; lajitella; luokitella; tuskitella; mutkitella; valitella; huolitella; 

mitella; toimitella; pommitella; sommitella; kummitella; harmitella; maanitella; onnitella; 

suunnitella; juonitella; hangoitella; pahoitella; vihoitella; rauhoitella; liioitella; kaljoitella; 

harjoitella; kirjoitella; viekoitella; sekoitella; niskoitella; aloitella; jaloitella; paloitella; ilmoitella; 

hinnoitella; varoitella; herroitella; soitella; tasoitella; osoitella; massoitella; kiusoitella; tavoitella; 

kilvoitella; vilvoitella; virvoitella; kaupitella; jaaritella; paritella; mairitella; suoritella; luritella; 

ositella; suositella; tanssitella; jossitella; kutitella; uitella; havitella; kahvitella; sovitella; hurvitella; 

huvitella; kuvitella; rouvitella; poltella; tarantella; otella; jaotella; raotella; ehdotella; odotella; 

pudotella; kehotella; liihotella; liotella; tuijotella; pujotella; hekotella; lekotella; nikotella; 

roikotella; vokotella; kurkotella; laiskotella; kiskotella; uskotella; haukotella; pelotella; ilotella; 

piilotella; silotella; pallotella; keplotella; luulotella; hahmotella; hemmotella; keinotella; saunotella; 

riepotella; ripotella; juopotella; erotella; sirotella; vuorotella; irrotella; kurotella; isotella; jaksotella; 

totella; luotella; yliluotella; toivotella; voivotella; neuvotella; kartella; astella; haastella; hidastella; 

kangastella; ihastella; puuhastella; kajastella; heijastella; hurjastella; kastella; rakastella; viekastella; 

tarkastella; hurskastella; vitkastella; liukastella; kalastella; heilastella; hammastella; kummastella; 

armastella; kinastella; ounastella; punastella; saapastella; tepastella; kompastella; arastella; 

varastella; sairastella; harrastella; herrastella; viisastella; porsastella; kursastella; patsastella; 

ratsastella; kitsastella; rietastella; rehvastella; aivastella; taivastella; kiivastella; karvastella; 

kuvastella; haistella; maistella; taistella; ahdistella; todistella; pudistella; nahistella; kauhistella; 

kakistella; muikistella; kurkistella; tutkistella; kalistella; kallistella; pullistella; kolistella; 

voimistella; luimistella; valmistella; julmistella; varmistella; ponnistella; kaunistella; toistella; 

rapistella; suipistella; kopistella; supistella; aristella; karistella; varistella; koristella; suoristella; 

mutristella; huristella; kouristella; puristella; patistella; raitistella; uistella; luistella; rullaluistella; 
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muistella; aavistella; ravistella; kovistella; ostella; muodostella; oudostella; perhostella; ujostella; 

elostella; kuulostella; nostella; hienostella; kainostella; annostella; luonnostella; napostella; 

repostella; sirostella; retostella; hevostella; arvostella; tiedustella; riiustella; nahjustella; lurjustella; 

makustella; keskustella; matkustella; tallustella; puolustella; kuulustella; ristikuulustella; 

kuhnustella; ennustella; tunnustella; kaupustella; varustella; perustella; piirustella; seurustella; 

asustella; jeesustella; natustella; ratustella; vastustella; jutustella; mutustella; tutustella; autella; 

kohautella; kajautella; muljautella; sujautella; sinkautella; roiskautella; ruiskautella; letkautella; 

paukautella; heilautella; vilautella; kulautella; pamautella; huomautella; kopautella; karautella; 

lirautella; seisautella; naksautella; napsautella; ropsautella; livautella; lohdutella; liehutella; 

tihutella; sauhutella; puhutella; tuhutella; kaiutella; jutella; huljutella; huojutella; sujutella; 

nakutella; liekutella; keikutella; kiikutella; liikutella; oikutella; kalkutella; nilkutella; vilkutella; 

jolkutella; kolkutella; herkutella; lirkutella; surkutella; maiskutella; loiskutella; roiskutella; 

kuiskutella; nirskutella; tirskutella; porskutella; purskutella; louskutella; rouskutella; hetkutella; 

vetkutella; kitkutella; vitkutella; notkutella; kutkutella; paukutella; kiukutella; houkutella; talutella; 

heilutella; rillutella; hullutella; kihnutella; keinutella; sinutella; soinnutella; raaputella; naputella; 

taputella; kieputella; tiputella; rimputella; humputella; koputella; lirputella; tuprutella; kaasutella; 

paisutella; naksutella; napsutella; rapsutella; tepsutella; hipsutella; sipsutella; hupsutella; hassutella; 

tassutella; kessutella; hissutella; tissutella; totutella; muistutella; suostutella; vakuutella; muutella; 

toppuutella; taivutella; kaivella; palvella; arvella; lobbailla; snobbailla; surffailla; kaahailla; ihailla; 

harhailla; suhailla; puuhailla; riiailla; majailla; vihjailla; ohjailla; leijailla; naljailla; toljailla; 

nojailla; kirjailla; orjailla; korjailla; makailla; siekailla; jahkailla; uhkailla; aikailla; haikailla; 

keikailla; sikailla; hakkailla; miekkailla; paikkailla; keikkailla; seikkailla; veikkailla; kikkailla; 

kelkkailla; moottorikelkkailla; tankkailla; kokkailla; pokkailla; tarkkailla; kurkkailla; naukkailla; 

pukkailla; huokailla; ruokailla; arkailla; karkailla; virkailla; kuiskailla; kerskailla; kuskailla; 

tuskailla; matkailla; vitkailla; tutkailla; leukailla; mukailla; nuukailla; lailla; sillä lailla; yhtä lailla; 

maalailla; halailla; palailla; salailla; pelailla; selailla; tuhlailla; keilailla; peilailla; seilailla; toilailla; 

pilailla; tallailla; rullailla; kaulailla; keimailla; lähimailla; likimailla; välimailla; ilmailla; jammailla; 

hommailla; hummailla; lomailla; kirmailla; tuumailla; manailla; sanailla; tienailla; kuhnailla; 

lainailla; kiinailla; kinailla; uinailla; siunailla; junailla; tapailla; kaipailla; kilpailla; sompailla; 

nappailla; reippailla; hiippailla; vippailla; kamppailla; pamppailla; shoppailla; harppailla; varpailla; 

lupailla; paseerailla; pasteerailla; vierailla; tiirailla; torailla; narrailla; seurailla; hourailla; kasailla; 

kisailla; visailla; kursailla; rassailla; pussailla; ratsailla; vitsailla; luotsailla; kruusailla; mahtailla; 

tehtailla; vehtailla; sihtailla; vertailla; virtailla; vastailla; reistailla; konstailla; irstailla; rustailla; 

viittailla; mittailla; telttailla; konttailla; flirttailla; lautailla; rullalautailla; purjelautailla;  

lainelautailla; lumilautailla; vailla; kaavailla; tavailla; ivailla; diivailla; kiivailla; hoivailla; kuivailla; 

povailla; muovailla; arvailla; irvailla; lorvailla; sorvailla; kurvailla; kuvailla; ruuvailla; granadilla; 

keskivaiheilla; puolivaiheilla; urheilla; puheilla; kujeilla; makeilla; pakeilla; lohkeilla; puhkeilla; 

paikkeilla; keskipaikkeilla; halkeilla; jalkeilla; kulkeilla; tunkeilla; kokeilla; surkeilla; korskeilla; 

katkeilla; ratkeilla; oleilla; huuleilla; prameilla; solmeilla; komeilla; sormeilla; sumeilla; kuumeilla; 

kopeilla; kareilla; oireilla; koreilla; poreilla; raiteilla; taiteilla; rakenteilla; tunteilla; valmisteilla; 

muodosteilla; edusteilla; perusteilla; koetteilla; toimitteilla; suunnitteilla; hahmotteilla; neuvotteilla; 

kuteilla; haaveilla; valveilla; polveilla; parveilla; torveilla; hilla; chinchilla; lujilla; nurkilla; tiukilla; 

tolilla; framilla; kamomilla; manilla; limboilla; ufoilla; machoilla; kohoilla; verhoilla; muhoilla; 

sijoilla; tarjoilla; ujoilla; hujakoilla; makoilla; pakoilla; rakoilla; vakoilla; sekoilla; kiihkoilla; 

vauhkoilla; hikoilla; oikoilla; loikoilla; lakkoilla; kiekkoilla; kukkoilla; poukkoilla; talkoilla; 

ulkoilla; mulkoilla; venkoilla; sinkoilla; kokoilla; norkoilla; tiukoilla; rukoilla; teloilla; talviteloilla; 

kesäteloilla; railoilla; piloilla; palloilla; ilmapalloilla; sooloilla; samoilla; pehmoilla; lommoilla; 

pomoilla; hermoilla; uumoilla; tasapainoilla; vinoilla; kannoilla; runoilla; tempoilla; kimpoilla; 
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mopoilla; hoopoilla; jippoilla; pomppoilla; kieroilla; lieroilla; kiroilla; nirsoilla; aaltoilla; hentoilla; 

intoilla; kuntoilla; muotoilla; kertoilla; hortoilla; viittoilla; velttoilla; autoilla; putoilla; rosvoilla; 

papilla; harilla; gorilla; silla; sanasilla; kilpasilla; hippasilla; sotasilla; lumisotasilla; 

tukkanuottasilla; vieraisilla; sinsilla; tonsilla; sokkosilla; talosilla; piilosilla; kuurupiilosilla; 

karttupiilosilla; pallosilla; karttusilla; juttusilla; tortilla; postilla; seuduilla; haahuilla; huhuilla; 

touhuilla; keljuilla; kuikuilla; takkuilla; jekkuilla; oikkuilla; kenkkuilla; kiukkuilla; vilkuilla; 

metkuilla; hamuilla; poimuilla; velmuilla; virnuilla; hapuilla; taipuilla; kipuilla; ampuilla; rimpuilla; 

kumpuilla; sopuilla; pulppuilla; temppuilla; hoppuilla; piruilla; loruilla; juoruilla; kupruilla; 

mutruilla; kouruilla; lepsuilla; pursuilla; satuilla; etuilla; tuittuilla; vittuilla; renttuilla; tonttuilla; 

pottuilla; villa; villa; villa-; pohjavilla; kampavilla; angoravilla; saatavilla; karstavilla; rasvavilla; 

sekoitevilla; mineraalivilla; vuorivilla; lasivilla; kuivilla; kivivilla; talvivilla; lampaanvilla; 

karitsanvilla; vuohenvilla; shetlanninvilla; kovilla; merinovilla; seisovilla; peltovilla; suovilla; 

kašmirvilla; korvilla; tupasvilla; puhallusvilla; teräsvilla; tanhuvilla; selluvilla; kuuluvilla; 

saapuvilla; lumppuvilla; lastuvilla; istuvilla; ulottuvilla; seutuvilla; lähiseutuvilla; puuvilla; 

talvipuuvilla; intianpuuvilla; niittyvilla; kesävilla; olla; hunningolla; koholla; jolla; tuuliajolla; 

optimistijolla; ojolla; sojolla; tarjolla; varjolla; protokolla; käsikopelolla; ammolla; nolla; 

sovinnolla; kunnolla; koolla; polla; kertaheitolla; loitolla; kuolla; nuolla; tuolla; vuolla; siivolla; 

bulla; seudulla; hilkulla; -tolkulla; lulla; alulla; sotapolulla; pulla; lihapulla; kalapulla; rusinapulla; 

junttapulla; voipulla; pakkopulla; lopulla; kilopulla; laskiaispulla; pikkupulla; tikkupulla; supulla; 

voisilmäpulla; vehnäpulla; rulla; lankarulla; filmirulla; paperirulla; tapettirulla; sideharsorulla; 

maalausrulla; mutrulla; kevätrulla; tulla; kuulla; makuulla; luulla; tuulla; sivulla; karambola; 

hyperbola; pergola; unhola; viola; pohjola; kola; lumikola; nuohouskola; katkola; mummola; stoola; 

pola; vilpola; lampola; sola; suusola; tola; hoitola; jalkahoitola; täysihoitola; hammashoitola; 

luontaishoitola; kauneushoitola; katkaisuhoitola; huoltola; parantola; tuberkuloosiparantola; 

luonnonparantola; luontaisparantola; ravintola; kalaravintola; näköalaravintola; asemaravintola; 

ulkoilmaravintola; pitsaravintola; kantaravintola; gurmeeravintola; rinneravintola; kortteliravintola; 

hotelliravintola; grilliravintola; viiniravintola; kellariravintola; seksiravintola; terassiravintola; 

tanssiravintola; panimoravintola; hampurilaisravintola; kasvisravintola; topless-ravintola; 

gourmetravintola; olutravintola; pikkuravintola; anniskeluravintola; itsepalveluravintola; 

kesäravintola; lähiöravintola; henkilöstöravintola; yöravintola; asuntola; opiskelija-asuntola; 

oppilasasuntola; siirtola; työsiirtola; epistola; juustola; keittola; koulukeittola; siittola; hevossiittola; 

juottola; porttola; kuola; luola; peliluola; oopiumiluola; lumiluola; pysäköintiluola; tippukiviluola; 

leijonanluola; ketunluola; kallioluola; pornoluola; puola; puola; puola; poikkipuola; pyöränpuola; 

sytytyspuola; puupuola; suola; ruokasuola; kultasuola; tiesuola; ravinnesuola; maustesuola; 

jodisuola; mineraalisuola; kalisuola; alkalisuola; metallisuola; sipulisuola; valkosipulisuola; 

aromisuola; kromisuola; kuparisuola; sellerisuola; merisuola; vuorisuola; yrttisuola; kivisuola; 

hirvensarvisuola; natriumsuola; hirvensarvensuola; ravintosuola; keittosuola; karvassuola; 

kivennäissuola; kiinnityssuola; hajusuola; kylpysuola; hedelmäsuola; pöytäsuola; neuvola; 

perheneuvola; lastenneuvola; avioliittoneuvola; kasvatusneuvola; äitiysneuvola; gorgonzola; tripla; 

kopla; rosvokopla; varaskopla; kupla; ilmakupla; saippuakupla; puhekupla; vaahtokupla; 

ajatuskupla; rupla; tupla; tesla; kaisla; sädekaisla; merikaisla; järvikaisla; papyruskaisla; ula; aula; 

kaula; hampaankaula; pullonkaula; kohdunkaula; kenokaula; naula; sokkanaula; lankanaula; 

huopanaula; rautanaula; nupinaula; pahvinaula; takonaula; kiskonaula; vetonaula; kengitysnaula; 

luunaula; kiviseinänaula; sisääntuloaula; paula; eteisaula; taula; keula; neula; hakaneula; 

nahkaneula; rintaneula; kanavaneula; nimineula; nuppineula; akupunktuurineula; kompassineula; 

magneettineula; timanttineula; parsinneula; solmioneula; punktioneula; lukkoneula; hiusneula; 

kaiverrusneula; rokotusneula; äimäneula; silmäneula; seula; kuuloseula; täryseula; hula; hula-hula; 

takapajula; suikula; rakkula; munarakkula; vesirakkula; keuhkorakkula; palorakkula; maitorakkula; 
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märkärakkula; kukkula; venuskukkula; häpykukkula; sukkula; avaruussukkula; rinkula; mukula; 

juurimukula; varsimukula; perunanmukula; nukula; formula; doula; pula; rahapula; energiapula; 

kapula; riitakapula; kiistakapula; aikapula; väkikapula; viestikapula; rumpukapula; puukapula; 

suukapula; tavarapula; krapula; raaka-ainepula; vesipula; pampula; pompula; tumpula; 

runsaudenpula; popula; asuntopula; kalustopula; nappula; šakkinappula; pelinappula; 

rekisterinappula; valonappula; soittonappula; viritysnappula; luottamuspula; talouspula; 

hallituspula; kupula; nupula; morula; gastrula; hourula; sula; ruokasula; pesula; pikapesula; 

talopesula; itsepalvelupesula; voisula; lukkosula; satula; lampaansatula; hetula; blastula; pustula; 

kuttula; kuula; nahkakuula; tykinkuula; nuohouskuula; suula; ma; laama; laama; naama; 

kalpeanaama; pisamanaama; kovanaama; karvanaama; pallinaama; pokerinaama; hapannaama; 

valkonaama; siunaama; kurttunaama; kuunaama; tapaama; draama; musiikkidraama; 

triangelidraama; radiodraama; kolmiodraama; sosiodraama; psykodraama; melodraama; 

runodraama; rikosdraama; rakkausdraama; kaappausdraama; lukudraama; panoraama; virtaama; 

lohkeama; puhkeama; poikkeama; karttapoikkeama; standardipoikkeama; tuulipoikkeama; 

kiertopoikkeama; halkeama; kallionhalkeama; sydänhalkeama; hiushalkeama; katkeama; ratkeama; 

aukeama; keskiaukeama; peltoaukeama; suoaukeama; rupeama; työrupeama; toteama; harhama; 

nirhama; taajama; keskustaajama; kaljama; pyjama; kama; rihkama; pikkurihkama; nikama; 

kannattajanikama; niskanikama; kaulanikama; rintanikama; lannenikama; ristinikama; atlasnikama; 

selkänikama; häntänikama; lällärikama; valkama; venevalkama; paukama; poukama; peräpukama; 

lama; lama; salama; elosalama; pallosalama; dalai-lama; talouslama; panama; painama; 

virhepainama; reunama; kohoama; vajoama; hautavajoama; maanvajoama; uppoama; turpoama; 

putoama; sama; sama-; vasama; pisama; paatsama; orapaatsama; korpipaatsama; kuusama; 

kotakuusama; sinikuusama; lehtokuusama; köynnöskuusama; 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; laitama; iltama; kantama; äänenkantama; 

tykinkantama; silmänkantama; rantama; rintama; länsirintama; kotirintama; kansanrintama; 

lakkorintama; vihollisrintama; ukkosrintama; vapautusrintama; eturintama; itärintama; säärintama; 

muistama; polttama; muutama; kiinnikasvama; ödeema; skeema; probleema; teoreema; treema; 

ekseema; teema; vaaliteema; johtoteema; sivuteema; pääteema; läpitunkema; hokema; lukema; 

pohjalukema; hellelukema; mittarilukema; kompassilukema; peruslukema; huippulukema; kuolema; 

putkakuolema; kalakuolema; kauppakuolema; valekuolema; liikennekuolema; äkkikuolema; 

hotellikuolema; sankarikuolema; uhrikuolema; marttyyrikuolema; lehtikuolema; ristinkuolema; 

sydänkuolema; joukkokuolema; kehtokuolema; sovintokuolema; hirttokuolema; aivokuolema; 

hukkumiskuolema; tukehtumiskuolema; sovituskuolema; yrityskuolema; myrkytyskuolema; 

kätkytkuolema; kehäkuolema; nälkäkuolema; metsäkuolema; sikiökuolema; kuulema; laajenema; 

alenema; ulkonema; paksunema; purema; käärmeenpurema; pakkasenpurema; hyttysenpurema; 

kirpunpurema; asema; maa-asema; raja-asema; virka-asema; tutka-asema; ula-asema; 

tapaturmaasema; 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; CD-

ROM-asema; avainasema; lähetinasema; radioasema; yleisradioasema; televisioasema; 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; 
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risteysasema; terveysasema; työterveysasema; lähetysasema; väijytysasema; tuoremehuasema; 

kauttakulkuasema; jakeluasema; taisteluasema; tarkkailuasema; pumppuasema; katkaisuasema; 

lintuasema; lypsyasema; levyasema; kovalevyasema; kiintolevyasema; määräasema; sillanpääasema; 

sääasema; lähtöasema; tykistöasema; työasema; maisema; rantamaisema; perinnemaisema; 

mäkimaisema; äänimaisema; alppimaisema; korpimaisema; merimaisema; tunturimaisema; 

kulttuurimaisema; järvimaisema; sielunmaisema; kansallismaisema; kuumaisema; kylämaisema; 

metsämaisema; maannousema; magma; paradigma; sigma; stigma; ahma; brahma; tahma; rihma; 

leukarihma; sienirihma; alkeisrihma; vihma; vihma; kultavihma; uhma; tuhma; puolituhma; 

pikkutuhma; haima; kaima; leima; virkaleima; nimileima; vesileima; postileima; ensipäivänleima; 

vakausleima; frankeerausleima; tarkastusleima; postimaksuleima; päivämääräleima; reima; hima; 

kiima; liima; kuumaliima; lennokkiliima; kumiliima; paperiliima; epoksiliima; hartsiliima; 

kontaktiliima; muoviliima; kasviliima; kangasliima; yleisliima; priima; siima; lohisiima; 

piiskansiima; nailonsiima; perhosiima; lippusiima; selkäsiima; pitkäsiima; tiima; viima; tuulenviima; 

ajoviima; lima; alkulima; solulima; valikoima; tavaravalikoima; tuotevalikoima; mallivalikoima; 

novellivalikoima; värivalikoima; runovalikoima; roima; voima; hartiavoima; taikavoima; 

tartuntavoima; vastavoima; taustavoima; konevoima; asevoima; koskivoima; alivoima; tulivoima; 

tuulivoima; ylivoima; materiaaliylivoima; miesylivoima; molekyylivoima; atomivoima; 

moottorivoima; vesivoima; poliisivoima; käsivoima; magneettivoima; hengenvoima; lainvoima; 

ydinvoima; ruumiinvoima; elinvoima; tahdonvoima; luonnonvoima; tenhovoima; tuhovoima; 

torsiovoima; gravitaatiovoima; reaktiovoima; keskipakovoima; joukkovoima; valovoima; 

painovoima; talkoovoima; vetovoima; poistovoima; ostovoima; nostovoima; taittovoima; 

lihasvoima; miesvoima; keskeisvoima; ihmisvoima; luomisvoima; hevosvoima; oikeusvoima; 

todistusvoima; ponnistusvoima; puristusvoima; vaikutusvoima; vastavaikutusvoima; räjähdysvoima; 

viehätysvoima; törmäysvoima; keskihakuvoima; alkuvoima; iskuvoima; apuvoima; ilmaisuvoima; 

kasvuvoima; höyryvoima; lisävoima; sähkövoima; lämpövoima; työntövoima; käyttövoima; 

työvoima; vuokratyövoima; rikkurityövoima; lapsityövoima; siirtotyövoima; vierastyövoima; 

miestyövoima; naistyövoima; ihmistyövoima; aputyövoima; rima; kuorima-; suurima; hyppyrima; 

sima; kotisima; vappusima; suuntima; radiosuuntima; uima-; huima; tuima; drakma; halma; sialma; 

kalma; mukaelma; ivamukaelma; kuvaelma; ladelma; tekstiladelma; liehuladelma; vadelma; 

puutarhavadelma; mesivadelma; lahdelma; odelma; kudelma; suudelma; poskisuudelma; 

käsisuudelma; ongelma; saasteongelma; alkoholiongelma; seksiongelma; nuoriso-ongelma; 

ikuisuusongelma; mielenterveysongelma; helma; aihelma; paidanhelma; hameenhelma; kellohelma; 

hienohelma; rimpsuhelma; tutkielma; luonnetutkielma; alastontutkielma; laudaturtutkielma; 

poimielma; ohjelma; vapaaohjelma; asiaohjelma; sarjaohjelma; pikaohjelma; matkaohjelma; 

tietokantaohjelma; viihdeohjelma; kabareeohjelma; perheohjelma; puheohjelma; tietokoneohjelma; 

periaateohjelma; ajanvieteohjelma; tavoiteohjelma; alueohjelma; puolueohjelma; vaaliohjelma; 

hupiohjelma; teatteriohjelma; käsiohjelma; satelliittiohjelma; dokumenttiohjelma; pilottiohjelma; 

konserttiohjelma; lastenohjelma; video-ohjelma; radio-ohjelma; studio-ohjelma; televisio-ohjelma; 

luento-ohjelma; opinto-ohjelma; nonstop-ohjelma; rinnakkaisohjelma; ajankohtaisohjelma; 

paikallisohjelma; riisuutumisohjelma; myöhäisohjelma; valmiusohjelma; sovellusohjelma; 

tutkimusohjelma; valmennusohjelma; talousohjelma; varusohjelma; opetusohjelma; hallitusohjelma; 

harjoitusohjelma; uudistusohjelma; koulutusohjelma; tavutusohjelma; avaruusohjelma; 

lyhytohjelma; hakuohjelma; kilpailuohjelma; pesuohjelma;  

tekstinkäsittelyohjelma; päiväohjelma; iltapäiväohjelma; säästöohjelma; työohjelma; askelma; 

laskelma; palkkalaskelma; virhelaskelma; jälkilaskelma; ennakkolaskelma; tilastolaskelma; 

tuloslaskelma; kustannuslaskelma; rahoituslaskelma; lujuuslaskelma; kannattavuuslaskelma; 

todennäköisyyslaskelma; porrasaskelma; katkelma; tekstinkatkelma; runonkatkelma; notkelma; 

valelma; laulelma; laajennelma; rakennelma; aaterakennelma; oppirakennelma; tilapäisrakennelma; 

ajatusrakennelma; tunnelma; juhlatunnelma; markkinatunnelma; sunnuntaitunnelma; 

paniikkitunnelma; arkitunnelma; karnevaalitunnelma; painajaistunnelma; hautajaistunnelma; 
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joulutunnelma; kuunnelma; radiokuunnelma; pienoiskuunnelma; muunnelma; unelma; tylliunelma; 

päiväunelma; kokoelma; rahakokoelma; kirjakokoelma; pakinakokoelma; taidekokoelma; 

esseekokoelma; puhekokoelma; mietekokoelma; lakikokoelma; postimerkkikokoelma; 

novellikokoelma; aforismikokoelma; virsikokoelma; kasvikokoelma; museokokoelma; 

runokokoelma; aineskokoelma; esikoiskokoelma; yksityiskokoelma; perhoskokoelma; 

asetuskokoelma; taulukokoelma; sääntökokoelma; runoelma; sävelrunoelma; saarelma; lauselma; 

ponsilauselma; päätöslauselma; ajatelma; asetelma; kukka-asetelma; luetelma; lajitelma; 

sommitelma; kukkasommitelma; suunnitelma; toimintasuunnitelma; kuntasuunnitelma; 

sotasuunnitelma; vuosisuunnitelma; tulevaisuudensuunnitelma; runkosuunnitelma; 

tuotantosuunnitelma; lentosuunnitelma; opintosuunnitelma; kokonaissuunnitelma; 

yleissuunnitelma; viisivuotissuunnitelma; laajennussuunnitelma; rakennussuunnitelma; 

taloussuunnitelma; kuoletussuunnitelma; opetussuunnitelma; puolustussuunnitelma; 

lukusuunnitelma; taistelusuunnitelma; seutusuunnitelma; viljelysuunnitelma; työsuunnitelma; 

harjoitelma; kirjoitelma; sekoitelma; kuvitelma; harhakuvitelma; ehdotelma; hahmotelma; 

supistelma; muistelma; muodostelma; marssimuodostelma; koostelma; arvostelma; arvoarvostelma; 

mustelma; vaikutelma; suuntavaikutelma; jälkivaikutelma; ensivaikutelma; aistivaikutelma; 

kokonaisvaikutelma; yleisvaikutelma; syvyysvaikutelma; loppuvaikutelma; ilma; maailma; 

rahamaailma; alamaailma; unelmamaailma; mielikuvamaailma; liikemaailma; ihmemaailma; 

lumemaailma; ihannemaailma; aatemaailma; haavemaailma; pankkimaailma; jälkimaailma; 

henkimaailma; länsimaailma; aistimaailma; kasvimaailma; eläinmaailma; ulkomaailma; 

arvomaailma; naismaailma; pienoismaailma; kokemusmaailma; ajatusmaailma;  

mielikuvitusmaailma; elämysmaailma; koulumaailma; satumaailma; nykymaailma; suojailma; 

kalailma; poutailma; sadeilma; paineilma; huoneilma; polaari-ilma; meri-ilma; jumalanilma; 

koiranilma; ukkosenilma; ukonilma; ulkoilma; tuloilma; ahtoilma; poistoilma; vuoristoilma; 

pakkasilma; raitisilma; ukkosilma; puhallusilma; hengitysilma; keskuslämmitysilma; jäähdytysilma; 

syysilma; kevätilma; rajuilma; myrskyilma; pyryilma; yläilma; yöilma; jolma; julma; kulma; 

laajakulma; nollakulma; kamerakulma; suorakulma; aurakulma; kantakulma; kuvakulma; 

taitekulma; kotikulma; ristikulma; komplementtikulma; eksplementtikulma; suplementtikulma; 

peninkulma; meripeninkulma; vastinkulma; kadunkulma; pöydänkulma; kartiokulma; oikokulma; 

sortokulma; leikkauskulma; aurauskulma; heilahduskulma; korkeuskulma; keskuskulma; 

vieruskulma; heijastuskulma; kallistuskulma; avaruuskulma; kaltevuuskulma; täyskulma; 

laskukulma; huippukulma; nousukulma; kehäkulma; syrjäkulma; silmäkulma; peräkulma; 

näkökulma; miesnäkökulma; naisnäkökulma; pulma; taamma; gamma; mamma; gramma; 

milligramma; desigramma; kilogramma; mikrogramma; tamma; siitostamma; vamma; 

liikuntavamma; sotavamma; sädevamma; ruhjevamma; tunnevamma; käsivamma; polvivamma; 

selkäydinvamma; ruumiinvamma; palovamma; kallovamma; kuulovamma; aivovamma; 

lihasvamma; paleltumisvamma; rasitusvamma; meluvamma; urheiluvamma; säteilyvamma; 

selkävamma; silmävamma; näkövamma; taaemma; taemma; jemma; alemma; dilemma; kuulemma; 

tuonnemma; stemma; kauemma; gimma; kimma; alimma; kauimma; vimma; homma; hanttihomma; 

rakennushomma; sivuhomma; humma; kumma; kardemumma; summa; rahasumma; urakkasumma; 

velkasumma; vekselisumma; könttisumma; arviosumma; jakosumma; palkintosumma; siirtosumma; 

voittosumma; kokonaissumma; korvaussumma; veloitussumma; lunastussumma; vakuutussumma; 

loppusumma; könttäsumma; tumma; oma; ikioma; lahjoma; mokoma; loma; unelmaloma; iltaloma; 

rantaloma; sädeloma; kaupunkiloma; vuosiloma; stressiloma; kotiloma; aktiiviloma; talviloma; 

vanhempainloma; pakkoloma; hiihtoloma; hammasloma; sairasloma; toipumisloma; pääsiäisloma; 

sairausloma; kuntoisuusloma; terveysloma; äitiysloma; isyysloma; urheiluloma; joululoma; 

säteilyloma; kesäloma; sanoma; salasanoma; koodisanoma; salakielisanoma; puhelinsanoma; 

kuolinsanoma; voitonsanoma; radiosanoma; ilosanoma; salakirjoitussanoma; surusanoma; 
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hätäsanoma; sähkösanoma; vuoteenoma; lymfooma; aksiooma; paralleeliaksiooma; 

yhdensuuntaisaksiooma; kooma; sarkooma; glaukooma; papillooma; kondylooma; melanooma; 

adenooma; karsinooma; adenokarsinooma; syndrooma; sooma; skotooma; myooma; soma; seisoma; 

katsoma; kertoma; viittoma; uoma; jokiuoma; vesiuoma; juoma; taikajuoma; ruokajuoma; 

kolajuoma; sitruunajuoma; teejuoma; väkijuoma; alkoholijuoma; lempijuoma; inkiväärijuoma; 

lemmenjuoma; kaakaojuoma; janojuoma; maitojuoma; mallasjuoma; virvoitusjuoma; mehujuoma; 

alkujuoma; seurustelujuoma; pöytäjuoma; kuoma; luoma; luojanluoma; jumalanluoma; puronuoma; 

sivu-uoma; pääuoma; pääoma; velkapääoma; osakepääoma; liikepääoma; riskipääoma; 

reaalipääoma; suurpääoma; peruspääoma; osuuspääoma; alkupääoma; käyttöpääoma; paarma; 

nautapaarma; karma; varma; toimintavarma; itsevarma; idioottivarma; vuorenvarma; 

pomminvarma; voitonvarma; epävarma; käyttövarma; kerma; vispikerma; kahvikerma; 

ranskankerma; hapankerma; kestokerma; erikoiskerma; kevytkerma; kuohukerma; vuolukerma; 

sperma; firma; reppufirma; kuorma; velkakuorma; sontakuorma; tukkikuorma; tuulikuorma; 

ylikuorma; syntikuorma; halkokuorma; muuttokuorma; autokuorma; hevoskuorma; puukuorma; 

hyötykuorma; heinäkuorma; hurma; voitonhurma; surma; turma; junaturma; tapaturma; 

sähkötapaturma; työtapaturma; liikenneturma; meriturma; lentoturma; autoturma; työturma; plasma; 

veriplasma; protoplasma; sytoplasma; pasma; liesma; tesma; skisma; karisma; prisma; kuisma; 

mäkikuisma; horsma; maitohorsma; aneurysma; mahatma; astma; rasitusastma; auma; harhauma; 

turhauma; hajauma; jakauma; normaalijakauma; sukupuolijakauma; ikäjakauma; takauma; 

sekauma; ruuhkauma; sakkauma; hankauma; purkauma; verenpurkauma; mukauma; lauma; 

karjalauma; sikalauma; kanalauma; palauma; koiralauma; vuohilauma; puhvelilauma; sopulilauma; 

lapsilauma; susilauma; turistilauma; sikolauma; porolauma; lammaslauma; sulauma; painauma; 

salpauma; haarauma; varauma; trauma; sauma; kasauma; laakasauma; hakasauma; takasauma; 

liikuntasauma; katesauma; limisauma; niittisauma; viistosauma; edestakaissauma; laskossauma; 

liitossauma; juotossauma; hitsaussauma; sivusauma; pystysauma; vyötärösauma; latauma; ahtauma; 

kertauma; irtauma; avauma; haavauma; muovauma; poikkeuma; kalkkeuma; tukkeuma; 

verisuonitukkeuma; suolentukkeuma; kulkeuma; kaukokulkeuma; sulkeuma; laskeuma; 

saastelaskeuma; lyijysaastelaskeuma; kohdunlaskeuma; sotkeuma; sopeuma; rappeuma; 

lihasrappeuma; suppeuma; tuppeuma; suolentuppeuma; arpeuma; reuma; selkärankareuma; 

kuumereuma; nivelreuma; lihasreuma; pehmytkudosreuma; toteuma; kalkkiuma; leijuma; hekuma; 

kurkuma; liukuma; palkkaliukuma; valuma; kuluma; painuma; lahouma; kohouma; ruhjouma; 

rikkouma; kokouma; vinouma; uppouma; kurouma; suolenkurouma; patouma; tunnepatouma; 

kietouma; juustouma; liittouma; sotilasliittouma; taipuma; riippuma; ruma; suma; asuma; paisuma; 

tukkisuma; otaksuma; ennakko-otaksuma; osuma; täysosuma; satsuma; lausuma; julkilausuma; 

tuma; maatuma; rokahtuma; tapahtuma; mediatapahtuma; sotatapahtuma; taidetapahtuma; 

perhetapahtuma; liiketapahtuma; musiikkitapahtuma; merkkitapahtuma; tilitapahtuma; 

toritapahtuma; kulttuuritapahtuma; maailmantapahtuma; päiväntapahtuma; suurtapahtuma; 

oheistapahtuma; luomistapahtuma; oikeustapahtuma; vakuutustapahtuma; kesätapahtuma; 

päätapahtuma; punehtuma; mieleenjohtuma; rohtuma; personoituma; paleltuma; sekaantuma; 

kasaantuma; taantuma; suhdannetaantuma; kahdentuma; ohentuma; laajentuma;  

sydämenlaajentuma; laskimonlaajentuma; valtimonlaajentuma; keuhkolaajentuma; samentuma; 

huipentuma; suurentuma; kaventuma; vahventuma; harventuma; kolhiintuma; kokoontuma; 

paksuntuma; tuntuma; lähituntuma; sormituntuma; näppituntuma; käsivarsituntuma; 

kyynärtuntuma; sormenpäätuntuma; paksuuntuma; kaartuma; takertuma; kovertuma; sortuma; 

kuortuma; murtuma; umpimurtuma; marssimurtuma; kallonmurtuma; luunmurtuma; 

kylkiluunmurtuma; avomurtuma; väsymismurtuma; rasitusmurtuma; saastuma; heijastuma; 

paljastuma; surkastuma; lihassurkastuma; istuma; puhdistuma; aineistuma; sarveistuma; luhistuma; 

koukistuma; kallistuma; aineellistuma; ruumiillistuma; pullistuma; ruumistuma; poistuma; 
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soistuma; supistuma; puristuma; kutistuma; muistuma; saostuma; rautasaostuma; muodostuma; 

reunamuodostuma; rantamuodostuma; haavamuodostuma; malmimuodostuma; karstimuodostuma; 

kivimuodostuma; luonnonmuodostuma; epämuodostuma; varjostuma; kinostuma; kerrostuma; 

maakerrostuma; hiekkakerrostuma; sorakerrostuma; jurakerrostuma; mutakerrostuma; 

tulvakerrostuma; lietekerrostuma; ruostekerrostuma; turvekerrostuma; malmikerrostuma; 

moreenikerrostuma; merikerrostuma; savikerrostuma; triaskerrostuma; liejukerrostuma; 

öljykerrostuma; mustuma; sattuma; yhteensattuma; ajettuma; hapettuma; kuorettuma; kovettuma; 

kasvettuma; kiinnikasvettuma; yhteenkasvettuma; ruvettuma; taittuma; vahingoittuma; vioittuma; 

sekoittuma; maksoittuma; kaavoittuma; ihottuma; rakkulaihottuma; vaippaihottuma; 

lääkeaineihottuma; taiveihottuma; asfaltti-ihottuma; valoihottuma; nokkosihottuma; ulottuma; 

sierottuma; rustottuma; tarttuma; muuttuma; hautuma; harhautuma; turhautuma; hajautuma; 

jakautuma; normaalijakautuma; ikäjakautuma; takautuma; sekautuma; ruuhkautuma; sakkautuma; 

hankautuma; purkautuma; verenpurkautuma; mukautuma; lautuma; palautuma; sulautuma; 

painautuma; salpautuma; haarautuma; kasautuma; latautuma; ahtautuma; irtautuma; avautuma; 

haavautuma; muovautuma; kalkkeutuma; tukkeutuma; sulkeutuma; laskeutuma; sotkeutuma; 

sopeutuma; rappeutuma; suppeutuma; arpeutuma; rupeutuma; kuoreutuma; toteutuma; hiutuma; 

kolhiutuma; kalkkiutuma; lukkiutuma; pussiutuma; kohoutuma; ruhjoutuma; rikkoutuma; 

kokoutuma; vinoutuma; hieroutuma; kieroutuma; kuroutuma; patoutuma; tunnepatoutuma; 

kietoutuma; muotoutuma; juustoutuma; liittoutuma; sotilasliittoutuma; luutuma; uuma; duuma; 

huuma; voitonhuuma; kuuma; tulikuuma; kesäkuuma; puuma; ruuma; keularuuma; lastiruuma; 

struuma; myrkkystruuma; tuuma; tuuma; kuutiotuuma; baana; kuoliaana; puolikuoliaana; 

valeriaana; raana; kraana; ikebana; hana; kaksiotehana; yksiotehana; ihana; iki-ihana; vesihana; 

kuumavesihana; lämminvesihana; kylmävesihana; termostaattihana; luottohana; perhana; 

sekoitushana; oluthana; sulkuhana; vipuhana; kaasuhana; jana; keskijana; korkeusjana; yhdysjana; 

kana; akana; lakana; poikkilakana; paperilakana; pussilakana; kapiolakana; aluslakana; 

päällyslakana; kertakäyttölakana; pakana; takana; luhtakana; rantakana; piekana; nokikana; 

teerikana; karrikana; porkkana; karottiporkkana; leghornkana; riekkokana; liiskana; murskana; 

kaukana; liejukana; mukana; currykana; metsäkana; lana; mana; mana; kamana; haapana; papana; 

ipana; pipana; taampana; taaempana; taempana; laidempana; pohjempana; alempana; illempana; 

keulempana; rannempana; pinnempana; tuonnempana; reunempana; pohjoisempana; kauempana; 

talvempana; taaimpana; taimpana; pohjimpana; alimpana; rannimpana; tuonnimpana; reunimpana; 

uloimpana; kauimpana; ulompana; loitompana; alumpana; sivumpana; keppana; reppana; poppana; 

pirpana; orpana; sarana; tappisarana; piilosarana; ohrana; sana; kunniasana; asiasana; herjasana; 

taikasana; salasana; voimasana; haukkumasana; lainasana; kantasana; sidesana; tilkesana; ainesana; 

mainesana; lyhennesana; murresana; ylisana; riimisana; nimisana; mahtisana; muotisana; 

ammattisana; jumalansana; kirjainsana; avainsana; teonsana; raamatunsana; asemosana; kirosana; 

vuorosana; kieltosana; arvosana; cum laude -arvosana; approbatur-arvosana; laudatur-arvosana; 

yleisarvosana; vierassana; uudissana; huudahdussana; tunnussana; perussana; vahvistussana; 

yhdyssana; sivistyssana; hakusana; otsikkohakusana; iskusana; lukusana; kardinaalilukusana; 

ordinaalilukusana; järjestyslukusana; puhuttelusana; apusana; korusana; laatusana; hellittelysana; 

ryhmäsana; pääsana; saatana; etana; smetana; ukkoetana; peltoetana; kauhtana; lattana; ruutana; 

marihuana; vana; saatavana; iivana; tolvana; nirvana; DNA; areena; sirkusareena; mureena; hyeena; 

piena; poikkipiena; riena; omena; ruokaomena; villiomena; uuniomena; paratiisiomena; 

granaattiomena; talviomena; aataminomena; syysomena; murena; magna; lahna; kutulahna; pahna; 

rahna; tahna; mätitahna; hammastahna; voileipätahna; hihna; nahkahihna; olkahihna; leukahihna; 

kiilahihna; kaulahihna; hiomahihna; rannehihna; kumihihna; jalustinhihna; kantohihna; 

komentohihna; valjashihna; kuljetushihna; talutushihna; liukuhihna; häntähihna; vyöhihna; tsuhna; 

aina; aina; laina; rahalaina; joukkovelkakirjalaina; vaihtovelkakirjalaina; roskalaina; aravalaina; 
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kiinnelaina; hypoteekkilaina; pankkilaina; korkotukilaina; debentuurilaina; kotilaina; sitaattilaina; 

annuiteettilaina; obligaatiolaina; optiolaina; pakkolaina; joukkolaina; kaukolaina; vastaantulolaina; 

opintolaina; asuntolaina; erikoislaina; teollisuuslaina; sisarosuuslaina; merkityslaina; kiinnityslaina; 

työllisyyslaina; käännöslaina; bulletlaina; kertamaksulaina; tasaerälaina; kiinteistölaina; raina; 

ukraina; vagina; kahina; nahina; rahina; kohina; taustakohina; rohina; tohina; pauhina; viuhina; 

kuhina; muhina; puhina; suhina; tuhina; angiina; kiina; mandariinikiina; liina; hartialiina; 

ruokaliina; kaulaliina; villakaulaliina; ikkunaliina; kaitaliina; pellavaliina; laudeliina; pyyheliina; 

kateliina; hikiliina; väliliina; kerniliina; alttariliina; esiliina; vyötäröesiliina; pitsiliina; damastiliina; 

käärinliina; kolmioliina; kantoliina; heittoliina; lautasliina; taskuliina; joululiina; tyynyliina; 

nenäliina; paperinenäliina; pitsinenäliina; pöytäliina; pääliina; miina; kamiina; aikamiina; 

öljykamiina; herätemiina; kylkimiina; panssarimiina; merimiina; ankkurimiina; magneettimiina; 

sarvimiina; ydinmiina; ajomiina; kosketusmiina; tähysmiina; polkumiina; liukumiina; piina; 

okariina; masiina; resiina; medisiina; viina; viljaviina; katajanmarjaviina; omenaviina; liekkiviina; 

väkiviina; rommiviina; riisiviina; pomeranssiviina; paloviina; tikkuviina; luumuviina; 

hedelmäviina; kina; kina; pakina; murrepakina; voihkina; puhkina; taikina; pullataikina; 

mureketaikina; munkkitaikina; voitaikina; frityyritaikina; lehtitaikina; hapantaikina; murotaikina; 

ohukaistaikina; vehnästaikina; kakkutaikina; piparkakkutaikina; lettutaikina; vehnätaikina; 

leipätaikina; hapanleipätaikina; moikina; markkina; paukkina; lapsenkina; murkina; loiskina; 

huiskina; kuiskina; tuiskina; molskina; mukina; kalina; kolina; kolina; solina; ulina; hulina; pulina; 

ramina; romina; humina; kumina; kumina; italiankumina; saksankumina; mumina; roina; apina; 

kapina; vankilakapina; punakapina; napina; rapina; tupenrapina; ihmisapina; vapina; mölyapina; 

kopina; ropina; jupina; supina; arina; marina; marina; narina; tarina; peitetarina; kaupunkitarina; 

sankaritarina; tositarina; kansantarina; lemmentarina; elämäntarina; tuhkimotarina; paholaistarina; 

paikallistarina; rakkaustarina; pyhimystarina; menestystarina; kauhutarina; nyyhkytarina; 

nykytarina; ballerina; prima ballerina; horina; jorina; korina; lorina; porina; sorina; puheensorina; 

urina; hurina; kurina; murina; nurina; surina; turina; tuoksina; karsina; vasikkakarsina; välikarsina; 

lammaskarsina; porsaskarsina; retsina; sultsina; rusina; ruukkurusina; tusina; tusina-; tina; latina; 

munkkilatina; vulgaarilatina; kirkkolatina; platina; natina; patina; ratina; lehtitina; 

uudenvuodentina; lotina; juottotina; juotostina; palttina; kutina; mutina; rutina; tutina; havina; 

aivina; hoosianna; kanna; kanna; manna; nanna; panna; panna; julkipanna; toimeenpanna; 

muistiinpanna; kokoonpanna; maksuunpanna; vanna; henna; huomenna; ylihuomenna; perenna; 

linna; lumilinna; ritarilinna; pilvilinna; kuninkaanlinna; laiskanlinna; presidentinlinna; rauniolinna; 

maurilaislinna; muinaislinna; lippulinna; uloinna; pinna; pyöränpinna; irtopinna; keisarinna; 

rovastinna; ruustinna; donna; belladonna; madonna; primadonna; konna; arkkikonna; kilpikonna; 

jättiläiskilpikonna; rupikonna; kolonna; vuonna; nunna; dominikaaninunna; benediktiininunna; 

birgittalaisnunna; sunna; tohjona; leijona; rantaleijona; salonkileijona; merileijona; muotileijona; 

naarasleijona; muurahaisleijona; tarjona; ulkona; gallona; jellona; mammona; legioona; 

muukalaislegioona; divisioona; jalkaväkidivisioona; pataljoona; tarkka-ampujapataljoona; 

jääkäripataljoona; biljoona; kiljoona; miljoona; vuosimiljoona; neljännesmiljoona; kvadriljoona; 

triljoona; kvintiljoona; annoona; eskadroona; matroona; persoona; kulttuuripersoona; sivupersoona; 

plutoona; korona; kotona; kuona; masuunikuona; luona; muona; kuivamuona; retkimuona; 

sissimuona; vuona; kaarna; kilpikaarna; saarna; nuhdesaarna; moraalisaarna; vaalisaarna; 

rippisaarna; vuorisaarna; ahtisaarna; parannussaarna; vaarna; perna; taverna; virna; peuranvirna; 

hiirenvirna; horna; uurna; tuhkauurna; hautauurna; vaaliuurna; kuurna; taviokuurna; tuurna; fauna; 

kauna; pauna; sauna; rantasauna; telttasauna; lauantaisauna; leirisauna; tynnyrisauna; joulusauna; 

savusauna; selkäsauna; reuna; takareuna; alareuna; tienreuna; pilvenreuna; metsänreuna; 

hulpioreuna; ulkoreuna; kaatoreuna; liehureuna; surureuna; ripsureuna; rimpsureuna; etureuna; 

repäisyreuna; pykäreuna; yläreuna; sisäreuna; jättöreuna; riuna; juna; matkustajajuna; pikajuna; 
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laivapikajuna; autopikajuna; erikoispikajuna; tavarajuna; iltajuna; laivajuna; aavejuna; lähijuna; 

leikkijuna; jälkijuna; nuolijuna; panssarijuna; luotijuna; museojuna; kaukojuna; juoppojuna; 

metrojuna; maitojuna; paikallisjuna; kaivosjuna; suurnopeusjuna; aamujuna; järjestelyjuna; 

lisäjuna; päiväjuna; sähköjuna; henkilöjuna;  

yöjuna; vaakuna; leijonavaakuna; kunnanvaakuna; maakunnanvaakuna; lääninvaakuna; 

hannunvaakuna; aatelisvaakuna; sukuvaakuna; kiekuna; kriikuna; viikuna; limoviikuna; 

kaktusviikuna; sikuna; akkuna; ikkuna; takaikkuna; kulmaikkuna; valeikkuna; näyteikkuna; 

kaariikkuna; kalteri-ikkuna; umpiolasi-ikkuna; ristikkoikkuna; kattoikkuna; tuuletusikkuna; 

liukuikkuna; jouluikkuna; kupuikkuna; laukaisuikkuna; ruusuikkuna; sivuikkuna; päätyikkuna; 

sisäikkuna; pyöröikkuna; kalkkuna; joulukalkkuna; talkkuna; parkuna; kirkuna; loiskuna; kirskuna; 

korskuna; maukuna; aluna; muna; suklaamuna; maamuna; nahkamuna; kultamuna; tuulimuna; 

mätimuna; kananmuna; kuukunanmuna; hanhenmuna; muurahaisenmuna; viiriäisenmuna; 

käenmuna; linnunmuna; uppomuna; pääsiäismuna; silmämuna; pesämuna; mätämuna; tsasouna; 

puna; kipuna; poskipuna; huulipuna; helmiäishuulipuna; sinipuna; sinooperipuna; venetsianpuna; 

verenpuna; ruusunpuna; maruna; peruna; ruokaperuna; puikulaperuna; uuniperuna; kuoriperuna; 

siemenperuna; paistinperuna; palloperuna; varhaisperuna; rehuperuna; herkkuperuna; kiiruna; 

fortuna; sähköfortuna; mukaan luettuna; rakuuna; rakuuna; kaluuna; saluuna; sabluuna; sapluuna; 

kanuuna; soppakanuuna; kobolttikanuuna; kenttäkanuuna; harppuuna; ruuna; kruuna; patruuna; 

patruuna; haulipatruuna; kiväärinpatruuna; valopatruuna; harjoituspatruuna; paukkupatruuna; 

sitruuna; sukaattisitruuna; pasuuna; vaskipasuuna; vetopasuuna; boa; lihoa; kauhoa; hioa; lahjoa; 

ruhjoa; feijoa; marjoa; sarjoa; kirjoa; murjoa; pujoa; takoa; kuumatakoa; kylmätakoa; nahkoa; 

lohkoa; puhkoa; aikoa; taikoa; piikoa; oikoa; loikoa; rikkoa; pilkkoa; haukkoa; laukkoa; halkoa; 

velkoa; ulkoa; penkoa; pinkoa; paiskoa; kiskoa; viskoa; uskoa; katkoa; ratkoa; aukoa; laukoa; 

hiukoa; paloa; meloa; teloa; vihloa; talloa; velloa; sulloa; koloa; neuloa; seuloa; tervetuloa; vihmoa; 

kammoa; kermoa; anoa; sanoa; irtisanoa; tervemenoa; ainoa; joka ainoa; jok'ainoa; vannoa; hennoa; 

runnoa; saunoa; punoa; paapoa; riepoa; leipoa; hipoa; riipoa; lipoa; silpoa; tempoa; harppoa; arpoa; 

tarpoa; virpoa; haaroa; haroa; varoa; hieroa; vieroa; juroa; kuroa; vasoa; mesoa; vesoa; seisoa; risoa; 

pensoa; varsoa; versoa; katsoa; ylenkatsoa; lietsoa; vitsoa; latoa; etoa; kietoa; tahtoa; kiehtoa; 

liehtoa; vihtoa; reuhtoa; veuhtoa; huhtoa; riuhtoa; viuhtoa; huuhtoa; aitoa; nitoa; sitoa; huitoa; vitoa; 

kotoa; vartoa; kertoa; vastoa; sestoa; pirstoa; viittoa; hautoa; reutoa; kutoa; nivoa; toivoa; palvoa; 

salvoa; valvoa; ulvoa; karvoa; survoa; latvoa; vatvoa; sauvoa; neuvoa; aapa; haapa; aikaansaapa; 

lapa; lehtilapa; lampaanlapa; rukinlapa; peräsinlapa; aironlapa; napa; magneettinapa; maannapa; 

taivaannapa; pyörännapa; pohjoisnapa; plusnapa; miinusnapa; etelänapa; rapa; tapa; juomatapa; 

kauppatapa; seuratapa; tulkintatapa; toimintatapa; sanontatapa; puhetapa; liiketapa; vaalitapa; 

tositapa; lehtitapa; kansantapa; elämäntapa; reaktiotapa; tekotapa; mahtotapa; ehtotapa; 

katsantotapa; merimiestapa; kuvaamistapa; näkemistapa; muodostumistapa; suhtautumistapa; 

esiintymistapa; lisääntymistapa; 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; vapa; onkivapa; 

teleskooppivapa; ongenvapa; perhovapa; heittovapa; bambuvapa; hiilikuituvapa; lasikuituvapa; 

voipa; kaikkivoipa; hyvinvoipa; tuomionvoipa; ripa; ripa; otsaripa; ovenripa; halpa; sikahalpa; 

kalpa; salpa; kohinasalpa; magneettisalpa; lukitussalpa; työntösalpa; kilpa; elintasokilpa; 

varustelukilpa; kampa; koristekampa; täikampa; taskukampa; aamukampa; luukampa; pääkampa; 

pampa; rampa; kompa; sompa; kunpa; jopa; soopa; sopa; sotisopa; huopa; matkahuopa; villahuopa; 

kamelinkarvahuopa; tervahuopa; bitumihuopa; kattohuopa; eristyshuopa; juopa; suopa; 

pahansuopa; hyvänsuopa; mäntysuopa; paappa; raappa; jääraappa; kappa; kappa; kappa; 
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perunakappa; ulappa; merenulappa; nappa; nippa nappa; pappa; isäpappa; heppa; laippa; 

kuristuslaippa; raippa; vaippa; kertavaippa; lumivaippa; vesivaippa; siemenvaippa; neidonvaippa; 

kapalovaippa; sideharsovaippa; kestovaippa; sumuvaippa; suruvaippa; kertakäyttövaippa; yövaippa; 

heippa; hippa; hiippa; piispanhiippa; liippa; riippa; kiviriippa; siippa; siippa; vesisiippa; 

viiksisiippa; aviosiippa; lippa; lakinlippa; nippa; voidenippa; voitelunippa; tippa; vesitippa; 

tyrmäystippa; vippa; puuterivippa; tolppa; maalitolppa; taksitolppa; sähkötolppa; tulppa; 

korvatulppa; kierretulppa; kumitulppa; veritulppa; sydänveritulppa; keuhkoveritulppa; 

aivoveritulppa; sukotulppa; pistotulppa; suojakosketinpistotulppa; sukopistotulppa; sytytystulppa; 

hehkutulppa; seinätulppa; kremppa; kimppa; pomppa; humppa; jumppa; hikijumppa; vesijumppa; 

taukojumppa; kuntojumppa; äitiysjumppa; satujumppa; silmäjumppa; jytäjumppa; koppa; 

pärekoppa; piipunkoppa; kotelokoppa; kuonokoppa; pajukoppa; kaikukoppa; romukoppa; 

pääkoppa; noppa; arpanoppa; poppa; kroppa; soppa; lihasoppa; mustikkasoppa; kalasoppa; 

perunasoppa; makkarasoppa; hernesoppa; klimppisoppa; papusoppa; toppa; sokeritoppa; kuoppa; 

hiekkakuoppa; palkkakuoppa; niskakuoppa; leukakuoppa; salakuoppa; ilmakuoppa; perunakuoppa; 

sorakuoppa; kranaattikuoppa; nivelkuoppa; sudenkuoppa; kainalokuoppa; hammaskuoppa; 

istutuskuoppa; harjukuoppa; hymykuoppa; silmäkuoppa; lerppa-; kirppa; norppa; saimaannorppa; 

torppa; kurppa; lehtokurppa; kauppa; maakauppa; kehitysmaakauppa; vapaakauppa; lihakauppa; 

rajakauppa; viljakauppa; kirjakauppa; orjakauppa; aikakauppa; tupakkakauppa; kukkakauppa; 

ruokakauppa; kalakauppa; salakauppa; rihkamakauppa; naimakauppa; viinakauppa; 

markkinakauppa; miljoonakauppa; tavarakauppa; siirtomaatavarakauppa; sekatavarakauppa; 

ruokatavarakauppa; päivittäistavarakauppa; puutavarakauppa; suorakauppa; hankintakauppa; 

vastakauppa; valuuttakauppa; rautakauppa; taidekauppa; osakekauppa; vastikekauppa; 

elintarvikekauppa; kappalekauppa; valekauppa; huumekauppa; anekauppa; urheiluvälinekauppa; 

asekauppa; vaatekauppa; luontaistuotekauppa; tradingkauppa; lähikauppa; musiikkikauppa; 

karkkikauppa; kioskikauppa; kemikaalikauppa; korttelikauppa; hallikauppa; posliinikauppa; 

termiinikauppa; nappikauppa; paperikauppa; arvopaperikauppa; sisäpiirikauppa; torikauppa; 

futuurikauppa; värikauppa; seksikauppa; länsikauppa; lapsikauppa; pörssikauppa; käsikauppa; 

vientikauppa; tuontikauppa; rättikauppa; kotimaankauppa; ulkomaankauppa; kuolemankauppa; 

maailmankauppa; tuttavankauppa; siemenkauppa; lännenkauppa; talonkauppa; tutunkauppa; 

idänkauppa; vispilänkauppa; lehmänkauppa; komissiokauppa; kompensaatiokauppa; optiokauppa; 

kuutiokauppa; runkokauppa; talokauppa; pornokauppa; vaihtokauppa; maitokauppa; 

transitokauppa; mattokauppa; luottokauppa; autokauppa; huutokauppa; kirjahuutokauppa; 

taidehuutokauppa; postimerkkihuutokauppa; tullihuutokauppa; konkurssihuutokauppa; 

pakkohuutokauppa; irtaimistohuutokauppa; turkishuutokauppa; kiinteistöhuutokauppa; 

kangaskauppa; makeiskauppa; käteiskauppa; naimiskauppa; 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; 

kuppa; suppa; kuuppa; kuuppa; arpa; raha-arpa; pika-arpa; voittoarpa; raaputusarpa; turpa; turpa; 

ristiturpa; respa; piispa; arkkipiispa; naispiispa; kenttäpiispa; jospa; hupa; lupa; saarnalupa; 

liikennelupa; toimilupa; taksilupa; vientilupa; tuontilupa; maahantuontilupa; hirvilupa; 

televisiolupa; lakkolupa; maahantulolupa; elinkeinolupa; kaatolupa; hirvenkaatolupa; 

hallussapitolupa; aseenkantolupa; arpajaislupa; poistumislupa; poikkeuslupa; rakennuslupa; 

opetuslupa; valituslupa; kulkulupa; kauttakulkulupa; oleskelulupa; julkaisulupa; lähtölupa; 

ympäristölupa; työlupa; tupa; takkatupa; lakitupa; pyykkitupa; renkitupa; mäkitupa; hollitupa; 

tunturitupa; tuulentupa; leivintupa; vartiotupa; autiotupa; taukotupa; tietotupa; raastupa; varaustupa; 
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oluttupa; pesutupa; käräjätupa; työtupa; haara; haara-; asianhaara; oksanhaara; teollisuudenhaara; 

tieteenhaara; tienhaara; joenhaara; juurenhaara; ankkurinhaara; tuotannonhaara; hallinnonhaara; 

tuotantohaara; sukuhaara; suuhaara; sivuhaara; päähaara; tiaara; kaara; naara; taara; vaara; vaara; 

ilmavaara; tartuntavaara; hirvivaara; sodanvaara; hallanvaara; kuolemanvaara; hengenvaara; 

palovaara; räjähdysvaara; terveysvaara; säteilyvaara; syöpävaara; hara; kihara; otsakihara; 

sormikihara; luonnonkihara; kara; kakara; kauhukakara; pakara; sakara; vekara; pojanvekara; 

haikara; harmaahaikara; kattohaikara; kaulushaikara; koskikara; jakkara; jalkajakkara; vihkijakkara; 

baarijakkara; lypsyjakkara; kakkara; hevosenkakkara; päivänkakkara; makkara; raakamakkara; 

ruokamakkara; saunamakkara; maksamakkara; mustamakkara; teemakkara; leikemakkara; 

leikkelemakkara; lauantaimakkara; nakkimakkara; lenkkimakkara; kielimakkara; grillimakkara; 

suomimakkara; pekonimakkara; uunimakkara; ryynimakkara; verimakkara; prinssimakkara; 

jahtimakkara; berliininmakkara; siskonmakkara; kestomakkara; keittomakkara; olutmakkara; 

kinkkumakkara; kikkara; kikkara; sikkara; ankara; omenankara; maskara; kakkumaskara; hamara; 

kamara; maankamara; kimara; kumara; para; tappara; sara; vasara; sorkkavasara; ilmavasara; 

talttavasara; takovasara; niittausvasara; pudotusvasara; pisara; sadepisara; kastepisara; hikipisara; 

lumipisara; veripisara; vesipisara; kyynelpisara; verenpisara; maitopisara; sumupisara; öljypisara; 

kassara; käsikassara; hatara; matara; ketara; itara; kitara; havaijinkitara; soolokitara; bassokitara; 

sähkökitara; hattara; pilvenhattara; kattara; vara; vara-; avara; maavara; takavara; saumavara; 

liikkumavara; tavara; siirtomaatavara; sekundatavara; sahatavara; lahjatavara; sekatavara; 

ruokatavara; matkatavara; käsimatkatavara; priimatavara; lainatavara; tusinatavara; kauppatavara; 

massatavara; korviketavara; tuoretavara; apteekkitavara; bulkkitavara; merkkitavara; sesonkitavara; 

paperitavara; metritavara; rahtitavara; vientitavara; tuontitavara; savitavara; kivitavara; 

museotavara; joukkotavara; vaihtotavara; kiitotavara; transitotavara; irtotavara; varastotavara; 

uittotavara; arvotavara; päivittäistavara; tarjoustavara; taloustavara; salakuljetustavara; 

kulutustavara; kestokulutustavara; ylellisyystavara; lyhyttavara; pikkutavara; messutavara; 

laatutavara; puutavara; hylkytavara; höylätavara; käyttötavara; kertakäyttötavara; löytötavara; 

pelivara; käsivara; vieraanvara; saumanvara; valinnanvara; luonnonvara; kasvunvara; joustovara; 

vierasvara; liikkumisvara; kutistumisvara; tasausvara; järjestelyvara; hätävara; työvara; 

abrakadabra; sabra; algebra; ambra; sembra; umbra; kobra; intiankobra; kuningaskobra; tundra; 

gerbera; hera; verihera; siera; tiera; kera; ahkera; katkera; kolera; kamera; sarjakamera; pikakamera; 

valvontakamera; kulunvalvontakamera; elokuvakamera; paljekamera; maalikamera; peilikamera; 

filmikamera; laakafilmikamera; kaitafilmikamera; kinofilmikamera; kompaktikamera; 

automaattikamera; videokamera; stereokamera; televisiokamera; reproduktiokamera; 

laatikkokamera; piilokamera; reprokamera; valokuvauskamera; taskukamera; järjestelmäkamera; 

lämpökamera; kertakäyttökamera; tomera; hapera; tempera; ooppera; saippuaooppera; 

kamariooppera; rockooppera; pienoisooppera; satuooppera; kupera; koverankupera; kaksoiskupera; 

tera-; vaahtera; sokerivaahtera; verivaahtera; vuorivaahtera; metsävaahtera; littera; vanttera; uuttera; 

hutera; kovera; kuperankovera; kaksoiskovera; sahra; tahra; liimatahra; rasvatahra; hometahra; 

mustetahra; hikitahra; veritahra; öljytahra; häpeätahra; ihra; ohra; siemenohra; mallasohra;  

rehuohra; kaira; kaira; maakaira; omenakaira; kierrekaira; jääkaira; kimaira; hetaira; madeira; liira; 

kivipiira; siira; maasiira; vesisiira; tiira; kalatiira; lapintiira; viira; koira; poikakoira; laiskakoira; 

villakoira; luolakoira; kanakoira; seurakoira; sotakoira; laivakoira; kahlekoira; homekoira; 

huumekoira; vihikoira; rakkikoira; jälkikoira; sylikoira; malmikoira; pommikoira; supikoira; 

verikoira; poliisikoira; kiinanpalatsikoira; susikoira; irlanninsusikoira; vahtikoira; vinttikoira; 

italianvinttikoira; afgaaninvinttikoira; englanninvinttikoira; venäjänvinttikoira; hirvikoira; 

dalmatiankoira; maltankoira; paimenkoira; belgianpaimenkoira; saksanpaimenkoira; 

skotlanninpaimenkoira; pyreneittenkoira; samojedinkoira; newfoundlandinkoira; bernhardinkoira; 

lapinkoira; faraokoira; lahokoira; rauniokoira; vartiokoira; ajokoira; suomenajokoira; kuulokoira; 
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eskimokoira; porokoira; lapinporokoira; vetokoira; shetlanninlammaskoira; opaskoira; jäniskoira; 

perhoskoira; uroskoira; palveluskoira; pelastuskoira; metsästyskoira; karhukoira; 

karjalankarhukoira; kulkukoira; vainukoira; pentukoira; lintukoira; rotukoira; mäyräkoira; 

kääpiökoira; tyttökoira; käyttökoira; okra; okra; vuokra; neliömetrivuokra; vuosivuokra; 

kuukausivuokra; maanvuokra; huoneenvuokra; tontinvuokra; viikkovuokra; neliövuokra; jukra; ora; 

metafora; amfora; angora; floora; bakteerifloora; toora; pora; paineilmapora; omenapora; konepora; 

kierrepora; kärkipora; putkipora; metallipora; drillipora; timanttipora; kivipora; kalvinpora; aarpora; 

spora; diaspora; hammaspora; upotuspora; keskiöpora; sora; bitumisora; kuorisora; rapautumissora; 

kevytsora; harjusora; öljysora; tora; huora; nuora; napanuora; ohjenuora; kurenuora; pyykkinuora; 

pellinnuora; hirttonuora; talutusnuora; hyppynuora; suora; vaakasuora; takasuora; lankasuora; 

viivasuora; piikkisuora; maalisuora; puolisuora; värisuora; kohtisuora; luotisuora; vaikutussuora; 

tikkusuora; lukusuora; loppusuora; etusuora; pystysuora; epäsuora; seepra; lepra; kopra; tarra; 

osoitetarra; magneettitarra; heijastintarra; herra; maaherra; vapaaherra; sotaherra; feodaaliherra; 

nuoriherra; hoviherra; linnanherra; lääninherra; kartanonherra; kirkkoherra; pakkasherra; 

aatelisherra; rötösherra; durra; kurra; purra; surra; aatra; tetra; litra; millilitra; desilitra; vesilitra; 

senttilitra; hehtolitra; maitolitra; neljänneslitra; mitra; sitra; plektra; ultra-; mantra; sentraalisantra; 

contra; reskontra; potra; huotra; miekanhuotra; ekstra; ura; aura; aura; oja-aura; karja-aura; haura; 

kurkiaura; kärkiaura; lumiaura; kaura; hukkakaura; siemenkaura; papinkaura; virkaura; 

maatiaiskaura; rehukaura; vakoaura; jankkoaura; hankoaura; vetoaura; lautasaura; multausaura; 

peura; villipeura; kuusipeura; virginianpeura; laukonpeura; jalopeura; valkohäntäpeura; kierreura; 

seura; kasvattajaseura; poikaseura; matkaseura; salaseura; uimaseura; juomaseura; herraseura; 

pursiseura; jäsenseura; nuorisoseura; miesseura; maamiesseura; naisseura; purjehdusseura; 

raittiusseura; maatalousseura; lähetysseura; ystävyysseura; ompeluseura; diakoniaompeluseura; 

voimisteluseura; urheiluseura; raamattuseura; ryyppyseura; isäntäseura; tyttöseura; teatteriura; 

veriura; ristiura; ruuviura; kura; kiekura; pahkura; kuppapahkura; kiehkura; oksakiehkura; 

hiuskiehkura; savukiehkura; muhkura; sikkura; tokkura; kukkura; mukura; kivenmukura; mura; 

kiemura; kuhmura; tutkijanura; kirjailijanura; taiteilijanura; papinura; upseerinura; elämänura; 

kavioura; ajoura; koura; rautakoura; mämmikoura; kuolleenkoura; ankkurinkoura; känsäkoura; 

sooloura; eripura; kampura; kompura; tappura; orjantappura; kippura; koppura; purppura; purpura; 

kupura; nupura; sotilasura; kulumisura; pappisura; antura; meriantura; polkuantura; kanttura; 

nuttura; suttura; kuura; kulku-ura; prokuura; suura; sesuura; tuura; latu-ura; nomenklatuura; 

faktuura; fraktuura; tinktuura; mikstuura; jäätuura; työura; lyyra; ylioppilaslyyra; sa; kasa; 

hiekkakasa; rikkakasa; roskakasa; lantakasa; kompostikasa; rauniokasa; romukasa; purukasa; 

risukasa; puukasa; vasa; vasa; lattiavasa; peuranvasa; hirvenvasa; riesa; vesa; juurivesa; tyvivesa; 

aisa; lihaisa; rauhaisa; suojaisa; marjaisa; verkkaisa; kukkaisa; ruokaisa; tuskaisa; kalaisa; uhmaisa; 

vimmaisa; kärrynaisa; vetoaisa; hupaisa; surkuhupaisa; toraisa; riitaisa; valtaisa; sotaisa; virtaisa; 

turvaisa; geiša; ahkeraliisa; lappuliisa; kisa; hallikisa; missikisa; hiihtokisa; arvokisa; teräsmieskisa; 

mestaruuskisa; maailmanmestaruuskisa; yleisurheilukisa; tehoisa; kaihoisa; tuhoisa; varjoisa; 

puolivarjoisa; koisa; vahakoisa; makoisa; kiihkoisa; jauhokoisa; lokoisa; karviaiskoisa; valoisa; 

eloisa; suloisa; kimmoisa; vilpoisa; leppoisa; satoisa; vetoisa; ehtoisa; antoisa; kiintoisa; kotoisa; 

muistoisa; rattoisa; riittoisa; voittoisa; tuottoisa; raivoisa; arvoisa; kunnianarvoisa; auvoisa; risa; 

risa; kitarisa; nielurisa; kenkärisa; mehuisa; kaikuisa; lukuisa; mieluisa; epämieluisa; meluisa; 

kuuluisa; surullisenkuuluisa; riemuisa; remuisa; taipuisa; sopuisa; laatuisa; sointuisa; suotuisa; 

epäsuotuisa; karttuisa; joutuisa; visa; tietovisa; vaaksa; maksa; rasvamaksa; hanhenmaksa; raksa; 

saksa; siansaksa; sveitsinsaksa; juutalaissaksa; taksa; lääketaksa; tullitaksa; yötaksa; eksa-; liksa; 

riksa; rikša; oksa; alaoksa; latvaoksa; mistelinoksa; pajunoksa; puunoksa; havunoksa; koivunoksa; 

jalonnusoksa; yläoksa; kuksa; balsa; kalsa; palsa; palsa; salsa; bilsa; kilsa; silsa; jalkasilsa; 

kynsisilsa; pälvisilsa; tilsa; limsa; ansa; hansa; tahansa; omiansa; kansa; sekakansa; herrakansa; 
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venekansa; aikansa; naapurikansa; kulttuurikansa; kristikansa; luonnonkansa; kirkkokansa; 

veljeskansa; paimentolaiskansa; sukulaiskansa; viholliskansa; alkuperäiskansa; sivistyskansa; 

farkkukansa; sukukansa; metsästäjäkansa; hääkansa; kääpiökansa; työkansa; bensa; pensa; 

hänenlaisensa; henkitoreihinsa; haltioihinsa; raivoihinsa; alvariinsa; henkitoreisiinsa; justiinsa; 

konsa; osa; takaosa; alaosa; varaosa; rataosa; valtaosa; kantaosa; rintaosa; tieosa; aineosa; 

rakenneosa; luonneosa; määriteosa; lakiosa; jälkiosa; kärkiosa; keskiosa; nimiosa; juuriosa; ääriosa; 

länsiosa; tahtiosa; subjektiosa; predikaattiosa; maanosa; leijonanosa; kansanosa; koneenosa; 

tahdinosa; ydinosa; kaupunginosa; empirekaupunginosa; työläiskaupunginosa; ruumiinosa; 

istuinosa; ruhonosa; sydänosa; väestönosa; jako-osa; ulko-osa; runko-osa; jatko-osa; selluloosa; 

hemiselluloosa; sulfaattiselluloosa; sulfiittiselluloosa; mimoosa; roosa; tuberoosa; kuoro-osa; 

proosa; asiaproosa; taideproosa; lyhytproosa; toosa; murto-osa; sadasosa; kolmasosa; miljoonasosa; 

kahdeksasosa; taivasosa; kahdesosa; viidesosa; kuudesosa; kymmenesosa; ainesosa; tuhannesosa; 

lounaisosa; valmisosa; pohjoisosa; kaakkoisosa; rakennusosa; perusosa; yhdysosa; täydennysosa; 

neljäsosa; seitsemäsosa; yhdeksäsosa; päätösosa; pikkuosa; alkuosa; lauluosa; loppuosa; etuosa; 

suuosa; sivuosa; eteläosa; yläosa; peräosa; sisäosa; itäosa; pääosa; perintöosa; kipsa; rimpsa; 

lompsa; nopsa; parsa; ruokaparsa; varsa; villivarsa; kersa; sorsa; pullasorsa; jouhisorsa; sinisorsa; 

heinäsorsa; oikeassa; seassa; tingassa; harhassa; ajassa; taajassa; etuajassa; ensi sijassa; nojassa; 

lujassa; kassa; matkakassa; eläkekassa; alkoholikassa; viinikassa; vippikassa; käsikassa; 

summamutikassa; summanmutikassa; synkassa; lakkokassa; vaihtokassa; käteiskassa; avustuskassa; 

puuskassa; työttömyyskassa; hukassa; tiukassa; lippukassa; pääkassa; säästökassa; sukkajalassa; 

yöjalassa; salassa; reilassa; vallassa; massa; hamassa; jamassa; lamassa; ilmamassa; makkaramassa; 

samassa; tiivistemassa; mantelimassa; lumimassa; betonimassa; paperimassa; lasimassa; vesimassa; 

ikimaailmassa; pinnemmassa; summassa; sivummassa; biomassa; uusiomassa; lomassa; huomassa; 

saumausmassa; eristysmassa; valumassa; puumassa; yleisömassa; tanassa; kannassa; piripinnassa; 

nirpassa; lurpassa; kiharassa; sikkarassa; kumarassa; varassa; sikkurassa; kippurassa; viturassa; 

juntturassa; tasassa; hakusassa; lintassa; vastassa; huostassa; muassa; muun muassa; kovassa; 

harvassa; keskuudessa; tukkeessa; juovukkeessa; kohmeessa; kupeessa; horteessa; ohessa; tallessa; 

tiepuolessa; alatuulessa; ummessa; puoliummessa; puoliunessa; umpiunessa; pressa; varressa; 

prinsessa; kruununprinsessa; satuprinsessa; perintöprinsessa; joutessa; vessa; puolitalvessa; 

ulkovessa; varkaissa; omenavarkaissa; maissa; alamaissa; puolimaissa; vieraissa; abbedissa; 

puheissa; puolipukeissa; henkitoreissa; kateissa; hoteissa; hissa; kissa; poikakissa; angorakissa; 

laivakissa; villikissa; kollikissa; kotikissa; sivettikissa; nalkissa; persiankissa; siaminkissa; 

pajunkissa; emokissa; naaraskissa; abskissa; uroskissa; kulkukissa; rotukissa; kesäkissa; sisäkissa; 

tyttökissa; sitruunamelissa; tavoittamattomissa; saavuttamattomissa; kuulumattomissa; 

ulottumattomissa; jumissa; huomenissa; ylihuomenissa; diakonissa; vernissa; vihoissa; ajoissa; 

kihloissa; salakihloissa; poissa; tasoissa; toissa; pissa; juoponnapissa; parissa; tuiterissa; naimisissa; 

kadoksissa; sidoksissa; sotkoksissa; tainnoksissa; puolitainnoksissa; upoksissa; puolihorroksissa; 

turvoksissa; seisauksissa; pakahduksissa; tukahduksissa; seisahduksissa; tukehduksissa; 

rohduksissa; tuohduksissa; nuuduksissa; puuduksissa; tukkeuksissa; sulkeuksissa; sotkeuksissa; 

kuohuksissa; nuokuksissa; torkuksissa; sotkuksissa; hukuksissa; nukuksissa; puolinukuksissa; 

uppeluksissa; sukelluksissa; palelluksissa; sammuksissa; painuksissa; tainnuksissa; riipuksissa; 

kumarruksissa; tuuperruksissa; turruksissa; paisuksissa; ajetuksissa; vimmastuksissa; pikaistuksissa; 

suutuksissa; taivuksissa; voivuksissa; juovuksissa; uuvuksissa; alakantissa; yläkantissa; mantissa; 

saatavissa; korvissa; kuuluvissa; ulottuvissa; kanssa; influenssa; sikainfluenssa; hevosinfluenssa; 

flunssa; vatsaflunssa; laossa; paossa; puolitangossa; puolivahingossa; liossa; epähuomiossa; ojossa; 

sojossa; lukossa; takalukossa; tukossa; elossa; umpisukkelossa; kumossa; kenossa; takakenossa; 

etukenossa; vinossa; kunnossa; tiptopkunnossa; vieraskunnossa; epäkunnossa; koossa; erossa; 

prossa; peitossa; viistossa; takaviistossa; alaviistossa; etuviistossa; yläviistossa; tuossa; ussa; 
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korjussa; kussa; sotkussa; koukussa; hallussa; plussa; kulussa; luimussa; kimpussa; lopussa; 

supussa; karussa; tihrussa; mutrussa; rutussa; korjuussa; talvikorjuussa; sivussa; datša; natsa; 

tupakannatsa; vatsa; alavatsa; riippuvatsa; ylävatsa; pömppövatsa; vaskitsa; litsa; kurmitsa; 

tundrakurmitsa; pitsa; kurpitsa; kajottikurpitsa; patissonkurpitsa; pullokurpitsa; kesäkurpitsa; 

pannupitsa; ritsa; karitsa; uhrikaritsa; lakritsa; mykorritsa; vitsa; takkavitsa; lavitsa; makuulavitsa; 

pajunvitsa; pajuvitsa; koivuvitsa; maltsa; sontsa; otsa; kotsa; virtsa; sukurutsa; honoris causa; kiusa; 

musa; jytämusa; meduusa; muusa; hypotenuusa; laata; maata; taata; taata; vaata; mobbata; dubbata; 

fibata; sambata; skimbata; lobata; mobata; dubata; toccata; data; ladata; ladata; pedata; ahdata; 

jahdata; lahdata; rahdata; vahdata; kehdata; vehdata; kihdata; pihdata; sihdata; sihdata; kohdata; 

aidata; blandata; blondata; gryndata; bodata; koodata; dekoodata; luodata; haudata; polttohaudata; 

fudata; judata; roudata; treffata; hiffata; piffata; surffata; bluffata; puffata; golfata; digata; hangata; 

langata; hengata; svengata; tingata; bongata; joogata; kaahata; laahata; raahata; sahata; hienosahata; 

vahata; vihata; tarhata; nirhata; murhata; uhata; pauhata; peuhata; reuhata; teuhata; suhata; luuhata; 

puuhata; niiata; riiata; liata; joiata; jata; rajata; vihjata; ohjata; pohjata; puolipohjata; nuhjata; 

paijata; raijata; heijata; leijata; leijata; dreijata; spreijata; sijata; huijata; puijata; linjata; verkkojata; 

nojata; suojata; lahosuojata; palosuojata; harjata; parjata; herjata; kirjata; pöytäkirjata; korjata; 

peruskorjata; raakata; raakata; hakata; kakata; lakata; lakata; polttolakata; ruiskulakata; nakata; 

pakata; pakata; tyhjiöpakata; krakata; prakata; sakata; šakata; siksakata; kekata; tsekata; vekata; 

safkata; jahkata; suihkata; hohkata; meuhkata; vouhkata; tuhkata; ruuhkata; paikata; aerobikata; 

leikata; ympärileikata; polttoleikata; meikata; breikata; streikata; teikata; veikata; liikata; piikata; 

spiikata; tsiikata; viikata; klikata; joikata; loikata; moikata; tikata; huikata; luikata; ruikata; suikata; 

tuikata; palkata; valkata; pilkata; kolkata; kolkata; solkata; tulkata; jankata; lankata; plankata; 

rankata; tankata; tankata; lenkata; hinkata; kinkata; linkata; sminkata; sinkata; vinkata; donkata; 

konkata; runkata; lynkata; synkata; dokata; kokata; blokata; mokata; pokata; pokata; rokata; trokata; 

muokata; kuumamuokata; kylmämuokata; narkata; tarkata; merkata; irkata; virkata; korkata; 

morkata; kurkata; nurkata; haaskata; maskata; vaskata; paiskata; raiskata; diskata; piiskata; tiskata; 

kuiskata; luiskata; viskata; falskata; melskata; roskata; kerskata; murskata; fuskata; kuskata; 

nuuskata; matkata; vatkata; kotkata; tutkata; haukata; laukata; naukata; hukata; tiukata; nukata; 

koukata; loukata; poukata; pukata; rukata; buukata; psyykata; lata; haalata; maalata; maalata; 

pohjamaalata; paikkamaalata; mustamaalata; polttomaalata; ruiskumaalata; paalata; halata; halata; 

palata; salata; jodlata; delata; kelata; pelata; relata; selata; telata; singlata; kahlata; kihlata; rihlata; 

sohlata; tuhlata; bailata; railata; interrailata; keilata; peilata; peilata; reilata; interreilata; seilata; 

teilata; hilata; kiilata; siilata; viilata; hoilata; pilata; silata; tilata; huilata; paklata; spaklata; taklata; 

niklata; siklata; sirklata; mallata; tallata; vallata; kellata; grillata; aprillata; huushollata; kollata; 

mollata; nollata; kullata; mullata; rullata; tullata; kolata; nolata; koolata; skoolata; kroolata; troolata; 

kuolata; puolata; suolata; kuivasuolata; tuoresuolata; riimisuolata; sokerisuolata; upotussuolata; 

ruiskusuolata; taaplata; raplata; samplata; sumplata; koplata; tuplata; kurlata; meislata; tislata; 

kuivatislata; jakotislata; vislata; penslata; ketlata; kaulata; naulata; neulata; skulata; koulata; lamata; 

tahmata; uhmata; leimata; liimata; kuumaliimata; limata; soimata; huimata; ilmata; filmata; 

kaitafilmata; mikrofilmata; kulmata; jammata; kammata; slammata; jemmata; temmata; stemmata; 

trimmata; hommata; hummata; kummata; pummata; summata; omata; zoomata; kromata; huomata; 

kirmata; kuormata; hurmata; surmata; pasmata; saumata; kuumasaumata; huumata; tuumata; nata; 

jaanata; plaanata; lanata; manata; treenata; rienata; tienata; venata; jahnata; lainata; rainata; meinata; 

hinata; kiinata; miinata; piinata; kinata; nurminata; tinata; ruinata; skannata; hennata; pinnata; 

spinnata; junnata; runnata; suunnata; tasasuunnata; hoonata; kloonata; saarnata; vaarnata; purnata; 

siunata; munata; punata; duunata; kruunata; föönata; loata; huoata; pata; pata; kaapata; raapata; 

hapata; lihapata; rokkapata; napata; kidnapata; saunapata; rapata; rapata; rautapata; valurautapata; 

tervapata; siepata; suikalepata; nepata; repata; krepata; prepata; stepata; dipata; peipata; teipata; 
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hiipata; liipata; sliipata; piipata; piipata; kipata; stripata; muuripata; sipata; vesipata; huipata; vipata; 

vipata; vipata; jelpata; tulpata; kampata; rampata; trampata; tampata; tampata; vampata; lempata; 

rempata; tsempata; impata; kompata; pompata; dumpata; humpata; jumpata; pumpata; tumpata; 

shopata; kopata; flopata; mopata; popata; popata; propata; puuropata; topata; topata; kuopata; 

ruopata; harpata; skarpata; varpata; lespata; vispata; kaupata; huutokaupata; kupata; joulupata; 

doupata; papupata; tupata; tuupata; fondyypata; rata; klaarata; maarata; naarata; harata; karata; 

hiilimurskarata; tiilimurskarata; keilarata; rullarata; plarata; ilmarata; ampumarata; junarata; parata; 

parata; kilparata; varata; ylivarata; flambeerata; radeerata; kandeerata; skandeerata; sondeerata; 

aplodeerata; brodeerata; tangeerata; lejeerata; briljeerata; griljeerata; markkeerata; parkkeerata; 

frankeerata; sokeerata; šokeerata; maskeerata; riskeerata; meleerata; fileerata; puleerata; tituleerata; 

summeerata; paneerata; saneerata; signeerata; napeerata; drapeerata; skalpeerata; tupeerata; 

kaseerata; laseerata; glaseerata; plaseerata; paseerata; fraseerata; breseerata; pliseerata; kurtiseerata; 

fikseerata; äkseerata; lanseerata; blanseerata; transeerata; poseerata; trasseerata; huseerata; 

dateerata; koketeerata; karahteerata; trahteerata; friteerata; siteerata; punkteerata; noteerata; 

pasteerata; eksisteerata; justeerata; montteerata; remontteerata; kaveerata; laveerata; halveerata; 

serveerata; liikerata; perata; tahrata; uhrata; nuhrata; tuhrata; kairata; syväkairata; jiirata; liirata; 

tiirata; viirata; poikkirata; synkronirata; köysirata; vauhtirata; satelliittirata; ravirata; vuokrata; 

junanrata; luistinrata; eläinrata; linnunrata; museorata; jorata; ajorata; ulkorata; hermorata; kloorata; 

porata; porata; metrorata; sorata; kiitorata; lentorata; kiertorata; vuoristorata; vauhdinottorata; 

huorata; fluorata; vuorata; narrata; sparrata; tarrata; kerrata; verrata; virrata; hurrata; jurrata; surrata; 

hammasrata; ratsastusrata; teollisuusrata; petrata; titrata; filtrata; lantrata; entrata; entrata; sintrata; 

lotrata; ootrata; halstrata; hamstrata; aurata; seurata; kurata; syöksylaskurata; liukurata; 

vesiliukurata; luistelurata; ajoharjoittelurata; pujottelurata; kelkkailurata; keilailurata; riippurata; 

pururata; juoksurata; katurata; iturata; kuurata; kuurata; luurata; muurata; puhtaaksimuurata; 

tuurata; tuurata; pyöräilyrata; ympyrärata; sisärata; jäärata; tekojäärata; päärata; sähkörata; sata; 

paasata; kasata; tasata; jeesata; peesata; vesata; aisata; veisata; liisata; piisata; kisata; koisata; 

vuosisata; neljännesvuosisata; faksata; saksata; miksata; hoksata; koksata; juksata; ruksata; 

kruksata; osata; hoosata; kipsata; kopsata; kuorsata; hassata; massata; passata; passata; rassata; 

trassata; stressata; reissata; hissata; missata; vernissata; pissata; valssata; valssata; kuumavalssata; 

kylmävalssata; tanssata; stanssata; vinssata; sponssata; pronssata; lossata; lossata; plussata; pussata; 

tussata; natsata; ratsata; satsata; etsata; petsata; peitsata; hitsata; kylmähitsata; santsata; lintsata; 

funtsata; luotsata; hartsata; virtsata; putsata; kiusata; pusata; muusata; kruusata; chatata; petata; 

liftata; tuftata; haitata; skeitata; peitata; hiitata; niitata; kuumaniitata; kylmäniitata; piitata; viitata; 

kitata; splitata; mitata; ulosmitata; kuitata; kaltata; paltata; taltata; voltata; pultata; kantata; lantata; 

pantata; testamentata; permanentata; sentata; tentata; ventata; printata; tintata; vintata; kontata; 

diskontata; pontata; juntata; juntata; luntata; puntata; runtata; motata; sotata; nuotata; akseptata; 

kryptata; startata; flirtata; spurtata; saastata; lastata; nastata; vastata; mestata; pestata; testata; 

reistata; siistata; listata; twistata; tekstata; prostata; karstata; mustata; rustata; lautata; futata; putata; 

rutata; sutata; nuutata; truutata; tuutata; buuata; avata; kaavata; graavata; kraavata; ravata; tavata; 

tavata; tavata; ivata; kaivata; laivata; raivata; vaivata; heivata; reivata; veivata; puliveivata; diivata; 

hiivata; riivata; viivata; alleviivata; yliviivata; hoivata; tivata; kuivata; ilmakuivata; höyrykuivata; 

kylmäkuivata; halvata; palvata; saunapalvata; salvata; kelvata; holvata; holvata; solvata; povata; 

huovata; muovata; arvata; karvata; vastakarvata; myötäkarvata; tervata; korvata; sorvata; kurvata; 

turvata; rasvata; kuvata; ilmakuvata; valokuvata; elokuvata; luvata; pistouvata; ruuvata; paeta; 

saeta; taeta; todeta; beeta; theeta; feta; kangeta; langeta; paheta; vanheta; oheta; koheta; karheta; 

lauheta; tiuheta; tuuheta; vaieta; hieta; oieta; laajeta; taajeta; vajeta; lohjeta; rohjeta; puhjeta; 

haljeta; valjeta; juljeta; huojeta; karjeta; tarjeta; norjeta; sorjeta; urjeta; hurjeta; lujeta; kuohketa; 

hoiketa; poiketa; ranketa; sanketa; vanketa; kasketa; katketa; ratketa; niuketa; tiuketa; souketa; 



    47/264  

tuketa; aleta; haaleta; vaaleta; sameta; tahmeta; laimeta; vaimeta; huimeta; tuimeta; kammeta; 

kummeta; tummeta; harmeta; varmeta; lumeta; rumeta; sumeta; kuumeta; ylikuumeta; noeta; soeta; 

toeta; peta-; huipeta; suipeta; supeta; nuoreta; suoreta; mureta; suureta; peseta; musteta; aueta; 

laueta; raueta; liueta; sueta; kaveta; saveta; vahveta; loiveta; halveta; kalveta; koveta; loveta; 

harveta; korveta; huveta; ruveta; afta; nafta; hefta; softa; kahta; ehta; pihta; vihta; saunavihta; kohta; 

kohta; rajakohta; alakohta; nollakohta; saumakohta; murtumakohta; taittumakohta; vastakohta; 

luokkavastakohta; värivastakohta; etuvastakohta; kiinnekohta; käännekohta; taitekohta; päätekohta; 

taivekohta; keskikohta; tukikohta; lentotukikohta; laivastotukikohta; sotilastukikohta; 

ohjustukikohta; välikohta; läpivientikohta; ajankohta; sarkainkohta; lainkohta; ydinkohta; 

maastonkohta; raamatunkohta; kohokohta; aukkokohta; jatkokohta; kuolokohta; vuotokohta; 

murtokohta; katkeamiskohta; haarautumiskohta; yksityiskohta; taitoskohta; liitoskohta; 

hankauskohta; vertauskohta; kosketuskohta; risteyskohta; kiinnityskohta; alkukohta; laskukohta; 

vertailukohta; solmukohta; huippukohta; katkaisukohta; yhtymäkohta; liittymäkohta; epäkohta; 

pääkohta; näkökohta; etunäkökohta; hyötynäkökohta; lähtökohta; huhta; juhta; kuormajuhta; 

vetojuhta; kantojuhta; työjuhta; luhta; suhta; tasasuhta; sopusuhta; epäsuhta; aita; orapihlaja-aita; 

raja-aita; suoja-aita; piikkilanka-aita; riista-aita; lauta-aita; rauta-aita; vaaita; johdeaita; lumiaita; 

kuoriaita; kuusiaita; köysiaita; kiviaita; hirviaita; sijaita; kaita; kaita; laita; takalaita; äärilaita; 

asianlaita; tienlaita; sängynlaita; ulkolaita; perälaita; sisälaita; verkkoaita; panssariverkkoaita; 

poroaita; paita; kasakkapaita; villapaita; laamapaita; leijonapaita; punapaita; vatsapaita; mustapaita; 

maajoukkuepaita; riihipaita; frakkipaita; silkkipaita; smokkipaita; pelipaita; flanellipaita; sinipaita; 

kipparipaita; jussipaita; ihopaita; pakkopaita; verkkopaita; poolopaita; tennispaita; aluspaita; Tpaita; 

pukupaita; urheilupaita; röyhelöpaita; yöpaita; raita; raita; raita; vaakaraita; seepraraita; poikkiraita; 

ääniraita; väriraita; vauhtiraita; magneettiraita; poikittaisraita; pitkittäisraita; liituraita; pystyraita; 

tärinäraita; saita; pensasaita; ansaita; taita; lankkuaita; paaluaita; meluaita; risuaita; havaita; suvaita; 

sähköaita; suudita; seita; vangita; kuohita; karhita; riita; rajariita; linjariita; perheriita; puolueriita; 

ilmiriita; oppiriita; ristiriita; luokkaristiriita; rooliristiriita; eturistiriita; testamenttiriita; eturiita; 

työriita; joukkotyöriita; viita; kita; kalkita; palkita; talkita; tulkita; leijonankita; harkita; parkita; 

korkita; lukita; takalukita; valita; kahlita; hallita; vallita; lolita; huolita; kaulita; naulita; 

ristiinnaulita; solmita; tuomita; mainita; punnita; kuurnita; iloita; himoita; noita; pääsiäisnoita; 

tulpita; kaupita; rita; tarita; emerita; laastita; riemuita; vita; ravita; ahvenvita; tarvita; fakta; alta; 

alhaalta; moniaalta; seisaalta; toisaalta; kahtaalta; oikealta; takaoikealta; etuoikealta; korkealta; 

kaikkialta; paikalta; matalalta; tolalta; laidemmalta; pohjemmalta; rannemmalta; pinnemmalta; 

reunemmalta; vasemmalta; takavasemmalta; etuvasemmalta; pohjimmalta; reunimmalta; 

sivummalta; seisomalta; istumalta; sattumalta; kannalta; hyökkäyskannalta; ennalta; rinnalta; 

seisoalta; varalta; tasalta; taivasalta; ulkosalta; kotosalta; istualta; muualta; valta; valta-; 

siirtomaavalta; rahavalta; hallitsijavalta; akkavalta; virkavalta; pääomavalta; tasavalta; 

kansantasavalta; neuvostotasavalta; liittotasavalta; harkintavalta; puhevalta; hamevalta; 

ydinasevalta; itsevalta; syytevalta; nyrkkivalta; ilkivalta; väkivalta; parisuhdeväkivalta; 

perheväkivalta; videoväkivalta; televisioväkivalta; kouluväkivalta; katuväkivalta; mielivalta; 

ylivalta; toimivalta; äänivalta; tsaarivalta; keisarivalta; merivalta; esivalta; maailmanvalta; 

sananvalta; kansanvalta; harvainvalta; ydinvalta; yksinvalta; paavinvalta; ehdonvalta; tuomiovalta; 

valtiovalta; pakkovalta; ulkovalta; toimeenpanovalta; täytäntöönpanovalta; kurinpitovalta; 

hallintovalta; sortovalta; arvovalta; supervalta; suurvalta; kuningasvalta; sotilasvalta; 

roomalaisvalta; naisvalta; määräämisvalta; keskusvalta; hallitusvalta; vaikutusvalta; ylimysvalta; 

ympärysvalta; järjestysvalta; määräysvalta; päätösvalta; hirmuvalta; rankaisuvalta; ratkaisuvalta; 

käskyvalta; päätäntävalta; lainsäädäntövalta; enemmistövalta; delta; kupeelta; kelta; kromikelta; 

kadmiumkelta; varrelta; ilta; vapaailta; gaalailta; ravintolailta; teemailta; lähimailta; likimailta; 

välimailta; saunailta; ratsailta; lausuntailta; keskivaiheilta; puheilta; pakeilta; paikkeilta; 
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keskipaikkeilta; lauantai-ilta; sunnuntai-ilta; arki-ilta; ensi-ilta; maailmanensi-ilta; koti-ilta; talviilta; 

kilta; tolilta; huomenilta; vanhempainilta; sijoilta; kokoilta; teloilta; talviteloilta; kesäteloilta; 

tiimoilta; kannoilta; aattoilta; jouluaattoilta; silta; maasilta; takasilta; kapulasilta; ilmasilta; 

lauttasilta; laivasilta; rautatiesilta; maantiesilta; vieraisilta; eilisilta; edellisilta; huomisilta; 

ponttonisilta; kaarisilta; köysisilta; vinoköysisilta; kivisilta; myöhäisilta; aasinsilta; kuunsilta; 

ristikkosilta; railosilta; komentosilta; nostosilta; ylikulkusilta; jalankulkusilta; laskusilta; 

juhannusilta; riippusilta; maihinnoususilta; puusilta; kävelysilta; kylmäsilta; läppäsilta; kääntösilta; 

kevätilta; alkuilta; lauluilta; jouluilta; loppuilta; saatavilta; seisovilta; kuuluvilta; istuvilta; 

ulottuvilta; seutuvilta; lähiseutuvilta; pyhäilta; kesäilta; arviolta; paljolta; ennakolta; käsikopelolta; 

loitolta; tuolta; kulta; olympiakulta; keltakulta; henkikulta; järkikulta; velikulta; lapsikulta; 

lehtikulta; äitikulta; kahvikulta; kissankulta; katinkulta; valkokulta; hammaskulta; multa; 

puutarhamulta; hiekkamulta; kukkamulta; ruokamulta; punamulta; keltamulta; lantamulta; 

mustamulta; lehtimulta; kompostimulta; lopulta; makuulta; sivulta; kaadanta; raadanta; sadanta; 

vaihdanta; vihanta; ainavihanta; ikivihanta; kesävihanta; ohjanta; kanta; rahakanta; paperirahakanta; 

kalakanta; kultakanta; riistakanta; osakekanta; puoluekanta; kaksimetallikanta; yksimetallikanta; 

bakteerikanta; paperikanta; viisikanta; kuusikanta; lehtikanta; hirvikanta; saappaankanta; 

oksankanta; kielenkanta; pultinkanta; eläinkanta; lampunkanta; kengänkanta; kuusiokanta; 

korkokanta; uppokanta; porokanta; tietokanta; tekstitietokanta; katsantokanta; asuntokanta; 

autokanta; tilauskanta; rakennuskanta; talletuskanta; käsityskanta; kupukanta; lintukanta; 

näkökanta; lanta; valanta; tinanvalanta; savenvalanta; kipsinvalanta; pronssinvalanta; 

kannunvalanta; lietelanta; makkilanta; karjanlanta; kananlanta; hevosenlanta; luonnonlanta; 

lehmänlanta; kilpalaulanta; apulanta; painanta; laakapainanta; linoleumipainanta; moniväripainanta; 

kaksiväripainanta; kivipainanta; kankaanpainanta; kirjanpainanta; korkopainanta; iirispainanta; 

syväpainanta; panta; kaulapanta; ranta; hiekkaranta; uimaranta; saunaranta; vastaranta; laivaranta; 

veneranta; veranta; lasiveranta; jokiranta; länsiranta; nudistiranta; taivaanranta; maailmanranta; 

joenranta; merenranta; järvenranta; kallioranta; karikkoranta; kivikkoranta; muinaisranta; seuranta; 

nakuranta; itäranta; santa; asetanta; soitanta; otanta; perustanta; kasvanta; haenta; poljenta; laskenta; 

palkkalaskenta; liikelaskenta; liikennelaskenta; differentiaalilaskenta; integraalilaskenta; 

vektorilaskenta; palkanlaskenta; ääntenlaskenta; väestönlaskenta; variaatiolaskenta; 

taulukkolaskenta; lentolaskenta; kustannuslaskenta; tarkistuslaskenta; todennäköisyyslaskenta; 

lähtölaskenta; väestölaskenta; hoenta; purenta; ristipurenta; luenta; tuenta; pyöräntuenta; ansainta; 

laadinta; vahdinta; huolehdinta; ahnehdinta; lainehdinta; luonnehdinta; pohdinta; ruodinta; onginta; 

pohjaonginta; pilkkionginta; perho-onginta; syväonginta; 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; kuohinta; karhinta; kokonaishinta; yhteishinta; käteishinta; tutustumishinta; 

vähimmäishinta; enimmäishinta; vähittäishinta; ohjevähittäishinta; tilaushinta; sopimushinta; 

omakustannushinta; tuotantokustannushinta; alennushinta; tarjoushinta; perushinta; veloitushinta; 

ilmoitushinta; spot-hinta; tukkuhinta; polkuhinta; louhinta; kivenlouhinta; malminlouhinta; 

rouhinta; sopuhinta; osamaksuhinta; takuuhinta; kohtuuhinta; nylkyhinta; lisähinta; merkintähinta; 

neliöhinta; yksikköhinta; lähtöhinta; poi'inta; puhkinta; tuikinta; tulkinta; kuvatulkinta; 

virhetulkinta; laintulkinta; väärintulkinta; hankinta; vaatehankinta; alihankinta; jäsenhankinta; 

kalustohankinta; yhteishankinta; uushankinta; kuokinta; ruokinta; rintaruokinta; navettaruokinta; 

tuoreruokinta; talviruokinta; karjanruokinta; laidunruokinta; pakkoruokinta; ulkoruokinta; 
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pulloruokinta; keinoruokinta; maitoruokinta; tunnutusruokinta; letkuruokinta; sisäruokinta; 

päiväruokinta; harkinta; syyteharkinta; tarveharkinta; parkinta; urkinta; loiskinta; huiskinta; 

kuiskinta; tuiskinta; itseruoskinta; tutkinta; esitutkinta; poliisitutkinta; rikostutkinta; kukinta; 

vaalinta; valinta; pikavalinta; virhevalinta; ohivalinta; sananvalinta; uranvalinta; aiheenvalinta; 

uudelleenvalinta; ammatinvalinta; luonnonvalinta; arvovalinta; oppilasvalinta; yhteisvalinta; 

henkilövalinta; juhlinta; hallinta; riskienhallinta; kriisinhallinta; pallonhallinta; elämänhallinta; 

yhteishallinta; huolinta; koulinta; marhaminta; ahminta; poiminta; itsepoiminta; marjanpoiminta; 

toiminta; vajaatoiminta; liikatoiminta; ilmatoiminta; seuratoiminta; suhdetoiminta; liiketoiminta; 

4H-toiminta; pankkitoiminta; tulitoiminta; hormonitoiminta; grynderitoiminta; junioritoiminta; 

radioamatööritoiminta; sabotaasitoiminta; sissitoiminta; notariaattitoiminta; kenneltoiminta; 

suolentoiminta; elintoiminta; sydäntoiminta; kerhotoiminta; yleisradiotoiminta; joukkotoiminta; 

lentotoiminta; vaistotoiminta; aivotoiminta; kansalaistoiminta; tuholaistoiminta; oheistoiminta; 

yhteistoiminta; kustannustoiminta; omakustannustoiminta; rakennustoiminta; ajatustoiminta; 

opetustoiminta; sijoitustoiminta; tiedotustoiminta; kiihotustoiminta; asutustoiminta; osuustoiminta; 

kulutusosuustoiminta; välitystoiminta; yritystoiminta; yhdistystoiminta; ammattiyhdistystoiminta; 

taistelutoiminta; tiedustelutoiminta; kilpailutoiminta; vakoilutoiminta; koulutoiminta; 

julkaisutoiminta; järjestötoiminta; solminta; vaaninta; maininta; kunniamaininta; erikoismaininta; 

kiitosmaininta; punninta; muninta; pinta; lattiapinta; lakkapinta; nukkapinta; luiskapinta; alapinta; 

liimapinta; hiomapinta; liukumapinta; kulumapinta; murtumapinta; tarttumapinta; ikkunapinta; 

vaippapinta; kuvapinta; kidepinta; purjepinta; loistepinta; maalipinta; maalipinta; emalipinta; 

peilipinta; metallipinta; laakeripinta; väripinta; lasipinta; vesipinta; kontaktipinta; laastipinta; 

muovipinta; ruuvipinta; nivelpinta; maanpinta; vedenpinta; tienpinta; merenpinta; järvenpinta; 

projektiopinta; kartiopinta; lohkopinta; ulkopinta; pallopinta; tasopinta; kiiltopinta; murtopinta; 

viistopinta; kulumispinta; murrospinta; leikkauspinta; poikkileikkauspinta; hankauspinta; 

rappauspinta; kosketuspinta; heijastuspinta; kulutuspinta; pyörähdyspinta; kaupinta; liukupinta; 

purupinta; raapaisupinta; puupinta; sivupinta; yläpinta; seinäpinta; sisäpinta; lieriöpinta; 

työstöpinta; työpinta; rinta; ilmarinta; punarinta; kultarinta; vastarinta; siviilivastarinta; 

kapustarinta; sinirinta; silikonirinta; jalanrinta; hanhenrinta; kuorinta; ihonkuorinta; riippurinta; 

kuljeksinta; uneksinta; halveksinta; itsehalveksinta; oksinta; kosinta; suosinta; harsinta; karsinta; 

olympiakarsinta; alkukarsinta; maaottelukarsinta; pystykarsinta; parsinta; taideparsinta; sorsinta; 

marssinta; uusinta; pikauusinta; akvatinta; nautinta; kaavinta; raavinta; kalvinta; taonta; 

kuumataonta; taidetaonta; muottitaonta; kylmätaonta; ladonta; tietokoneladonta; käsinladonta; 

valoladonta; kiedonta; vihdonta; huuhdonta; kullanhuuhdonta; nidonta; sidonta; ristisidonta; 

kirjansidonta; typensidonta; muodonta; haudonta; kalanhaudonta; kudonta; taidekudonta; 

kankaankudonta; kuviokudonta; pengonta; holhonta; käsinkohonta; joukkotuhonta; taionta; hionta; 

vesihionta; lasinhionta; timantinhionta; karkeishionta; märkähionta; oionta; hampaanoionta; 

hajonta; keskihajonta; lahjonta; marjonta; tarjonta; liikatarjonta; ylitarjonta; raivotarjonta; kirjonta; 

kanavakirjonta; leikekirjonta; helmikirjonta; ristipistokirjonta; revinnäiskirjonta; vanukirjonta; 

pujonta; puhkonta; puunpilkonta; kiskonta; koronkiskonta; viskonta; katkonta; melonta; 

koskimelonta; vellonta; sullonta; neulonta; seulonta; monta; sanonta; kuvasanonta; mainonta; 

ikkunamainonta; suoramainonta; mielikuvamainonta; julistemainonta; tienvarsimainonta; 

tekstimainonta; postimainonta; radiomainonta; televisiomainonta; ennakkomainonta; 

verkkomainonta; ulkomainonta; piilomainonta; matkailumainonta; vannonta; valanvannonta; 

punonta; köydenpunonta; hieronta; lymfahieronta; hermoratahieronta; vesihieronta; kaupanhieronta; 

sydämenhieronta; sydänhieronta; kasvohieronta; akuhieronta; suihkuhieronta; sironta; kerronta; 

taustakerronta; kuvakerronta; sonta; vasonta; seisonta; vaakaseisonta; varpaillaseisonta; 

haaraseisonta; polviseisonta; käsinseisonta; varvasseisonta; käsilläseisonta; päälläseisonta; versonta; 

katsonta; leivonta; palvonta; sankaripalvonta; saatananpalvonta; madonnanpalvonta; 
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mammonanpalvonta; vainajainpalvonta; kuvainpalvonta; sankarinpalvonta; auringonpalvonta; 

luonnonpalvonta; silmänpalvonta; henkilönpalvonta; henkilöpalvonta; valvonta; tutkavalvonta; 

ilmavalvonta; kameravalvonta; hintavalvonta; tullivalvonta; merivalvonta; poliisivalvonta; 

konkurssivalvonta; liikenteenvalvonta; lennonvalvonta; laadunvalvonta; edunvalvonta; 

kulunvalvonta; televisiovalvonta; nopeusvalvonta; rakennusvalvonta; yövalvonta; silvonta; ulvonta; 

arvonta; lottoarvonta; latvonta; sauvonta; neuvonta; kuluttajaneuvonta; velkaneuvonta; 

perheneuvonta; sukupuolineuvonta; avioliittoneuvonta; ravitsemusneuvonta; maatalousneuvonta; 

kotitalousneuvonta; terveysneuvonta; perinnöllisyysneuvonta; ehkäisyneuvonta; vaihdunta; 

aineenvaihdunta; rasva-aineenvaihdunta; sokeriaineenvaihdunta; perusaineenvaihdunta; kieunta; 

mangunta; vingunta; vongunta; kiehunta; loiskiehunta; riehunta; kehunta; kuohunta; puhunta; 

julkipuhunta; kaiunta; jälkikaiunta; joiunta; tajunta; alitajunta; piilotajunta; leijunta; kiljunta; 

huojunta; karjunta; horjunta; torjunta; matalatorjunta; ilmatorjunta; paraatitorjunta; hallantorjunta; 

sukellusveneentorjunta; rikoksentorjunta; panssarintorjunta; lahontorjunta; vesakontorjunta; 

palontorjunta; meluntorjunta; öljyntorjunta; ennakkotorjunta; räystästorjunta; haamutorjunta; kunta; 

maakunta; kotimaakunta; vapaakunta; tilaajakunta; edustajakunta; avustajakunta; opettajakunta; 

toimittajakunta; kuluttajakunta; armeijakunta; lukijakunta; kuulijakunta; valitsijakunta; 

paikkakunta; kotipaikkakunta; asuinpaikkakunta; tehdaspaikkakunta; teollisuuspaikkakunta; 

opiskelupaikkakunta; nurkkakunta; ruokakunta; kihlakunta; kulmakunta; luomakunta; nunnakunta; 

hiippakunta; arkkihiippakunta; seurakunta; maaseurakunta; diasporaseurakunta; 

helluntaiseurakunta; kappeliseurakunta; kotiseurakunta; baptistiseurakunta; adventtiseurakunta; 

tuomiokirkkoseurakunta; alkuseurakunta; emäseurakunta; kansakunta; osakunta; satakunta; 

valtakunta; saarivaltakunta; nuottakunta; lautakunta; tutkijalautakunta; kutsuntalautakunta; 

vaalilautakunta; keskusvaalilautakunta; potilasvahinkolautakunta; verolautakunta; 

palkintolautakunta; ylioppilastutkintolautakunta; tasa-arvolautakunta; ammattioppilaslautakunta; 

kuluttajavalituslautakunta; terveyslautakunta; arvostelulautakunta; sovittelulautakunta; 

koululautakunta; julkisivulautakunta; ympäristölautakunta; herttuakunta; suurherttuakunta; 

tiedekunta; perhekunta; tiekunta; venekunta; työhuonekunta; hihkunta; puhkunta; keikunta; 

kalifikunta; kiikunta; liikunta; työpaikkaliikunta; musiikkiliikunta; arkiliikunta; vesiliikunta; 

ruumiinliikunta; ulkoliikunta; taukoliikunta; kuntoliikunta; koululiikunta; hyötyliikunta; 

munkkikunta; kaupunkikunta; retkikunta; naparetkikunta; tutkimusretkikunta; pelastusretkikunta; 

kenraalikunta; kielikunta; toimikunta; kansliatoimikunta; luokkatoimikunta; juhlatoimikunta; 

huvitoimikunta; lakkotoimikunta; varusmiestoimikunta; naistoimikunta; lähetystoimikunta; 

työsuojelutoimikunta; kylätoimikunta; teinikunta; laamannikunta; kuppikunta; keisarikunta; 

ritarikunta; upseerikunta; perikunta; naapurikunta; lääkärikunta; esikunta; yleisesikunta; 

pääesikunta; poliisikunta; sisikunta; pyyntikunta; kotikunta; syntymäkotikunta; rovastikunta; 

kristikunta; diplomaattikunta; ammattikunta; kadettikunta; kivikunta; kasvikunta; vilkunta; 

kymmenkunta; jäsenkunta; asuinkunta; eläinkunta; valiokunta; lakivaliokunta; 

perustuslakivaliokunta; sosiaalivaliokunta; ministerivaliokunta; ulkoasiainvaliokunta; 

valtiovarainvaliokunta; hallintovaliokunta; talousvaliokunta; maatalousvaliokunta; 

sivistysvaliokunta; ympäristövaliokunta; työvaliokunta; ekokunta; kirkkokunta; aurinkokunta; 

runkokunta; palokunta; vapaapalokunta; sopimuspalokunta; johtokunta; hoitokunta; hallintokunta; 

uskontokunta; asuntokunta; siirtokunta; soittokunta; torvisoittokunta; sotilassoittokunta; sisarkunta; 

kuningaskunta; kauppiaskunta; asiakaskunta; oppilaskunta; ylioppilaskunta; ruhtinaskunta; 

suuriruhtinaskunta; virkamieskunta; veljeskunta; maalaiskunta; leiskunta; yhteiskunta; 

luokkayhteiskunta; ihanneyhteiskunta; malliyhteiskunta; informaatioyhteiskunta; 

elintasoyhteiskunta; tietoyhteiskunta; kansalaisyhteiskunta; suoritusyhteiskunta; 

koulutusyhteiskunta; teollisuusyhteiskunta; sivistysyhteiskunta; palveluyhteiskunta;  



    51/264  

kilpailuyhteiskunta; nyky-yhteiskunta; sääty-yhteiskunta; paliskunta; poropaliskunta; ihmiskunta; 

loiskunta; pariskunta; mehiläiskunta; narskunta; kirskunta; nirskunta; korskunta; eduskunta; 

tynkäeduskunta; suojeluskunta; palveluskunta; komennuskunta; teloituskomennuskunta; 

työkomennuskunta; varuskunta; sisuskunta; toimituskunta; laintarkastuskunta; kalastuskunta; 

osuuskunta; puhelinosuuskunta; tuotanto-osuuskunta; kulutusosuuskunta; valtuuskunta; 

kauppavaltuuskunta; rauhanvaltuuskunta; kansanvaltuuskunta; sotilasvaltuuskunta; 

sopimusvaltuuskunta; yhteistyövaltuuskunta; yhdyskunta; huvilayhdyskunta; kaupunkiyhdyskunta; 

kasviyhdyskunta; tehdasyhdyskunta; mehiläisyhdyskunta; teollisuusyhdyskunta; kyläyhdyskunta; 

kehyskunta; ystävyyskunta; tuhatkunta; notkunta; haukunta; kukunta; sukukunta; neuvottelukunta; 

koulukunta; lippukunta; partiolippukunta; seutukunta; maaseutukunta; näyttelijäkunta; käräjäkunta; 

käyttäjäkunta; kyläkunta; ryhmäkunta; pesäkunta; pöytäkunta; eliökunta; henkilökunta; 

kansliahenkilökunta; sairaalahenkilökunta; kantahenkilökunta; hoitohenkilökunta; 

toimistohenkilökunta; taloushenkilökunta; toimitushenkilökunta; tarjoiluhenkilökunta; 

keittiöhenkilökunta; sääntökunta; ympäristökunta; työkunta; valunta; heilunta; kellunta; ammunta;  

ammunta; kilpa-ammunta; suora-ammunta; riistamaaliammunta; pistooliammunta; 

vapaapistooliammunta; ilmapistooliammunta; vakiopistooliammunta; isopistooliammunta; 

kivääriammunta; vapaakivääriammunta; jousiammunta; hirviammunta; lentoonammunta; 

kuvioammunta; haulikkoammunta; vaistoammunta; trap-ammunta; kovapanosammunta; 

tarkistusammunta; tarkkuusammunta; skeet-ammunta; villikarjuammunta; hakuammunta; 

urheiluammunta; tauluammunta; pystyammunta; tykistöammunta; keinunta; hirnunta; huounta; 

punta; vaapunta; kiepunta; riipunta; kulmariipunta; turmariipunta; ristiriipunta; polviriipunta; 

oikoriipunta; vaarunta; riisunta; aseistariisunta; aseriisunta; aseidenriisunta; paheksunta; 

halveksunta; itsehalveksunta; oudoksunta; vieroksunta; kutsunta; lausunta; runonlausunta; 

kuorolausunta; kartunta; tartunta; nuhatartunta; klamydiatartunta; pisaratartunta; haavatartunta; 

veritartunta; lavantautitartunta; loistartunta; kosketustartunta; HIV-tartunta; astunta; saastunta; 

tasaastunta; istunta; haaraistunta; jälki-istunta; risti-istunta; polvi-istunta; mau'unta; nau'unta; 

liu'unta; suunta; vaakasuunta; rintamasuunta; vastasuunta; taidesuunta; mielipidesuunta; 

liikesuunta; aatesuunta; poikkisuunta; tyylisuunta; oppisuunta; äärisuunta; kompassisuunta; 

käyntisuunta; muotisuunta; ilmansuunta; väli-ilmansuunta; pääilmansuunta; uskonsuunta; 

ajosuunta; tulosuunta; menosuunta; vetosuunta; tuotantosuunta; lentosuunta; kiertosuunta; 

vastakkaissuunta; poikittaissuunta; lohkeamissuunta; etenemissuunta; pyörimissuunta; 

kääntymissuunta; lähestymissuunta; pitkittäissuunta; perussuunta; ajatussuunta; vaikutussuunta; 

pituussuunta; leveyssuunta; kehityssuunta; syvyyssuunta; makusuunta; kulkusuunta; laskusuunta; 

noususuunta; etusuunta; sivusuunta; pystysuunta; eteläsuunta; pääsuunta; ota; laota; saota; kadota; 

padota; vedota; vaahdota; muodota; leudota; pudota; seota; hangota; bingota; lingota; singota; 

lahota; tehota; kaihota; kihota; lihota; holhota; tenhota; inhota; kohota; nuohota; verhota; uhota; 

tuhota; hiota; liota; jota; hajota; kajota; vajota; tarjota; varjota; kota; nuottakota; tahkota; kiihkota; 

kaikota; heikota; siemenkota; ruokota; karkota; lappalaiskota; diskota; aallota; hillota; ulota; 

samota; himota; kammota; sammota; kimmota; kumota; lumota; janota; hienota; menota; kehnota; 

vainota; pinota; innota; huonota; koota; loota; lipota; helpota; upota; erota; kirota; sirota; virota; 

varrota; irrota; sota; maasota; siirtomaasota; propagandasota; nuijasota; kirjasota; luokkasota; 

gerillasota; guerillasota; salamasota; asemasota; ilmasota; sanasota; kauppasota; hintasota; 

liikuntasota; rottasota; mesota; sukellusvenesota; isota; isota; leikkisota; kaupunkisota; ilmisota; 

lumisota; merisota; paperisota; sissisota; talvisota; maailmansota; ydinsota; uskonsota; 

televisiosota; informaatiosota; viidakkosota; jatkosota; heimosota; hermosota; suursota; lassota; 

veljessota; kansalaissota; puunilaissota; sisällissota; vapaussota; valloitussota; puolustussota; 

perimyssota; hyökkäyssota; kaasusota; kynäsota; netota; peitota; loitota; lotota; totota; paastota; 

vaistota; viistota; tauota; liuota; luota; vuota; lampaanvuota; naudanvuota; vasikanvuota; 



    52/264  

häränvuota; raivota; siivota; hervota; kirvota; turvota; rosvota; skripta; krypta; parta; harmaaparta; 

leukaparta; kuuraparta; naavaparta; poskiparta; käärmeenparta; pukinparta; aaroninparta; 

kipparinparta; jussinparta; pujoparta; tekoparta; valkoparta; kokoparta; maitoparta; irtoparta; 

täysparta; liuhuparta; risuparta; kerta; alakerta; satakerta; purjekerta; vaatekerta; alusvaatekerta; 

monikerta; äänikerta; huuliäänikerta;  

huiluäänikerta; vuosikerta; hirsikerta; käyntikerta; esityskerta; yläkerta; elämäkerta; omaelämäkerta; 

merta; nahkiaismerta; rapumerta; verta; pirta; virta; rahavirta; päiväntasaajavirta; pohjavirta; 

alavirta; ilmavirta; pääomavirta; napavirta; tasavirta; kassavirta; valtavirta; pintavirta; vastavirta; 

laavavirta; kolmivaihevirta; yksivaihevirta; liikennevirta; pyörrevirta; merivirta; verivirta; vesivirta; 

kyynelvirta; akanvirta; tajunnanvirta; induktiovirta; verkkovirta; valovirta; lepovirta; vaihtovirta; 

kolmivaihevaihtovirta; pakolaisvirta; siirtolaisvirta; nimellisvirta; ihmisvirta; loisvirta; kaksoisvirta; 

latausvirta; sytytysvirta; oikosulkuvirta; ylävirta; myötävirta; jäävirta; sähkövirta; yleisövirta; turta; 

laasta; saasta; seasta; lujasta; lasta; ilmalasta; ikkunalasta; rintalasta; huurrelasta; vallasta; 

paistinlasta; hamasta; lamasta; asemasta; pinnemmasta; sivummasta; lomasta; nasta; canasta; 

haaranasta; holkkinasta; nivelnasta; kannasta; piirustusnasta; pasta; tuorepasta; rasta; varasta; 

tasasta; huostasta; vasta; vasta; vasta-; saunavasta; todesta; keskuudesta; kupeesta; ohesta; fiesta; 

siesta; herrajesta; herranjesta; morjesta; tallesta; puolesta; tiepuolesta; mesta; asemesta; varresta; 

puolitalvesta; rangaista; haista; kehaista; kolhaista; sohaista; nirhaista; rouhaista; vihjaista; kiljaista; 

karjaista; murjaista; kaista; kakaista; lakaista; kiekaista; joukkoliikennekaista; tekaista; hihkaista; 

voihkaista; vihkaista; lohkaista; rohkaista; puhkaista; nuuhkaista; keskikaista; oikaista; bussikaista; 

huikaista; poikkaista; nokkaista; halkaista; valkaista; vilkaista; polkaista; julkaista; mulkaista; 

pinkaista; vinkaista; ponkaista; ajokaista; sokaista; tokaista; huokaista; karkaista; parkaista; 

varkaista; omenavarkaista; viherkaista; kirkaista; kiskaista; ryömimiskaista; kääntymiskaista; 

ryhmittymiskaista; roiskaista; huiskaista; ruiskaista; tiuskaista; ohituskaista; hidastuskaista; 

taajuuskaista; nuuskaista; kiihdytyskaista; katkaista; ratkaista; hotkaista; potkaista; aukaista; 

laukaista; naukaista; raukaista; hiukaista; lukaista; matelukaista; raitiovaunukaista; sukaista; 

halaista; valaista; läpivalaista; nielaista; vihlaista; nuolaista; maista; ramaista; siemaista; ahmaista; 

kahmaista; imaista; puolimaista; ilmaista; karmaista; kirmaista; kaapaista; raapaista; kapaista; 

hipaista; liipaista; riipaista; kipaista; lipaista; sipaista; hilpaista; ampaista; tempaista; kuopaista; 

kirpaista; karaista; karaista; hieraista; pieraista; kouraista; puraista; pesaista; keksaista; kusaista; 

kietaista; riuhtaista; huuhtaista; sitaista; huitaista; hotaista; hutaista; sutaista; ulvaista; survaista; 

hoteista; sofista; kahista; nahista; rahista; kohista; rohista; tohista; kuhista; puhista; suhista; tuhista; 

kiista; suuntakiista; riista; metsänriista; suurriista; pakista; kaikista; mukista; lista; asialista; 

harjalista; kalista; palkkalista; jalkalista; ruokalista; saumalista; reunalista; evankelista; rankinglista; 

profiililista; nimilista; viinilista; nappilista; meklarilista; ministerilista; vuorilista; kurssilista; 

pörssilista; syntilista; myyntilista; protestilista; muistilista; varjolista; kolista; rakolista; tappolista; 

solista; muotolista; siirtolista; kattolista; ehdokaslista; sairaslista; ostoslista; tilauslista; reunuslista; 

napituslista; postituslista; odotuslista; jonotuslista; kehyslista; lähetyslista; esityslista; keräyslista; 

räystäslista; ulista; sulkulista; pulista; juoksulista; puulista; työlista; pamista; romista; humista; 

kumista; mumista; kolmetoista; puolitoista; viisitoista; kaksitoista; yksitoista; kuusitoista; 

kahdeksantoista; puolisentoista; seitsemäntoista; yhdeksäntoista; kolmastoista; kahdeksastoista; 

kahdestoista; yhdestoista; viidestoista; kuudestoista; neljästoista; seitsemästoista; yhdeksästoista; 

neljätoista; napista; rapista; vapista; kopista; ropista; uppista; jupista; supista; karista; marista; 

narista; parista; varista; horista; jorista; korista; lorista; porista; sorista; urista; hurista; kurista; 

murista; nurista; surista; turista; sotkoksista; tainnoksista; upoksista; puolihorroksista; sotkeuksista; 

sotkuksista; sukelluksista; painuksista; tainnuksista; tuuperruksista; upsista; hupsista; natista; 

ratista; lotista; tattista; kutista; mutista; rutista; tutista; prima vista; havista; vavista; kuuluvista; 

ulottuvista; palsta; maapalsta; puutarhapalsta; huvilapalsta; rantapalsta; ihmissuhdepalsta; 
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seurapiiripalsta; lääkäripalsta; senssipalsta; vihannespalsta; ilmoituspalsta; juorupalsta; metsäpalsta; 

morjensta; johdosta; liosta; ansiosta; lukosta; takalukosta; umpisukkelosta; peitosta; viistosta; 

takaviistosta; etuviistosta; juosta; tuosta; karsta; karsta; varsta; pirsta; virsta; majavanhausta; tausta; 

viitetausta; puoluetausta; orkesteritausta; korvantausta; kaikutausta; edusta; miehusta; kusta; kusta; 

keskusta; ydinkeskusta; sotkusta; alusta; istuma-alusta; turvealusta; sepelialusta; jalusta; 

mannermaajalusta; kivijalusta; mannerjalusta; maalausjalusta; leuanalusta; lasinalusta; nenänalusta; 

päänalusta; ravintoalusta; kirjoitusalusta; silitysalusta; liukualusta; laukaisualusta; makuualusta; 

kasvualusta; lämpöalusta; selusta; tuolinselusta; hiilusta; hallusta; musta; mattamusta; pikimusta; 

nokimusta; hiilimusta; sinimusta; sysimusta; helmusta; hiilenmusta; silkinmusta; korpinmusta; 

yönmusta; kokomusta; pikkumusta; seinusta; rinnusta; reunusta; nousta; pusta; kapusta; kimpusta; 

vierusta; tienvierusta; seinänvierusta; perusta; kiviperusta; kallioperusta; alkuperusta; sisusta; 

sivusta; sivusta; kysta; laatta; lattialaatta; hautalaatta; kuvalaatta; mosaiikkilaatta; kaakelilaatta; 

posliinilaatta; betonilaatta; marmorilaatta; kuorilaatta; kivilaatta; ontelolaatta; muistolaatta; 

mannerlaatta; aluslaatta; kauluslaatta; seinälaatta; käytävälaatta; ordinaatta; koordinaatta; 

geminaatta; napataatta; derivaatta; regatta; pohatta; öljypohatta; satatuhatta; toistatuhatta; 

kolmetuhatta; puolituhatta; parituhatta; viisituhatta; kaksituhatta; kahdeksantuhatta; puolentuhatta; 

kymmenentuhatta; kymmenisentuhatta; seitsemäntuhatta; yhdeksäntuhatta; neljätuhatta; 

toistakymmentätuhatta; latta; matta; lakkaamatta; äkkiarvaamatta; taukoamatta; lukuun ottamatta; 

odottamatta; auttamatta; siekailematta; sumeilematta; huolimatta; vankkumatta; riippumatta; tratta; 

profeetta; sääprofeetta; apologeetta; katekeetta; komeetta; planeetta; pikkuplaneetta; sinfonietta; 

huoletta; ometta; navetta; parsinavetta; kivinavetta; lammasnavetta; aitta; vilja-aitta; aarreaitta; 

haitta; terveyshaitta; hajuhaitta; makuhaitta; meluhaitta; ympäristöhaitta; hirsiaitta; luhtiaitta; 

patsasaitta; peitta; karmeliitta; hakkapeliitta; metropoliitta; johanniitta; arkkimandriitta; rekvisiitta; 

jesuiitta; viitta; viitta; hartiaviitta; purppuraviitta; suuntaviitta; sadeviitta; meriviitta; länsiviitta; 

tienviitta; pohjoisviitta; osviitta; eteläviitta; itäviitta; mitta; aikamitta; alamitta; pinta-alamitta; 

kalevalamitta; rullamitta; kulmamitta; tuumamitta; kukkuramitta; tasamitta; pintamitta; latvamitta; 

keskimitta; läpimitta; ulkoläpimitta; sisäläpimitta; metrimitta; millimetrimitta; kuusimitta; 

askelmitta; rinnanmitta; litranmitta; miehenmitta; hevosenmitta; kaapelinmitta; metrinmitta; 

päänmitta; vakiomitta; kuutiomitta; ulkomitta; painomitta; runomitta; vetomitta; kiintomitta; 

pituusmitta; tilavuusmitta; ympärysmitta; rinnanympärysmitta; pystymitta; silmämitta; määrämitta; 

sisämitta; neliömitta; työntömitta; taltta; ristikärkitaltta; kivitaltta; sorvitaltta; ruuvitaltta; 

kourutaltta; ristipäätaltta; heltta; punaheltta; kukonheltta; teltta; harjateltta; huvilateltta; 

tunneliteltta; kupoliteltta; intiaaniteltta; happiteltta; vankkuriteltta; sotilasteltta; sirkusteltta; 

vaellusteltta; olutteltta; koltta; tantta; juntta; juntta; sotilasjuntta; paalujuntta; kuntta; luntta; jotta; 

jotta-; terrakotta; lotta; lotta; potta; rotta; antilooppirotta; konttorirotta; pussirotta; kirkonrotta; 

hyppyrotta; totta; luotta; nuotta; pohjanuotta; tukkanuotta; talvinuotta; laahusnuotta; suotta; savotta; 

tukkisavotta; risusavotta; kartta; ilmakuvakartta; tiekartta; tilannekartta; käsitekartta; puoluekartta; 

topografikartta; tuulikartta; geenikartta; sienikartta; merikartta; värikartta; tähtikartta; reittikartta; 

tonttikartta; maailmankartta; kohokartta; korkokartta; pallokartta; paikkatietokartta; opaskartta; 

yleiskartta; korkeuskartta; peruskartta; toimituskartta; suunnistuskartta; syvyyskartta; ilmailukartta; 

ulkoilukartta; latukartta; retkeilykartta; seinäkartta; maaperäkartta; pöytäkartta; sääkartta; martta; 

hertta; aortta; vatsa-aortta; hurtta; kautta; takakautta; alakautta; ulkokautta; etukautta; sivukautta; 

yläkautta; sisäkautta; lautta; junalautta; tukkilautta; kumilautta; puoliuppolautta; autolautta; 

suurlautta; porauslautta; öljynporauslautta; pelastuslautta; nippulautta; öljylautta; jäälautta; tautta; 

riutta; koralliriutta; valliriutta; kuoririutta; kehäriutta; mutta; kajuutta; valuutta; matkavaluutta; 

ulkomaanvaluutta; eurovaluutta; truutta; hauta; kalahauta; uurnahauta; tervahauta; perhehauta; 

aarrehauta; viikinkihauta; vallihauta; aarnihauta; sankarihauta; vesihauta; aarniohauta; joukkohauta; 

muinaishauta; yhteishauta; yhteyshauta; arkkuhauta; sukuhauta; taisteluhauta; juoksuhauta; lauta; 
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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; nauta; sikanauta; 

rauta; raakarauta; hakarauta; sorkkarauta; kaularauta; kuorimarauta; kulmarauta; salparauta; 

vahvikerauta; takkirauta; rikkirauta; jenkkirauta; nyrkkirauta; tukirauta; vohvelirauta; äänirauta; 

rosettirauta; sävelrauta; amerikanrauta; poltinrauta; raastinrauta; kaavinrauta; riivinrauta; takorauta; 

harkkorauta; korkorauta; pallorauta; meltorauta; polttorauta; kuoriaisrauta; perkausrauta; 

suomustusrauta; silitysrauta; höyrysilitysrauta; sähkösilitysrauta; paukkurauta; valurauta; 

romurauta; höyryrauta; reikärauta; liiduta; roihuta; tanhuta; kohuta; kuohuta; karhuta; sauhuta; 

huhuta; touhuta; liuta; lapsiliuta; tajuta; nujuta; kuta; takuta; tihkuta; suihkuta; loiskuta; ruiskuta; 

tuiskuta; kutkuta; koukuta; haluta; kaluta; meluta; piiluta; koluta; muta; hamuta; pohjamuta; lemuta; 

remuta; rohmuta; leimuta; loimuta; pelmuta; hulmuta; kummuta; tomuta; sumuta; vainuta; kinuta; 

kirnuta; pouta; pilvipouta; heinäpouta; routa; pintarouta; ikirouta; silputa; pulputa; pumputa; 

juoruta; tupruta; mouruta; huuruta; liesuta; resuta; paksuta; tuoksuta; pursuta; tursuta; messuta; 

lietsuta; suitsuta; tuta; lastuta; luututa; luuta; uuniluuta; varsiluuta; varpuluuta; kyläluuta; kavuta; 

savuta; kivuta; sivuta; vivuta; kiehua; liehua; riehua; kehua; tanhua; kuohua; viuhua; puhua; 

ylipuhua; leijua; kiljua; soljua; huljua; lojua; huojua; karjua; horjua; torjua; ujua; sujua; raakua; 

kiekua; hehkua; hihkua; tihkua; hohkua; uhkua; puhkua; kaikua; raikua; joikua; moikua; roikua; 

raakkua; vaakkua; riekkua; keikkua; kiikkua; liikkua; roikkua; rikkua; ilkkua; vilkkua; nuokkua; 

torkkua; haukkua; paukkua; hukkua; tiukkua; kukkua; nukkua; mankua; hinkua; vinkua; monkua; 

vonkua; huokua; parkua; kirkua; nurkua; leiskua; hiiskua; loiskua; roiskua; narskua; kerskua; 

kirskua; nirskua; pirskua; tirskua; korskua; purskua; turskua; louskua; rouskua; ruskua; jatkua; 

hetkua; retkua; notkua; maukua; naukua; liukua; moukua; valua; heilua; kiilua; kellua; lellua; hillua; 

killua; lillua; solua; juolua; kulua; kuulua; ammua; sammua; tummua; kuumua; vanua; painua; 

keinua; kinua; uinua; hirnua; saapua; haipua; taipua; vaipua; hiipua; lipua; toipua; voipua; ampua; 

huopua; juopua; luopua; suopua; vaappua; kieppua; saippua; palasaippua; vauvasaippua; 

lääkesaippua; nestesaippua; lanoliinisaippua; hartsisaippua; käsisaippua; deodoranttisaippua; 

lastensaippua; hienosaippua; kasvosaippua; hajusaippua; kylpysaippua; mäntysaippua; riippua; 

hoippua; tippua; loppua; lerppua; uupua; vaarua; herua; perua; lirua; virua; norua; torua; asua; 

paisua; riisua; luisua; pahaksua; kummaksua; omaksua; naksua; raksua; otaksua; paheksua; 

kummeksua; halveksua; niksua; lonksua; oudoksua; paljoksua; loksua; kammoksua; vieroksua; 

puolijuoksua; tuoksua; osua; hosua; napsua; lipsua; ripsua; tirsua; pursua; tursua; kutsua; lausua; 

julkilausua; kaatua; maatua; paatua; katua; paahtua; pakahtua; tikahtua; rokahtua; tukahtua; ilahtua; 

mahtua; tapahtua; hairahtua; seisahtua; havahtua; tukehtua; tulehtua; ummehtua; homehtua; 

punehtua; haihtua; laihtua; vaihtua; kuihtua; johtua; unohtua; rohtua; juohtua; tuohtua; kauhtua; 

lauhtua; kitua; inhiboitua; absorboitua; adsorboitua; invalidoitua; oksidoitua; standardoitua; 

hopeoitua; museoitua; hoitua; abstrahoitua; modifioitua; identifioitua; vakioitua; kuolioitua; 

naamioitua; hurmioitua; muumioitua; raunioitua; umpioitua; rappioitua; karioitua; vaurioitua; 

ansioitua; assosioitua; fuusioitua; haltioitua; differentioitua; autioitua; avioitua; koitua; telakoitua; 

solakoitua; tanakoitua; punakoitua; erakoitua; vesakoitua; navakoitua; valikoitua; silmikoitua; 

aavikoitua; pajukoitua; hankaloitua; eskaloitua; tukaloitua; sammaloitua; sirpaloitua; neutraloitua; 

mataloitua; pirstaloitua; etabloitua; korreloitua; kapseloitua; onteloitua; koteloitua; profiloitua; 

assimiloitua; kristalloitua; kartelloitua; monopoloitua; isoloitua; moduloitua; koaguloitua; 
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kumuloitua; happamoitua; sublimoitua; noitua; profanoitua; vulkanoitua; malignoitua; resignoitua; 

kombinoitua; raffinoitua; eliminoitua; kulminoitua; marinoitua; karsinoitua; patinoitua; 

predestinoitua; rutinoitua; kesannoitua; asennoitua; personoitua; inkarnoitua; emansipoitua; 

kokkaroitua; polaroitua; panssaroitua; suggeroitua; lokeroitua; sokeroitua; katkeroitua; 

polymeroitua; degeneroitua; regeneroitua; pulveroitua; integroitua; emigroitua; inspiroitua; 

marmoroitua; tohtoroitua; moottoroitua; konsentroitua; frustroitua; ankkuroitua; syntesoitua; 

invalidisoitua; standardisoitua; allergisoitua; globalisoitua; realisoitua; materialisoitua;  

spesialisoitua; radikalisoitua; lokalisoitua; normalisoitua; banalisoitua; kanalisoitua; rationalisoitua; 

institutionalisoitua; liberalisoitua; mineralisoitua; demoralisoitua; neutralisoitua; aktualisoitua; 

karnevalisoitua; fossilisoitua; sivilisoitua; kristallisoitua; alkoholisoitua; monopolisoitua; 

komplisoitua; urbanisoitua; organisoitua; mekanisoitua; humanisoitua; malignisoitua; ionisoitua; 

harmonisoitua; kanonisoitua; modernisoitua; immunisoitua; polarisoitua; sekularisoitua; 

proletarisoitua; polymerisoitua; motorisoitua; problematisoitua; matematisoitua; akklimatisoitua; 

automatisoitua; demokratisoitua; byrokratisoitua; privatisoitua; magnetisoitua; konkretisoitua; 

syntetisoitua; politisoitua; robotisoitua; hypnotisoitua; erotisoitua; nekrotisoitua; neurotisoitua; 

fiksoitua; kondensoitua; kompensoitua; potensoitua; provosoitua; redusoitua; indusoitua; 

mutatoitua; magnetoitua; meritoitua; infektoitua; orientoitua; dementoitua; segmentoitua; 

pigmentoitua; sedimentoitua; adaptoitua; korruptoitua; varastoitua; manifestoitua; verkostoitua; 

saippuoitua; substituoitua; prostituoitua; ahavoitua; kirjavoitua; vakavoitua; mukavoitua; 

kanavoitua; tukevoitua; nasevoitua; passivoitua; aktivoitua; kultivoitua; motivoitua; devalvoitua; 

revalvoitua; haaltua; madaltua; sammaltua; humaltua; varjeltua; paleltua; turmeltua; soveltua; 

suoltua; tuultua; laahaantua; raahaantua; riehaantua; harhaantua; turhaantua; jauhaantua; ajaantua; 

hajaantua; nuhjaantua; niljaantua; harjaantua; korjaantua; jakaantua; vakaantua; sekaantua; 

pihkaantua; ruuhkaantua; likaantua; vikaantua; hakkaantua; pakkaantua; sakkaantua; leikkaantua; 

tunkkaantua; muokkaantua; hukkaantua; nukkaantua; loukkaantua; velkaantua; ylivelkaantua; 

hankaantua; erkaantua; purkaantua; haaskaantua; raiskaantua; loskaantua; roskaantua; murskaantua; 

tuskaantua; vatkaantua; mukaantua; laantua; tuhlaantua; pilaantua; tallaantua; nollaantua; 

hullaantua; suolaantua; tislaantua; lamaantua; tahmaantua; liimaantua; limaantua; ilmaantua; 

harmaantua; hurmaantua; reumaantua; huumaantua; raihnaantua; siunaantua; salpaantua; 

rampaantua; tempaantua; kimpaantua; kuoppaantua; tuppaantua; herpaantua; rispaantua; 

vispaantua; haaraantua; vieraantua; tahraantua; nuhraantua; tuhraantua; sintraantua; kuraantua; 

kasaantua; tasaantua; kipsaantua; stressaantua; hitsaantua; hartsaantua; kiusaantua; taantua; 

riitaantua; eltaantua; multaantua; rantaantua; kertaantua; irtaantua; karstaantua; karstaantua; 

kuittaantua; sottaantua; ruttaantua; suttaantua; hautaantua; routaantua; vaivaantua; suivaantua; 

halvaantua; muovaantua; tervaantua; korvaantua; rasvaantua; paikantua; hapantua; vaarantua; 

parantua; kuvantua; raaentua; kahdentua; kohdentua; todentua; liudentua; uudentua; tukkeentua; 

kulkeentua; nokeentua; sokeentua; sotkeentua; kuoleentua; tuleentua; jälkituleentua; tuuleentua; 

umpeentua; korpeentua; talveentua; pahentua; laihentua; vanhentua; ohentua; kohentua; karhentua; 

varhentua; jauhentua; tiuhentua; muhentua; tuuhentua; vaientua; laajentua; taajentua; vajentua; 

ojentua; huojentua; norjentua; lujentua; rakentua; hoikentua; sankentua; vankentua; tarkentua; 

niukentua; tiukentua; soukentua; alentua; haalentua; vaalentua; tallentua; samentua; tahmentua; 

laimentua; vaimentua; tuimentua; tummentua; somentua; suomentua; harmentua; varmentua; 

rumentua; sumentua; kuumentua; ylikuumentua; huipentua; suipentua; nuorentua; murentua; 

suurentua; masentua; rusentua; kaventua; laventua; vahventua; loiventua; halventua; koventua; 

harventua; korventua; taintua; kolhiintua; rouhiintua; vakiintua; fakkiintua; blokkiintua; 

parkkiintua; korkkiintua; lukkiintua; tukkiintua; laiskiintua; puoliintua; nauliintua; kouliintua; 

jumiintua; raapiintua; raappiintua; tahriintua; tuhriintua; koksiintua; karsiintua; hartsiintua; 

routiintua; sointua; tointua; ontua; miedontua; leudontua; heikontua; hienontua; kehnontua; 
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huonontua; sohjoontua; ruhjoontua; lakoontua; tahkoontua; lohkoontua; vauhkoontua; rikkoontua; 

ukkoontua; kokoontua; lommoontua; kieroontua; kietoontua; helpontua; isontua; loitontua; juontua; 

kuontua; luontua; paksuntua; tuntua; liejuuntua; kaljuuntua; ketjuuntua; paakkuuntua; takkuuntua; 

muuntua; kuhmuuntua; poimuuntua; naarmuuntua; sumuuntua; kirnuuntua; silppuuntua; 

kimppuuntua; sumppuuntua; karuuntua; peruuntua; piruuntua; jarruuntua; kouruuntua; huuruuntua; 

kaasuuntua; riisuuntua; sisuuntua; paksuuntua; harsuuntua; hattuuntua; vittuuntua; pottuuntua; 

kaartua; kihartua; kumartua; avartua; nujertua; takertua; punertua; hapertua; kupertua; tuupertua; 

musertua; pusertua; kovertua; sortua; kuortua; nuortua; suortua; murtua; turtua; huurtua; juurtua; 

astua; saastua; hidastua; kangastua; pahastua; ihastua; vihastua; kajastua; heijastua; paljastua; 

kastua; lakastua; pakastua; rakastua; rikastua; äkkirikastua; vilkastua; kirkastua; surkastua; 

tuskastua; liukastua; pelastua; kellastua; pillastua; samastua; riemastua; ilmastua; hammastua; 

kimmastua; vimmastua; kummastua; rinnastua; punastua; reipastua; valpastua; kompastua; 

sairastua; orastua; harrastua; porrastua; haurastua; vaurastua; viisastua; pensastua; runsastua; 

kiivastua; kuvastua; huolestua; istua; raaistua; rohkaistua; aikaistua; nykyaikaistua; pikaistua; 

huikaistua; keskiluokkaistua; sokaistua; karkaistua; monimutkaistua; ajanmukaistua;  

yhdenmukaistua; tarkoituksenmukaistua; maalaistua; monialaistua; amerikkalaistua; ranskalaistua; 

muukalaistua; suomalaistua; kyseenalaistua; eurooppalaistua; ruotsalaistua; valaistua; 

kaupunkilaistua; erilaistua; ammattilaistua; samanlaistua; oikeistolaistua; vasemmistolaistua; 

sukulaistua; maistua; samaistua; kaupunkimaistua; länsimaistua; kotimaistua; tehdasmaistua; 

vakinaistua; moninaistua; harvinaistua; paistua; karaistua; vakavaraistua; omavaraistua; 

ajankohtaistua; samankaltaistua; pääomavaltaistua; kansanvaltaistua; naisvaltaistua; 

samansuuntaistua; yhdensuuntaistua; -kertaistua; satakertaistua; nelinkertaistua; kolminkertaistua; 

moninkertaistua; kaksinkertaistua; yksinkertaistua; tuhatkertaistua; ahdistua; tahdistua; kohdistua; 

puhdistua; todistua; uudistua; aineistua; koneistua; tietokoneistua; tuotteistua; sarveistua; kangistua; 

kaupungistua; allergistua; nahistua; kauhistua; luhistua; tuuhistua; huojistua; norjistua; sorjistua; 

hurjistua; kurjistua; hoikistua; vankistua; arkistua; laiskistua; pulskistua; ruskistua; notkistua; 

mutkistua; kukistua; koukistua; soukistua; alistua; globaalistua; reaalistua; haalistua; materiaalistua; 

spesiaalistua; sosiaalistua; radikaalistua; normaalistua; banaalistua; rationaalistua; 

institutionaalistua; liberaalistua; mineraalistua; neutraalistua; universaalistua; digitaalistua; 

seksuaalistua; aktuaalistua; valistua; fossiilistua; maallistua; kallistua; kallistua; paikallistua; 

maailmallistua; pinnallistua; kaupallistua; virallistua; osallistua; todellistua; aiheellistua; 

aineellistua; koneellistua; laillistua; ruumiillistua; porvarillistua; ammatillistua; maltillistua; 

mahdollistua; ehdollistua; teollistua; valtiollistua; havainnollistua; mullistua; pullistua; 

tasapuolistua; monipuolistua; yksipuolistua; tulistua; laimistua; voimistua; tuimistua; valmistua; 

julmistua; komistua; somistua; harmistua; varmistua; rumistua; ruumistua; urbaanistua; 

mekaanistua; humaanistua; malignistua; lannistua; onnistua; luonnistua; epäonnistua; monistua; 

harmonistua; kroonistua; modernistua; kaunistua; immuunistua; erikoistua; huokoistua; poistua; 

soistua; toistua; monimuotoistua; gettoistua; autoistua; huoistua; tasa-arvoistua; eriarvoistua; 

rapistua; huipistua; suipistua; supistua; aristua; sekulaaristua; proletaaristua; maneeristua; 

sokeristua; arvopaperistua; konttoristua; piilokonttoristua; suoristua; kupristua; kuristua; kouristua; 

puristua; naisistua; latistua; raitistua; abstraktistua; altistua; kurtistua; matemaattistua; 

automaattistua; demokraattistua; byrokraattistua; konkreettistua; poliittistua; eroottistua; 

neuroottistua; kutistua; rutistua; aikuistua; muistua; suistua; pahanlaatuistua; ravistua; vahvistua; 

passiivistua; aktiivistua; produktiivistua; polvistua; saostua; tiedostua; vedostua; muodostua; 

epämuodostua; tehostua; hiostua; varjostua; kostua; kostua; verkostua; laskostua; iskostua; jalostua; 

valostua; elostua; ilostua; hiillostua; nolostua; tulostua; hermostua; hienostua; kinostua; 

maannostua; innostua; kiinnostua; koostua; korostua; kerrostua; nietostua; laitostua; veltostua; 

ruostua; suostua; raivostua; porstua; maustua; edustua; mehustua; kiukustua; vilustua; mustua; 
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hirmustua; perustua; murustua; tutustua; savustua; suodattua; sattua; tuuhettua; liettua; ajettua; 

ruskettua; ulettua; tuulettua; tahmettua; kohmettua; taimettua; suomettua; nurmettua; lumettua; 

hapettua; kuorettua; asettua; juoksettua; kuusettua; savettua; kuivettua; kovettua; arvettua; turvettua; 

kasvettua; ruvettua; taittua; vauhdittua; suhdittua; roudittua; ohittua; lajittua; lujittua; luokittua; 

lukittua; alittua; puolittua; lomittua; kuormittua; ylikuormittua; jumittua; vahingoittua; pahoittua; 

unhoittua; rauhoittua; vioittua; ajoittua; majoittua; rajoittua; sijoittua; kirjoittua; akoittua; sekoittua; 

rahkoittua; pihkoittua; liuskoittua; liimoittua; limoittua; ilmoittua; kermoittua; lannoittua; innoittua; 

linnoittua; kaarnoittua; punoittua; haaroittua; vieroittua; teroittua; parroittua; tasoittua; vesoittua; 

visoittua; maksoittua; kansoittua; liikakansoittua; ylikansoittua; pensoittua; karstoittua; haavoittua; 

kaavoittua; naavoittua; nevoittua; vilvoittua; karvoittua; virvoittua; rasvoittua; lasittua; rasittua; 

ylirasittua; koksittua; kvantittua; kasvittua; huvittua; talttua; raottua; pingottua; kiihottua; unhottua; 

ruohottua; pujottua; rakottua; verkottua; ukottua; valottua; alivalottua; ylivalottua; kelottua; silottua; 

mellottua; kiillottua; ulottua; kulottua; hahmottua; hermottua; painottua; tasapainottua; hapottua; 

helpottua; erottua; sierottua; sirottua; irrottua; kurottua; jaksottua; tottua; rustottua; juustottua; 

turvottua; karttua; tarttua; varttua; herttua; arkkiherttua; suurherttua; vaikuttua; liikuttua; houkuttua; 

kouluttua; poimuttua; romuttua; tomuttua; naarmuttua; sumuttua; vanuttua; kaasuttua; juuttua; 

vakuuttua; muuttua; puuttua; suuttua; savuttua; varvuttua; liigautua; hautua; laahautua; raahautua; 

sahautua; harhautua; turhautua; jauhautua; ajautua; hajautua; rajautua; ohjautua; pohjautua; 

nojautua; suojautua; korjautua; hakautua; jakautua; takautua; vakautua; sekautua; ruuhkautua; 

vikautua; akkautua; hakkautua; pakkautua; sakkautua; leikkautua; tunkkautua; muokkautua; 

hukkautua; nukkautua; loukkautua; jalkautua; velkautua; hankautua; erkautua; purkautua; 

haaskautua; paiskautua; raiskautua; viskautua; murskautua; tuskautua; vatkautua; mukautua; 

palautua; kelautua; kihlautua; tuhlautua; peilautua; hilautua; kiilautua; siilautua; tallautua; 

nollautua; rullautua; suolautua; tislautua; sulautua; lamautua; tahmautua; leimautua; liimautua; 

limautua; vammautua; hommautua; summautua; hurmautua; saumautua; sumautua; huumautua; 

raihnautua; lainautua; painautua; hinautua; siunautua; rapautua; vapautua; salpautua; rampautua; 

tempautua; lappautua; tulppautua; kuoppautua; tuppautua; herpautua; rispautua; vispautua; 

lupautua; haarautua; varautua; vierautua; tahrautua; uhrautua; nuhrautua; tuhrautua; porautua; 

sorautua; tarrautua; sintrautua; urautua; muurautua; kasautua; tasautua; visautua; koksautua; 

stressautua; ratsautua; hitsautua; latautua; ratautua; ahtautua; suhtautua; riitautua; uskaltautua; 

sukeltautua; kultautua; multautua; antautua; kantautua; rantautua; ojentautua; valmentautua; 

pintautua; muuntautua; suuntautua; suotautua; kertautua; pusertautua; vertautua; irtautua; 

murtautua; kastautua; pelastautua; tunnestautua; pestautua; puhdistautua; aseistautua; listautua; 

julistautua; valmistautua; omistautua; somistautua; varmistautua; ponnistautua; suunnistautua; 

kaunistautua; koristautua; suoristautua; puristautua; kostautua; kunnostautua; karstautua; 

karstautua; puolustautua; sonnustautua; tunnustautua; ripustautua; varustautua; asettautua; 

laittautua; tuudittautua; majoittautua; sijoittautua; kirjoittautua; ilmoittautua; jälki-ilmoittautua; 

linnoittautua; vieroittautua; osoittautua; vilvoittautua; kuittautua; sovittautua; pudottautua; 

kohottautua; pujottautua; pakottautua; kurkottautua; piilottautua; ulottautua; erottautua; irrottautua; 

kurottautua; lohduttautua; ujuttautua; sujuttautua; hukuttautua; soluttautua; kouluttautua; ruttautua; 

suttautua; totuttautua; vakuuttautua; taivuttautua; hivuttautua; hautautua; avautua; haavautua; 

sohvautua; kaivautua; raivautua; vaivautua; suivautua; halvautua; muovautua; tervautua; korvautua; 

turvautua; rasvautua; kuvautua; aiheutua; karheutua; tuuheutua; hakeutua; sakeutua; kuohkeutua; 

vaikeutua; kalkkeutua; tukkeutua; polkeutua; kulkeutua; sulkeutua; tunkeutua; nokeutua; sokeutua; 

karkeutua; laskeutua; puskeutua; ruskeutua; notkeutua; sotkeutua; lukeutua; pukeutua; sukeutua; 

tukeutua; kuoleutua; sameutua; lumeutua; paneutua; apeutua; kapeutua; rapeutua; kampeutua; 

umpeutua; nopeutua; sopeutua; rappeutua; suppeutua; tuppeutua; arpeutua; rupeutua; kaareutua; 

kuoreutua; tuoreutua; kureutua; mureutua; pureutua; soseutua; suhteutua; toteutua; saveutua; 



    58/264  

talveutua; valveutua; polveutua; parveutua; hiutua; kolhiutua; rouhiutua; lajiutua; fakkiutua; 

kalkkiutua; hankkiutua; blokkiutua; parkkiutua; korkkiutua; lukkiutua; valiutua; puoliutua; 

nauliutua; kouliutua; solmiutua; slummiutua; jumiutua; raapiutua; raappiutua; juppiutua; riutua; 

kariutua; pariutua; tahriutua; tuhriutua; kuoriutua; suoriutua; koksiutua; karsiutua; uusiutua; 

kotiutua; trustiutua; kvanttiutua; lutviutua; lahoutua; verhoutua; tuhoutua; hioutua; joutua; 

sohjoutua; ruhjoutua; tarjoutua; murjoutua; lakoutua; sakoutua; tahkoutua; kiihkoutua; lohkoutua; 

vauhkoutua; rikkoutua; haaksirikkoutua; pilkkoutua; verkkoutua; ukkoutua; lukkoutua; linkoutua; 

sinkoutua; kokoutua; kiskoutua; viskoutua; uskoutua; keloutua; piiloutua; hilloutua; sulloutua; 

seuloutua; kuloutua; hahmoutua; lommoutua; kumoutua; lumoutua; sanoutua; irtisanoutua; 

vinoutua; punoutua; leipoutua; silpoutua; uppoutua; hieroutua; kieroutua; juroutua; kuroutua; 

kuuroutua; puuroutua; patoutua; kietoutua; ahtoutua; vaahtoutua; huuhtoutua; sitoutua; rentoutua; 

intoutua; kuntoutua; muotoutua; maastoutua; viistoutua; pirstoutua; rustoutua; juustoutua; 

gettoutua; ghettoutua; liittoutua; velttoutua; hautoutua; kutoutua; nivoutua; survoutua; tutua; 

ketjuutua; luutua; nuutua; kirnuutua; puutua; peruutua; riisuutua; tuutua; istuutua; kuivua; aava; 

haava; haava; mahahaava; puremahaava; ampumahaava; vatsahaava; pintahaava; verihaava; 

säärihaava; puukonhaava; palohaava; viiltohaava; pistohaava; avohaava; murhaava; leikkaushaava; 

iskuhaava; makuuhaava; itseohjaava; kaava; asemakaava; rantakaava; maakuntakaava; mittakaava; 

rakennekaava; kastekaava; uhkaava; vihkikaava; molekyylikaava; rytmikaava; tarkkaava; 

reaktiokaava; viherkaava; yleiskaava; vihkimiskaava; käyttäytymiskaava; murskaava; 

taivutuskaava; seutukaava; ruutukaava; vihkimäkaava; laava; raflaava; klaava; huimaava; 

hurmaava; korviahuumaava; naava; kuusennaava; henkeäsalpaava; mukaansatempaava; lupaava; 

seuraava; aikaansaava; vastaava; sivustovastaava; WWW-vastaava; kuvaava; poikkeava; 

kuudestilaukeava; ahava; lihava; liikalihava; puolilihava; kajava; pikkukajava; majava; 

rämemajava; vajava; viljava; harjava; kirjava; punakirjava; ruskeankirjava; kellankirjava; 

monenkirjava; sinisenkirjava; riemunkirjava; vakava; haudanvakava; kuolemanvakava; sekava; 

nokkava; jalkava; sulkava; leukava; mukava; epämukava; lava; alava; halava; jalava; puhujalava; 

kynäjalava; rullalava; kuormalava; palava; tulenpalava; salava; juhlava; taimilava; kippilava; 

teatterilava; silava; kylkisilava; tanssilava; tilava; konserttilava; kasvilava; hallava; pellava; 

puolipellava; kitupellava; villava; kaatolava; vaihtolava; maitolava; kiintolava; siirtolava; nostolava; 

soittolava; avolava; mestauslava; laulava; kurkkulava; laululava; sulava; makuulava; kylmälava; 

lämpölava; lähtölava; kääntölava; ilmava; kanava; kaapelikanava; juurikanava; ilmastointikanava; 

satelliittikanava; selkärangankanava; selkäydinkanava; televisiokanava; kommunikaatiokanava; 

rannikkokanava; tietokanava; ilmanvaihtokanava; uittokanava; taivaskanava; kakkoskanava; 

kolmoskanava; ostoskanava; ruoansulatuskanava; vaikutuskanava; synnytyskanava; ykköskanava; 

sulkukanava; kastelukanava; savukanava; viestintäkanava; tenava; painava; lamoava; lumoava; 

katoava; koppava; arava; harava; kalaharava; miinaharava; ääniharava; lehtiharava; hevosharava; 

heinäharava; orava; liito-orava; saatava; palkkasaatava; vekselisaatava; tilisaatava; verosaatava; 

sivusaatava; vanhahtava; kellahtava; mahtava; armahtava; harmahtava; pornahtava; huorahtava; 

hassahtava; ruskehtava; rusehtava; silkinhohtava; johtava; suprajohtava; harhaanjohtava; taitava; 

voitava; valtava; haastateltava; kuulusteltava; ihailtava; multava; kuultava; kuultava; läpikuultava; 

korvinkuultava; luultava; leimaa-antava; neuvoa-antava; anteeksiantava; itsekantava; kauaskantava; 

peräänantava; merkille pantava; päällepantava; kokoonpantava; suuhunpantava; rakentava; 

alentava; masentava; hintava; rintava; juotava; suotava; epäsuotava; ylitsevuotava; kukertava; 

punertava; sinipunertava; musertava; pikkupurtava; uraauurtava; haastava; vanhastava; rangaistava; 

mullistava; valmistava; loistava; luistava; kiinnostava; edustava; alustava; joustava; 

kahdenmaattava; takaaladattava; suustaladattava; ohjattava; kauko-ohjattava; haukattava; 

huomattava; kannattava; itsekannattava; vastattava; erityiskorvattava; jaettava; vaihdettava; 

alaslaskettava; kuolettava; anteeksiannettava; opettava; juurrettava; naurettava; kokoontaitettava; 
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valitettava; kunnioitettava; ositettava; varteenotettava; luotettava; epäluotettava; rakastettava; 

muistettava; ikimuistettava; luettava; syyksiluettava; mittava; virkaa toimittava; mainittava; 

kunnioittava; epäkunnioittava; hyvää tarkoittava; valloittava; rasittava; moitittava; nautittava; 

huvittava; polttava; päivänpolttava; ottava; osaaottava; inhottava; pakottava; uskottava; 

saliuskottava; epäuskottava; pelottava; kammottava; vastaanottava; sanottava; varottava; kerrottava; 

tuottava; toivottava; auttava; raskauttava; kehuttava; vaikuttava; liikuttava; haluttava; arveluttava; 

talviasuttava; kesäasuttava; tuttava; kauppatuttava; perhetuttava; liiketuttava; ihastuttava; 

miestuttava; naistuttava; kahdenistuttava; vakuuttava; joutava; jonninjoutava; huutava; guava; 

ylipursuava; mordva; eeva; juoheva; muheva; läpitunkeva; tukeva; mateleva; itsevoiteleva; 

huikenteleva; arvosteleva; samoinajatteleva; toisinajatteleva; tungetteleva; sovitteleva; arveleva; 

tunkeileva; oleva; alla oleva; puheena oleva; kyseessä oleva; poissaoleva; tosioleva; tuleva; 

toimeentuleva; neva; rahkaneva; liikkeellepaneva; täytäntöönpaneva; takeneva; aleneva; rimpineva; 

ulkoneva; kaareva; pureva; sureva; juureva; naseva; ratkaiseva; itsevalaiseva; hemaiseva; 

karmaiseva; riipaiseva; luiseva; puiseva; juokseva; suprajuokseva; suvaitseva; harkitseva; 

hallitseva; vallitseva; ravitseva; kalteva; ponteva; luonteva; asiantunteva; roteva; harteva; varteva; 

kahva; ovenkahva; kauhukahva; vahva; tasavahva; keskivahva; väkivahva; pehva; kohva; sohva; 

nahkasohva; kulmasohva; vuodesohva; plyysisohva; puusohva; iva; laiva; matkustajalaiva; 

viljalaiva; majakkalaiva; ravintolalaiva; ilmalaiva; miinalaiva; kaarnalaiva; kauppalaiva; salaiva; 

sotalaiva; purjelaiva; aavelaiva; leikkilaiva; poikkilaiva; kalkkilaiva; tankkilaiva; viikinkilaiva; 

jokilaiva; keskilaiva; hiililaiva; kaapparilaiva; panssarilaiva; moottorilaiva; sisävesilaiva; rahtilaiva; 

konttilaiva; votiivilaiva; suomenlaiva; ruotsinlaiva; valtiolaiva; vartiolaiva; rannikkovartiolaiva; 

asuntolaiva; saaristolaiva; merirosvolaiva; sisarlaiva; siipirataslaiva; kalastuslaiva; avaruuslaiva; 

taistelulaiva; koululaiva; lippulaiva; mukavuuslippulaiva; sivulaiva; höyrylaiva; emälaiva; 

säiliölaiva; vaiva; mahavaiva; jalkavaiva; vatsavaiva; maanvaiva; tunnonvaiva; omantunnonvaiva; 

sydänvaiva; päänvaiva; selkävaiva; itseiva; diiva; hiiva; pohjahiiva; pintahiiva; kuivahiiva; 

viinihiiva; pekilohiiva; leipomohiiva; oluthiiva; rehuhiiva; viiva; rajaviiva; vaakaviiva; voimaviiva; 

magneettivoimaviiva; luetelmaviiva; reunaviiva; punaviiva; rantaviiva; suuntaviiva; kaistaviiva; 

kauttaviiva; pisteviiva; siksakkiviiva; poikkiviiva; kalkkiviiva; merkkiviiva; kylkiviiva; keskiviiva; 

maaliviiva; maaliviiva; väliviiva; siniviiva; kaariviiva; ääriviiva; vesiviiva; tahtiviiva; luotiviiva; 

nuottiviiva; ruuviviiva; jakoviiva; katkoviiva; kenoviiva; vinoviiva; aaltoviiva; murtoviiva; 

vapaaheittoviiva; rajausviiva; leikkausviiva; hiusviiva; perusviiva; ajatusviiva; yhdysviiva; 

sulkuviiva; apuviiva; tavuviiva; repäisyviiva; pystyviiva; ympyräviiva; kenttäviiva; lähtöviiva; kiva; 

tutkiva; salliva; toimiva; itsetoimiva; karmiva; niva; oiva; hoiva; loiva; intermittoiva; pahoinvoiva; 

hyvinvoiva; sopiva; yhteensopiva; vaativa; ylihuolehtiva; uiva; kuiva; ilmakuiva; pyyhekuiva; 

riihikuiva; puolikuiva; uunikuiva; rutikuiva; ruutikuiva; varastokuiva; silityskuiva; kesäkuiva; 

nuiva; antiikva; halva; malva; salva; boorisalva; tulva; sanatulva; puhetulva; ärsyketulva; 

kyyneltulva; vierastulva; syytöstulva; kevättulva; vulva; inva-; mojova; kova; puolikova; kivikova; 

raudankova; teräksenkova; kivenkova; piinkova; metallinkova; timantinkova; luunkova; uskova; 

korviavihlova; nova; bossa nova; casanova; supernova; varova; seisova; kiehtova; juova; 

vaakajuova; poikkijuova; valojuova; raskausjuova; pystyjuova; luova; suova; heinäsuova; 

itseneuvova; harva; karva; niskakarva; sukakarva; kulmakarva; turpakarva; partakarva; vastakarva; 

värekarva; juurikarva; viiksikarva; koirankarva; kamelinkarva; peitinkarva; poltinkarva; ihokarva; 

hiuskarva; solukarva; myötäkarva; kanerva; kurjenkanerva; kellokanerva; punerva; sinipunerva; 

terva; kivihiiliterva; puuterva; kirva; viljakirva; omenakirva; tuomikirva; kilpikirva; lehtikirva; 

korva; liimakorva; luppakorva; homekorva; keskikorva; kukkakaalikorva; kielikorva; välikorva; 

rytmikorva; sävelkorva; sillankorva; koirankorva; kateenkorva; hiirenkorva; ulkokorva; tupsukorva; 

pystykorva; suomenpystykorva; sisäkorva; hörökorva; sorva; kurva; kuolemankurva; turva; 

palkkaturva; työsuhdeturva; eläketurva; sosiaaliturva; vanhuudenturva; toimeentuloturva; 
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oikeusturva; perusturva; vakuutusturva; työttömyysturva; rasva; villarasva; huulirasva; suksirasva; 

kasvirasva; valaanrasva; kalanrasva; keitinrasva; paistinrasva; eläinrasva; kaakaorasva; piilorasva; 

maitorasva; ravintorasva; paistorasva; saapasrasva; kasvisrasva; kookosrasva; kenkärasva; visva; 

usva; latva; sädelatva; tulilatva; puunlatva; ritva; koivunritva; kotva; hauva; sauva; taikasauva; 

matkasauva; hieromasauva; suksisauva; marsalkansauva; piispansauva; paimensauva; kainalosauva; 

kyynärsauva; ohjaussauva; luistelusauva; riimusauva; hiilikuitusauva; lasikuitusauva; kerjuusauva; 

ryhmysauva; vauva; poikavauva; sylivauva; kapalovauva; pikkuvauva; tyttövauva; puhuva; 

tummanpuhuva; mustanpuhuva; paljonpuhuva; kiljuva; horjuva; torjuva; sujuva; kuva; 

propagandakuva; vahakuva; harhakuva; diakuva; sarjakuva; undergroundsarjakuva; vakakuva; 

uhkakuva; pikakuva; luokkakuva; matkakuva; tutkakuva; jumalakuva; pilakuva; keulakuva; 

maisemakuva; tunnelmakuva; ilmakuva; omakuva; tarrakuva; rintakuva; kaavakuva; taidekuva; 

perhekuva; ihannekuva; tilannekuva; luonnekuva; hourekuva; tuotekuva; haavekuva; kaikuva; 

lähikuva; vihkikuva; mosaiikkikuva; trikkikuva; jälkikuva; kaupunkikuva; kielikuva; mielikuva; 

peilikuva; profiilikuva; unikuva; ultraäänikuva; rippikuva; stereoskooppikuva; perikuva; 

miniatyyrikuva; värikuva; nelivärikuva; kolmivärikuva; väärävärikuva; esikuva; kansikuva; 

kipsikuva; passikuva; lehtikuva; testikuva; ristikuva; muistikuva; ammattikuva; siluettikuva; 

satelliittikuva; negatiivikuva; natiivikuva; positiivikuva; perspektiivikuva; irvikuva; liikkuva; 

stillkuva; ajankuva; jumalankuva; maailmankuva; madonnankuva; nuoruudenkuva; 

tulevaisuudenkuva; röntgenkuva; toimenkuva; sydämenkuva; teerenkuva; verenkuva; 

pyhimyksenkuva; taudinkuva; ruumiinkuva; kalossinkuva; etsinkuva; ammatinkuva; pyhäinkuva; 

alastonkuva; ristiinnaulitunkuva; työnkuva; videokuva; stereokuva; kohokuva; tuokiokuva; 

projektiokuva; kaaviokuva; varjokuva; keuhkokuva; mustavalkokuva; ulkokuva; korkokuva; 

kaukokuva; kokovartalokuva; valokuva; sarjavalokuva; ilmavalokuva; taidevalokuva; 

perhevalokuva; värivalokuva; mikrovalokuva; elokuva; propagandaelokuva; sarjaelokuva; 

roskaelokuva; panoraamaelokuva; kaitaelokuva; väkivaltaelokuva; toimintaelokuva; sotaelokuva; 

undergroundelokuva; taide-elokuva; nukke-elokuva; scifi-elokuva; katastrofielokuva; 

musiikkielokuva; äänielokuva; gangsterielokuva; värielokuva; seksielokuva; kulttielokuva; 

dokumenttielokuva; slapstickelokuva; rockelokuva; lännenelokuva; lastenelokuva; videoelokuva; 

televisioelokuva; animaatioelokuva; sensaatioelokuva; mustavalkoelokuva; pornoelokuva; 

luontoelokuva; suurelokuva; laajakangaselokuva; tieteiselokuva; myöhäiselokuva; rikoselokuva; 

mainoselokuva; piirroselokuva; rakkauselokuva; opetuselokuva; jännityselokuva; menestyselokuva; 

lyhytelokuva; kauhuelokuva; pukuelokuva; seikkailuelokuva; satuelokuva; mykkäelokuva; 

piilokuva; kallokuva; painokuva; silkkipainokuva; väripainokuva; kivipainokuva; runokuva; 

monitasokuva; kiiltokuva; kuultokuva; lentokuva; luontokuva; muotokuva; miniatyyrimuotokuva; 

siirtokuva; ortokuva; aivokuva; kasvokuva; kirkuva; ylioppilaskuva; mieskuva; naiskuva; 

kokonaiskuva; yleiskuva; yhteiskuva; pienoiskuva; uutiskuva; vertauskuva; tunnuskuva; 

virityskuva; yrityskuva; syövytyskuva; pysäytyskuva; jatkuva; epäjatkuva; kauhukuva; alkukuva; 

selailukuva; haamukuva; laatukuva; katukuva; sivukuva; ryhmäkuva; minäkuva; sisäkuva; hääkuva; 

henkilökuva; näyttämökuva; kuuluva; asiaankuuluva; mieleenpainuva; mieliinpainuva; rouva; 

patarouva; herttarouva; rautarouva; leskirouva; kotirouva; ristirouva; linnanrouva; pikkurouva; 

ruuturouva; taipuva; yliampuva; riippuva; osuva; ylipursuva; hahtuva; pilvenhahtuva; haituva; 

pilvenhaituva; mukaantuva; alentuva; untuva; haahkanuntuva; tuntuva; kouraantuntuva; 

kouriintuntuva; suortuva; hiussuortuva; alistuva; tyköistuva; sattuva; haavoittuva; itsekiillottuva; 

itseohjautuva; aliohjautuva; yliohjautuva; mukautuva; itseliimautuva; uhrautuva; muovautuva; 

sopeutuva; maya; radža; maharadža; pizza; kebab; fan club; pub; armagnac; hi-tec; avec; aerobic; 

chic; picnic; tic; WC; skinhead; CD; tweed; lied; LED; apartheid; big band; chateaubriand; 

dixieland; polterabend; jugend; boyfriend; underground; junk food; fast food; non-food; jacquard; 

hereford; talmud; reggae; jae; rae; hiekkarae; suolarae; lumirae; kivirae; tae; tae; karkeistae; bébé; 
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vivace; soft ice; freelance; trance; kaade; vaade; jade; kade; made; sade; rankkasade; kultasade; 

lumisade; monsuunisade; vesisade; tähtisade; luotisade; tekosade; happosade; kuurosade; 

kaatosade; ukkossade; syyssade; tihkusade; räntäsade; hede; 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; ahde; paahde; auringonpaahde; vivahde; värivivahde; merkitysvivahde; makuvivahde; 

sivuvivahde; vaihde; lattiavaihde; kierukkavaihde; jalkavaihde; ylivaihde; rattivaihde; 

vuosisadanvaihde; vuodenvaihde; puhelinvaihde; viikonvaihde; kuunvaihde; maastovaihde; 

kakkosvaihde; nelosvaihde; kolmosvaihde; ohjausvaihde; alennusvaihde; peruutusvaihde; 

ykkösvaihde; mateluvaihde; ryömintävaihde; viihde; massaviihde; väkivaltaviihde; kioskiviihde; 

videoviihde; joukkoviihde; kauhuviihde; päihde; hohde; hopeahohde; purppurahohde; 

metallihohde; kuparihohde; kullanhohde; metallinhohde; ruusunhohde; lyijyhohde; johde; 

suprajohde; mielijohde; puolijohde; käsijohde; äänenjohde; sähkönjohde; lämmönjohde; 

sähköjohde; kohde; lomakohde; toimintakohde; siviilikohde; turistikohde; sotilaskohde; 

viholliskohde; vertauskohde; tutkimuskohde; sijoituskohde; verotuskohde; vakuutuskohde; 

suojelukohde; tiedustelukohde; matkailukohde; vertailukohde; työkohde; lauhde; nuhde; puhde; 

iltapuhde; suhde; velkasuhde; virkasuhde; jumalasuhde; voimasuhde; vuokrasuhde; alivuokrasuhde; 

tasasuhde; käskyvaltasuhde; yhteiskuntasuhde; kuvasuhde; liikesuhde; tunnesuhde; pankkisuhde; 

maalisuhde; kausaalisuhde; sukupuolisuhde; parisuhde; vakiosuhde; korrelaatiosuhde; aviosuhde; 

tehopainosuhde; vaihtosuhde; komentosuhde; asiakassuhde; miessuhde; naissuhde; ihmissuhde; 

tilapäissuhde; seossuhde; rakkaussuhde; viha-rakkaussuhde; palvelussuhde; sopimussuhde; 

oppisopimussuhde; työsopimussuhde; laimennussuhde; lankoussuhde; taloussuhde; sekoitussuhde; 

rinnastussuhde; alistussuhde; omistussuhde; puristussuhde; vaikutussuhde; vuorovaikutussuhde; 

toveruussuhde; naapuruussuhde; sukulaisuussuhde; tuttavuussuhde; riippuvuussuhde; välityssuhde; 

ystävyyssuhde; seurustelusuhde; hyötysuhde; syysuhde; epäsuhde; henkilösuhde; työsuhde; 

huuhde; keskeytyshuuhde; putkiyhde; lyhde; viljalyhde; joululyhde; räjähde; ydinräjähde; lähde; 

rahalähde; energialähde; tartuntalähde; virtalähde; tasavirtalähde; virhelähde; raaka-ainelähde; 

vitamiinilähde; primaarilähde; uhrilähde; rahanlähde; energianlähde; voimanlähde; tartunnanlähde; 

röntgenlähde; valonlähde; tulonlähde; ravinnonlähde; melunlähde; säteilynlähde; sähkönlähde; 

lämmönlähde; ansiolähde; valolähde; tulolähde; tietolähde; ravintolähde; sotilaslähde; uutislähde; 

suihkulähde; alkulähde; melulähde; öljylähde; säteilylähde; sähkölähde; tähde; ruoantähde; 

hakkuutähde; kaide; suojakaide; suorakaide; alttarikaide; sillankaide; porraskaide; melukaide; raide; 

pistoraide; sivuraide; pääraide; taide; maataide; kirjataide; keramiikkataide; tilataide; kertomataide; 

sanataide; kamerataide; oopperataide; taontataide; lausuntataide; kuvataide; valokuvataide; 

elokuvataide; muotokuvataide; readymade-taide; tietokonetaide; käsitetaide; julistetaide; 

koristetaide; estraditaide; mosaiikkitaide; sakraalitaide; monumentaalitaide; emalitaide; mitalitaide; 

tekstiilitaide; novellitaide; romaanitaide; ikonitaide; teatteritaide; toritaide; miniatyyritaide; 
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lasitaide; renessanssitaide; tanssitaide; säveltaide; kansantaide; videotaide; kirkkotaide; valotaide; 

pianotaide; kaunotaide; runotaide; veistotaide; kuvanveistotaide; op-taide; poptaide; pienoistaide; 

piirrostaide; maalaustaide; lasimaalaustaide; rakennustaide; kuvitustaide; lavastustaide; 

sisustustaide; laulutaide; viulutaide; nykytaide; näyttämötaide; ympäristötaide; käyttötaide; kide; 

nestekide; lumikide; vuorikide; kvartsikide; kaksoskide; jääkide; nide; hoide; hiushoide; voide; 

pohjavoide; suojavoide; kuorintavoide; ihonkuorintavoide; vauvavoide; meikkivoide; huulivoide; 

värivoide; suksivoide; käsivoide; nivelvoide; ihovoide; emulsiovoide; aurinkovoide; vartalovoide; 

hoitovoide; pitovoide; luistovoide; kasvovoide; pakkasvoide; kosteusvoide; hiusvoide; alusvoide; 

perusvoide; puhdistusvoide; silmänympärysvoide; hyttysvoide; ulkoiluvoide; ryppyvoide; 

lypsyvoide; kenkävoide; päivävoide; yövoide; mielipide; kansalaismielipide; toimenpide; 

virkatoimenpide; voimatoimenpide; vastatoimenpide; hoitotoimenpide; turvaamistoimenpide; 

oikeustoimenpide; varovaisuustoimenpide; päivystystoimenpide; side; pikaside; kantaside; 

haavaside; paineside; tunneside; kantalenkkiside; kärkiside; ideaaliside; kieliside; veriside; 

suksiside; kipsiside; ristiside; joukkoristiside; nivelside; heimoside; puristusside; sukulaisuusside; 

yhdysside; terveysside; kiristysside; ystävyysside; tilde; lande; luode; luode; länsiluode; 

pohjoisluode; ruode; vuode; parivuode; vesivuode; lapsivuode; tautivuode; kuolinvuode; 

vierasvuode; sairasvuode; kaksoisvuode; kenttävuode; häävuode; haude; vesihaude; laude; cum 

laude; kude; matonkude; kuviokude; lude; linssilude; typpylude; seinälude; suude; hyyde; pyyde; 

höyde; säde; tutkasäde; gammasäde; toimintasäde; kaarresäde; katodisäde; puolisäde; 

kuolemansäde; röntgensäde; auringonsäde; valonsäde; toivonsäde; kuunsäde; päivänsäde; lasersäde; 

kaarevuussäde; lämpösäde; kääntösäde; sääde; kasvunsääde; bebee; frisbee; bidee; spondee; toffee; 

parfee; ateljee; pikee; trokee; bukee; dublee; kultadublee; suflee; filee; silakkafilee; kalafilee; 

sillifilee; porsaanfilee; häränfilee; ulkofilee; paahtofilee; kinkkufilee; sisäfilee; voilee; buklee; 

kamee; lamee; makramee; gurmee; erkanee; paranee; lienee; karkenee; korkenee; mustenee; 

ulkonee; turnee; pee; kanapee; tupee; kabaree; moaree; referee; tax-free; jamboree; livree; pyree; 

tomaattipyree; klisee; suksee; rosee; essee; puusee; tee; hopeatee; ruusunmarjatee; kukkatee; 

kamomillatee; vadelmatee; sitruunatee; patee; maksapatee; iltatee; varietee; pussitee; yrttitee; 

dekoltee; frotee; joustofrotee; minttutee; piparminttutee; hedelmätee; jäätee; teevee; image; bridge; 

sitoumusbridge; college; beige; he; he; pahe; crème fraîche; quiche; viehe; aihe; kukka-aihe; vasta-

aihe; tausta-aihe; kuvaaihe; koristeaihe; mieliaihe; sävelaihe; riidanaihe; kiistanaihe; puheenaihe; 

siemenaihe; ilonaihe; keskustelunaihe; naurunaihe; kuvioaihe; johtoaihe; hammasaihe; 

tutkimusaihe; perusaihe; köynnösaihe; taruaihe; vaihe; toukkavaihe; tartuntavaihe; keskivaihe; 

terminaalivaihe; välivaihe; sekundaarivaihe; esivaihe; latenssivaihe; kuunvaihe; elämänvaihe; 

suvantovaihe; varhaisvaihe; puhkeamisvaihe; kiihottumisvaihe; avautumisvaihe; myöhäisvaihe; 

luonnosvaihe; murrosvaihe; valmistusvaihe; ponnistusvaihe; kehitysvaihe; alkuvaihe; 

valmisteluvaihe; luonnosteluvaihe; suunnitteluvaihe; loppuvaihe; ratkaisuvaihe; nykyvaihe; 

viimeistelyvaihe; käsittelyvaihe; syntyvaihe; siirtymävaihe; työvaihe; läpäisyaihe; valhe; emävalhe; 

hätävalhe; venhe; karhe; erhe; perhe; yksinhuoltajaperhe; tuttavaperhe; tuoteperhe; kummiperhe; 

sateenkaariperhe; keisariperhe; naapuriperhe; lapsiperhe; pienperhe; ydinperhe; avioeroperhe; 

suurperhe; kuningasperhe; sijaisperhe; sukulaisperhe; työläisperhe; uusperhe; viljelijäperhe; 

isäntäperhe; virhe; virhe-; asiavirhe; virkavirhe; purentavirhe; ladontavirhe; keskivirhe; 

kardinaalivirhe; kielivirhe; tyylivirhe; geenivirhe; tuomarivirhe; värivirhe; parallaksivirhe; 

käsivirhe; ryhtivirhe; käyntivirhe; lyöntivirhe; muistivirhe; askelvirhe; tuomiovirhe; verkkovirhe; 

kuulovirhe; painovirhe; numerovirhe; taitovirhe; hoitovirhe; asentovirhe; havaintovirhe; 

muotovirhe; taittovirhe; ääntämisvirhe; kaksoisvirhe; mittausvirhe; kuvausvirhe; kauneusvirhe; 

ajatusvirhe; kirjoitusvirhe; valotusvirhe; valmistusvirhe; huolimattomuusvirhe; kehitysvirhe; 

käännösvirhe; hajuvirhe; makuvirhe; pilkkuvirhe; laskuvirhe; lukuvirhe; voiteluvirhe; syöttövirhe; 

murhe; jauhe; maajauhe; paprikajauhe; viilajauhe; kermajauhe; kidejauhe; liivatejauhe; kalkkijauhe; 
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maalijauhe; metallijauhe; sipulijauhe; valkosipulijauhe; sinappijauhe; värijauhe; kipsijauhe; 

pronssijauhe; kahvijauhe; leivinjauhe; kaakaojauhe; maitojauhe; ohukaisjauhe; hankausjauhe; 

kiillotusjauhe; puhdistusjauhe; sammutusjauhe; korppujauhe; pesujauhe; liitujauhe; louhe; rouhe; 

mantelirouhe; muovirouhe; vaahtomuovirouhe; pähkinärouhe; maapähkinärouhe; puhe; 

propagandapuhe; maljapuhe; linjapuhe; kokkapuhe; paskapuhe; roskapuhe; juhlapuhe; pilapuhe; 

vihkipuhe; leikkipuhe; jälkipuhe; järkipuhe; vaalipuhe; välipuhe; rippipuhe; esipuhe; 

valtaistuinpuhe; radiopuhe; palopuhe; kuulopuhe; pistopuhe; muistopuhe; joutopuhe; 

tervetuliaispuhe; avajaispuhe; virkaanastujaispuhe; vihkiäispuhe; läksiäispuhe; kiitospuhe; 

vastauspuhe; avauspuhe; paljastuspuhe; puolustuspuhe; jarrutuspuhe; tervehdyspuhe; ylistyspuhe; 

neitsytpuhe; huhupuhe; kulkupuhe; suupuhe; pötypuhe; pöytäpuhe; hääpuhe; höpöpuhe; pyyhe; 

astiapyyhe; saunapyyhe; pellavapyyhe; froteepyyhe; tiskipyyhe; paperipyyhe; käsipyyhe; 

kasvopyyhe; kosteuspyyhe; talouspyyhe; kylpypyyhe; aie; matka-aie; zombie; caddie; hie; lie; 

collie; brie; brasserie; lassie; tie; kokoojatie; suojatie; takatie; virkatie; kalatie; telatie; kapulatie; 

kauppatie; varatie; soratie; öljysoratie; virtsatie; valtatie; kantatie; rantatie; rautatie; museorautatie; 

pienoisrautatie; moottoriliikennetie; asetie; pikitie; silkkitie; keskitie; sepelitie; tullitie; karavaanitie; 

serpentiinitie; sappitie; meritie; moottoritie; vesitie; sisävesitie; kotitie; asfalttitie; talvitie; maantie; 

jalantie; kädentie; opintie; ristintie; kohtalontie; pääntie; venepääntie; V-pääntie; museotie; raitiotie; 

ajotie; sisäänajotie; pakotie; oikotie; runkotie; sisääntulotie; ulosmenotie; kiitotie; peltotie; 

komentotie; kiertotie; viertotie; siirtotie; vuoristotie; puistotie; metsäautotie; pengertie; paikallistie; 

poistumistie; varapoistumistie; hätäpoistumistie; purkautumistie; perääntymistie; yksityistie; 

nelostie; oikeustie; tilustie; sopimustie; ohitustie; valitustie; yhdystie; viljelystie; kärsimystie; 

hengitystie; kulkutie; ohikulkutie; läpikulkutie; jalankulkutie; jakelutie; koulutie; sivutie; kävelytie; 

kärrytie; pääsytie; ulospääsytie; kehätie; syrjätie; kylätie; pyörätie; metsätie; jäätie; päätie; säie; 

niinisäie; viiksisäie; laiskansäie; haje; kaje; vaje; kauppavaje; lahje; housunlahje; rahje; vehje; vihje; 

totovihje; yleisövihje; ohje; ruokaohje; toimintaohje; kudontaohje; elämänohje; ajo-ohje; teko-ohje; 

hoito-ohje; pohje; yleisohje; käyttäytymisohje; ääntämisohje; oikeusohje; valitusohje; suoritusohje; 

valmistusohje; ruoanvalmistusohje; annostusohje; oikeakielisyysohje; pesuohje; käyttöohje; 

työohje; ruhje; palje; elje; telje; sulje; hakasulje; kaarisulje; aaltosulje; hylje; harmaahylje; 

korvahylje; saimaanhylje; kirjohylje; kiehkuraishylje; turkishylje; koje; tasavirtakoje; 

vaihtovirtakoje; rekisteröintikoje; puhelinkoje; laboratoriokoje; kuulokoje; munuaiskoje; 

vaaituskoje; piirustuskoje; sähkökoje; kirje; lukijakirje; pikakirje; matkakirje; kosimakirje; 

ilmakirje; haukkumakirje; liikekirje; saatekirje; lähetekirje; äänikirje; myyntikirje; postikirje; 

kenttäpostikirje; paimenkirje; joukkokirje; lentokirje; kiertokirje; heprealaiskirje; 

tessalonikalaiskirje; roomalaiskirje; kolossalaiskirje; galatalaiskirje; efesolaiskirje; korinttolaiskirje; 

yleiskirje; karhuamiskirje; velkomiskirje; yksityiskirje; filippiläiskirje; kiitoskirje; uhkauskirje; 

rakkauskirje; tilauskirje; vastauskirje; tarjouskirje; suosituskirje; valtuuskirje; kiristyskirje; 

karhukirje; ketjukirje; kutsukirje; kerjuukirje; myllykirje; ryhmäkirje; yleisökirje; purje; raakapurje; 

haarukkapurje; keulapurje; haruskeulapurje; kitapurje; kahvelipurje; palopurje; isopurje; haruspurje; 

pelastuspurje; kuje; koirankuje; ohdake; pallo-ohdake; pelto-ohdake; hake; rankahake; rahake; milk 

shake; reuhake; vouhake; puuhake; rohjake; harjake; kirjake; turjake; rutjake; jalake; olake; sulake; 

automaattisulake; suulake; tuoksusimake; lomake; korusähkelomake; sekkilomake; vekselilomake; 

koontilomake; kuittilomake; pankkisiirtolomake; ilmoittautumislomake; tilauslomake; 

vastauslomake; sopimuslomake; veroilmoituslomake; ketjulomake; laskulomake; maksulomake; 

kyselylomake; tumake; linnake; reunake; kuopake; haarake; okahaarake; sarake; pystysarake; 

kerake; sake; seisake; osake; vapaaosake; haltijaosake; lomaosake; peliosake; nimiosake; 

puhelinosake; rivitalo-osake; asunto-osake; nimennäisosake; teollisuusosake; otsake; siitake; 

vastake; kojevastake; listake; kaavake; kyselykaavake; korvake; kuvake; lahdeke; kieleke; 

kitakieleke; kallionkieleke; viileke; niemeke; nimeke; salmeke; ranneke; huoneke; kaareke; saareke; 
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liikennesaareke; suosaareke; metsäsaareke; mureke; lihamureke; kalamureke; lauseke; juurilauseke; 

murtolauseke; suosituimmuuslauseke; sulkulauseke; veke; siiveke; jarrusiiveke; polveke; parveke; 

siivousparveke; tuuletusparveke; sarveke; voihke; suihke; suusuihke; säihke; viuhke; nyyhke; ähke; 

sähke; uutissähke; vastaussähke; surunvalittelusähke; onnittelusähke; korusähke; vedike; pidike; 

lasinpidike; teränpidike; leike; broilerileike; lehtileike; vasikanleike; havaijinleike; wieninleike; 

ministerinleike; sveitsinleike; metsästäjänleike; häränleike; kinkkuleike; liike; rahaliike; 

olympialiike; naisasialiike; raajaliike; jalkaliike; uimaliike; kapinaliike; haaraliike; puutavaraliike; 

nuorisoseuraliike; huolintaliike; vastarintaliike; sotaliike; virheliike; jalkineliike; telineliike; 

ranneliike; asusteliike; helluntailiike; apteekkiliike; rekkiliike; antiikkiliike; leninkiliike; 

kemikaaliliike; tekstiililiike; puomiliike; uniliike; hippiliike; haitariliike; pankkiiriliike; heiluriliike; 

parturiliike; agentuuriliike; jääkäriliike; ääriliike; lasiliike; silmälasiliike; sissiliike; käsiliike; 

ryhtiliike; vientiliike; vartiointiliike; urakointiliike; tuontiliike; postimyyntiliike; muotiliike; 

protestiliike; setlementtiliike; prosenttiliike; ruuviliike; rauhanliike; kansanliike; lapuanliike; 

kädenliike; mielenliike; työväenliike; räätälinliike; suutarinliike; turkkurinliike; leipurinliike; 

vaatturinliike; kultasepänliike; peltisepänliike; kellosepänliike; puusepänliike; radioliike; 

partioliike; pakkoliike; joukkoliike; kelloliike; leipomoliike; vetoliike; vaihtoehtoliike; 

vesijohtoliike; aaltoliike; huoltoliike; permantoliike; taitolentoliike; kaartoliike; saartoliike; 

kiertoliike; maansiirtoliike; ostoliike; joustoliike; saattoliike; mattoliike; heittoliike; muuttoliike; 

autoliike; rengasliike; edestakaisliike; kansalaisliike; naisliike; keskeisliike; turkisliike; 

putoamisliike; ravitsemisliike; asioimisliike; vartioimisliike; pyörimisliike; suuntautumisliike; 

erikoisliike; yksityisliike; näennäisliike; hurmosliike; hevosliike; maalausliike; ahtausliike; 

rahtausliike; valokuvausliike; raittiusliike; keskusliike; työkeskusliike; ravitsemusliike; 

kustannusliike; ojennusliike; rakennusliike; maarakennusliike; kumousliike; siivousliike; 

punnerrusliike; kuljetusliike; vaatetusliike; majoitusliike; lasitusliike; uudistusliike; koukistusliike; 

sisustusliike; vapautusliike; suomalaisuusliike; kansallisuusliike; osuusliike; värähdysliike; 

pyörähdysliike; kehysliike; hengitysliike; ammattiyhdistysliike; herätysliike; itsenäisyysliike; 

pikkuliike; ruumisarkkuliike; laukkuliike; tukkuliike; huonekaluliike; voimisteluliike; urheiluliike; 

romuliike; ilmaisuliike; maksuliike; soutuliike; nojapuuliike; puolapuuliike; sivuliike; ay-liike; 

värähtelyliike; verryttelyliike; hyrräliike; ympyräliike; pääliike; sähköliike; lämpöliike; vääntöliike; 

väestöliike; ympäristöliike; väistöliike; työliike; käsityöliike; lajike; viljalajike; omenalajike; 

perunalajike; kasvilajike; vihanneslajike; ruislajike; syyslajike; ruusulajike; viljelylajike; lujike; 

pillike; kirjavapillike; ladylike; välike; pehmike; nimike; virkanimike; tullinimike; ammattinimike; 

lämmike; jasmike; painike; palanpainike; kannike; vannike; kiinnike; moike; rike; karike; virike; 

kuorike; pikkurike; kastike; suklaakastike; sianlihakastike; soijakastike; vaniljakastike; 

jälkiruokakastike; kermakastike; munakastike; sitruunakastike; makkarakastike; rémouladekastike; 

hollandaisekastike; béarnaisekastike; maustekastike; nakkikastike; kinuskikastike; chilikastike; 

grillikastike; tillikastike; sipulikastike; sienikastike; herkkusienikastike; gratiinikastike; voikastike; 

sinappikastike; dippikastike; tartarikastike; karrikastike; piparjuurikastike; majoneesikastike; 

gratinointikastike; paistikastike; salaattikastike; tomaattikastike; pinaattikastike; béchamelkastike; 

bolognankastike; hollanninkastike; bearninkastike; salaatinkastike; paistinkastike; valkokastike; 

viinivaahtokastike; tartarkastike; matjeskastike; äyriäiskastike; grillauskastike; dippauskastike; 

peruskastike; mehukastike; rapukastike; öljykastike; currykastike; hapanimeläkastike; vastike; 

pääomavastike; lauseenvastike; äidinmaidonvastike; hoitovastike; yhtiövastike; paistike; tuike; 

lievike; levike; vahvike; kuivike; kahvinselvike; kovike; tarvike; ruokatarvike; ampumatarvike; 

sotatarvike; sidetarvike; elintarvike; tuore-elintarvike; peruselintarvike; uuselintarvike; 

valokuvaustarvike; rakennustarvike; taloustarvike; maataloustarvike; siivoustarvike; työtarvike; 

korvike; hyvike; läike; mäike; räike; nukke; vahanukke; poikanukke; maatuskanukke; mallinukke; 

posliininukke; paperinukke; käsinukke; muotinukke; mainosnukke; sovitusnukke; riepunukke; 
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sätkynukke; räsynukke; kalke; helke; kilke; pilke; pilke; tilke; vilke; kolke; välke; pikivälke; 

sinkkivälke; sarvivälke; hanke; salahanke; suurhanke; yhteishanke; kaappaushanke; rakennushanke; 

kumoushanke; jaoke; karaoke; partavaahdoke; kiihoke; hioke; puuhioke; pujoke; aloke; hilloke; 

kiilloke; kengänkiilloke; uloke; kuuloke; kimmoke; hapoke; varoke; putkivaroke; koroke; 

suojakoroke; puhujakoroke; keulakoroke; opettajankoroke; palkintokoroke; katukoroke; 

peräkoroke; lähtökoroke; kaarroke; pistoke; kojepistoke; banaanipistoke; virvoke; tarke; virke; 

torke; loiske; roiske; huiske; kuiske; ruiske; seerumiruiske; penisilliiniruiske; insuliiniruiske; 

piristysruiske; peräruiske; tuiske; läiske; mäiske; räiske; kalske; helske; melske; vilske; molske; 

narske; pirske; murske; tomaattimurske; hyrske; tyrske; pärske; liuske; kiilleliuske; talkkiliuske; 

saviliuske; öljyliuske; louske; rouske; jyske; tykinjyske; ryske; räyske; jatke; telejatke; ydinjatke; 

jytke; rytke; pauke; pyssynpauke; lohduke; liehuke; ojuke; aluke; kelluke; ajankuluke; imuke; 

solmuke; imusolmuke; sammuke; lipuke; postimaksulipuke; lopuke; jäännöslopuke; peruke; 

veruke; lisuke; suitsuke; ruusuke; mehiruusuke; lehtiruusuke; tuke; saastuke; kostuke; suunkostuke; 

savuke; filtterisavuke; suodatinsavuke; viihdyke; jäähdyke; hyydyke; karpalohyydyke; tyydyke; 

tädyke; nurmitädyke; jäädyke; hyödyke; kertahyödyke; tuotantohyödyke; kestohyödyke; 

kulutushyödyke; kestokulutushyödyke; kertakäyttöhyödyke; vyöhyke; rajavyöhyke; suojavyöhyke; 

aikavyöhyke; vaaravyöhyke; tundravyöhyke; rantavyöhyke; ruhjevyöhyke; tuulivyöhyke; 

tammivyöhyke; puskurivyöhyke; tunturivyöhyke; pasaativyöhyke; arovyöhyke; ilmastovyöhyke; 

puistovyöhyke; vihervyöhyke; talousvyöhyke; kalastusvyöhyke; kasvillisuusvyöhyke; 

miehitysvyöhyke; koivuvyöhyke; viljelyvyöhyke; säteilyvyöhyke; suojametsävyöhyke; 

lehtimetsävyöhyke; havumetsävyöhyke; lyijyke; säilyke; lihasäilyke; marjasäilyke; kalasäilyke; 

puolisäilyke; sardiinisäilyke; vihannessäilyke; täyssäilyke; hedelmäsäilyke; yllyke; venyke; syke; 

sydämensyke; suonensyke; valtimonsyke; ärsyke; valoärsyke; hermoärsyke; sytyke; levyke; elvyke; 

psyyke; pidäke; eläke; taiteilijaeläke; osa-aikaeläke; virkaeläke; osaeläke; perhe-eläke; kansaneläke; 

leskeneläke; lapseneläke; ansioeläke; seläke; sairaseläke; varhaiseläke; vähimmäiseläke; 

häränseläke; sukupolvenvaihdoseläke; sairauseläke; vanhuuseläke; työkyvyttömyyseläke; 

työttömyyseläke; yrittäjäeläke; kiinteistöeläke; työeläke; silmäke; suonsilmäke; seinäke; 

suihkuseinäke; pesäke; vastarintapesäke; tulipesäke; konekivääripesäke; kriisipesäke; tautipesäke; 

palopesäke; vihollispesäke; märkäpesäke; etäpesäke; itiöpesäke; siittiöpesäke; lisäke; umpilisäke; 

kartiolisäke; irtolisäke; aivolisäke; hiuslisäke; käpylisäke; lääke; sulfalääke; nuhalääke; 

käsikauppalääke; flunssalääke; vastalääke; rautalääke; ihmelääke; lumelääke; kuumelääke; 

verenpainelääke; mikrobilääke; sienilääke; unilääke; potenssilääke; reseptilääke; patenttilääke; 

yrttilääke; kansanlääke; psyykenlääke; eläinlääke; luonnonlääke; sydänlääke; yskänlääke; 

depressiolääke; pullolääke; matolääke; itsehoitolääke; ilmaislääke; nukahtamislääke; 

masennuslääke; rauhoituslääke; ulostuslääke; laihdutuslääke; kipulääke; tulehduskipulääke; 

särkylääke; päänsärkylääke; täsmälääke; syöpälääke; ale; ale; ginger ale; chippendale; kale; riekale; 

roikale; suikale; kekkale; vonkale; huiskale; ketkale; repale; taipale; korpitaipale; alkutaipale; 

lopputaipale; viipale; lihaviipale; omenaviipale; perunaviipale; sitruunaviipale; makkaraviipale; 

sipuliviipale; omenanviipale; sitruunanviipale; makkaranviipale; sipulinviipale; leivänviipale; 

juustoviipale; kinkkuviipale; kurkkuviipale; leipäviipale; ruisleipäviipale; kipale; kimpale; 

kultakimpale; savikimpale; kappale; vapaakappale; hartiakappale; kassakappale; rintakappale; 

vastakappale; tallekappale; koekappale; vaatekappale; näytekappale; maanantaikappale; 

uniikkikappale; kärkikappale; mallikappale; metallikappale; välikappale; teatterikappale; 

tanssikappale; ristikappale; taivaankappale; laudankappale; kiusankappale; harminkappale; 

opinkappale; uskonkappale; tekijänkappale; sellokappale; pianokappale; johdantokappale; 

luontokappale; muotokappale; arkistokappale; ilmaiskappale; ainoiskappale; kaksoiskappale; 

alkuperäiskappale; liitoskappale; todistuskappale; pyörähdyskappale; jäljennöskappale; 

jäännöskappale; näytöskappale; urkukappale; lukukappale; viulukappale; etukappale; puukappale; 
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suukappale; sivukappale; selkäkappale; pääkappale; työkappale; sirpale; lasisirpale; lasinsirpale; 

kranaatinsirpale; hetale; ketale; retale; kaitale; vinokaitale; vyötärökaitale; kaistale; maakaistale; 

pirstale; hiutale; perunahiutale; ohrahiutale; kaurahiutale; lumihiutale; verihiutale; riisihiutale; 

ruishiutale; kookoshiutale; vehnähiutale; kutale; vale; vale-; kalavale; ensemble; ele; hele; 

kaksoishele; etuhele; tekele; leikkele; perkele; askele; petkele; ukulele; kyynele; vempele; ompele; 

seppele; kukkaseppele; laakeriseppele; myrttiseppele; maisterinseppele; voitonseppele; 

morsiusseppele; ruususeppele; havuseppele; rele; tele; tele-; kantele; jouhikantele; tuulikantele; 

virsikantele; pentele; beagle; single; kahle; mobile; hile; jäähile; raakile; omenanraakile; märkile; 

aukile; lakiaukile; faksimile; säile; alle; alhaalle; moniaalle; seisaalle; toisaalle; ahtaalle; kahtaalle; 

partaalle; oikealle; takaoikealle; etuoikealle; korkealle; vereslihalle; kaikkialle; hajalle; lujalle; 

kalle; kuumakalle; paikalle; messikalle; kellokalle; tarkalle; tiukalle; kylmäkalle; sotajalalle; 

matalalle; pilalle; vallalle; tolalle; kimalle; laidemmalle; pohjemmalle; rannemmalle; pinnemmalle;  

reunemmalle; vasemmalle; takavasemmalle; etuvasemmalle; talvemmalle; pohjimmalle; 

reunimmalle; sivummalle; nalle; halinalle; kannalle; liikekannalle; puolustuskannalle; 

hyökkäyskannalle; rinnalle; seisoalle; palle; palle; rantapalle; riipalle; siipipalle; lerpalle; lurpalle; 

haralle; sikkaralle; varalle; keralle; sikkuralle; tasalle; taivasalle; pakosalle; ulkosalle; kotosalle; 

kulkusalle; istualle; muualle; kovalle; edelle; tähdelle; liikkeelle; kupeelle; koetteelle; helle; lähelle; 

kesähelle; mielle; pakkomielle; jäljelle; likelle; keskelle; murhemielelle; nilelle; imelle; kimmelle; 

quenelle; pelle; sirkuspelle; nakupelle; vierelle; karrelle; varrelle; äärelle; deekikselle; tagliatelle; 

lyhyelle; lähimaille; likimaille; välimaille; varpaille; ratsaille; vaille; keskivaiheille; puolivaiheille; 

puheille; pakeille; tekeille; paikkeille; keskipaikkeille; jalkeille; kulkeille; liepeille; kieppeille; 

hereille; kintereille; vireille; harhateille; hukkateille; rakenteille; hakoteille; valmisteille; koetteille; 

heitteille; kehitteille; esitteille; säilytteille; näytteille; kuteille; karkuteille; valveille; vihille; kiille; 

huulikiille; hammaskiille; viille; jäljille; lujille; nurkille; tiukille; tolille; välille; framille; promille; 

chenille; sijoille; tiukoille; teloille; talviteloille; kesäteloille; piloille; kannoille; harille; perille; 

sirrille; ympärille; sanasille; kilpasille; hippasille; sotasille; tukkanuottasille; esille; vieraisille; 

sokkosille; talosille; pallosille; juttusille; käsille; saatille; näytille; ratatouille; saataville; vaudeville; 

kuiville; selville; koville; seisoville; korville; kuuluville; saapuville; istuville; ulottuville; seutuville; 

lähiseutuville; näkyville; lähettyville; ylettyville; nähtäville; hunningolle; koholle; tuuliajolle; 

ojolle; sojolle; tarjolle; ammolle; koolle; polle; loitolle; vuolle; sotapolulle; supulle; mutrulle; 

makuulle; sivulle; ylle; tyrkylle; kireälle; myöhälle; pitkälle; höllälle; syrjemmälle; keskemmälle; 

seinemmälle; peremmälle; kesemmälle; sisemmälle; syvemmälle; sisimmälle; ymmälle; 

syksymmälle; keväämmälle; perälle; retuperälle; pyörälle; sisälle; näkösälle; syvälle; ylhäälle; 

päälle; katumapäälle; etäälle; yhtäälle; pörhölle; pöyhölle; pörrölle; törrölle; hörölle; törölle; tisle; 

jakotisle; tabbule; neule; villaneule; mallineule; helmineule; pitsineule; patenttineule; joustinneule; 

kuvioneule; kirjoneule; palmikkoneule; perkule; joule; megajoule; terajoule; kilojoule; kääryle; 

lihakääryle; murekekääryle; kaalikääryle; kevätkääryle; freestyle; puzzle; kekäle; möhkäle; 

kivimöhkäle; kivenmöhkäle; järkäle; kivijärkäle; kivenjärkäle; kallionjärkäle; räiskäle; rötkäle; 

pökäle; ryökäle; rypäle; viinirypäle; säpäle; rääpäle; säle; puusäle; höytäle; myötäle; me; saame; 

koltansaame; madame; hame; nahkahame; pellavahame; tweedhame; vannehame; midihame; 

vekkihame; puolihame; minihame; farmarihame; maksihame; trumpettihame; skottihame; 

liivihame; tuppilohame; kellohame; laskoshame; alushame; puolialushame; vyötäröalushame; 

farkkuhame; kietaisuhame; rimpsuhame; housuhame; rynkkyhame; pönkkähame; vyötäröhame; 

ihme; ihme-; luonnonihme; talousihme; viime; lime; ragtime; halme; ilme; kasvonilme; yleisilme; 

kolme; amme; istuma-amme; poreamme; kylpyamme; lumme; älkäämme; home; harmaahome; 

pahkulahome; punahome; lumihome; kuparihome; maitohome; harme; hurme; härme; käärme; 

tarhakäärme; boakäärme; rantakäärme; valuuttakäärme; kanervakäärme; lohikäärme; vaskikäärme; 

merikäärme; silmälasikäärme; vesikäärme; pytonkäärme; kalkkarokäärme; kangaskäärme; 
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jättiläiskäärme; myrkkykäärme; kyykäärme; päärme; reunakepäärme; lume; silmänlume; huume; 

piikkihuume; kuume; nuhakuume; matkakuume; reumakuume; keltakuume; kultakuume; 

haavakuume; vauvakuume; lapsivuodekuume; ramppikuume; laidunkuume; kaviokuume; 

keuhkokuume; maitokuume; aivokuume; esiintymiskuume; nokkoskuume; pilkkukuume; 

myyräkuume; räme; rahkaräme; nevaräme; kangasräme; ne; ane; sane; säkene; hepene; murene; 

vene; olympiavene; pikavene; sulkavene; ulkohankavene; matkavene; kaarnavene; harppuunavene; 

kilpavene; laivavene; perhevene; purjevene; matkapurjevene; haivene; tykkivene; 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; lasagne; bourgogne; eau de Cologne; ahne; maaliahne; rahanahne; vihne; aine; 

asiaaine; anestesia-aine; auringonsuoja-aine; puunsuoja-aine; lahosuoja-aine; raaka-aine; 

uusioraakaaine; ruoka-aine; rihma-aine; hioma-aine; kuona-aine; virtsa-aine; torjunta-aine; vasta-

aine; HIVvasta-aine; peitta-aine; kuiva-aine; taideaine; sideaine; korvikeaine; lääkeaine; ihmeaine; 

välineaine; ponneaine; kateaine; loisteaine; käyteaine; täyteaine; jäteaine; tarveaine; dopingaine; 

parkkiaine; merkkiaine; tiskiaine; konetiskiaine; reaaliaine; maaliaine; väliaine; soluväliaine; 

oppiaine; väriaine; luonnonväriaine; antiaine; desinfiointiaine; kotiaine; ammattiaine; kiviaine; 

laine; virilaine; maine; jälkimaine; sankarimaine; maailmanmaine; ennakkomaine; sotilasmaine; 

hivenaine; ydinaine; luonnonaine; tehoaine; varjoaine; tekoaine; otsikkoaine; sitkoaine; tietoaine; 

taitoaine; hoitoaine; kauneudenhoitoaine; hiustenhoitoaine; ihonhoitoaine; nautintoaine; 

ravintoaine; suojaravintoaine; ruosteenestoaine; vaahdonestoaine; lahonestoaine; idunestoaine; 

jäänestoaine; kynsilakanpoistoaine; tahranpoistoaine; karvanpoistoaine; ruosteenpoistoaine; 

maalinpoistoaine; värinpoistoaine; juustoaine; polttoaine; moottoripolttoaine; rakettipolttoaine; 

ydinpolttoaine; biopolttoaine; aivoaine; paine; korkeapaine; pohjapaine; liikapaine; matalapaine; 

vastapaine; alipaine; ylipaine; normipaine; ristipaine; maanpaine; palanpaine; ilmanpaine; 

vedenpaine; pienpaine; tuulenpaine; äänenpaine; verenpaine; kaasunpaine; öljynpaine; höyrynpaine; 

silmänpaine; inflaatiopaine; hermopaine; ahtopaine; aivopaine; suurpaine; rengaspaine; 

ristikkäispaine; muutospaine; kustannuspaine; suorituspaine; puristuspaine; nousupaine; 

säteilypaine; työpaine; ylioppilasaine; vierasaine; karvasaine; valinnaisaine; valkuaisaine; 

sarveisaine; pölynsitomisaine; kivennäisaine; sidosaine; huumausaine; peittausaine; 

maanparannusaine; ohennusaine; rakennusaine; laimennusaine; elatusaine; sulatusaine; 

kuivatusaine; opetusaine; oksetusaine; parkitusaine; ilotulitusaine; harjoitusaine; lannoitusaine; 

kiihotusaine; kohotusaine; liotusaine; rokotusaine; kiillotusaine; hopeankiillotusaine; liuotusaine; 

kirkastusaine; liukastusaine; puhdistusaine; ihonpuhdistusaine; valmistusaine; saostusaine; 

ulostusaine; puudutusaine; makeutusaine; nukutusaine; suitsutusaine; räjähdysaine; imellysaine; 

pehmitysaine; kiinnitysaine; hävitysaine; pelkistysaine; virkistysaine; eristysaine; piristysaine; 

tiivistysaine; kyllästysaine; puunkyllästysaine; hyydytysaine; sytytysaine; hajuaine; makuaine; 

alkuaine; lukuaine; kasvinsuojeluaine; huuhteluaine; voiteluaine; taisteluaine; biotaisteluaine; 

polttotaisteluaine; kouluaine; sumuaine; pesuaine; astianpesuaine; tukanpesuaine; hiustenpesuaine; 

pyykinpesuaine; hienopesuaine; vaahtopesuaine; valkaisuaine; tuoksuaine; kuituaine; puuaine; 

savuaine; sivuaine; myrkkyaine; hylkyaine; vaahtokylpyaine; ehkäisyaine; lisäaine; säilöntäaine; 

pääaine; lähtöaine; eine; päähine; intiaanipäähine; talvipäähine; tiine; rakkine; jalkine; nahkajalkine; 

kumijalkine; ulkoilujalkine; lenkkeilyjalkine; pukine; kelluntapukine; mallipukine; deadline; teline; 

kirjateline; taakkateline; kukkateline; tavarateline; karttateline; suksiteline; nuottiteline; vetoteline; 

kattoteline; mainosteline; maalausteline; kuivausteline; astiankuivausteline; rakennusteline; 

laskuteline; voimisteluteline; riipputeline; laukaisuteline; kiipeilyteline; hyppyteline; kynäteline; 
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pyöräteline; lähtöteline; malline; online-; 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; 

avväline; ehkäisyväline; viestintäväline; työväline; kapine; 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; käsine; suojakäsine; nahkakäsine; villakäsine; turvakäsine; pelikäsine; 

kumikäsine; muovikäsine; hiihtokäsine; talouskäsine; nyrkkeilykäsine; työkäsine; vastine; 

todellisuusvastine; beguine; akne; samaanne; paanne; saanne; toisaanne; kahtaanne; suhdanne; 

korkeasuhdanne; matalasuhdanne; laskusuhdanne; noususuhdanne; aidanne; ihanne; ihanne-; 

ritariihanne; elämänihanne; miesihanne; naisihanne; kauneusihanne; kaikkianne; iljanne; harjanne; 

kujanne; kanne; moitekanne; siviilikanne; painokanne; avioerokanne; velkomiskanne; rikoskanne; 

korvauskanne; lanne; alanne; tilanne; rahatilanne; pulmatilanne; vaaratilanne; tasatilanne; 

ristiriitatilanne; pistetilanne; maalitilanne; pelitilanne; kriisitilanne; stressitilanne; konfliktitilanne; 

pattitilanne; maailmantilanne; paitsiotilanne; ajotilanne; pakkotilanne; yleistilanne; erikoistilanne; 

ohitustilanne; työllisyystilanne; alkutilanne; kilpailutilanne; lopputilanne; hätätilanne; jäätilanne; 

työtilanne; polanne; manne; samanne; kummanne; meikämanne; painanne; kuopanne; ranne; 

tasanne; näköalatasanne; porrastasanne; kerrostasanne; kustanne; omakustanne; muuanne; vanne; 

avanne; suoliavanne; otsavanne; lannevanne; tynnyrinvanne; pyöränvanne; voimisteluvanne; enne; 

ohenne; karhenne; lyhenne; tragedienne; komedienne; jäljenne; taidejäljenne; rakenne; 

pohjarakenne; palkkarakenne; valtarakenne; siltarakenne; pintarakenne; yhteiskuntarakenne; 

kiderakenne; virkerakenne; lauserakenne; sandwich-rakenne; tukirakenne; finaalirakenne; 

temporaalirakenne; tiilirakenne; moduulirakenne; molekyylirakenne; betonirakenne; 

teräsbetonirakenne; partisiippirakenne; korirakenne; holvirakenne; ruumiinrakenne; 

ristikkorakenne; runkorakenne; hienorakenne; elinkeinorakenne; muotorakenne; kattorakenne; 

rengasrakenne; perusrakenne; avaruusrakenne; päällysrakenne; teräsrakenne; sointurakenne; 

puurakenne; ikärakenne; ylärakenne; seinärakenne; syvärakenne; väestörakenne; heikenne; 

liikenne; maaliikenne; rahaliikenne; rajaliikenne; matkustajaliikenne; linjaliikenne; ruuhkaliikenne; 

sukkulaliikenne; ilmaliikenne; junaliikenne; tavaraliikenne; rataliikenne; lauttaliikenne; 

kanavaliikenne; laivaliikenne; rahtilaivaliikenne; raideliikenne; tieliikenne; rautatieliikenne; 

raitiotieliikenne; teleliikenne; sunnuntailiikenne; lähiliikenne; poikkiliikenne; kaupunkiliikenne; 

jokiliikenne; meriliikenne; heiluriliikenne; kabotaasiliikenne; vesiliikenne; sisävesiliikenne; 

taksiliikenne; lossiliikenne; bussiliikenne; rahtiliikenne; hakurahtiliikenne; postiliikenne; 

ammattiliikenne; reittiliikenne; konttiliikenne; järviliikenne; kotimaanliikenne; ulkomaanliikenne; 

avomerenliikenne; puhelinliikenne; radioliikenne; sotilasradioliikenne; raitioliikenne; 

rannikkoliikenne; joukkoliikenne; kiskoliikenne; kaukoliikenne; sisääntuloliikenne; menoliikenne; 

ulosmenoliikenne; metroliikenne; tietoliikenne; transitoliikenne; lentoliikenne; rahtilentoliikenne; 

tilauslentoliikenne; maastoliikenne; saaristoliikenne; autoliikenne; linja-autoliikenne; 

kuormaautoliikenne; henkilöautoliikenne; moottoriajoneuvoliikenne; poikittaisliikenne; 

paikallisliikenne; tilausliikenne; yhdysliikenne; kauttakulkuliikenne; läpikulkuliikenne; 

matkailuliikenne; raitiovaunuliikenne; maksuliikenne; katuliikenne; seutuliikenne; paluuliikenne; 
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hyötyliikenne; liityntäliikenne; henkilöliikenne; syöttöliikenne; yöliikenne; tallenne; kuvatallenne; 

äänitallenne; videotallenne; laimenne; varmenne; penne; asenne; rooliasenne; elämänasenne; 

oppositioasenne; ennakkoasenne; perusasenne; puolustusasenne; kiinne; hiuskiinne; minne; 

toiminne; pinne; rinne; vastarinne; perinne; ruokaperinne; leikkiperinne; kansanperinne; länsirinne; 

vaaranrinne; vuorenrinne; mäenrinne; kallionrinne; alastulorinne; mannerrinne; pohjoisrinne; 

laskettelurinne; etelärinne; itärinne; sinne; ravinne; hivenravinne; kasvinravinne; makroravinne; 

mikroravinne; kivennäisravinne; hiusravinne; jonne; tonne; juonne; sivujuonne; luonne; 

taistelijaluonne; taiteilijaluonne; peluriluonne; kansanluonne; erakkoluonne; yleisluonne; 

ihmisluonne; perusluonne;  

tuonne; kunne; tunne; perhetunne; kielitunne; alemmuudentunne; huonommuudentunne; 

turvallisuudentunne; kiitollisuudentunne; velvollisuudentunne; yhteenkuuluvuudentunne; 

ylemmyydentunne; riittämättömyydentunne; syyllisyydentunne; onnentunne; pelontunne; 

pahanolontunne; hyvänolontunne; janontunne; riemuntunne; vastuuntunne; kivuntunne; 

häpeäntunne; näläntunne; kylmäntunne; sukulaistunne; kansallistunne; jänne; kielijänne; äänijänne; 

polvijänne; jousenjänne; johtojänne; kinnerjänne; akillesjänne; jyrkänne; kalliojyrkänne; selänne; 

tunturiselänne; ylänne; törmänne; töyränne; tänne; käytänne; syvänne; äänne; jäänne; käänne; 

sanakäänne; rintakäänne; äkkikäänne; kauluskäänne; yhtäänne; suhuäänne; väänne; vatsanväänne; 

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; 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; 
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metallintyöstökone; kylvökone; rivikylvökone; viljankylvökone; työkone; traktorityökone; 

metsätyökone; minestrone; 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; kaarne; herne; tarhaherne; sokeriherne; 

vesiherne; kahviherne; kikherne; kurjenherne; hiirenherne; ydinherne; silpoydinherne; linnunherne; 

silpoherne; peltoherne; hajuherne; tuoksuherne; virne; pune; säyne; oboe; koe; Papa-koe; 

valintakoe; monivalintakoe; reaalikoe; kielikoe; tuulitunnelikoe; mallikoe; tulikoe; tuberkuliinikoe; 

verikoe; preliminäärikoe; vesikoe; maturiteettikoe; puberteettikoe; äidinkielenkoe; ydinkoe; 

eläinkoe; ihokoe; laboratoriokoe; ajokoe; otsikkokoe; sokkokoe; hermokoe; tasokoe; aineistokoe; 

pistokoe; kuullunymmärtämiskoe; erikoiskoe; raskauskoe; lakmuskoe; ajatuskoe; kuormituskoe; 

kirjoituskoe; rasituskoe; valheenpaljastuskoe; altistuskoe; miehuuskoe; avaruuskoe; 

tottelevaisuuskoe; soveltuvuuskoe; risteytyskoe; väsytyskoe; idätyskoe; kypsyyskoe; kestävyyskoe; 

käännöskoe; loppukoe; HIV-koe; pääsykoe; päättökoe; vyökoe; aaloe; ape; raape; lape; katonlape; 

grape; crêpe; ripe; voimanripe; kampe; rompe; ope; toope; jeppe; coupé; kare; lohkare; kivilohkare; 

kivenlohkare; kallionlohkare; kalliolohkare; irtolohkare; siirtolohkare; jäälohkare; kokkare; 

multakokkare; savikokkare; kankare; hymynkare; nokare; voinokare; askare; ilta-askare; arkiaskare; 

kotiaskare; talousaskare; aamuaskare; huhmare; lipare; lampare; talvilampare; kumpare; kurare; 

pientare; pellonpientare; utare; hardware; saivare; software; penkere; tere; mantere; tantere; 

sotatantere; kintere; jäntere; autere; gruyère; kiire; kiire; tulipalokiire; joulukiire; lähtökiire; 

työkiire; oire; tic-oire; ensioire; stressioire; abstinenssioire; moiré; iho-oire; varhaisoire; yleisoire; 

vieroitusoire; myrkytysoire; empire; vire; pohjavire; mielenvire; tuulenvire; loistovire; työvire; 

genre; folklore; poplore; pore; ex tempore; kuore; tuore; uunituore; painotuore; paahtotuore; 

teurastuore; aarre; kulta-aarre; taideaarre; kaarre; kuolemankaarre; ulkokaarre; neulansilmäkaarre; 

sisäkaarre; imarre; korpi-imarre; kallioimarre; metsäimarre; hierre; kierre; vaakakierre; velkakierre; 

alakierre; juomakierre; vekselikierre; ruuvikierre; inflaatiokierre; ulkokierre; varustelukierre; 

ryyppykierre; syöksykierre; yläkierre; sisäkierre; vierre; kantavierre; kaiverre; koverre; piirre; 

luonteenpiirre; kasvonpiirre; ominaispiirre; peruspiirre; pikkupiirre; pääpiirre; siirre; horre; 

unenhorre; kurre; murre; länsimurre; kotimurre; kansanmurre; pohjalaismurre; savolaismurre; 

paikallismurre; itämurre; uurre; huurre; pyörre; ilmapyörre; vesipyörre; pilvipyörre; virranpyörre; 

tuulenpyörre; force majeure; kure; houre; kuumehoure; suure; vakiosuure; satunnaissuure; näre; 

kuusennäre; päre; lämpäre; kattopäre; äpäre; väre; pintaväre; vilunväre; hymynväre; kääre; määre; 

se; ase; murha-ase; ilma-ase; surma-ase; ampuma-ase; ilmatorjunta-ase; panssarintorjunta-ase; 

sädease; striptease; tuliase; konetuliase; käsituliase; rekyyliase; atomiase; panssariase; käsiase; 

automaattiase; rakettiase; piikiviase; ydinase; joukkotuhoase; bioase; kaukoase; tappoase; lentoase; 

heittoase; laserase; sotilasase; ohjusase; puolustusase; avaruusase; metsästysase; hyökkäysase; tase; 

kauppatase; vuositase; kuukausitase; vaihtotase; kivennäistase; perustase; matkailutase; maksutase; 

taskuase; lähitaisteluase; kaasuase; myrkkyase; ryhmäase; täsmäase; lyömäase; syömäase; teräase; 

työase; lese; kauralese; vehnälese; paise; mätäpaise; bavaroise; taakse; lokse; luokse; hilse; pose; 
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rosé; sose; marjasose; ruusunmarjasose; raakasose; mustikkasose; omenasose; perunasose; 

duchesseperunasose; kurpitsasose; tuoresose; tomaattisose; kapse; rapse; kopse; ropse; läpse; räpse; 

perse; purse; nasse; duchesse; bouillabaisse; nisse; mousse; suklaamousse; charlotte russe; tse; 

katse; kotkankatse; haukankatse; ylenkatse; itse; maitse; taitse; editse; kirjeitse; sähkeitse; teitse; 

maateitse; takateitse; virkateitse; alateitse; ilmateitse; pintateitse; rautateitse; sukupuoliteitse; 

meriteitse; veriteitse; vesiteitse; satelliittiteitse; maanteitse; radioteitse; televisioteitse; oikoteitse; 

pakkoteitse; kurinpitoteitse; hallintoteitse; sovintoteitse; kiertoteitse; uittoteitse; ulosottoteitse; 

oikeusteitse; sopimusteitse; valitusteitse; neuvotteluteitse; etuteitse; sivuteitse; jääteitse; ohitse; 

keskitse; alitse; päällitse; puolitse; takapuolitse; länsipuolitse; etupuolitse; selkäpuolitse; 

eteläpuolitse; sisäpuolitse; itäpuolitse; ylitse; välitse; puhelimitse; lomitse; radioitse; televisioitse; 

verkoitse; ilmoitse; maastoitse; vieritse; meritse; vesitse; postitse; lentopostitse; sivuitse; lävitse; 

päädyitse; jäitse; lause; kiilalause; vastalause; mietelause; esimerkkilause; jälkilause; finaalilause; 

temporaalilause; oppilause; ponsilause; relatiivilause; raamatunlause; ehtolause; johtolause; 

kieltolause; puoltolause; muistolause; mainoslause; luottamuslause; epäluottamuslause; 

tunnuslause; peruslause; yhdyslause; kysymyslause; alkulause; iskulause; loppulause; korulause; 

sivulause; päälause; myöntölause; house; open house; kyse; te; aate; olympia-aate; 

osuustoimintaaate; periaate; toimintaperiaate; yleisperiaate; määräämisperiaate; toimitusperiaate; 

julkisuusperiaate; kansallisuusperiaate; vastavuoroisuusperiaate; läheisyysperiaate; 

juustohöyläperiaate; mielihyväperiaate; kiintiöperiaate; enemmistöperiaate; maate; rauhanaate; 

vapaudenaate; työväenaate; heimoaate; raate; saate; raittiusaate; vallankumousaate; perusaate; 

valistusaate; suomalaisuusaate; kansallisuusaate; vaate; suojavaate; villavaate; sadevaate; 

vuodevaate; hellevaate; lannevaate; merkkivaate; arkivaate; siviilivaate; farmarivaate; alttarivaate; 

muotivaate; talvivaate; vauvanvaate; nukenvaate; lastenvaate; ulkovaate; vaihtovaate; valmisvaate; 

alusvaate; äitiysvaate; päällysvaate; silitysvaate; farkkuvaate; ulkoiluvaate; seinävaate; kesävaate; 

päivävaate; yövaate; työvaate; johdate; kate; kultakate; viikate; myyntikate; setelinkate; harsokate; 

käyttökate; sulate; painate; taidepainate; kivipainate; offsetpainate; kannate; hapate; karate; liivate; 

kuivate; hete; lähete; liete; jokiliete; miete; ajanviete; tallete; hapete; asete; oksete; juoksete; 

juustonjuoksete; kovete; haite; 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; taite; 

heite; savuheite; peite; maapeite; suojapeite; tuplapeite; karvapeite; untuvapeite; retkipeite; 

puolipeite; lumipeite; vesipeite; pitsipeite; pilvipeite; kasvipeite; sammalpeite; höyhenpeite; 

sängynpeite; kalvopeite; hammaspeite; sammutuspeite; suomupeite; sumupeite; sänkypeite; 

jäkäläpeite; päiväpeite; jääpeite; kehite; rei'ite; liite; palkkaliite; karttaliite; jälkiliite; kuukausiliite; 

viikkoliite; irtoliite; omistusliite; palkkahinnoitteluliite; loppuliite; etuliite; riite; jääriite; viite; 

alaviite; lähdeviite; kirjallisuusviite; lajite; maalajite; lujite; selite; työselite; tulite; ilotulite; ylite; 

pehmite; toimite; kiinnite; suunnite; hakkuusuunnite; väestösuunnite; jännite; korkeajännite; 
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suojajännite; matalajännite; napajännite; tasajännite; vaihejännite; kolmivaihejännite; ylijännite; 

pienjännite; verkkojännite; vaihtojännite; siirtojännite; suurjännite; nimellisjännite; latausjännite; 

huippujännite; sähköjännite; lähtöjännite; käyttöjännite; äänite; musiikkiäänite; digitaaliäänite; 

piraattiäänite; stereoäänite; keinopää-äänite; raudoite; nauhoite; kuvanauhoite; videonauhoite; 

rauhoite; rajoite; harjoite; kirjoite; pikakirjoite; konekirjoite; puhtaaksikirjoite; käsikirjoite; koite; 

sekoite; rasvasekoite; värisekoite; aamunkoite; päivänkoite; tarkoite; aloite; raha-asia-aloite; 

eduskunta-aloite; lakialoite; toivomusaloite; moite; liimoite; testamentinmoite; miinoite; 

suojamiinoite; lannoite; väkilannoite; kalilannoite; typpilannoite; fosforilannoite; fosfaattilannoite; 

hivenlannoite; luonnonlannoite; seoslannoite; apulannoite; innoite; linnoite; kantalinnoite; 

kenttälinnoite; pinnoite; sirotepinnoite; muovipinnoite; seinäpinnoite; tasoite; osoite; lomaosoite; 

sähkeosoite; lähiosoite; käyntiosoite; kotiosoite; postiosoite; postilokero-osoite; jakeluosoite; 

katuosoite; kesäosoite; tavoite; osatavoite; lähitavoite; välitavoite; tuotantotavoite; tulostavoite; 

päätavoite; velvoite; työrauhavelvoite; sepite; erite; limaerite; umpierite; rauhaserite; tulehduserite; 

sisäerite; suorite; määrite; lasite; tinalasite; lyijylasite; rasite; rakennusrasite; kiinteistörasite; esite; 

matkailuesite; tosite; tilitosite; menotosite; maksutosite; käsite; yleiskäsite; peruskäsite; 

yksilökäsite; postite; puite; ikkunanpuite; levite; kevytlevite; leivite; kovite; sovite; hyvite; hävite; 

rikkakasvihävite; hyönteishävite; kärpäshävite; väite; vastaväite; väkevöite; palte; polte; taimipolte; 

jääpolte; andante; poste restante; kynte; ote; niskaote; vastaote; entrecôte; tiedote; siitepölytiedote; 

lehdistötiedote; vaahdote; ranneote; tehote; kiihote; peliote; tiliote; yliote; painiote; rekisteriote; 

kivääriote; tanssiote; käsiote; ristiote; pinsettiote; pakote; talouspakote; rokote; influenssarokote; 

poliorokote; kolmoisrokote; kurkkumätärokote; karkote; hyttyskarkote; pelote; ydinpelote; silote; 

kiillote; kengänkiillote; pullote; nimikirjanote; pöytäkirjanote; maarekisterinote; vuoro-ote; upote; 

sirote; kuristusote; liuote; juote; tinajuote; messinkijuote; 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; öljytuote; päätuote; myötäote; ristivyöote; à la carte; varte; forte; mezzoforte; 

korte; järvikorte; peltokorte; suokorte; aste; korkea-aste; haaste; taisteluhaaste; kaksintaisteluhaaste; 

malja-aste; toukka-aste; ala-aste; rakkula-aste; kulma-aste; raaste; raakaraaste; porkkanaraaste; 

juustoraaste; lantturaaste; saaste; ilmansaaste; ydinsaaste; kaukosaaste; teollisuussaaste; melusaaste; 

lyijysaaste; säteilysaaste; haitta-aste; hidaste; keskiaste; väliaste; kaariaste; esiaste; heijaste; 

jänneheijaste; polvijänneheijaste; polviheijaste; tarttumisheijaste; kaste; pakaste; raakapakaste; 

kalapakaste; raikaste; ilmanraikaste; kehonraikaste; henkikaste; tulikaste; rikaste; malmirikaste; 

mesikaste; vesikaste; lapsikaste; kirkaste; huuhtelukirkaste; aikuiskaste; upotuskaste; liukaste; 

aamukaste; hätäkaste; yökaste; ilmaste; hammaste; muurainaste; kapaloaste; koteloaste; lepoaste; 

veroaste; bruttoveroaste; paahtoaste; opistoaste; arvoaste; opaste; ääniopaste; valo-opaste; 

hyllyopaste; harraste; pakkasaste; alokasaste; varhaisaste; säästämisaste; luonnosaste; puhtausaste; 

vaikeusaste; oikeusaste; valmiusaste; celsiusaste; plusaste; miinusaste; laimennusaste; perusaste; 

jalostusaste; uusaste; sukulaisuusaste; kotimaisuusaste; vammaisuusaste; pituusaste; leveysaste; 

kehitysaste; työkyvyttömyysaste; työttömyysaste; työllisyysaste; fahrenheitaste; alkuaste; 

vertailuaste; kokeiluaste; kouluaste; korkeakouluaste; peruskouluaste; vaste; lavaste; immuunivaste; 

hoitovaste; taajuusvaste; yläaste; lämpöaste; käyttöaste; este; piikkilankaeste; liikuntaeste; 

kuivaeste; vesieste; neste; mahaneste; lihaneste; haimaneste; supraneste; haudeneste; suolineste; 

sappineste; kasvineste; kyynelneste; nivelneste; siemenneste; selkäydinneste; aivo-selkäydinneste; 
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polttoneste; rauhasneste; pakkasneste; lasiaisneste; maitiaisneste; kudosneste; hankausneste; 

kampausneste; tulehdusneste; ruoansulatusneste; liuotusneste; puhdistusneste; jäähdytysneste; 

sytytysneste; soluneste; imuneste; pesuneste; kehruuneste; avioeste; maastoeste; risteytymiseste; 

liukueste; melueste; jääeste; näköeste; vesistöeste; työeste; paiste; auringonpaiste; kuunpaiste; 

päivänpaiste; puhdiste; hammaspuhdiste; yhdiste; elohopeayhdiste; tinayhdiste; kultayhdiste; 

vinyyliyhdiste; kromiyhdiste; syaaniyhdiste; typpiyhdiste; fluoriyhdiste; ferriyhdiste; ferroyhdiste; 

vety-yhdiste; todiste; aihetodiste; lisätodiste; viimeiste; viiste; pelkiste; herkiste; virkiste; jäykiste; 

jumaliste; jukoliste; juliste; vaalijuliste; otsikkojuliste; mainosjuliste; seinäjuliste; valmiste; 

hopeavalmiste; sulfavalmiste; lihavalmiste; kokolihavalmiste; kestolihavalmiste; viljavalmiste; 

sarjavalmiste; tupakkavalmiste; massavalmiste; rautavalmiste; lääkevalmiste; puolivalmiste; 

vitamiinivalmiste; hormonivalmiste; rinnakkaistuontivalmiste; maitovalmiste; ravintovalmiste; 

laihdutusvalmiste; omiste; somiste; varmiste; tunniste; henkilötunniste; käynniste; moniste; 

käsimoniste; luentomoniste; opetusmoniste; kauniste; loiste; fosforiloiste; fluoriloiste; valonloiste; 

poiste; kynsilakanpoiste; tahranpoiste; ruosteenpoiste; toiste; toiste; piste; sarjapiste; nollapiste; 

kulmapiste; virhepiste; jähmepiste; käännepiste; kastepiste; päätepiste; lakipiste; kärkipiste; 

keskipiste; symmetriakeskipiste; massakeskipiste; tukipiste; puolipiste; tyylipiste; tuomaripiste; 

rasteripiste; akupunktuuripiste; ääripiste; vesipiste; myyntipiste; vastinpiste; tehopiste; kolmiopiste; 

pakopiste; ekopiste; ennakkopiste; valopiste; painopiste; johtopiste; kiintopiste; irtopiste; 

voittopiste; polttopiste; katkeamispiste; sulamispiste; sivuamispiste; kiehumispiste; 

kyllästymispiste; syttymispiste; jäätymispiste; räjähtämispiste; kolmoispiste; kaksoispiste; 

leikkauspiste; tangeerauspiste; päivänseisauspiste; leimahduspiste; pluspiste; miinuspiste; 

kavennuspiste; suorituspiste; vaikutuspiste; räjähdyspiste; kiinnityspiste; keräyspiste; tähtäyspiste; 

akupiste; alkupiste; urkupiste; arvostelupiste; palvelupiste; kipupiste; loppupiste; kasvupiste; 

kylmäpiste; lähtöpiste; syöttöpiste; työpiste; kariste; variste; eriste; pikieriste; kumieriste; äänieriste; 

vesieriste; muovieriste; kosteudeneriste; ääneneriste; sähköneriste; lämmöneriste; kosteuseriste; 

sähköeriste; lämpöeriste; piriste; koriste; nauhakoriste; kukkakoriste; reunakoriste; helmikoriste; 

kipsikoriste; pitsikoriste; höyhenkoriste; joulukuusenkoriste; seinänkoriste; pääsiäiskoriste; 

leikkauskoriste; köynnöskoriste; joulukoriste; seinäkoriste; puriste; olkipuriste; käriste; altiste; 

vahviste; tiiviste; ikkunatiiviste; liemitiiviste; kumitiiviste; ikkunantiiviste; maitotiiviste; 

mehutiiviste; punasolutiiviste; läviste; päiste; saoste; muodoste; uudismuodoste; seoste; ehoste; 

tehoste; äänitehoste; valotehoste; koste; jaloste; lihajaloste; kalajaloste; puolijaloste; puujaloste; 

seloste; tavaraseloste; tuoteseloste; juoniseloste; uloste; tuloste; noste; kooste; kuvakooste; koroste; 

murroste; juoste; ruoste; kultaruoste; kupariruoste; mauste; kalamauste; pitsamauste; nelimauste; 

grillimauste; salaattimauste; yrttimauste; grillausmauste; mehuste; hajuste; pohjuste; luste; kaluste; 

puutarhakaluste; parvekekaluste; tyylikaluste; vesikaluste; kiintokaluste; katukaluste; 

myymäläkaluste; kylmäkaluste; keittiökaluste; muste; pehmuste; magneettimuste; painomuste; 

kannuste; ennuste; suhdanne-ennuste; tietokone-ennuste; sääennuste; väestöennuste; tunnuste; 

vekselitunnuste; reunuste; rouste; varuste; suojavaruste; matkavaruste; pelivaruste; vakiovaruste; 

sukellusvaruste; taisteluvaruste; lisävaruste; peruste; palkkaperuste; valintaperuste; syyteperuste; 

järkiperuste; arvioperuste; veroperuste; koventamisperuste; arvioimisperuste; vertausperuste; 

korvausperuste; luokitusperuste; verotusperuste; rangaistusperuste; alkuperuste; laskuperuste; 

arvosteluperuste; luokitteluperuste; maksuperuste; suuruste; asuste; sisuste; avuste; kehyste; 

päällyste; suklaapäällyste; sorapäällyste; öljysorapäällyste; emalipäällyste; sepelipäällyste; 

metallipäällyste; kumipäällyste; betonipäällyste; paperipäällyste; asfalttipäällyste; kivipäällyste; 

muovipäällyste; lattianpäällyste; tienpäällyste; seinänpäällyste; kestopäällyste; lyijypäällyste; 

höyste; kylläste; puunkylläste; teräste; ringette; raclette; vinaigrette; bourette; palaute; puudute; 

makeute; sakeute; suihkute; suusuihkute; vaikute; ruiskute; nukute; houkute; kellute; sulute; 

sammute; sumute; suusumute; rentoute; kuorrute; suklaakuorrute; marenkikuorrute; sokerikuorrute; 
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sokerivesikuorrute; kaasute; juoksute; juustonjuoksute; suitsute; saastute; istute; kostute; uute; 

yrttiuute; kasviuute; puute; raudanpuute; rahanpuute; ajanpuute; tilanpuute; vedenpuute; unenpuute; 

hapenpuute; vitamiininpuute; tiedonpuute; uskonpuute; ravinnonpuute; haponpuute; suute; 

mallasuute; auringonhattu-uute; byte; viihdyte; jäähdyte; hyydyte; keskeyte; säilyte; pölyte; levyte; 

sävyte; syövyte; syyte; rikossyyte; käyte; näyte; biopsianäyte; käsialanäyte; ohutneulanäyte; 

Papanäyte; tavaranäyte; virtsanäyte; ulostenäyte; mallinäyte; kisällinäyte; tyylinäyte; malminäyte; 

mestarinäyte; verinäyte; värinäyte; vesinäyte; voimannäyte; opinnäyte; taidonnäyte; sisunnäyte; 

oppilasnäyte; tutustumisnäyte; kudosnäyte; kairausnäyte; irtosolunäyte; työnäyte; täyte; suklaatäyte; 

lattiatäyte; juuritäyte; vesitäyte; hampaantäyte; vatsantäyte; palstantäyte; höyhentäyte; 

predikaatintäyte; vanutäyte; köyte; 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; heräte; lääte; pääte; sijapääte; 

persoonapääte; kassapääte; tietokonepääte; johtopääte; etäispääte; kirjoituspääte; taivutuspääte; 

maksupääte; näyttöpääte; säilöte; vyöte; fondue; juustofondue; hiue; poikue; sorsapoikue; joukkue; 

all stars -joukkue; maajoukkue; hopeajoukkue; liigajoukkue; olympiajoukkue; voittajajoukkue; 

sarjajoukkue; sekajoukkue; nappulajoukkue; seurajoukkue; kisajoukkue; kultajoukkue; 

panssarintorjuntajoukkue; vastajoukkue; puulaakijoukkue; suosikkijoukkue; kärkijoukkue; 

finaalijoukkue; puolijoukkue; painijoukkue; mestarijoukkue; juniorijoukkue; kiväärijoukkue; 

pronssijoukkue; kotijoukkue; viestijoukkue; kiekkojoukkue; jääkiekkojoukkue; sinkojoukkue; 

jalkapallojoukkue; koripallojoukkue; vesipallojoukkue; käsipallojoukkue; lentopallojoukkue; 

pesäpallojoukkue; jääpallojoukkue; hiihtojoukkue; vierasjoukkue; miesjoukkue;  

ammattilaisjoukkue; naisjoukkue; kakkosjoukkue; edustusjoukkue; maailmanmestaruusjoukkue; 

ykkösjoukkue; maaottelujoukkue; viestinjuoksujoukkue; rugbyjoukkue; isäntäjoukkue; 

tyttöjoukkue; kulkue; juhlakulkue; karnevaalikulkue; mielenosoituskulkue; riemukulkue; 

vappukulkue; soihtukulkue; matkue; retkue; alue; maa-alue; erämaa-alue; piha-alue; raja-alue; 

suoja-alue; ruuhka-alue; huvila-alue; ula-alue; satama-alue; valuma-alue; asuma-alue; 

markkinaalue; reuna-alue; napa-alue; vapaakauppa-alue; mäkitupa-alue; vaara-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; viinialue; 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; viininviljelyalue; näyttelyalue; retkeilyalue; pesimäalue; eräalue; 

metsäalue; suojametsäalue; leirintäalue; tehtäväalue; ympäristöalue; vesistöalue; puolue; 

valtionhoitajapuolue; valtapuolue; keskustapuolue; keskipuolue; reformipuolue; agraaripuolue; 
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porvaripuolue; kaaderipuolue; protestipuolue; sosialistipuolue; kommunistipuolue; fasistipuolue; 

kansanpuolue; työväenpuolue; oppositiopuolue; oikeistopuolue; vasemmistopuolue; veljespuolue; 

kokoomuspuolue; kumouspuolue; hallituspuolue; sanue; pahnue; lippue; boutique; petanque; 

seurue; matkaseurue; teatteriseurue; päivällisseurue; metsästysseurue; näyttelijäseurue; 

pöytäseurue; pesue; tietue; lentue; pentue; kiertue; teatterikiertue; konserttikiertue; viihdytyskiertue; 

maaseutukiertue; kesäkiertue; saattue; laivasaattue; hautajaissaattue; lippusaattue; surusaattue; 

laivue; lentolaivue; hävittäjälaivue; aave; agaave; haave; nuoruudenhaave; lemmenhaave; 

voitonhaave; lieve; takalieve; suolilieve; hameenlieve; taive; nilkkataive; polvitaive; kyynärtaive; 

nivustaive; viive; jive; live; live; toive; voitontoive; häive; hymynhäive; väive; valve; helve; 

heinänhelve; ilve; rove; mangrove; tuohirove; mämmirove; karve; tarve; kotitarve; rahantarve; 

energiantarve; vedentarve; hellyydentarve; unentarve; pätemisentarve; vitamiinintarve; 

ravinnontarve; luotontarve; avuntarve; kokonaistarve; valkuaistarve; ulostamistarve; perustarve; 

ilmaisutarve; hätätarve; terve; epäterve; surve; turve; rahkaturve; sammalturve; jyrsinturve; 

polttoturve; kangasturve; kasvuturve; värve; silmävärve; katve; tutkakatve; kuve; hyve; omenahyve; 

ritarihyve; työntökytkye; pesye; yhtye; rautalankayhtye; ravintolayhtye; reggaeyhtye; 

kamarimusiikkiyhtye; kansanmusiikkiyhtye; rokkiyhtye; salonkiyhtye; vaskiyhtye; pelimanniyhtye; 

kamariyhtye; jousiyhtye; rockyhtye; puhallinyhtye; soitinyhtye; studioyhtye; popyhtye; lauluyhtye; 

pöytye; säe; nelisäe; virrensäe; silosäe; runosäe; kertosäe; muistosäe; riff; playoff; golf; ratagolf; 

minigolf; pienoisgolf; nöf; jet lag; tag; drag racing; icing; bodybuilding; sightseeing; stretching; 

desktop publishing; body stocking; smoking; quisling; happening; camping; dumping; doping; 

veridoping; clearing; catering; factoring; leasing; franchising; rating; karting; petting; swing; 

mahjong; pingpong; šantung; hot dog; smog; ah; hah; ajatollah; high tech; hi-tech; sandwich; 

brunch; kitsch; stretch-; heh; oh; ohhoh; ohoh; noh; pH; squash; huh; hyh; pyh; häh; röh; ai; hai; hui  

hai; tiikerihai; pörssihai; korttihai; jättiläishai; thai; aijai; kai; pai; pai; samurai; maasai; tai; 

perjantai; pitkäperjantai; maanantai; pääsiäismaanantai; lauantai; pääsiäislauantai; helluntai; 

sunnuntai; adventtisunnuntai; tuomiosunnuntai; puolipaastosunnuntai; laskiaissunnuntai; 

pääsiäissunnuntai; rukoussunnuntai; kirkastussunnuntai; palmusunnuntai; tiistai; laskiaistiistai; 

torstai; helatorstai; kiirastorstai; vai; abi; arabi; rabbi; beibi; alibi; jambi; katakombi; plombi; 

coulombi; rombi; trombi; zombi; aladobi; niobi; snobi; garderobi; mikrobi; maamikrobi; 

vesimikrobi; barbi; serbi; verbi; adverbi; refleksiiviverbi; transitiiviverbi; intransitiiviverbi; 

kieltoverbi; yhdysverbi; apuverbi; pääverbi; klubi; fanklubi; rotaryklubi; jazzklubi; pubi; kerubi; 

tubi; tuubi; voidetuubi; jeremiadi; olympiadi; myriadi; barrikadi; kavalkadi; brokadi; marmeladi; 

appelsiinimarmeladi; hedelmämarmeladi; balladi; ritariballadi; ruladi; nomadi; esplanadi; 

promenadi; serenadi; marinadi; limonadi; snadi; faradi; pikofaradi; estradi; fasadi; urkufasadi; stadi; 

krustadi; vadi; jiddi; samojedi; ledi; logopedi; mopedi; ortopedi; redi; smaragdi; karbidi; 

rautakarbidi; kalsiumkarbidi; jodidi; leidi; sulfidi; frigidi; validi; invalidi; jalkainvalidi; sotainvalidi; 

pyörätuoli-invalidi; käsi-invalidi; sydäninvalidi; aivoinvalidi; mongolidi; solidi; midi; midi; 

sulfonamidi; pyramidi; ravintopyramidi; väestöpyramidi; polyamidi; talidomidi; plasmidi; syanidi; 

kaliumsyanidi; hominidi; alkaloidi; kiina-alkaloidi; tabloidi; kolloidi; paraboloidi; mongoloidi; 

haploidi; diploidi; selluloidi; humanoidi; paranoidi; solenoidi; lipoidi; broidi; steroidi; asteroidi; 

meteoroidi; hemorroidi; planetoidi; lipidi; sakkaridi; hybridi; hiilitetrakloridi; ammoniumkloridi; 

natriumkloridi; kalsiumkloridi; ferrokloridi; antasidi; spermisidi; pestisidi; oksidi; rautaoksidi; 

piidioksidi; rikkidioksidi; hiilidioksidi; rikkioksidi; sinkkioksidi; alumiinioksidi; ferrioksidi; 

kaliumoksidi; hiilimonoksidi; hydroksidi; kaliumhydroksidi; natriumhydroksidi; 

kalsiumhydroksidi; peroksidi; vetysuperoksidi; vetyperoksidi; lyijyoksidi; tensidi; peptidi; stidi; 

plastidi; druidi; gravidi; individi; likvidi; mangoldi; lehtimangoldi; organdi; kandi; afrikandi; 

konfirmandi; stipendi; matkastipendi; trendi; megatrendi; promovendi; hindi; blondi; pondi; 

kilopondi; rondi; sondi; radiosondi; saundi; kundi; vankilakundi; pikkukundi; soundi; rundi; 
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korundi; bändi; keikkabändi; rautalankabändi; hevibändi; lämmittelybändi; brändi; bodi; pagodi; 

diodi; valodiodi; hohtodiodi; hehkudiodi; periodi; jodi; radiojodi; aplodi; anodi; synodi; oodi; 

koodi; tavarakoodi; lyhytvalintakoodi; viivakoodi; juovakoodi; EAN-koodi; viiva-numerokoodi; 

moodi; elektrodi; episodi; katodi; metodi; tutkimusmetodi; opetusmetodi; jaardi; laardi; bardi; 

standardi; standardi-; biljardi; miljardi; jakardi; kokardi; gepardi; leopardi; hasardi; bastardi; 

bulevardi; akordi; lordi; boordi; kurdi; absurdi; baudi; saudi; preludi; longitudi; amplitudi; latitudi; 

formaldehydi; alkydi; etydi; lyydi; ei; ei-; hei; ehei; hihhei; hurlumhei; okei; lei; ellei; jollei; 

hellurei; sei; miltei; timotei; kanttuvei; paragrafi; kemigrafi; koreografi; biografi; bibliografi; 

leksikografi; demografi; tomografi; seismografi; etnografi; topografi; typografi; reliefi; 

marmorireliefi; klaffi; tariffi; rautatietariffi; tullitariffi; rahtitariffi; puhelintariffi; sähkötariffi; 

seriffi; selstoffi; bluffi; puffi; scifi; hifi; kalifi; šelfi; triumfi; nymfi; katastrofi; ekokatastrofi; 

öljykatastrofi; ympäristökatastrofi; teosofi; filosofi; valistusfilosofi; antroposofi; hieroglyfi; 

apokryfi; maagi; sarkofagi; varjagi; tagi; privilegi; strategi; bulldoggi; tanskandoggi; intrigi; falangi; 

slangi; ammattislangi; sotilasslangi; koululaisslangi; rangi; bumerangi; frangi; mustangi; 

orangutangi; jengi; pintajengi; huumejengi; nuorisojengi; moottoripyöräjengi; refrengi; svengi; 

kingi; karolingi; svingi; gongi; gonggongi; diftongi; gängi; judogi; pedagogi; demagogi; dialogi; 

mineralogi; epilogi; ideologi; pääideologi; geologi; maaperägeologi; arkeologi; teologi; 

sairaalateologi; naisteologi; grafologi; ufologi; biologi; mikrobiologi; maaperäbiologi; radiologi; 

kardiologi; epidemiologi; assyriologi; anestesiologi; sosiologi; fysiologi; ekologi; gynekologi; 

turkologi; psykologi; lapsipsykologi; lastenpsykologi; urheilupsykologi; koulupsykologi; filologi; 

kremlologi; gemmologi; vulkanologi; röntgenologi; seminologi; kriminologi; sinologi; teknologi; 

limnologi; monologi; hypnologi; etnologi; zoologi; antropologi; kulttuuriantropologi; lappologi; 

andrologi; venerologi; serologi; agrologi; virologi; nekrologi; meteorologi; prologi; petrologi; 

astrologi; urologi; neurologi; futurologi; seksologi; dermatologi; tanatologi; patologi; kosmetologi; 

diplomikosmetologi; politologi; ornitologi; skientologi; odontologi; egyptologi; histologi; mytologi; 

embryologi; joogi; grogi; viskigrogi; kyborgi; metallurgi; kirurgi; sydänkirurgi; neurokirurgi; 

aivokirurgi; hammaskirurgi; dramaturgi; liturgi; bugi; sentrifugi; tägi; glögi; jouluglögi; hi; šaahi; 

rahi; tahi; kaihi; harmaakaihi; viherkaihi; riihi; ideariihi; budjettiriihi; aivoriihi; pihi; vihi; sikhi; 

tilhi; hanhi; villihanhi; merihanhi; kanadanhanhi; kiljuhanhi; kesyhanhi; metsähanhi; syöttöhanhi; 

ohi; lohi; suolalohi; merilohi; kraavilohi; järvilohi; suutarinlohi; kirjolohi; loimulohi; savulohi; 

viljelylohi; tuohi; vuohi; angoravuohi; taivaanvuohi; kašmirvuohi; karhi; orhi; kärhi; närhi; 

sininärhi; jouhi; turpajouhi; häntäjouhi; uuhi; ruuhi; uittoruuhi; lähi-; khii; kii; pii; pii; pii; tiipii; 

selkäpii; sprii; kuivasprii; jodisprii; taloussprii; teollisuussprii; puusprii; tii; tokaji; laji; maalaji; 

energialaji; olympialaji; viljalaji; tekniikkalaji; ruokalaji; pääruokalaji; alalaji; kalalaji; voimalaji; 

tavaralaji; puutavaralaji; valtalaji; riistalaji; taidelaji; välinelaji; aselaji; turvelaji; tyylilaji; viinilaji; 

äänilaji; lempilaji; alppilaji; paperilaji; kiväärilaji; paraatilaji; tahtilaji; uintilaji; kivilaji; 

suolakivilaji; magmakivilaji; pintakivilaji; laavakivilaji; juonikivilaji; sedimenttikivilaji; 

eruptiivikivilaji; kerroskivilaji; syväkivilaji; talvilaji; kasvilaji; askellaji; sävellaji; kirkkosävellaji; 

rinnakkaissävellaji; taiteenlaji; kirjainlaji; ydinlaji; kirjasinlaji; eläinlaji; budolaji; taitolaji; 

heittolaji; kangaslaji; vihanneslaji; hyönteislaji; kestävyyslaji; näytöslaji; voimailulaji; kilpailulaji; 

kamppailulaji; urheilulaji; joukkueurheilulaji; vesiurheilulaji; talviurheilulaji; sotilasurheilulaji; 

yleisurheilulaji; kesäurheilulaji; lintulaji; puulaji; hyppylaji; hedelmälaji; heinälaji; leipälaji; 

kenttälaji; yleisölaji; malaiji; taiji; plebeiji; detalji; basenji; laaki; puulaaki; staaki; khaki; sukijaki; 

kaki; makaki; laki; laki; kitalaki; maakuntalaki; äännelaki; puitelaki; kausaalilaki; korpilaki; 

maanlaki; taivaanlaki; vaaranlaki; tunturinlaki; kallionlaki; luonnonlaki; assosiaatiolaki; 

kommutaatiolaki; kieltolaki; poikkeuslaki; peruslaki; perustuslaki; valtuuslaki; suulaki; päälaki; 

raki; sirtaki; vaki-; reki; parireki; kivireki; pororeki; juontoreki; pahki; vihki-; puhki; LYHKI; iki-; 

reiki; hiki; jalkahiki; villahiki; tuskanhiki; villanhiki; kainalohiki; liki; piki; riki; priki; tsatsiki; 
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tuiki; kaakki; kloaakki; opaakki; raakki; ruununraakki; kehäraakki; fakki; shakki; kirjeshakki; 

pähkinähakki; salmiakki; ammoniakki; jakki; jakki; kajakki; eskimokajakki; armanjakki; konjakki; 

votjakki; ostjakki; lakki; kriminnahkalakki; puuhkalakki; kasakkalakki; virkalakki; uimalakki; 

napalakki; hiippalakki; piippalakki; lippalakki; koppalakki; risalakki; patalakki; karvalakki; ailakki; 

puna-ailakki; krimilakki; teekkarilakki; neljäntuulenlakki; kipparinlakki; lentäjänlakki; valkolakki; 

pipolakki; piippolakki; suippolakki; plakki; ylioppilaslakki; turkislakki; kulakki; tupsulakki; 

tonttulakki; makki; nakki; nakki; nakki; nakki; pakki; pakki; takapakki; peltipakki; kalupakki; 

työkalupakki; tupakki; kenttäpakki; rakki; parakki; työmaaparakki; viipaleparakki; frakki; anorakki; 

arrakki; sakki; šakki; poikasakki; kirješakki; korttisakki; siksakki; jätkänšakki; puistošakki; 

huutosakki; rupusakki; rutusakki; tehtäväšakki; takki; suojatakki; nahkatakki; mokkatakki; 

sarkatakki; villatakki; saunatakki; punatakki; toppatakki; kelluntatakki; untuvatakki; tweedtakki; 

sadetakki; neuletakki; asetakki; klubitakki; tikkitakki; duffelitakki; puolitakki; tuulitakki; 

popliinitakki; farmaritakki; kipparitakki; välikausitakki; kotitakki; talvitakki; lodentakki; 

lentäjäntakki; irtotakki; öljykangastakki; päällystakki; hännystakki; pikkutakki; farkkutakki; 

ulkoilutakki; aamutakki; hupputakki; kietaisutakki; maihinnousutakki; öljytakki; kylpytakki; 

pitkätakki; yhdistelmätakki; kääntötakki; työtakki; slovakki; dekki; kasettidekki; videoteekki; 

diskoteekki; hypoteekki; artoteekki; apteekki; matka-apteekki; kotiapteekki; sivuapteekki; atsteekki; 

liekki; virvaliekki; ilmiliekki; asetyleeniliekki; tulenliekki; kynttilänliekki; pistoliekki; 

hitsausliekki; kaasuliekki; suuliekki; säästöliekki; menekki; rekki; kuntorekki; sekki; šekki; 

lahjasekki; matkasekki; hotellisekki; eurosekki; kapsekki; tšekki; käyttösekki; haitekki; vekki; 

kaikki; yhtä kaikki; maikki; aerobikki; tähdikki; helppoheikki; leikki; leikki-; sanaleikki; 

hippaleikki; seuraleikki; rantaleikki; liikuntaleikki; sotaleikki; nukkeleikki; roolileikki; 

sukupuolileikki; intiaanileikki; piirileikki; värileikki; esileikki; panttileikki; kansanleikki; 

lemmenleikki; hevosenleikki; lastenleikki; takaaajoleikki; sokkoleikki; ulkoleikki; palloleikki; 

arvausleikki; laululeikki; joululeikki; ilmaisuleikki; juoksuleikki; tonttuleikki; sisäleikki; meikki; 

roolimeikki; silmämeikki; breikki; šeikki; öljyšeikki; teikki; hanhikki; mosaiikki; trafiikki; 

kalabaliikki; publiikki; reliikki; koliikki; repliikki; iskurepliikki; supliikki; polemiikki; 

lehtipolemiikki; termiikki; paniikki; uniikki; piikki; lihapiikki; kolmipiikki; ruusunpiikki; tropiikki; 

spiikki; rokotuspiikki; nukutuspiikki; kitupiikki; luupiikki; rubriikki; friikki; historiikki; musiikki; 

nauhamusiikki; väliaikamusiikki; työpaikkamusiikki; harmonikkamusiikki; rautalankamusiikki; 

ohjelmamusiikki; tunnelmamusiikki; kitaramusiikki; oopperamusiikki; taustamusiikki; 

elokuvamusiikki; viihdemusiikki; taidemusiikki; tietokonemusiikki; pistemusiikki; rokkimusiikki; 

salonkimusiikki; vokaalimusiikki; instrumentaalimusiikki; rytmimusiikki; pelimannimusiikki; 

elektronimusiikki; räppimusiikki; populaarimusiikki; kamarimusiikki; orkesterimusiikki; 

teatterimusiikki; kantrimusiikki; tanssimusiikki; marssimusiikki; balettimusiikki; operettimusiikki; 

konserttimusiikki; torvimusiikki; rockmusiikki; folkmusiikki; punkmusiikki; gospelmusiikki; 

kaksitoistasävelmusiikki;  

maailmanmusiikki; kansanmusiikki; soitinmusiikki; kirkkomusiikki; diskomusiikki; pianomusiikki; 

latinomusiikki; teknomusiikki; kuoromusiikki; nuorisomusiikki; rapmusiikki; popmusiikki; 

sotilasmusiikki; mustalaismusiikki; beatmusiikki; urkumusiikki; laulumusiikki; viulumusiikki; 

nykymusiikki; countrymusiikki; levymusiikki; äänilevymusiikki; jazzmusiikki; iskelmämusiikki;  

näytelmämusiikki; jytämusiikki; käyttömusiikki; tiikki; kritiikki; yhteiskuntakritiikki; lähdekritiikki; 

taidekritiikki; itsekritiikki; teatterikritiikki; tekstikritiikki; myyttikritiikki; uuskritiikki; 

kirjallisuuskritiikki; antiikki; myöhäisantiikki; rustiikki; putiikki; ordoviikki; pielikki; soilikki; 

klikki; lellikki; saslikki; mikki; lemmikki; peltolemmikki; arsenikki; leinikki; mukulaleinikki; 

ruusuleinikki; rönsyleinikki; niittyleinikki; piknikki; rannikki; tonikki; raunikki; punikki; poikki; 

rikki; rikki; parikki; kaksosparikki; vänrikki; trikki; suosikki; voittajasuosikki; kansansuosikki; 

ennakkosuosikki; suursuosikki; tikki; batikki; vikatikki; virhetikki; seitikki; suippumyrkkyseitikki; 
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stikki; ristikki; sievikki; levikki; bolsevikki; bolševikki; päivikki; malvikki; talvikki; tähtitalvikki; 

pikkutalvikki; nuokkutalvikki; hävikki; mittahävikki; painohävikki;  

katafalkki; kalkki; kalkki; ehtoolliskalkki; haisukalkki; palkki; niskapalkki; siltapalkki; laattapalkki; 

I-palkki; tukipalkki; teräsbetonipalkki; kannatinpalkki; runkopalkki; kattopalkki; teräspalkki; 

Tpalkki; U-palkki; liimapuupalkki; talkki; valkki; kilkki; nilkki; pilkki; silkki; raakasilkki; 

thaisilkki; villisilkki; napinläpisilkki; mulperisilkki; vuorisilkki; luonnonsilkki; tekosilkki; 

keinosilkki; ompelusilkki; holkki; laakeriholkki; bulkki; nulkki; tulkki; tulkki; työmaatulkki; 

rajatulkki; kierretulkki; simultaanitulkki; konferenssitulkki; rakotulkki; levytulkki; työntötulkki; 

tölkki; hunajatölkki; säilyketölkki; maalitölkki; lasitölkki; peltitölkki; pahvitölkki; umpiotölkki; 

hillotölkki; maitotölkki; oluttölkki; spraytölkki; lankki; plankki; pankki; hartiapankki; 

kirjeenvaihtajapankki; pikapankki; roskapankki; spermapankki; liikepankki; hypoteekkipankki; 

parkkipankki; setelipankki; geenipankki; veripankki; investointipankki; elinpankki; tietopankki; 

kiinnitysluottopankki; autopankki; paikallispankki; kudospankki; keskuspankki; talletuspankki; 

sijoituspankki; osuuspankki; yrityspankki; silmäpankki; säästöpankki; rankki; frankki; tankki; 

tilatankki; petankki; bensiinitankki; vesitankki; oluttankki; öljytankki; jenkki; lenkki; niskalenkki; 

saunalenkki; kumilenkki; nappilenkki; hiihtolenkki; kuntolenkki; vitsaslenkki; harjoituslenkki; 

aamulenkki; juoksulenkki; kävelylenkki; 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; senkki; kommervenkki; hinkki; linkki; 

radiolinkki; minkki; villiminkki; samettiminkki; sminkki; pinkki; drinkki; alkudrinkki; sinkki; 

vinkki; džonkki; skunkki;  

munkki; karmeliittamunkki; jesuiittamunkki; kartusiaanimunkki; dominikaanimunkki; 

fransiskaanimunkki; benediktiinimunkki; berliininmunkki; hillomunkki; bernhardilaismunkki; 

pappismunkki; sisterssiläismunkki; kerjäläismunkki; punkki; punkki; jauhopunkki; petopunkki; 

ansaripetopunkki; juustopunkki; vihannespunkki; syyhypunkki; pölypunkki; kehrääjäpunkki; 

äkämäpunkki; tunkki; ruuvitunkki; lehdokki; vaihdokki; liidokki; hoidokki; kihokki; holhokki; 

kohokki; ajokki; kokki; kokki; ravintolakokki; laivakokki; salikokki; mestarikokki; stafylokokki; 

gonokokki; pitokokki; streptokokki; lokki; harmaalokki; kalalokki; blokki; länsiblokki; itäblokki; 

helokki; flokki; viilokki; kanaviilokki; vasikanviilokki; otakilokki; voilokki; merilokki; viillokki; 

kanaviillokki; vasikanviillokki; isolokki; naurulokki; selkälokki; smokki; lennokki; kaunokki; 

ahdekaunokki; ruiskaunokki; epookki; kapokki; rokki; barokki; tarokki; verrokki; sokki; šokki; 

seisokki; kulttuurisokki; rusokki; sähkösokki; luokki; ruokki; vokki; orvokki; sarviorvokki; 

ketoorvokki; pelto-orvokki; tuoksuorvokki; neuvokki; arkki; arkki; arkki-; paperiarkki; 

konseptiarkki; karkki; monarkki; liitonarkki; painoarkki; parkki; parkki; parkki; parkki; lapsiparkki; 

kvarkki; kvarkki; merkki; maamerkki; hihamerkki; kunniamerkki; rajamerkki; komentajamerkki; 

linjamerkki; aikamerkki; väliaikamerkki; virkamerkki; juhlamerkki; taajamamerkki; leimamerkki; 

tavaramerkki; tarramerkki; rantamerkki; rintamerkki; suuntamerkki; vastamerkki; karttamerkki; 

karvamerkki; korvamerkki; virhemerkki; ohjemerkki; liikemerkki; liikennemerkki; morsemerkki; 

tuotemerkki; ikimerkki; lateraalimerkki; pelimerkki; välimerkki; nimimerkki; sormimerkki; 

äänimerkki; horoskooppimerkki; ritarimerkki; merimerkki; juurimerkki; korrehtuurimerkki; 

esimerkki; malliesimerkki; tyyppiesimerkki; ääriesimerkki; havaintoesimerkki; loistoesimerkki; 

sovellusesimerkki; kouluesimerkki; poliisimerkki; paussimerkki; käsimerkki; tähtimerkki; 

kastimerkki; postimerkki; juhlapostimerkki; erikoispostimerkki; avustuspostimerkki; 

palautuspostimerkki; aksenttimerkki; prosenttimerkki; nuottimerkki; askelmerkki; kirjanmerkki; 

kuolemanmerkki; jäsenmerkki; kirjainmerkki; oikein-merkki; kirjeensuljinmerkki; kaininmerkki; 

poltinmerkki; ristinmerkki; elonmerkki; voitonmerkki; ansiomerkki; jakomerkki; ekomerkki; 



    79/264  

verkkomerkki; korkomerkki; taukomerkki; valomerkki; painomerkki; numeromerkki; veromerkki; 

poromerkki; tuntomerkki; kertomerkki; muistomerkki; hautamuistomerkki; luonnonmuistomerkki; 

sotilasmuistomerkki; heittomerkki; polttomerkki; automerkki; huutomerkki; arvomerkki; 

pysähtymismerkki; lähestymismerkki; ryhmittymismerkki; korjausmerkki; lainausmerkki; 

puolilainausmerkki; aurausmerkki; kertausmerkki; plusmerkki; miinusmerkki; ennusmerkki; 

alennusmerkki; tunnusmerkki; toimitusmerkki; laskutoimitusmerkki; kirjoitusmerkki; 

aloitusmerkki; varoitusmerkki; tasoitusmerkki; korotusmerkki; opastusmerkki; korostusmerkki; 

palautusmerkki; yhtäsuuruusmerkki; yhdysmerkki; risteysmerkki; kysymysmerkki; 

vähennysmerkki; ylennysmerkki; hälytysmerkki; yhtäläisyysmerkki; alkumerkki; sulkumerkki; 

hakasulkumerkki; kaarisulkumerkki; aaltosulkumerkki; joulumerkki; sumumerkki; loppumerkki; 

kutsumerkki; laatumerkki; etumerkki; sointumerkki; rotumerkki; puumerkki; savumerkki; 

häpeämerkki; väylämerkki; pykälämerkki; syntymämerkki; hätämerkki; lähtömerkki; 

ympäristömerkki; korkki; turvakorkki; kierrekorkki; pullonkorkki; kruunukorkki; repäisykorkki; 

purkki; hunajapurkki; kukkapurkki; liimapurkki; voidepurkki; säilykepurkki; maustepurkki; 

maalipurkki; sillipurkki; sardiinipurkki; lasipurkki; peltipurkki; hillopurkki; maitopurkki; turkki; 

turkki; turkki; nutriaturkki; sudennahkaturkki; kriminnahkaturkki; vasikkaturkki; mokkaturkki; 

majavaturkki; minkkiturkki; soopeliturkki; puoliturkki; piisamiturkki; krimiturkki; astrakaaniturkki; 

kaniturkki; kriminkoipiturkki; supiturkki; kelsiturkki; susiturkki; talviturkki; tekoturkki; 

lammasturkki; kettuturkki; kesäturkki; sisäturkki; kääntöturkki; nyrkki; pirunnyrkki; härkki; tärkki; 

värkki; naamavärkki; turpavärkki; taksvärkki; suuvärkki; mörkki; ukki; laukki; lukki; ristilukki; 

kalmukki; solmukki; nukki; eunukki; pukki; pukki; sahapukki; vuohipukki; kuskipukki; kilipukki; 

keripukki; huoripukki; syntipukki; nuuttipukki; jauhopukki; kantelupukki; joulupukki; nupukki; 

rukki; rukki; juorukki; trukki; haarukkatrukki; politrukki; sähkötrukki; asukki; isukki; tukki; 

sahatukki; loimitukki; veitsitukki; kiväärintukki; uppotukki; stukki; kangastukki; ruukki; 

rautaruukki; peruukki; eksykki; tykki; tykki; piiskatykki; harppuunatykki; soppatykki; 

ilmatorjuntatykki; panssarintorjuntatykki; laivatykki; konetykki; maalitykki; lumitykki; vesitykki; 

myyntitykki; videotykki; rannikkotykki; suorasuuntaustykki; kenttätykki; rynnäkkötykki; pyykki; 

pyykki; rajapyykki; likapyykki; nyrkkipyykki; jälkipyykki; käsipyykki; kivipyykki; kirjopyykki; 

valkopyykki; pikkupyykki; triptyykki; äkki-; häkki; kanahäkki; leijonahäkki; verkkohäkki; 

lintuhäkki; hämähäkki; vesihämähäkki; ristihämähäkki; lintuhämähäkki; heinähäkki; jäkki; läkki; 

pläkki; emäkki; rohtoemäkki; peltoemäkki; näkki; räkki; kräkki; tyräkki; pylvästyräkki; västäräkki; 

keltavästäräkki; säkki; viljasäkki; hiekkasäkki; perunasäkki; jätesäkki; paperisäkki; syntisäkki; 

sementtisäkki; juuttisäkki; muovisäkki; jauhosäkki; kapsäkki; merimiessäkki; makuusäkki; 

nyrkkeilysäkki; pysäkki; päätepysäkki; linja-autopysäkki; raitiovaunupysäkki; täkki; täkki; 

toppatäkki; tilkkutäkki; rääkki; mökki; pihamökki; lomamökki; saunamökki; rantamökki; 

lomaosakemökki; leikkimökki; vaalimökki; hirsimökki; kotimökki; mummonmökki; jalasmökki; 

kesämökki; metsämökki; kyökki; pyökki; punapyökki; kimröökki; halki; telki; ilki; olki; rukiinolki; 

solki; hopeasolki; nutturasolki; rintasolki; pronssisolki; hiussolki; julki; kylki; grillikylki; 

palvikylki; siankylki; paahtokylki; savukylki; sylki; konnansylki; käärmeensylki; jälki; muistijälki; 

hampaanjälki; ruoskanjälki; jalanjälki; sormenjälki; jäniksenjälki; kavionjälki; peukalonjälki; 

kynänjälki; pyöränjälki; painojälki; jarrutusjälki; hanki; lumihanki; umpihanki; keväthanki; kanki; 

rautakanki; kiertokanki; vääntökanki; ranki; oranki; vanki; velkavanki; tutkintavanki; sotavanki; 

mielipidevanki; kuritushuonevanki; kaleerivanki; panttivanki; sakkovanki; luottovanki; miesvanki; 

elinkautisvanki; rangaistusvanki; pakkotyövanki; henki; maahenki; pahahenki; 

korvenraivaajahenki; työpaikkahenki; luokkahenki; hurmahenki; laumahenki; kapinahenki; 

maakuntahenki; me-henki; joukkuehenki; asevelihenki; pioneerihenki; toverihenki; ilmanhenki; 

kiusanhenki; tuulenhenki; joukkohenki; talkoohenki; yhteishenki; kansallishenki; ihmishenki; 

taisteluhenki; kilpailuhenki; renki; palkkarenki; marenki; taksirenki; saapasrenki; isäntärenki; 
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blandinki; viikinki; saalinki; reelinki; sählinki; fiilinki; tellinki; vaillinki; killinki; šillinki; koolinki; 

syylinki; hämminki; leninki;  

takkileninki; maininki; jälkimaininki; meininki; vooninki; brovninki; rinki; lejeerinki; 

hopealejeerinki; hellanrinki; kiekkorinki; lantrinki; virsinki; messinki; tinki; latinki; miitinki; 

riitinki; lantinki; sertinki; rustinki; västinki; kettinki; rottinki; putinki; pytinki; syytinki; rätinki; 

onki; pohjaonki; mormyskaonki; sifonki; mahonki; lohionki; pilkkionki; medaljonki; 

lohimedaljonki; paviljonki; konki; porttikonki; lankonki; salonki; taidesalonki; muotisalonki; 

kauneussalonki; talonki; seslonki; perho-onki; mato-onki; kuponki; lottokuponki; veikkauskuponki; 

vastauskuponki; alennuskuponki; tarjouskuponki; kilpailukuponki; piironki; mahapiironki; 

klahvipiironki; sesonki; talvisesonki; joulusesonki; kesäsesonki; pulisonki; batonki; patonki; 

kretonki; kartonki; savukekartonki; kehyskartonki; kortonki; syväonki; lunki; filunki; kulunki; 

suopunki; kaupunki; vapaakaupunki; vanhakaupunki; puutarhakaupunki; nauhakaupunki; 

rajakaupunki; satamakaupunki; miljoonakaupunki; kisakaupunki; hansakaupunki; laitakaupunki; 

kantakaupunki; merenrantakaupunki; varuskuntakaupunki; tervakaupunki; liikennekaupunki; 

keskikaupunki; hökkelikaupunki; tapulikaupunki; naapurikaupunki; kulttuurikaupunki; 

esikaupunki; kotikaupunki; satelliittikaupunki; rauniokaupunki; rannikkokaupunki; 

yliopistokaupunki; suurkaupunki; tehdaskaupunki; hallituskaupunki; teollisuuskaupunki; 

ystävyyskaupunki; pikkukaupunki; maaseutukaupunki; kylpyläkaupunki; emäkaupunki; 

pääkaupunki; kulttuuripääkaupunki; sänki; parransänki; joki; rajajoki; lohijoki; sulavesijoki; 

laskujoki; sivujoki; emäjoki; lisäjoki; pääjoki; loki; laahusloki; noki; kaurannoki; lentonoki; 

haisunoki; kätkönoki; toki; arki; kurki; kamelikurki; aurankurki; nostokurki; nälkäkurki; järki; 

talonpoikaisjärki; maalaisjärki; ihmisjärki; kärki; piikkikärki; timanttikärki; varpaankärki; 

neulankärki; leuankärki; kielenkärki; nuolenkärki; niemenkärki; suksenkärki; veitsenkärki; 

siivenkärki; ydinkärki; kengänkärki; kynänkärki; keihäänkärki; palokärki; piilokärki; luoteiskärki; 

pohjoiskärki; taistelukärki; ydintaistelukärki; eteläkärki; särki; korpisärki; aski; tupakka-aski; baski; 

savukeaski; kaski; maski; damaski; hitsausmaski; tulitikkuaski; vaski; arabeski; keski-; leski; 

sotaleski; mustaleski; avoleski; miesleski; naisleski; kesäleski; peski; humoreski; pittoreski; 

groteski; veski; kiiski; obeliski; piski; riski; riski; turvariski; liikeriski; asteriski; luottoriski; 

turvallisuusriski; terveysriski; yritysriski; tiski; lihatiski; kalatiski; baaritiski; palvelutiski; 

kylmätiski; viski; bourbonviski; mallasviski; falski; molski; polski; ronski; kioski; kukkakioski; 

makkarakioski; elintarvikekioski; nakkikioski; lehtikioski; puhelinkioski; jäätelökioski; koski; 

poski; pulloposki; rusoposki; karski; marski; marski; turski; härski; jätski; kuski; rekkakuski; 

roskakuski; taksikuski; bussikuski; tehdaskuski; kinuski; tsinuski; etruski; myski; läski; mäski; 

sääski; malariasääski; horkkasääski; kalasääski; kirvasääski; surviaissääski; äkämäsääski; katki; 

ratki; hetki; vapaahetki; juhlahetki; iltahetki; h-hetki; tähtihetki; onnenhetki; kuolinhetki; 

kohtalonhetki; eronhetki; kauhunhetki; lepohetki; muistohetki; joutohetki; hartaushetki; 

rukoushetki; onnettomuushetki; virkistyshetki; lukuhetki; nykyhetki; hämyhetki; syntymähetki; 

lähtöhetki; retki; harharetki; patikkaretki; luokkaretki; kalaretki; naparetki; kosintaretki; sotaretki; 

telttaretki; rekiretki; viikinkiretki; sieniretki; tunturiretki; uintiretki; ristiretki; huviretki; elonretki; 

kosioretki; toivioretki; hiihtoretki; luontoretki; autoretki; vaellusretki; tutkimusretki; valloitusretki; 

kalastusretki; saalistusretki; karkuretki; kouluretki; laturetki; linturetki; kävelyretki; pyöräilyretki; 

eräretki; pyöräretki; kesäretki; ryöstöretki; löytöretki; putki; pahaputki; salaojaputki; ilmaputki; 

hammastahnaputki; uraputki; virtsaputki; valuuttaputki; kuvaputki; värikuvaputki; voideputki; 

katodisädeputki; puheputki; koeputki; loisteputki; tiiliputki; metalliputki; elektroniputki; 

kapillaariputki; kupariputki; panssariputki; viemäriputki; lasiputki; vesiputki; kuumavesiputki; 

lämminvesiputki; jättiputki; koiranputki; röntgenputki; vuohenputki; tykinputki; neonputki; 

ukonputki; karhunputki; väinönputki; torpedoputki; radioputki; tappioputki; pakoputki; 

keuhkoputki; kaukoputki; haarakaukoputki; peilikaukoputki; tähtikaukoputki; johtoputki; 
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vesijohtoputki; ylivuotoputki; poistoputki; voittoputki; suoputki; karvasputki; maitiaisputki; 

kairausputki; hiusputki; puhallusputki; lasinpuhallusputki; laskuputki; kaasuputki; maakaasuputki; 

syöksyputki; lämpöputki; työputki; sutki; auki; hauki; merihauki; huki; saluki; muki; emalimuki; 

peltimuki; kahvimuki; pahvimuki; muovimuki; tuki; kirjatuki; jalkatuki; niskatuki; hintatuki; 

seisontatuki; taustatuki; selustatuki; sivustatuki; rannetuki; puoluetuki; pankkituki; tulituki; 

kaarituki; käsituki; vientituki; korkotuki; toimeentulotuki; vinotuki; hoitotuki; lapsenhoitotuki; 

opintotuki; asumistuki; maataloustuki; elatustuki; laatutuki; pystytuki; ryhmätuki; päätuki; 

lehdistötuki; humpuuki; buzuki; käki; mäki; peffamäki; kelkkamäki; pulkkamäki; mutkamäki; 

alamäki; viinamäki; vastamäki; jätemäki; joukkuemäki; normaalimäki; hyppyrimäki; vauhtimäki; 

muovimäki; lentomäki; suurmäki; laskiaismäki; pikkumäki; liukumäki; vesiliukumäki; ylämäki; 

käpälämäki; myötämäki; täyttömäki; väki; lullukkaväki; jalkaväki; merijalkaväki; kiväärijalkaväki; 

roskaväki; juhlaväki; osuuskauppaväki; seurakuntaväki; sotaväki; laivaväki; hameväki; meriväki; 

teatteriväki; kotiväki; hoviväki; kennelväki; talonväki; kirkkoväki; talkooväki; siirtoväki; nostoväki; 

saattoväki; joutoväki; herrasväki; miesväki; hautajaisväki; naisväki; palvelusväki; pikkuväki; 

urheiluväki; kouluväki; ratsuväki; ruotuväki; käräjäväki; heinäväki; emäntäväki; isäntäväki; 

kenttäväki; hääväki; työväki; ammattityöväki; tehdastyöväki; teollisuustyöväki; rööki; ali; ali-; 

kannibaali; timbaali; globaali; pedaali; skandaali; seurapiiriskandaali; lahjusskandaali; sandaali; 

varvassandaali; terveyssandaali; vandaali; feodaali-; modaali; ideaali; madrigaali; adverbiaali; 

datiiviadverbiaali; predikatiiviadverbiaali; materiaali; sotamateriaali; äänimateriaali; oppimateriaali; 

komposiittimateriaali; biomateriaali; oheismateriaali; pakkausmateriaali; tutkimusmateriaali; 

rakennusmateriaali; opetusmateriaali; spesiaali-; differentiaali; potentiaali; sotapotentiaali; triviaali; 

joviaali; kajaali; lojaali; epälojaali; kaali; kukkakaali; punakaali; sakaali; parsakaali; hetekaali; 

koristekaali; radikaali; partaradikaali; happiradikaali; kulttuuriradikaali; villikaali; kemikaali; 

petrokemikaali; sellerikaali; merikaali; musikaali; lehtikaali; vertikaali; salaattikaali; pinaattikaali; 

akankaali; kanankaali; kiinankaali; salaattikiinankaali; pinaattikiinankaali; vuonankaali; hapankaali; 

käenkaali; savoijinkaali; brysselinkaali; linnunkaali; valkokaali; pokaali; hopeapokaali; 

kiertopokaali; maitokaali; peltokaali; vokaali; takavokaali; puolivokaali; etuvokaali; lammaskaali; 

viskaali; kanneviskaali; kaupunginviskaali; lukaali; hullukaali; kupukaali; ruusukaali; kurttukaali; 

keräkaali; kyssäkaali; maali; maali; hopeamaali; pohjamaali; suojamaali; lakkamaali; liimamaali; 

ylivoimamaali; unelmamaali; ilmamaali; alkydimaali; kalkkimaali; emalimaali; panssarimaali; 

merimaali; desimaali; lateksimaali; epoksimaali; pronssimaali; ihomaali; emulsiomaali; 

paitsiomaali; ulkomaali; johtomaali; kiiltomaali; kuultomaali; ruosteenestomaali; voittomaali; 

polttomaali; formaali; normaali; normaali-; paranormaali; supranormaali; keskinormaali; 

epänormaali; avausmaali; kavennusmaali; tasoitusmaali; lohdutusmaali; ratkaisumaali; spraymaali; 

öljymaali; sisämaali; naali; banaali; kanaali; bakkanaali; penaali; arsenaali; ydinasearsenaali; 

signaali; infrapunasignaali; kuvasignaali; digitaalisignaali; äänisignaali; videosignaali; 

radiosignaali; vastaussignaali; kardinaali; kardinaali-; finaali; semifinaali; jumbofinaali; originaali; 

aboriginaali; marginaali; korkomarginaali; voittomarginaali; kriminaali; pronominaali; terminaali; 

satamaterminaali; tulliterminaali; lentoterminaali; urinaali; biennaali; triennaali; diagonaali; 

internationaali; irrationaali; konditionaali; funktionaali; tribunaali; paali; rullapaali; olkipaali; 

opaali; heinäpaali; pyöröpaali; katedraali; liberaali; numeraali; mineraali; malmimineraali; 

karsimineraali; silikaattimineraali; savimineraali; kivimineraali; integraali; amiraali; vara-amiraali; 

kontra-amiraali; lippueamiraali; spiraali; kenraali; prikaatikenraali; jalkaväenkenraali; 

lakkokenraali; koraali; urkukoraali; moraali; pelimoraali; sukupuolimoraali; kaksinaismoraali; 

sovinnaismoraali; työmoraali; pastoraali; korpraali; neutraali; sukupuolineutraali; pluraali; saali; 

versaali; universaali; fataali; pitaali; kapitaali; spitaali; resitaali; vitaali; fraktaali; tantaali; 

sentimentaali; emmentaali; horisontaali; totaali; portaali; manttaali; brutaali; manuaali; 

homoseksuaali; heteroseksuaali; transseksuaali; rituaali; negrospirituaali; vaali; uusintavaali; 
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listavaali; karnevaali; sambakarnevaali; täytevaali; rivaali; esivaali; festivaali; jazzfestivaali; 

piispanvaali; kansanvaali; papinvaali; presidentinvaali; paavinvaali; ovaali; valitsijamiesvaali; 

paikallisvaali; täydennysvaali; enemmistövaali; portugali; kali; alkali; naskali; naskali; 

pojannaskali; jäänaskali; mali; emali; hammasemali; somali; pilipali; rumpali; sali; ruokasali; 

juhlasali; ravintolasali; seurakuntasali; konesali; biljardisali; pankkisali; pelisali; peilisali; treenisali; 

sisali; tanssisali; punttisali; konserttisali; linnansali; valtakunnansali; luentosali; kuntosali; 

istuntosali; tehdassali; leikkaussali; treenaussali; oikeussali; kokoussali; odotussali; pylvässali; 

lukusali; voimistelusali; urheilusali; käräjäsali; tali; mitali; hopeamitali; olympiamitali; kultamitali; 

joukkuemitali; pronssimitali; vapaudenmitali; ansiomitali; muistomitali; hengenpelastusmitali; 

mestaruusmitali; pitali; eli; gaeli; permeaabeli; faabeli; variaabeli; riskaabeli; paraabeli; firaabeli; 

reversiibeli; desibeli; hyperbeli; pendeli; nuudeli; puudeli; struudeli; geeli; kampausgeeli; 

suihkugeeli; muotoilugeeli; alleeli; paralleeli; paneeli; hirsipaneeli; aurinkopaneeli; ohjauspaneeli; 

puupaneeli; mäntypaneeli; seinäpaneeli; kapiteeli; epiteeli; duffeli; tryffeli; triangeli; tingeltangeli; 

smirgeli; flyygeli; kaheli; koheli; kieli; korean kieli; heprean kieli; arabian kieli; italian kieli; 

albanian kieli; romanian kieli; persian kieli; serbokroatian kieli; latvian kieli; espanjan kieli; norjan 

kieli; vatjan kieli; kreikan kieli; ranskan kieli; tanskan kieli; karjalan kieli; puolan kieli; ukrainan 

kieli; kiinan kieli; latinan kieli; saksan kieli; mokšan kieli; koltan kieli; liettuan kieli; mordvan kieli; 

saamen kieli; suomen kieli; thain kieli; hindin kieli; malaijin kieli; slovakin kieli; tšekin kieli; turkin 

kieli; portugalin kieli; gaelin kieli; swahilin kieli; mongolin kieli; flaamin kieli; komin kieli; 

retoromaanin kieli; romanin kieli; japanin kieli; azerbaidžanin kieli; tšetšeenin kieli; sloveenin kieli; 

englannin kieli; hollannin kieli; islannin kieli; lapin kieli; tataarin kieli; unkarin kieli; marin kieli; 

sumerin kieli; azerin kieli; iirin kieli; kymrin kieli; fäärin kieli; mansin kieli; ruotsin kieli; tiibetin 

kieli; hantin kieli; udmurtin kieli; eestin kieli; liivin kieli; viron kieli; venäjän kieli; valkovenäjän 

kieli; vepsän kieli; ersän kieli; ruskeakieli; kansliakieli; kirjakieli; sekakieli; virkakieli; salakieli; 

kapulakieli; viittomakieli; satakieli; metakieli; valtakieli; kantakieli; hoivakieli; kuvakieli; 

kohdekieli; lähdekieli; puhekieli; yleispuhekieli; elekieli; konekieli; samojedikieli; lakikieli; 

merkkikieli; arkikieli; intiaanikieli; paperikieli; kulttuurikieli; ohjelmointikieli; kotikieli; 

ammattikieli; sävelkieli; vaa'ankieli; maailmankieli; koirankieli; kansankieli; palkeenkieli; 

käärmeenkieli; lapsenkieli; lastenkieli; äidinkieli; ruumiinkieli; anopinkieli; kontinkieli; kehonkieli; 

pianonkieli; poronkieli; viulunkieli; kengänkieli; häränkieli; selkokieli; runokieli; makrokieli; 

hallintokieli; muotokieli; tytärkieli; kukkaskieli; sotilaskieli; mustalaiskieli; sukulaiskieli; 

koululaiskieli; yleiskieli; erikoiskieli; mainoskieli; opetuskieli; sivistyskieli; käännöskieli; 

pikkukieli; alkukieli; sukukieli; lähisukukieli; etäsukukieli; urheilukieli; korukieli; bantukieli; 

nykykieli; häpykieli; selväkieli; lähtökieli; vähemmistökieli; työkieli; mieli; mieli-; juhlamieli; 

uhmamieli; kapinamieli; kademieli; leikkimieli; hupimieli; uhrimieli; lapsenmieli; kaihomieli; 

kiihkomieli; ilomieli; intomieli; ihmismieli; vastustusmieli; kilpailumieli; urheilumieli; riemumieli; 

myötämieli; spanieli; tiibetinspanieli; cockerspanieli; pieli; leukapieli; rintapieli; pihtipieli; ovipieli; 

ikkunanpieli; ovenpieli; portinpieli; suupieli; keli; kaakeli; seinäkaakeli; saakeli; suojakeli; 

loskakeli; nuoskakeli; nollakeli; rapakeli; kurakeli; sekeli; reikeli; rekikeli; hankikeli; lumikeli; 

vesikeli; suksikeli; lehtikeli; talvikeli; oraakkeli; spektaakkeli; pakkeli; spakkeli; sakkeli; kikkeli; 

follikkeli; mikkeli; nikkeli; pumpernikkeli; matrikkeli; oppilasmatrikkeli; artikkeli; jälkiartikkeli; 

vientiartikkeli; tuontiartikkeli; myyntiartikkeli; sensaatioartikkeli; partikkeli; liitepartikkeli; 

antipartikkeli; menestysartikkeli; testikkeli; vinkkeli; näkövinkkeli; honkkeli; kokkeli; 

munakokkeli; monokkeli; sokkeli; sirkkeli; snorkkeli; ukkeli; kuukkeli; hökkeli; mankeli; 

kuumamankeli; sähkömankeli; enkeli; arkkienkeli; ylienkeli; rauhanenkeli; surmanenkeli; 

kuolonenkeli; bisnesenkeli; suojelusenkeli; rinkeli; vesirinkeli; bagelrinkeli; viipurinrinkeli; ronkeli; 

kronkeli; ajokeli; sohjokeli; pääkallokeli; hiihtokeli; lentokeli; merkeli; pakkaskeli; muskeli; 

juukeli; kesäkeli; jääkeli; kameli; himmeli; olkihimmeli; hommeli; kummeli; mummeli; murmeli;  
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neli; neli-; kaneli; tunneli; rautatietunneli; tuulitunneli; kardaanitunneli; umpitunneli; 

pieneläintunneli; metrotunneli; alikulkutunneli; jalankulkutunneli; peli; kaapeli; maakaapeli; 

ilmakaapeli; suurjännitekaapeli; koaksiaalikaapeli; merikaapeli; vesikaapeli; puhelinkaapeli; 

valokaapeli; käynnistyskaapeli; valokuitukaapeli; sähkökaapeli; viraapeli; konstaapeli; 

ylikonstaapeli; rahapeli; huithapeli; sarjapeli; uhkapeli; aikapeli; pikapeli; jalkapeli; palapeli; 

keilapeli; alivoimapeli; ylivoimapeli; koronapeli; fortunapeli; noppapeli; arpapeli; seurapeli; sapeli; 

tasapeli; valtapeli; karsintapeli; sotapeli; taustapeli; maalinedustapeli; lautapeli; epeli; puzzlepeli; 

tietokonepeli; sepeli; ajanvietepeli; joukkuepeli; puoluepeli; playoff-peli; kiipeli; šakkipeli; 

leikkipeli; merkkipeli; jälkipeli; keskipeli; roolipeli; asuroolipeli; konsolipeli; tammipeli; 

simultaanipeli; tuomaripeli; lekkeripeli; passipeli; käsipeli; kontaktipeli; sekuntipeli; lyöntipeli; 

presidenttipeli; korttipeli; kumpeli; pömpeli; onnenpeli; teerenpeli; nelinpeli; sekanelinpeli; 

narrinpeli; kaksinpeli; yksinpeli; videopeli; ajopeli; pakkopeli; jääkiekkopeli; sokkopeli; verkkopeli; 

ulkopeli; pallopeli; jalkapallopeli; pesäpallopeli; kellopeli; putkikellopeli; soopeli; jaksopeli; 

heittopeli; soittopeli; voittopeli; kappeli; hautakappeli; vihkikappeli; siunauskappeli; 

toimituskappeli; nippeli; pippeli; multippeli; amppeli; temppeli; simppeli; tomppeli; poppeli; 

huppeli; yhteispeli; mispeli; oppimispeli; japaninmispeli; taklauspeli; maalineduspeli; pudotuspeli; 

puolustuspeli; hyökkäyspeli; taistelupeli; seikkailupeli; sopupeli; loppupeli; kirppupeli; 

katkaisupeli; juupeli; myllypeli; älypeli; reikäpeli; silmäpeli; sisäpeli; pääpeli; vääpeli; ylivääpeli; 

syöttöpeli; lyhytsyöttöpeli; kyöpeli; yökyöpeli; mööpeli; barreli; akseli; symmetria-akseli; 

vaakaakseli; taka-akseli; nokka-akseli; olka-akseli; kardaaniakseli; turbiiniakseli; kampiakseli; 

nivelakseli; potkurinakseli; pyöränakseli; vetoakseli; voimansiirtoakseli; pyörimisakseli; 

ohjausakseli; etuakseli; x-akseli; y-akseli; pystyakseli; käyttöakseli; vekseli; tavaravekseli; 

avistavekseli; pankkivekseli; näyttövekseli; kapseli; helokkiöljykapseli; pölykapseli; 

ehkäisykapseli; töpseli; passeli; trasseli; vesseli; meisseli; ruuvimeisseli; ristipäämeisseli; kiisseli; 

suklaakiisseli; marjakiisseli; mustikkakiisseli; puolukkakiisseli; raparperikiisseli; paahtokiisseli; 

mehukiisseli; luumukiisseli; pensseli; maalipensseli; sörsseli; hösseli; strösseli; teli; aateli; 

maaaateli; raha-aateli; alhaisaateli; taateli; meteli; seteli; arpaseteli; taksiseteli; lounasseteli; 

palveluseteli; etuseteli; manteli; pistaasimanteli; karvasmanteli; taranteli; laventeli; kynteli; fisteli; 

misteli; pusteli; spaatteli; titteli; mestarintitteli; mantteli; kyntteli; kortteli; kiinalaiskortteli; 

juutalaiskortteli; työläiskortteli; köyhälistökortteli; mortteli; sportteli; tytteli; puteli; veli; 

saarnaajaveli; virkaveli; jeeveli; peeveli; aseveli; aateveli; kahveli; kehveli; kihveli; rikkakihveli; 

tohveli; aamutohveli; vohveli; puhveli; vesipuhveli; kraiveli; luostariveli; veriveli; täysiveli; 

kasvattiveli; uskonveli; maallikkoveli; heimoveli; isoveli; kirveli; maustekirveli; virveli; virveli; 

härveli; kaksoisveli; kaksosveli; täysveli; vauveli; pikkuveli; höveli; pyöveli; haili; kilohaili; maili; 

maili; neljännesmaili; haamumaili; koktaili; alkukoktaili; staili; heili; leili; peili; takapeili; otsapeili; 

valvontapeili; taustapeili; liikennepeili; siipipeili; käsipeili; hirvipeili; piianpeili; kokovartalopeili; 

tasopeili; sisustuspeili; peruutuspeili; kurkkupeili; katupeili; silmäpeili; peräpeili; seili; teili; suahili; 

chili; labiili; stabiili; debiili; gerbiili; pedofiili; audiofiili; bibliofiili; homofiili; fennofiili; profiili; 

latuprofiili; hiili; lääkehiili; grillihiili; aktiivihiili; kivihiili; radiohiili; ruskohiili; puuhiili; seniili; 

steriili; viriili; siili; siili; konsiili; fossiili; tiili; harjatiili; kalkkihiekkatiili; rustiikkatiili; punatiili; 

kalkkitiili; tulitiili; betonitiili; lasitiili; savitiili; projektiili; infantiili; lohkotiili; krokotiili; muototiili; 

kattotiili; fertiili; infertiili; tekstiili; taidetekstiili; kodintekstiili; geotekstiili; kirkkotekstiili; 

maarakennustekstiili; sisustustekstiili; venttiili; neulaventtiili; raitisilmaventtiili; varaventtiili; 

yksisuuntaventtiili; uimuriventtiili; kansiventtiili; kohoventtiili; varoventtiili; lautasventtiili; 

kuristusventtiili; tyhjennysventtiili; sulkuventtiili; takaiskuventtiili; imuventtiili; läppäventtiili; 

täyttöventtiili; säätöventtiili; kevyttiili; kourutiili; julkisivutiili; reikätiili; seinätiili; viili; kermaviili; 

siviili; siviili-; kevytviili; kili; tili; palkkatili; kassatili; valuuttatili; virhetili; pistetili; sekkitili; 

pankkitili; kulunkitili; maalitili; mitalitili; meijeritili; menotili; maitotili; määräaikaistili; talletustili; 
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sijoitustili; edustustili; avustustili; sulkutili; lopputili; säästötili; käyttötili; hulivili; sikli; tikli; sykli; 

alli; alli; halli; 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; juoppolalli; malli; malli-; lankamalli; valokuvamalli; rouvamalli; neulemalli; 

madamemalli; venemalli; standardimalli; atomimalli; värimalli; vuosimalli; vientimalli; 

sporttimalli; tätimalli; ydinmalli; alastonmalli; vakiomalli; lantiomalli; sotilasmalli; 

käyttäytymismalli; pienoismalli; hyödyllisyysmalli; urheilumalli; ratkaisumalli; nalli; nalli; knalli; 

palli; palli; vihkipalli; palkintopalli; ralli; ralli; ralli; kortteliralli; koralli; punakoralli; jalokoralli; 

pienoisralli; tralli; romuralli; katuralli; vasalli; talli; metalli; maametalli; rahametalli; raakametalli; 

rautametalli; kovametalli; kirjakemetalli; juotemetalli; alkalimetalli; maa-alkalimetalli; puolimetalli; 

laakerimetalli; värimetalli; lehtimetalli; kirjasinmetalli; valkometalli; jalometalli; kellometalli; 

raskasmetalli; kevytmetalli; valumetalli; romumetalli; epämetalli; terämetalli; veturitalli; autotalli; 

kristalli; vuorikristalli; hevostalli; ratsastustalli; valli; rantavalli; lumivalli; äänivalli; kynsivalli; 

kivivalli; intervalli; hammasvalli; meluvalli; lämpövalli; frikadelli; sardelli; bordelli; lelli; lamelli; 

karamelli; kermakaramelli; täytekaramelli; kinuskikaramelli; lakritsikaramelli; vaahtokaramelli; 

irtokaramelli; aniskaramelli; eukalyptuskaramelli; tikkukaramelli; kurkkukaramelli; 

piparminttukaramelli; flanelli; fontanelli; originelli; skalpelli; propelli; nonparelli; kantarelli; 

kanttarelli; akvarelli; forelli; kulturelli; selli; gaselli; vankiselli; vermiselli; mamselli; yksinäisselli; 

eristysselli; karuselli; bagatelli; muskatelli; hotelli; lomahotelli; rantahotelli; perhehotelli; 

korpihotelli; konttorihotelli; tunturihotelli; kongressihotelli; tuntihotelli; turistihotelli; 

kartanohotelli; nuorisohotelli; asuntohotelli; varastohotelli; huoneistohotelli; toimistohotelli; 

loistohotelli; kylpylähotelli; kesähotelli; motelli; kartelli; hintakartelli; kastelli; pastelli; öljypastelli; 

puustelli; putelli; sensuelli; spirituelli; aktuelli; intellektuelli; velli; mannavelli; munavelli; 

ohravelli; kauravelli; kuravelli; mannaryynivelli; riisiryynivelli; vesivelli; riisivelli; samettivelli; 

savivelli; ohrajauhovelli; novelli; sarjakuvanovelli; niminovelli; maitovelli; gerbilli; refilli; 

pikkulilli; milli; neliömilli; pilli; papilli; koristepilli; säkkipilli; huulipilli; kapillaaripilli; kukkopilli; 

ruokopilli; hitsauspilli; hiuspilli; vihellyspilli; pajupilli; urkupilli; itkupilli; imupilli; pupilli; drilli; 

mandrilli; grilli; raklettigrilli; ulkogrilli; varrasgrilli; sähkögrilli; krilli; makrilli; aprilli; trilli;  

katrilli; vihtrilli; rautavihtrilli; kuparivihtrilli; pikkurilli; silli; basilli; suolasilli; rasvasilli; imbesilli; 

maustesilli; sinappisilli; matjessilli; täpläsilli; tilli; pastilli; tervapastilli; salmiakkipastilli; 

mentolipastilli; anispastilli; eukalyptuspastilli; kurkkupastilli; minttupastilli; piparminttupastilli; 

villi; rasavilli; tvilli; holli; huusholli; rustholli; kolli; kolli; molli; banderolli; kontrolli; itsekontrolli; 

rosolli; atolli; julli; kulli; mulli; sonnimulli; härkämulli; ampulli; trulli; tulli; suojatulli; tietulli; 

transitotulli; arvotulli; paljoustulli; suojelutulli; ehkäisytulli; idylli; perheidylli; maalaisidylli; fylli; 

klorofylli; berylli; tylli; tylli; pikkutylli; älli; mälli; mälli; sälli; kisälli; tälli; päälli-; kölli; kölli; 

mörökölli; mölli; pölli; rölli; nurmirölli; tölli; anaboli; symboli; seksisymboli; fallossymboli; 

statussymboli; idoli; popidoli; gondoli; karneoli; kreoli; mongoli; alkoholi; propyylialkoholi; 

etyylialkoholi; metyylialkoholi; aioli; stannioli; trioli; ravioli; brokkoli; fenkoli; fenkoli; 

maustefenkoli; salaattifenkoli; venkoli; propanoli; etanoli; metanoli; fenoli; linoli; booli; jooli; 

vaskooli; mooli; pooli; pooli; vastapooli; rooli; luonnerooli; sukupuolirooli; krooli; cameorooli; 

kaksoisrooli; trooli; päärooli; pistooli; vapaapistooli; ilmapistooli; nitomapistooli; sädepistooli; 

konepistooli; väripistooli; pulttipistooli; starttipistooli; valopistooli; isopistooli; sotilaspistooli; 

pienoispistooli; naulauspistooli; saumauspistooli; ruiskupistooli; urheilupistooli; kaasupistooli; 

kyynelkaasupistooli; sinkiläpistooli; poli; dipoli; oligopoli; megalopoli; monopoli; valtionmonopoli; 

metropoli; kupoli; sipulikupoli; glyseroli; nitroglyseroli; kolesteroli; petroli; moottoripetroli; 

valopetroli; lentopetroli; podsoli; konsoli; aerosoli; lysoli; sorbitoli; ksylitoli; mentoli; apostoli; 
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huoli; rahahuoli; arkihuoli; nuoli; suuntanuoli; noidannuoli; myrkkynuoli; puoli; mahapuoli; 

lihapuoli; vastaajapuoli; työnantajapuoli; sopijapuoli; takapuoli; poikapuoli; tupakkapuoli; 

jalkapuoli; alapuoli; saranapuoli; osapuoli; työmarkkinaosapuoli; neuvotteluosapuoli; vatsapuoli; 

laitapuoli; riitapuoli; iltapuoli; pintapuoli; vastapuoli; haittapuoli; karvalakkipuoli; jälkipuoli; 

mielipuoli; velipuoli; länsipuoli; lapsipuoli; käsipuoli; äitipuoli; kotipuoli; savipuoli; tyvipuoli; 

suojanpuoli; miehenpuoli; tuulenpuoli; kämmenpuoli; naisenpuoli; varjonpuoli; päänpuoli; 

martiopuoli; varjopuoli; ulkopuoli; menopuoli; ehtoopuoli; muotopuoli; voittopuoli; sisarpuoli; 

tytärpuoli; pohjoispuoli; kakkospuoli; pluspuoli; sopimuspuoli; miinuspuoli; päällyspuoli; 

debetpuoli; alkupuoli; sukupuoli; sukupuoli-; naarassukupuoli; miessukupuoli; naissukupuoli; 

aamupuoli; loppupuoli; maksupuoli; etupuoli; suupuoli; syksypuoli; rystypuoli; selkäpuoli; 

eteläpuoli; yläpuoli; silmäpuoli; peräpuoli; isäpuoli; sisäpuoli; itäpuoli; häntäpuoli; päiväpuoli; 

pääpuoli; kääntöpuoli; yöpuoli; suoli; sigmasuoli; umpisuoli; viemärisuoli; vemmelsuoli; tekosuoli; 

pohjukaissuoli; yhteissuoli; ohutsuoli; paksusuoli; tyhjäsuoli; peräsuoli; sykkyräsuoli; 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; tivoli; jaarli; mysli; hauli; moguli; 

voguli; hihhuli; kuli; sekuli; raikuli; kekkuli; vekkuli; pojanvekkuli; rokuli; vatkuli; ukuli; muli; 

kimuli; puli; puli; puli; tapuli; lautatapuli; kellotapuli; hanttapuli; hepuli; kepuli; ripuli; puheripuli; 

turistiripuli; sipuli; kukkasipuli; ruokasipuli; ilmasipuli; punasipuli; kepasipuli; keltasipuli; 

karvasipuli; tähtisipuli; salottisipuli; jättisipuli; kiinansipuli; siveydensipuli; ruohosipuli; 

purjosipuli; valkosipuli; helmivalkosipuli; hillosipuli; istukassipuli; ryvässipuli; pumpuli; sopuli; 

tunturisopuli; konsuli; kunniakonsuli; pääkonsuli; tuli; olympiatuli; sarjatuli; laakatuli; takkatuli; 

helkatuli; ilmatorjuntatuli; kertatuli; virvatuli; aarretuli; päretuli; paituli; merkkituli; tykkituli; 

aarnituli; kapituli; tuomiokapituli; kaarituli; leirituli; kiväärituli; konekiväärituli; ristituli; 

kranaattituli; kranaatinheitintuli; nuotiotuli; rakotuli; kokkotuli; elotuli; avotuli; tuulastuli; kiirastuli; 

juhannustuli; tuulastustuli; sulkutuli; rumputuli; häirintätuli; tykistötuli; typpioksiduuli; moduuli; 

kimmomoduuli; huoltomoduuli; komentomoduuli; kuumoduuli; noduuli; huuli; alahuuli; punahuuli; 

äänihuuli; ristihuuli; rusohuuli; taskuhuuli; häpyhuuli; ylähuuli; muuli; klausuuli; lakkoklausuuli; 

tuuli; maatuuli; pohjatuuli; hankatuuli; juhlatuuli; laitatuuli; vastatuuli; puhetuuli; pyörretuuli; 

monsuunituuli; merituuli; länsituuli; pasaatituuli; suvituuli; samumtuuli; aurinkotuuli; menotuuli; 

loistotuuli; avotuuli; lounaistuuli; luoteistuuli; koillistuuli; pohjoistuuli; kaakkoistuuli; tuiskutuuli; 

juttutuuli; sivutuuli; myrskytuuli; etelätuuli; ylätuuli; itätuuli; myötätuuli; yötuuli; yli; yli-; syli; 

pendyyli; molekyyli; vesimolekyyli; makromolekyyli; rekyyli; kalkyyli; kanyyli; vinyyli; 

hydroksyyli; kapsyyli; tyyli; siirtomaatyyli; kansliatyyli; asiatyyli; alatyyli; pakinatyyli; 

kerrontatyyli; jugendtyyli; puhetyyli; sähketyyli; chippendaletyyli; barokkityyli; arkityyli; 

diagonaalityyli; pelityyli; floppityyli; pyörökaarityyli; keisarityyli; paperityyli; empiirityyli; 

renessanssityyli; substantiivityyli; daktyyli; kirjaintyyli; kirjasintyyli; elämäntyyli; rokokootyyli; 

trotyyli; talonpoikaistyyli; kustavilaistyyli; pukeutumistyyli; maalaustyyli; rakennustyyli; 

kirjoitustyyli; kierähdystyyli; sävellystyyli; huonekalutyyli; juoksutyyli; latutyyli; V-tyyli; 

kävelytyyli; ylätyyli; höyli; mikäli; sikäli; räätäli; väli; aikaväli; sanaväli; tasaväli; turvaväli; 

raideväli; jänneväli; kärkiväli; keskiväli; akseliväli; tiliväli; puoliväli; sormiväli; siipiväli; ääriväli; 

riviväli; askelväli; nivelväli; varpaanväli; kulmanväli; sananväli; tähdenväli; pysäkinväli; 

korttelinväli; rivinväli; jakoväli; vakoväli; jalkoväli; huoltoväli; polttoväli; hammasväli; varvasväli; 

istutusväli; turvallisuusväli; pylväsväli; vaihteluväli; soluväli; solmuväli; kylkiluuväli; pääli-; sääli; 

itsesääli; köli; nostoköli; mi; daami; pöytädaami; amalgaami; flaami; syklaami; imaami; 
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diatsepaami; raami; keraami; lasikeraami; budjettiraami; aspartaami; dirhami; mirhami; timjami; 

salami; nami; saframi; volframi; sahrami; meirami; maustemeirami; mäkimeirami; seesami; 

biisami; piisami; samettipiisami; balsami; palsami; aatami; matami; tatami; vigvami; emi; diadeemi; 

modeemi; morfeemi; boheemi; tantieemi; embleemi; probleemi; foneemi; kreemi; krysanteemi; 

toteemi; systeemi; ekosysteemi; tietosysteemi; liemi; lihaliemi; etikkaliemi; kalaliemi; 

kilpikonnaliemi; kauraliemi; mausteliemi; tuliliemi; sokeriliemi; keitinliemi; paistinliemi; iloliemi; 

paistoliemi; häränhäntäliemi; niemi; koivuniemi; rekviemi; haaremi; semi; dogmi; pygmi; lehmi-; 

ohmi; laimi; taimi; astiataimi; sirkkataimi; pottitaimi; perunantaimi; kaalintaimi; kurkuntaimi; 

puuntaimi; ihmistaimi; paakkutaimi; ruukkutaimi; rönsytaimi; seimi; lastenseimi; pantomiimi; 

riimi; priimi; maksiimi; tiimi; legitiimi; intiimi; muslimi; šiiamuslimi; sunnamuslimi; sunnimuslimi; 

äärimuslimi; nimi; kunnianimi; kirjailijanimi; taiteilijanimi; runoilijanimi; hallitsijanimi; liikanimi; 

salanimi; haukkumanimi; kutsumanimi; kauppanimi; kaavanimi; denimi; liikenimi; peitenimi; 

tuotenimi; lajinimi; kärkinimi; köllinimi; minimi; minimi-; toiminimi; toimeentulominimi; 

lempinimi; sävelnimi; paikannimi; ominaisuudennimi; miehennimi; naisennimi; kadunnimi; 

henkilönnimi; maallikkonimi; arvonimi; yleisnimi; erisnimi; sukunimi; tapailunimi; huippunimi; 

etunimi; ristimänimi; lisänimi; tyttönimi; työnimi; loimi; toimi; rahatoimi; virkatoimi; voimatoimi; 

iltatoimi; laskentatoimi; sotatoimi; maasotatoimi; vastatoimi; turvatoimi; liiketoimi; tukitoimi; 

sosiaalitoimi; poliisitoimi; tositoimi; postitoimi; johtajantoimi; edustajantoimi; opettajantoimi; 

tuomarintoimi; tehotoimi; asianajotoimi; ennakkotoimi; pakkotoimi; palotoimi; varotoimi; 

kurinpitotoimi; hallintotoimi; sortotoimi; kostotoimi; yhteistoimi; oikeustoimi; valeoikeustoimi; 

poikkeustoimi; luottamustoimi; kustannustoimi; opetustoimi; työtaistelutoimi; koulutoimi; 

rankaisutoimi; sivutoimi; säännöstelytoimi; ehkäisytoimi; osapäivätoimi; puolipäivätoimi; päätoimi; 

krimi; maksimi; maksimi-; septimi; optimi; malmi; hopeamalmi; rahamalmi; raakamalmi; 

tinamalmi; kultamalmi; rautamalmi; kromimalmi; uraanimalmi; juonimalmi; kuparimalmi; 

karsimalmi; järvimalmi; suomalmi; salmi; psalmi; helmi; kastehelmi; hikihelmi; lasihelmi; 

vesihelmi; kyynelhelmi; puuhelmi; jäähelmi; kelmi; ilmi; filmi; sarjafilmi; laakafilmi; rullafilmi; 

kaitafilmi; väkivaltafilmi; taidefilmi; nukkefilmi; tallefilmi; äänifilmi; värifilmi; seksifilmi; 

kasettifilmi; agenttifilmi; negatiivifilmi; värinegatiivifilmi; röntgenfilmi; lännenfilmi; sydänfilmi; 

videofilmi; televisiofilmi; mustavalkofilmi; kinofilmi; pornofilmi; mikrofilmi; luontofilmi; 

aivofilmi; tieteisfilmi; uutisfilmi; rikosfilmi; mainosfilmi; piirrosfilmi; opetusfilmi; jännitysfilmi; 

lyhytfilmi; seikkailufilmi; mykkäfilmi; kääntöfilmi; olmi; kolmi-; diagrammi; pylväsdiagrammi; 

käyrädiagrammi; anagrammi; pentagrammi; epigrammi; engrammi; elektrokardiogrammi; 

elektroenkefalogrammi; hologrammi; seismogrammi; monogrammi; kartogrammi; histogrammi; 

tammi; tammi; tammi; korkkitammi; remmi; nahkaremmi; nilkkaremmi; rantaremmi; rähinäremmi; 

mimmi; pommi; pommi; aikapommi; kirjepommi; sirpalepommi; rypälepommi; atomipommi; 

neutronipommi; seksipommi; pakettipommi; kobolttipommi; napalmpommi; koiranpommi; 

ydinpommi; lämpöydinpommi; fissiopommi; fuusiopommi; palopommi; kantopommi; lentopommi; 

autopommi; uutispommi; syvyyspommi; hajupommi; paukkupommi; naurupommi; 

kyynelkaasupommi; savupommi; vetypommi; rommi; rommi; rommi; kummi; seurakuntakummi; 

sylikummi; slummi; mummi; nummi; hiekkanummi; kanervanummi; pummi; sosiaalipummi; 

mämmi; kondomi; juomukondomi; idiomi; aksiomi; komi; diplomi; farmanomi; datanomi; 

tradenomi; genomi; artenomi; binomi; logonomi; sosionomi; ekonomi; diplomiekonomi; 

merkonomi; ylioppilasmerkonomi; agronomi; metronomi; astronomi; gastronomi; hortonomi; 

restonomi; fytonomi; iktyonomi; polynomi; boomi; zoomi; aromi; bromi; palindromi; velodromi; 

hippodromi; pogromi; kromi; kromosomi; sukupuolikromosomi; vastinkromosomi; X-kromosomi; 

Y-kromosomi; autosomi; atomi; hiiliatomi; uraaniatomi; anatomi; mikrotomi; symptomi; luomi; 

luomi; alaluomi; vilkkuluomi; riippuluomi; yläluomi; silmäluomi; puomi; rajapuomi; puolipuomi; 

hevospuomi; öljypuomi; lähtöpuomi; suomi; asiasuomi; kirjasuomi; kantasuomi; kyökkisuomi; 
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amerikansuomi; ruotsinsuomi; nykysuomi; tuomi; farmi; karjafarmi; kettufarmi; harmi; charmi; 

mieliharmi; karmi; ikkunankarmi; ovenkarmi; tuolinkarmi; kasarmi; vuokrakasarmi; tiilikasarmi; 

kivikasarmi; santarmi; epidermi; sermi; termi; lakitermi; ammattitermi; isotermi; reformi; 

maareformi; rahareformi; sosiaalireformi; hormi; savuhormi; normi; abnormi; käyttäytymisnormi; 

oikeusnormi; arvostelunormi; työnormi; sormi; keskisormi; pikkusormi; etusormi; nurmi; 

hiekkanurmi; apilanurmi; luonnonnurmi; laidunnurmi; siirtonurmi; säilörehunurmi; kylvönurmi; 

särmi; orgasmi; kiliasmi; entusiasmi; sarkasmi; pleonasmi; spasmi; ismi; dadaismi; arkaismi; 

lamaismi; panarabismi; lobbismi; snobismi; lesbismi; kubismi; sadismi; metodismi; avantgardismi; 

nudismi; deismi; teismi; ateismi; panteismi; monoteismi; polyteismi; pasifismi; syllogismi; 

neologismi; synergismi; buddhismi; lamarckismi; masokismi; sadomasokismi; anarkismi; 

monarkismi; trotskismi; kannibalismi; vandalismi; feodalismi; idealismi; realismi; arkirealismi; 

neorealismi; inhorealismi; fotorealismi; surrealismi; uusrealismi; kolonialismi; neokolonialismi; 

uuskolonialismi; imperialismi; materialismi; industrialismi; provinsialismi; sosialismi; 

reaalisosialismi; valtiososialismi; kansallissosialismi; eksistentialismi; rojalismi; radikalismi; 

kulttuuriradikalismi; syndikalismi; minimalismi; formalismi; informalismi; pennalismi; 

regionalismi; nationalismi; internationalismi; rationalismi; funktionalismi; konstitutionalismi; 

journalismi; likasankojournalismi; talousjournalismi; liberalismi; federalismi; moralismi; 

sentralismi; pluralismi; naturalismi; supranaturalismi; strukturalismi; fatalismi; kapitalismi; 

kansankapitalismi; valtiokapitalismi; suurkapitalismi; vitalismi; mentalismi; fundamentalismi; 

dualismi; individualismi; homoseksualismi; transseksualismi; sensualismi; spiritualismi; 

intellektualismi; mendelismi; parallelismi; anglismi; pugilismi; nihilismi; kulttuurinihilismi; 

puolustusnihilismi; infantilismi; merkantilismi; bimetallismi; machiavellismi; pointillismi; 

gaullismi; symbolismi; mongolismi; holismi; alkoholismi; rabulismi; populismi; botulismi; 

islamismi; eufemismi; totemismi; animismi; pessimismi; optimismi; atomismi; reformismi; 

huliganismi; organismi; mikro-organismi; karelianismi; pianismi; vegetarianismi; messianismi; 

mekanismi; suojamekanismi; markkinamekanismi; ohjausmekanismi; puolustusmekanismi; 

vaikutusmekanismi; syntymekanismi; panamerikanismi; samanismi; šamanismi; brahmanismi; 

humanismi; satanismi; puritanismi; hellenismi; kokainismi; albinismi; morfinismi; vaginismi; 

stalinismi; feminismi; determinismi; leninismi; marksismi-leninismi; marxismi-leninismi; 

alpinismi; latinismi; kalvinismi; sovinismi; darvinismi; sosiaalidarvinismi; fennismi; hedonismi; 

antagonismi; sionismi; revisionismi; impressionismi; ekspressionismi; kreationismi; 

ekshibitionismi; perfektionismi; protektionismi; monismi; anakronismi; synkronismi; 

parkinsonismi; platonismi; modernismi; postmodernismi; kommunismi; afrokommunismi; 

eurokommunismi; opportunismi; maoismi; taoismi; egoismi; heroismi; eskapismi; tropismi; 

barbarismi; vulgarismi; sekularismi; kulinarismi; tsarismi; vegetarismi; monetarismi; totalitarismi; 

militarismi; antimilitarismi; utilitarismi; parlamentarismi; porvarismi; wellerismi; konsumerismi; 

tinnerismi; gangsterismi; empirismi; aforismi; rigorismi; behaviorismi; kolorismi; terrorismi; 

itsemurhaterrorismi; valtionterrorismi; eurosentrismi; voyeurismi; purismi; turismi; naturismi; 

massaturismi; kulttuuriturismi; seksiturismi; futurismi; fasismi; sosiaalifasismi; neofasismi; 

uusfasismi; rasismi; klassisismi; uusklassisismi; fetisismi; svetisismi; skeptisismi; gnostisismi; 

agnostisismi; seksismi; marksismi; revansismi; narsismi; natsismi; uusnatsismi; pragmatismi; 

reumatismi; fanatismi; separatismi; piratismi; konservatismi; pietismi; asketismi; magnetismi; 

maamagnetismi; geomagnetismi; sähkömagnetismi; konkretismi; synkretismi; elitismi; 

antisemitismi; spiritismi; transvestitismi; okkultismi; diletantismi; protestantismi; skientismi; 

adventismi; patriotismi; nurkkapatriotismi; nepotismi; despotismi; baptismi; transvestismi; autismi; 

absolutismi; hinduismi; truismi; altruismi; panslavismi; skandinavismi; atavismi; bolsevismi; 

bolševismi; naivismi; relativismi; korporativismi; primitivismi; positivismi; aktivismi; 

subjektivismi; kollektivismi; konstruktivismi; marxismi; logaritmi; algoritmi; rytmi; puherytmi; 
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uni-valverytmi; vuorokausirytmi; askelrytmi; elämänrytmi; biorytmi; runorytmi; työrytmi; albumi; 

sarjakuva-albumi; valokuva-albumi; perhealbumi; sooloalbumi; levyalbumi; memorandumi; 

linoleumi; mausoleumi; presidiumi; evankeliumi; jouluevankeliumi; oopiumi; solariumi; 

imperiumi; symposiumi; kollokviumi; jumi; tupajumi; kumi; raakakumi; kovakumi; pyyhekumi; 

raapekumi; tiivistekumi; arabikumi; silikonikumi; praktikumi; pilkkumi; luonnonkumi; 

pyöränkumi; tekokumi; vaahtokumi; sisuskumi; päällyskumi; solukumi; purukumi; 

nikotiinipurukumi; tyynypurukumi; sisäkumi; lumi; nuoskalumi; perunalumi; tykkilumi; 

puuterilumi; ensilumi; vitilumi; sohjolumi; tekolumi; irtolumi; pakkaslumi; tykkylumi; pyrylumi; 

höytylumi; räntälumi; pleenumi; signumi; liirumlaarumi; seerumi; käärmeseerumi; veriseerumi; 

foorumi; keskustelufoorumi; monstrumi; viisumi; turistiviisumi; kauttakulkuviisumi; universumi; 

opossumi; ultimaatumi; bitumi; buumi; vakuumi; kontinuumi; postuumi; kymi; neodyymi; 

parfyymi; volyymi; plyymi; pseudonyymi; homonyymi; anonyymi; synonyymi; akronyymi; 

matronyymi; patronyymi; entsyymi; laktaasientsyymi; ruoansulatusentsyymi; kostyymi; kutyymi; 

käämi; sekundaarikäämi; primaarikäämi; magneettikäämi; osmankäämi; toisiokäämi; ensiökäämi; 

ani; albaani; urbaani; turbaani; kardaani; sellofaani; profaani; vegaani; afgaani; huligaani; 

mangaani; slogaani; orgaani; radiaani; mediaani; meridiaani; nollameridiaani; liaani; vegetariaani; 

presbyteriaani; viktoriaani; kartusiaani; intiaani; mayaintiaani; paviaani; murjaani; astrakaani; 

dekaani; dekaani; mohikaani; publikaani; republikaani; pelikaani; dominikaani; hurrikaani; šikaani; 

vulkaani; krokaani; fransiskaani; katalaani; klaani; plaani; bramaani; samaani; šamaani; brahmaani; 

kaimaani; nymfomaani; svekomaani; narkomaani; pelinarkomaani; työnarkomaani; fennomaani; 

romaani; roskaromaani; yhteiskuntaromaani; sotaromaani; tajunnanvirtaromaani; kirjeromaani; 

scifi-romaani; veijariromaani; ritariromaani; salapoliisiromaani; agenttiromaani; tiiliskiviromaani; 

avainromaani; jatkoromaani; retoromaani; tieteisromaani; pienoisromaani; rikosromaani; 

rakkausromaani; kehitysromaani; tilitysromaani; jännitysromaani; menestysromaani; 

käännösromaani; kauhuromaani; lukuromaani; sukuromaani; seikkailuromaani; pyromaani; 

tyttöromaani; erotomaani; kleptomaani; ottomaani; germaani; talismaani; humaani; banaani; 

marsipaani; sampaani; propaani; tulppaani; raani; katamaraani; trimaraani; varaani; membraani; 

veteraani; rintamaveteraani; sotaveteraani; filigraani; Koraani; traani; valaantraani; uraani; fasaani; 

jalofasaani; parmesaani; artesaani; partisaani; kurtisaani; plataani; pataani; etaani; metaani; 

polyuretaani; kaftaani; puritaani; titaani; oktaani; simultaani; lantaani; pentaani; spontaani; 

merkaptaani; tartaani; sulttaani; butaani; leguaani; karavaani; kamelikaravaani; divaani; bulvaani; 

syaani; fani; kani; kani; klani; mani; romani; japani; tapani; kumppani; matkakumppani; 

kihlakumppani; kilpakumppani; kauppakumppani; riitakumppani; vuodekumppani; puhekumppani; 

liikekumppani; asekumppani; lajikumppani; sukupuolikumppani; seksikumppani; asuinkumppani; 

kasvinkumppani; elämänkumppani; rikoskumppani; sopimuskumppani; hallituskumppani; 

taistelukumppani; keskustelukumppani; seurustelukumppani; pöytäkumppani; yhtiökumppani; 

mangostani; hindustani; rambutani; azerbaidžani; guldeni; molybdeeni; heksaklorofeeni; geeni; 

kollageeni; mutageeni; antigeeni; vastingeeni; onkogeeni; halogeeni; karsinogeeni; hallusinogeeni; 

androgeeni; kanserogeeni; estrogeeni; teratogeeni; allergeeni; syöpägeeni; naftaleeni; seleeni; 

helleeni; etyleeni; asetyleeni; turkmeeni; igumeeni; pineeni; polypropeeni; terpeeni; suvereeni; 

skitsofreeni; migreeni; seireeni; sireeni; sireeni; palosireeni; hälytyssireeni; sumusireeni; moreeni; 

reunamoreeni; treeni; syreeni; pihasyreeni; polystyreeni; arseeni; tšetšeeni; eteeni; polyeteeni; 

karanteeni; vaalikaranteeni; karoteeni; kapteeni; komentajakapteeni; satamakapteeni;  

kaapparikapteeni; merikapteeni; lentokapteeni; korsteeni; gluteeni; tolueeni; kveeni; sloveeni; pieni; 

sieni; lattiasieni; lahottajasieni; maljasieni; pahkasieni; punapahkasieni; jalkasieni; ruokasieni; 

suolasieni; pahkulasieni; maannousemasieni; limasieni; saunasieni; haapasieni; kauppasieni; 

huhtasieni; keltasieni; multasieni; kantasieni; partasieni; helttasieni; hiivasieni; korvasieni; 

sädesieni; teesieni; homesieni; karistesieni; ruostesieni; mustesieni; lohisieni; lakkisieni; nokisieni; 
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pillisieni; kumisieni; tuppisieni; mesisieni; kynsisieni; torvisieni; mustatorvisieni; järvisieni; 

volgansieni; akansieni; parsinsieni; ukonsieni; jauhosieni; tuhosieni; pulkkosieni; kotelosieni; 

kantosieni; koivunkantosieni; loissieni; kärpässieni; valkokärpässieni; herkkusieni; kupusieni; 

pesusieni; kurttusieni; ratapölkkysieni; myrkkysieni; sinistäjäsieni; härmäsieni; kehnäsieni; 

kääpäsieni; leväsieni; jeni; pelmeni; peni; minunlaiseni; kvitteni; ruusukvitteni; maligni; benigni; 

paini; vapaapaini; mutapaini; sylipaini; jaakopinpaini; sumopaini; mattopaini; pystypaini; leini; 

teini; muffini; gini; zucchini; kokaiini; karabiini; rabbiini; jakobiini; hemoglobiini; karbiini; 

turbiini; vastapaineturbiini; potkuriturbiini; vesiturbiini; suihkuturbiini; kaasuturbiini; höyryturbiini; 

rubiini; vanadiini; prostaglandiini; blondiini; gabardiini; sardiini; kodeiini; kofeiini; kaseiini; teiini; 

proteiini; fiini; parafiini; delfiini; endorfiini; morfiini; porfiini; aubergiini; harlekiini; mannekiini; 

tähtimannekiini; trikiini; meskaliini; formaliini; turmaliini; adrenaliini; praliini; naftaliini; gobeliini; 

laiheliini; tyhmeliini; rumeliini; koipeliini; zeppeliini; vaseliini; valkovaseliini; aniliini;  

tetrasykliini; tortelliini; vanilliini; penisilliini; kaoliini; mandoliini; lanoliini; krinoliini; trampoliini; 

karoliini; popliini; talvipopliini; posliini; munankuoriposliini; riisiposliini; saniteettiposliini; 

luuposliini; sävyposliini; musliini; villamusliini; retliini; kretliini; gammaglobuliini; tuberkuliini; 

maskuliini; haisuliini; insuliini; ihmisinsuliini; botuliini; söpöliini; pergamiini; melamiini; bramiini; 

amfetamiini; vitamiini; provitamiini; histamiini; antihistamiini; karmiini; termiini; jasmiini; 

metsäjasmiini; alumiini; lentokonealumiini; lehtialumiini; duralumiini; niini; kaniini; angorakaniini; 

koekaniini; melaniini; solaniini; ligniini; kiniini; feminiini; strykniini; tanniini; melatoniini; 

serotoniini; heroiini; turpiini; lupiini; mandariini; mandariini; steariini; margariini; 

jääkaappimargariini; kasvimargariini; kevytmargariini; sakariini; sakkariini; ultramariini; 

akvamariini; rosmariini; kumariini; minariini; hepariini; masariini; nektariini; savariini; fibriini; 

peleriini; pelleriini; glyseriini; nitroglyseriini; joriini; floriini; amoriini; kefalosporiini; terriini; 

vitriini; doktriini; tamburiini; porfyriini; makasiini; kruununmakasiini; talletusmakasiini; 

mokkasiini; pumasiini; risiini; dioksiini; toksiini; appelsiini; veriappelsiini; bensiini; lakkabensiini; 

lentobensiini; kerosiini; pepsiini; salusiini; limusiini; kapusiini; gelatiini; sonatiini; patiini; keratiini; 

gratiini; satiini; astatiini; vatiini; erytropoietiini; kitiini; lesitiini; prolaktiini; benediktiini; 

klementiini; serpentiini; suihkeserpentiini; giljotiini; nikotiini; progestiini; kanttiini; rutiini; 

arkirutiini; beduiini; viini; viini; malagaviini; marjaviini; kirsikkaviini; mustaherukkaviini; 

ruokaviini; jälkiruokaviini; laviini; marsalaviini; riboflaviini; tilaviini; omenaviini; kiinaviini; 

punaviini; madeiraviini; vuosikertaviini; roseeviini; lääkeviini; rypäleviini; bourgogneviini; 

roséviini; pingviini; muskatelliviini; villiviini; riisiviini; kotiviini; muskattiviini; karahviviini; 

moselviini; tokajinviini; reininviini; talonviini; kirkkoviini; valkoviini; beaujolaisviini; 

ehtoollisviini; portviini; châteauviini; kuohuviini; hehkuviini; palmuviini; bordeauxviini; 

hedelmäviini; pöytäviini; skini; blini; mini; mini-; nomini; pronomini; persoonapronomini; 

resiprookkipronomini; indefiniittipronomini; refleksiivipronomini; possessiivipronomini; 

interrogatiivipronomini; relatiivipronomini; demonstratiivipronomini; panini; sini; sini; kobolttisini; 

taivaansini; päivänsini; indigosini; kosini; martini; kolumni; hymni; olympiahymni; kansallishymni; 

laamanni; sakemanni; gentlemanni; jungmanni; pelimanni; kansanpelimanni; dobermanni; 

timpermanni; oltermanni; normanni; vallesmanni; saksmanni; engelsmanni; busmanni; bušmanni; 

tyranni; kotityranni; savanni; penni; antenni; piiska-antenni; tutka-antenni; suunta-antenni; 

dipoliantenni; satelliittiantenni; ferriittiantenni; radioantenni; televisioantenni; ulkoantenni; 

lautasantenni; yhteisantenni; suuntausantenni; keskusantenni; finni; kiinni; linni; pinni; hiuspinni; 

onni; kalaonni; naimaonni; arpaonni; sotaonni; perheonni; kolonni; äidinonni; kodinonni; avio-onni; 

sonni; metsästysonni; tonni; megatonni; kymppitonni; bruttorekisteritonni; rahtitonni; kilotonni; 

epäonni; hunni; lunni; sunni; tyynni; känni; kaatokänni; perskänni; räkäkänni; änkyräkänni; nänni; 

ränni; vesiränni; uittoränni; gibboni; metadoni; kardoni; nukleoni; peoni; peoni; freoni; megafoni; 

vibrafoni; telefoni; sifoni; ksylofoni; gramofoni; mikrofoni; kaulamikrofoni; suuntamikrofoni; 
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rinnusmikrofoni; kurkkumikrofoni; saksofoni; baritonisaksofoni; tenorisaksofoni; alttosaksofoni; 

magnetofoni; heksagoni; pentagoni; pelargoni; polygoni; ioni; anioni; unioni; reaaliunioni; 

personaaliunioni; tulliunioni; pioni; pioni; sampioni; skorpioni; kirjaskorpioni; vesiskorpioni; 

kationi; bastioni; rajoni; kanjoni; sampinjoni; koni; diakoni; pekoni; ikoni; silikoni; sirkoni; zirkoni; 

sabloni; meloni; hunajameloni; vesimeloni; verkkomeloni; kanneloni; sykloni; valloni; cannelloni; 

pyloni; moni; demoni; persimoni; antimoni; harmoni; urkuharmoni; hormoni; sukupuolihormoni; 

stressihormoni; kasvihormoni; keltarauhashormoni; kilpirauhashormoni; naishormoni; 

sukuhormoni; kasvuhormoni; mormoni; ubikinoni; peijooni; postiljooni; klooni; sooni; poni; 

tamponi; shetlanninponi; makaroni; nauhamakaroni; pikamakaroni; munamakaroni; paroni; 

hadroni; interferoni; progesteroni; testosteroni; mikroni; positroni; elektroni; neutroni; neuroni; 

mesoni; biisoni; piisoni; kortisoni; hydrokortisoni; bosoni; välibosoni; amatsoni; otsoni; betoni; 

kuonabetoni; jännebetoni; kivibetoni; valmisbetoni; teräsbetoni; kevytbetoni; valubetoni; 

solubetoni; kaasubetoni; pesubetoni; ketoni; asetoni; baritoni; kantoni; fotoni; protoni; leptoni; 

ponttoni; teutoni; barytoni; juoni; salajuoni; sotajuoni; malmijuoni; sivujuoni; suoni; kaulasuoni; 

otsasuoni; valtasuoni; kultasuoni; malmisuoni; siipisuoni; verisuoni; pintaverisuoni; vesisuoni; 

lehtisuoni; runosuoni; maitiaissuoni; hiussuoni; imusuoni; öljysuoni; selkäsuoni; tuoni; saarni; 

moderni; ultramoderni; hypermoderni; postmoderni; kerni; konserni; luserni; korni; torni; 

linkkitorni; tykkitorni; tuomaritorni; vesitorni; tähtitorni; kirkontorni; vartiotorni; palotorni; 

kellotorni; suippotorni; lennonjohtotorni; loistotorni; poraustorni; kolmiomittaustorni; tähystystorni; 

säilörehutorni; lintutorni; norsunluutorni; hyppytorni; näkötorni; koturni; tyrni; uni; fauni; vilkeuni; 

toiveuni; valveuni; ikiuni; talviuni; koiranuni; ruususenuni; painajaisuni; kauneusuni; uuni; 

takkauuni; lieskauuni; kiertoilmauuni; tribuuni; duuni; taifuuni; laguuni; kalkkiuuni; jälkiuuni; 

kaakeliuuni; tiiliuuni; grilliuuni; lasiuuni; koksiuuni; kakluuni; immuuni; kommuuni; 

kansankommuuni; paistinuuni; leivinuuni; induktiouuni; mikrouuni; mikroaaltouuni; polttouuni; 

kasuuni; masuuni; monsuuni; kuivausuuni; kuumennusuuni; sulatusuuni; mellotusuuni; 

savustusuuni; pasutusuuni; lämmitysuuni; kuilu-uuni; karkaisu-uuni; höyryuuni; sähköuuni; 

päiväuni; yöuni; klovni; dyyni; androgyyni; misogyyni; ryyni; mannaryyni; ohraryyni; kauraryyni; 

tattariryyni; riisiryyni; murheenkryyni; syyni; tyyni; rasvatyyni; peilityyni; ääni; jaa-ääni; hajaääni; 

poikaääni; hukkaääni; alaääni; infraääni; soraääni; ultraääni; valintaääni; rintaääni; vastaääni; 

puheääni; oteääni; merkkiääni; siniääni; tuomariääni; tenoriääni; käyntiääni; postiääni; 

magneettiääni; falsettiääni; syrjääni; lääni; linnalääni; ekolääni; sotilaslääni; lapsenääni; soidinääni; 

soitinääni; luonnonääni; sydänääni; stereoääni; radioääni; ennakkoääni; runkoääni; sopraanoääni; 

bassoääni; komentoääni; alttoääni; miesääni; naisääni; varoitusääni; jonotusääni; houkutusääni; 

koputusääni; hengitysääni; hälytysääni; kurkkuääni; huiluääni; lauluääni; kutsuääni; varattu-ääni; 

sivuääni; hälyääni; ylä-ääni; fööni; oi; hoi; ohoi; hohoi; oijoi; koi; koi; pihlajanmarjakoi; vaatekoi; 

pussikoi; kehrääjäkoi; tuomenkehrääjäkoi; moi; toi; voi; voi; persiljavoi; munavoi; maustevoi; 

valkosipulivoi; meijerivoi; kaakaovoi; maalaisvoi; kookosvoi; rapuvoi; maapähkinävoi; pöytävoi; 

kapi; klapi; kaalirapi; seipi; siipi; pilkkasiipi; deltasiipi; kultasiipi; sinisiipi; lasisiipi; kotkansiipi; 

lenninsiipi; peitinsiipi; myllynsiipi; elintasosiipi; kantosiipi; oikeistosiipi; vasemmistosiipi; 

pikkusiipi; koipi; kriminkoipi; broilerinkoipi; pipi; rantasipi; alpi; ranta-alpi; terttualpi; helpi; 

kanarianhelpi; kilpi; linjakilpi; vaakunakilpi; liikekilpi; koekilpi; nimikilpi; rekisterikilpi; ovikilpi; 

vuorenkilpi; avainkilpi; koenumerokilpi; arvokilpi; sarveiskilpi; ihmiskilpi; mainoskilpi; 

vakuutuskilpi; katukilpi; kampi; vääntökampi; lampi; tunturilampi; tekolampi; suolampi; 

metsälampi; sampi; taaempi; taempi; idempi; laidempi; vanhempi; lähivanhempi; ottovanhempi; 

sijaisvanhempi; varhempi; lähempi; vähempi; aiempi; likempi; lempi; lempi-; alempi; ylempi; 

enempi; parempi; perempi; sisempi; impi; kimpi; rimpi; sarjarimpi; ehompi; ulompi; umpi; 

virtsaumpi; kumpi; jompikumpi; jopi; appi; kaappi; astiakaappi; kirjakaappi; nurkkakaappi; 

ruokakaappi; kulmakaappi; kassakaappi; lääkekaappi; vaatekaappi; pakastekaappi; jenkkikaappi; 
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barokkikaappi; peilikaappi; tuulikaappi; viinikaappi; baarikaappi; lasikaappi; luistikaappi; 

jakokaappi; vetokaappi; palkintokaappi; allaskaappi; keskoskaappi; kuivauskaappi; 

astiankuivauskaappi; pyykinkuivauskaappi; siivouskaappi; kuivatuskaappi; ilmoituskaappi; 

suihkukaappi; pukukaappi; työkalukaappi; vaunukaappi; jätevaunukaappi; myrkkykaappi; 

viileäkaappi; jää-viileäkaappi; yhdistelmäkaappi; kylmäkaappi; seinäkaappi; jääkaappi; 

keittiökaappi; sähkökaappi; satraappi; happi; kappi; kantakappi; lappi; klappi; koltanlappi; mappi; 

Ö-mappi; nappi; suklaanappi; tinanappi; rintanappi; koristenappi; voinappi; vesivärinappi; sinappi; 

paidannappi; kauluksennappi; kalvosinnappi; housunnappi; piilonappi; painonappi; juustonappi; 

soittonappi; helmiäisnappi; surunappi; luunappi; pappi; matkapappi; sairaalapappi; vankilapappi; 

seurakuntapappi; vihkipappi; ylipappi; rippipappi; uhripappi; turistipappi; nuorisopappi; 

sotilaspappi; miespappi; merimiespappi; naispappi; herännäispappi; lähetyspappi; leipäpappi; 

siirappi; vaahterasiirappi; taloussiirappi; tärkkelyssiirappi; krappi; sappi; rantasappi; auringonsappi; 

kuunsappi; päivänsappi; tappi; olkatappi; hankatappi; etappi; välietappi; kierretappi; niveltappi; 

akselintappi; tynnyrintappi; männäntappi; liitostappi; puutappi; jeeppi; keeppi; kieppi; keppi; 

kukkakeppi; mittakeppi; karttakeppi; vaihdekeppi; hernekeppi; biljardikeppi; tukikeppi; 

bambukeppi; kävelykeppi; kyynäräkeppi; neppi; kreppi; lainekreppi; steppi; steppi; veppi; dippi; 

peippi; punapeippi; kirjopeippi; sepiväpeippi; greippi; verigreippi; teippi; pakasteteippi; 

ilmastointiteippi; maalarinteippi; pitoteippi; hippi; partisiippi; prinsiippi; kippi; pujotuskippi; 

kääntökippi; lippi; tuohilippi; rippi; trippi; tippi; juippi; vippi; vippi; vippi; alppi; vilppi; vaalivilppi; 

verovilppi; jolppi; kamppi; jalkakamppi; mailakamppi; ramppi; rullalautaramppi; skeittiramppi; 

kramppi; lihaskramppi; tamppi; vamppi; kemppi; porkkanakemppi; tsemppi; klimppi; pimppi; 

komppi; sumppi; tumppi; tupakantumppi; kymppi; napakymppi; 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; hujoppi; koppi; koppi; työmaakoppi; uimakoppi; vankikoppi; 

kuljettajankoppi; koirankoppi; puhelinkoppi; karhunkoppi; sovituskoppi; rangaistuskoppi; 

pukukoppi; floppi; kloppi; moppi; pölymoppi; anoppi; rakkaudenoppi; lainoppi; kasvainoppi; 

kristinoppi; eläinoppi; knoppi; uskonoppi; luonnonoppi; kombinaatio-oppi; predestinaatio-oppi; 

valtio-oppi; evoluutio-oppi; vallanjako-oppi; joukko-oppi; synkooppi; teleskooppi; peiliteleskooppi; 

radioteleskooppi; periskooppi; kaleidoskooppi; endoskooppi; stereoskooppi; oskilloskooppi; 

mikroskooppi; elektronimikroskooppi; pyyhkäisyelektronimikroskooppi; stereomikroskooppi; 

valomikroskooppi; pyyhkäisymikroskooppi; horoskooppi; vuosihoroskooppi; viikkohoroskooppi; 

gyroskooppi; stetoskooppi; kystoskooppi; valo-oppi; antilooppi; keihäsantilooppi; kyklooppi; 

kanooppi; filantrooppi; heliotrooppi; tieto-oppi; johto-oppi; hallinto-oppi; ravinto-oppi; biotooppi; 

isotooppi; radioisotooppi; muoto-oppi; ilmasto-oppi; sanasto-oppi; troppi; soppi; järkeisoppi; 

iisoppi; vanhurskauttamisoppi; yli-ihmisoppi; luomisoppi; polveutumisoppi; kudosoppi; 

mittausoppi; maanmittausoppi; moneusoppi; rikostutkimusoppi; runousoppi; perusoppi; virusoppi; 

kasvatusoppi; opetusoppi; sovitusoppi; tiedotusoppi; lunastusoppi; lääkkeenvalmistusoppi; 

taivutusoppi; lujuusoppi; jumaluusoppi; kolminaisuusoppi; siveysoppi; terveysoppi; kehitysoppi; 

merkitysoppi; raamatunselitysoppi; taudinmääritysoppi; maanjäristysoppi; synnytysoppi; toppi; 

toppi; stoppi; laskuoppi; soluoppi; tuoppi; katajatuoppi; tinatuoppi; sointuoppi; rotuoppi; 

oluttuoppi; tietojenkäsittelyoppi; menetelmäoppi; sähköoppi; lämpöoppi; lehdistöoppi; 

ympäristöoppi; harppi; jalkaharppi; länkiharppi; karppi; skarppi; varppi; sirppi; kuunsirppi; korppi; 

korppi; tärppi; juppi; kuppi; vaakakuppi; pahkakuppi; tuhkakuppi; mokkakuppi; ruokakuppi; 

munakuppi; rintakuppi; teekuppi; liemikuppi; posliinikuppi; vesikuppi; riisikuppi; savikuppi; 
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kahvikuppi; kissankuppi; nimikkokuppi; imukuppi; sylkykuppi; luppi; nuppi; vetonuppi; 

viritysnuppi; päänuppi; säätönuppi; pseudokruppi; ketsuppi; tuppi; karvatuppi; jännetuppi; 

lehtituppi; puukontuppi; hermotuppi; skuuppi; luuppi; typpi; kalkkityppi; kyyppi; kyyppi; polyyppi; 

peräsuolipolyyppi; nenäpolyyppi; tyyppi; käenkaali-oravanmarjatyyppi; mustikkatyyppi; 

variksenmarja-mustikkatyyppi; puolukkamustikkatyyppi; käenkaali-mustikkatyyppi; 

puolukkatyyppi; variksenmarja-puolukkatyyppi; madonnatyyppi; laivatyyppi; kanervatyyppi; 

venetyyppi; luonnetyyppi; arkkityyppi; kirjaintyyppi; stereotyyppi; logotyyppi; vakiotyyppi; 

ekotyyppi; talotyyppi; vartalotyyppi; fenotyyppi; genotyyppi; linotyyppi; prototyyppi; suotyyppi; 

ihmistyyppi; perustyyppi; taivutustyyppi; persoonallisuustyyppi; jännittäjätyyppi; jäkälätyyppi; 

suoyhdistymätyyppi; metsätyyppi; päätyyppi; henkilötyyppi; näppi; räppi; säppi; lööppi; arpi; 

rokonarpi; leikkausarpi; raskausarpi; rokotusarpi; virpi; korpi; nevakorpi; ruohokorpi; lehtokorpi; 

lettokorpi; kangaskorpi; aspi; raspi; jalkaraspi; hupi; nupi; rupi; omenarupi; perunarupi; maitorupi; 

märkärupi; supi; läpi; läpi; napinläpi; persläpi; leipäläpi; pöpi; aari; baari; baari; valuuttabaari; 

karaokebaari; millibaari; minibaari; seksibaari; kahvibaari; isobaari; barbaari; hampurilaisbaari; 

lobbybaari; pystybaari; jäätelöbaari; yöbaari; dromedaari; standaari; sekundaari; fanfaari; 

olympiafanfaari; bulgaari; vulgaari; diaari; kaviaari; kaari; kaari; maakaari; kauppakaari; turvakaari; 

tukikaari; puolikaari; moukarikaari; holvikaari; sillankaari; sateenkaari; jousenkaari; elinkaari; 

moukarinkaari; amorinkaari; elämänkaari; ympyränkaari; keihäänkaari; valokaari; suippokaari; 

kehityskaari; keihäskaari; riemukaari; pyörökaari; perintökaari; laari; viljalaari; perunalaari; 

lipilaari; kapillaari; eksemplaari; singulaari; sekulaari; okulaari; populaari; primaari; seminaari; 

laivaseminaari; proseminaari; pappisseminaari; pisoaari; repertoaari; saari; basaari; kvasaari; 

korallisaari; merensaari; kalliosaari; ulkosaari; pessaari; impressaari; komissaari; tsaari; janitsaari; 

husaari; kulkusaari; tataari; vegetaari; proletaari; hehtaari; peltohehtaari; elementaari-; 

kommentaari; inventaari; notaari; varanotaari; oikeusnotaari; jaguaari; kasuaari; aktuaari; lavuaari; 

vaari; vaari; syytinkivaari; samovaari; teräsvaari; jobbari; lobbari; bodari; hodari; roudari; safari; 

valokuvaussafari; rastafari; golffari; raggari; bongari; kaahari; maihari; ohari; kuohari; kuohari; 

suhari; taksisuhari; heijari; veijari; huijari; pörssihuijari; korttihuijari; hevoshuijari; kari; maakari; 

paakari; salakari; pakari; kveekari; pekari; suihkari; keikari; leikari; kiikari; prismakiikari; 

teatterikiikari; tähtäinkiikari; viikari; poikaviikari; pojanviikari; pikari; viinapikari; ehtoollispikari; 

sikari; havannasikari; pikkusikari; tikari; plakkari; makkari; dekkari; teekkari; apteekkari; rekkari; 

vekkari; vekkari; fikkari; piikkari; nikkari; vitsinikkari; bittinikkari; loikkari; yliloikkari; tikkari; 

puikkari; talkkari; helkkari; telkkari; rankkari; lenkkari; tarralenkkari; talvilenkkari; inkkari; 

vinkkari; junkkari; puukkojunkkari; punkkari; runkkari; hokkari; pokkari; rokkari; narkkari; 

verkkari; lukkari; unilukkari; pukkari; roskisdyykkari; hanslankari; hantlankari; sankari; 

sotasankari; sarjakuvasankari; elokuvasankari; nyrkkisankari; tohvelisankari; romaanisankari; 

revolverisankari; antisankari; päivänsankari; naissankari; kansallissankari; nimipäiväsankari; 

syntymäpäiväsankari; henkari; konkari; unkari; lokari; trokari; viinatrokari; pirtutrokari; keskari; 

veskari; tiskari; puoskari; vetskari; motskari; moukari; pukari; riitapukari; tappelupukari; lari; lari; 

haalari; toppahaalari; tanssihaalari; farkkuhaalari; lasketteluhaalari; lappuhaalari; hyppyhaalari; 

lämpöhaalari; työhaalari; maalari; maalari; maisemamaalari; muotokuvamaalari; taidemaalari; 

koristemaalari; sunnuntaimaalari; ikonimaalari; miniatyyrimaalari; hovimaalari; kirkkomaalari; 

rakennusmaalari; lankkumaalari; taalari; riikintaalari; talari; tuhlari; viilari; viilari; pilari; tukipilari; 

kivipilari; mainospilari; peruspilari; meklari; laivameklari; pörssimeklari; kellari; maakellari; 

ruokakellari; perunakellari; viinikellari; ruumiskellari; puukellari; fillari; katerpillari; dollari; 

rusthollari; pollari; pollari; kolari; nokkakolari; riistakolari; nokikolari; frontaalikolari; peltikolari; 

hirvikolari; kuolemankolari; kuolonkolari; porokolari; autokolari; ohituskolari; risteyskolari; 

ketjukolari; molari; troolari; plari; paplari;  



    93/264  

poplari; talvipoplari; mari; naamari; suojanaamari; happinaamari; sukellusnaamari; vappunaamari; 

kaasunaamari; savunaamari; saamari; kamari; pihakamari; saunakamari; kauppakamari; 

huutokauppakamari; nuorkauppakamari; tullikamari; poliisikamari; vinttikamari; lastenkamari; 

ullakkokamari; yliskamari; makuukamari; sänkykamari; peräkamari; demari; kahmari; reimari; 

länsireimari; pohjoisreimari; eteläreimari; itäreimari; uimari; kilpauimari; avantouimari; kalmari; 

grammari; jyväjemmari; klemmari; nimmari; kommari; juomari; tuomari; linjatuomari; 

varatuomari; ratatuomari; sotatuomari; pistetuomari; maalituomari; pelituomari; ylituomari; 

rauhantuomari; kihlakunnantuomari; tapaintuomari; maallikkotuomari; erotuomari; 

palkintotuomari; mattotuomari; herastuomari; makutuomari; arvostelutuomari; hyppytuomari; 

kehätuomari; käräjätuomari; pesätuomari; päätuomari; kiinteistötuomari; farmari; piilofarmari; 

termari; saumari; karavaanari; mainari; medisiinari; pannari; tennari; pinnari; perhepinnari; 

koulupinnari; konnari; puolitonnari; kunnari; tunnari; maratoonari; purnari; tunari; duunari; 

kuunari; pari; pari; raajapari; puolustajapari; hallitsijapari; sukkapari; jalkapari; hankapari; 

kihlapari; tasapari; aisapari; vapari; kuivapari; raidepari; jepari; käsinepari; pillipiipari; vihkipari; 

kromosomipari; pipari; siipipari; kuppipari; teekuppipari; kahvikuppipari; ripari; keisaripari; 

nuoripari; sääripari; suksipari; tanssipari; susipari; käsipari; presidenttipari; hilpari; vastinpari; 

lesbopari; aviopari; aurinkopari; kiskopari; homopari; termopari; airopari; vuoropari; avopari; 

kaappari; lentokonekaappari; rappari; sieppari; neppari; hiippari; liippari; sliippari; kippari; 

strippari; tippari; hamppari; lemppari; limppari; nimppari; lumppari; hiphoppari; koppari; 

kakkoskoppari; kolmoskoppari; poppari; toppari; stoppari; kirppari; torppari; huppari; kuppari; 

tsuppari; takatuuppari; perätuuppari; kyyppari; kuningaspari; ruhtinaspari; kinnaspari; saapaspari; 

naispari; kaksospari; hevospari; morsiuspari; sisaruspari; jäännöspari; kupari; raakakupari; 

taistelupari; housupari; loppusointupari; kenkäpari; härkäpari; silmäpari; pyöräpari; hääpari; 

sähköpari; lämpösähköpari; lämpöpari; porari; verrari; muurari; vapaamuurari; sari; kasari; 

paistokasari; keisari; lehtikeisari; viisari; sekuntiviisari; tuntiviisari; minuuttiviisari; kellonviisari; 

pikkuviisari; kaksari; taksari; pulsari; ansari; passari; panssari; suojapanssari; kitiinipanssari; 

selkäpanssari; ponssari; tussari; jatsari; itsari; peitsari; hitsari; pultsari; santsari; lintsari; portsari; 

atari; salpietari; chilensalpietari; svetari; liftari; lahtari; rahtari; pihtari; haitari; palkkahaitari; 

hintahaitari; pianohaitari; ritari; kalparitari; ristiritari; maltalaisritari; nektari; puntari; ilmapuntari;  

elohopeailmapuntari; aneroidi-ilmapuntari; rotari; laastari; haavalaastari; suihkelaastari; 

lääkelaastari; kiinnelaastari; nikotiinilaastari; festari; mestari; lihamestari; seremoniamestari; 

ratamestari; seurakuntamestari; tiemestari; konemestari; tallimestari; kapellimestari; 

oopperakapellimestari; ylikapellimestari; oppimestari; baarimestari; leipurimestari; lasimestari; 

poliisimestari; vahtimestari; ylivahtimestari; eteisvahtimestari; lääkintävahtimestari; postimestari; 

balettimestari; konserttimestari; hovimestari; huvimestari; maailmanmestari; suomenmestari; 

piirinmestari; ajomestari; palomestari; virastomestari; juustomestari; pormestari; ylipormestari; 

kunnallispormestari; oikeuspormestari; suurmestari; sotilasmestari; rakennusmestari; 

valaistusmestari; koulumestari; ratsumestari; säveltäjämestari; keittiömestari; näyttämömestari; 

halstari; polstari; ostari; luostari; nunnaluostari; karmeliittaluostari; jesuiittaluostari; 

munkkiluostari; kartusiaaniluostari; dominikaaniluostari; benediktiiniluostari; birgittalaisluostari; 

lattari; tattari; tattari; mittari; lihamittari; matkamittari; osamatkamittari; hallamittari; kulmamittari; 

taksamittari; virtamittari; sademittari; sykemittari; promillemittari; kuumemittari; polttoainemittari; 

painemittari; verenpainemittari; öljynpainemittari; jännitemittari; parkkimittari; digitaalimittari; 

tuulimittari; lumimittari; bensiinimittari; trippimittari; ampeerimittari; vesimittari; tahtimittari; 

pysäköintimittari; kilowattituntimittari; volttimittari; maanmittari; radonmittari; geigermittari; 

karviaismittari; annosmittari; korkeusmittari; nopeusmittari; käyntinopeusmittari; kosteusmittari; 

valotusmittari; kaltevuusmittari; maanjäristysmittari; etäisyysmittari; syvyysmittari; 

kierroslukumittari; kaasumittari; säteilymittari; mäntymittari; kenttämittari; sähkömittari; 
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lämpömittari; elohopealämpömittari; lihalämpömittari; nestelämpömittari; maksimilämpömittari; 

paistolämpömittari; vastuslämpömittari; sähkölämpömittari; alttari; vihkialttari; siipialttari; 

uhrialttari; psalttari; sivualttari; senttari; hinttari; suutari; pikasuutari; vari; vari; kievari; 

kestikievari; revari; raivari; divari; puliveivari; liivari; posetiivari; sivari; povari; povari; karvari; 

porvari; tervaporvari; poroporvari; pikkuporvari; sorvari; kolibri; kambri; kimbri; tetraedri; 

heksaedri; oktaedri; pentaedri; eri; eri-; makaaberi; fiiberi; kaliiberi; sinooberi; berberi; berberi; 

kaaderi; eskaaderi; kateederi; siideri; päärynäsiideri; grynderi; dekooderi; gondolieeri; karabinieeri; 

krupieeri; karrieeri; portieeri; kavaljeeri; pöytäkavaljeeri; lakeeri; kaleeri; polymeeri; faneeri; 

maneeri; pioneeri; ampeeri; milliampeeri; mikroampeeri; kamreeri; upseeri; rintamaupseeri; 

esikuntaupseeri; yleisesikuntaupseeri; aliupseeri; kanta-aliupseeri; varusmiesaliupseeri; 

toimiupseeri; santarmiupseeri; meriupseeri; jääkäriupseeri; insinööriupseeri; esiupseeri; 

kadettiupseeri; aktiiviupseeri; reserviupseeri; jalkaväenupseeri; huoltoupseeri; toimistoupseeri; 

opistoupseeri; naisupseeri; vihollisupseeri; erikoisupseeri; oikeusupseeri; tiedotusupseeri; 

koulutusupseeri; yhteysupseeri; tiedustelu-upseeri; lääkintäupseeri; yksikköupseeri; tykistöupseeri; 

teeri; sihteeri; suhdetoimintasihteeri; eduskuntasihteeri; puoluesihteeri; sosiaalisihteeri; piirisihteeri; 

kulttuurisihteeri; projektisihteeri; markkinointisihteeri; kunnansihteeri; koulutoimensihteeri; 

kaupunginsihteeri; valtiosihteeri; alivaltiosihteeri; nuorisosihteeri; hallintosihteeri; osastosihteeri; 

toimistosihteeri; yksityissihteeri; mainossihteeri; kuvaussihteeri; hallitussihteeri; toimitussihteeri; 

tiedotussihteeri; koulutussihteeri; yhteyssihteeri; lähetyssihteeri; koulusihteeri; ryhmäsihteeri; 

pääsihteeri; alipääsihteeri; apulaispääsihteeri; järjestösihteeri; lehdistösihteeri; ympäristösihteeri; 

lähetystösihteeri; kriteeri; bakteeri; lahottajabakteeri; typensitojabakteeri; salmonellabakteeri; 

kolerabakteeri; sauvabakteeri; rikkibakteeri; kolibakteeri; typpibakteeri; tuberkuloosibakteeri; 

lavantautibakteeri; pallobakteeri; syanobakteeri; maitohappobakteeri; suolistobakteeri; 

jäykkäkouristusbakteeri; mädättäjäbakteeri; äkämäbakteeri; nystyräbakteeri; ukkoteeri; justeeri; 

mysteeri; kortteeri; yökortteeri; presbyteeri; kamferi; louferi; slaageri; manageri; lieri; lerppalieri; 

hatunlieri; terrieri; bullterrieri; airedalenterrieri; yorkshirenterrieri; irlanninterrieri; 

skotlanninterrieri; tiibetinterrieri; foksterrieri; kettuterrieri; vieri; aidanvieri; tienvieri; seinänvieri; 

aitovieri; katuvieri; seinävieri; vaijeri; vetovaijeri; hinausvaijeri; teräsvaijeri; meijeri; juustomeijeri; 

osuusmeijeri; laakeri; laakeri; rullalaakeri; neulalaakeri; kuulalaakeri; kärkilaakeri; kivilaakeri; 

orjanlaakeri; liukulaakeri; vierintälaakeri; neekeri; tiikeri; paperitiikeri; naarastiikeri; spinaakkeri; 

hakkeri; krakkeri; eekkeri; lekkeri; spiikkeri; sankkeri; tankkeri; jättitankkeri; supertankkeri; 

öljytankkeri; klinkkeri; bunkkeri; markkeri; erkkeri; holkeri; jokeri; pokeri; sokeri; vaniljasokeri; 

raakasokeri; palasokeri; toppasokeri; vaahterasokeri; raesokeri; kidesokeri; rypälesokeri; 

sirotesokeri; kristallisokeri; vanilliinisokeri; fariinisokeri; puuterisokeri; inverttisokeri; verensokeri; 

ruokosokeri; hienosokeri; maitosokeri; juurikassokeri; mallassokeri; tomusokeri; koivusokeri; 

pölysokeri; hedelmäsokeri; baskeri; taaleri; riikintaaleri; maileri; puolimaileri; neljännesmaileri; 

haamumaileri; traileri; diileri; valuuttadiileri; boileri; spoileri; broileri; sprinkleri; selleri; 

mukulaselleri; juuriselleri; varsiselleri; lehtiselleri; hilleri; pilleri; e-pilleri; vitamiinipilleri; 

minipilleri; aborttipilleri; ilopilleri; katumuspilleri; onnellisuuspilleri; piristyspilleri; ehkäisypilleri; 

jälkiehkäisypilleri; trilleri; sampleri; sämpleri; kasleri; kansleri; liittokansleri; oikeuskansleri; 

apulaisoikeuskansleri; meri; kukkameri; matalameri; reunameri; valtameri; aavameri; aluemeri; 

liekkimeri; tulimeri; hummeri; summeri; ovisummeri; ulkomeri; valomeri; pallomeri; latomeri; 

huutomeri; avomeri; ihmismeri; sumeri; sivumeri; sisämeri; syvämeri; jäämeri; vaneri; 

lentokonevaneri; vesivaneri; ristivaneri; lentovaneri; koivuvaneri; konteineri; viineri; kampaviineri; 

skanneri; tinneri; pilsneri; partneri; seksipartneri; paperi; hopeapaperi; vahapaperi; asiapaperi; 

pohjapaperi; haltijapaperi; hiekkapaperi; liimapaperi; voimapaperi; hiomapaperi; tinapaperi; 

oksapaperi; vessapaperi; kultapaperi; kaavapaperi; valokuvapaperi; WC-paperi; kirjepaperi; 

irrokepaperi; savukepaperi; koepaperi; käärepaperi; jätepaperi; silkkipaperi; smirgelipaperi; 
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setelipaperi; hiilipaperi; karamellipaperi; pergamiinipaperi; alumiinipaperi; voipaperi; kreppipaperi; 

kalkeeripaperi; marmoripaperi; millimetripaperi; makulatuuripaperi; lasipaperi; reagenssipaperi; 

sanomalehtipaperi; konseptipaperi; toalettipaperi; tapettipaperi; pergamenttipaperi; nuottipaperi; 

kiinanpaperi; japaninpaperi; suodatinpaperi; leivinpaperi; kalkiopaperi; kopiopaperi; 

valokopiopaperi; uusiopaperi; pehmopaperi; hienopaperi; painopaperi; taidepainopaperi; 

kiiltopaperi; arkistopaperi; arvopaperi; kasvopaperi; lakmuspaperi; talouspaperi; kirjoituspaperi; 

monistuspaperi; vedostuspaperi; piirustuspaperi; päällyspaperi; keräyspaperi; kärpäspaperi; 

viranhakupaperi; kakkupaperi; tuulensulkupaperi; sellupaperi; joulupaperi; imupaperi; 

lumppupaperi; raamattupaperi; suttupaperi; ruutupaperi; hyllypaperi; seinäpaperi; lämpöpaperi; 

kaliiperi; liperi; liperi; valkomulperi; samperi; timperi; sinooperi; stepperi; flipperi; jumpperi; 

raparperi; lööperi; laseri; bleiseri; mikseri; bokseri; pinseri; kääpiöpinseri; purseri; snautseri; 

suursnautseri; luuseri; vieteri; kellonvieteri; ahteri; lehteri; yleisölehteri; liiteri; puuliiteri; karakteri; 

pulteri; oleanteri; korianteri; kalanteri; salamanteri; napanteri; palisanteri; kalenteri; poikakalenteri; 

tapahtumakalenteri; vuosikalenteri; adventtikalenteri; aateliskalenteri; kilpailukalenteri; 

joulukalenteri; riimukalenteri; juorukalenteri; seinäkalenteri; pöytäkalenteri; tyttökalenteri; silinteri; 

sylinteri; ympyräsylinteri; adapteri; diopteri; kopteri; helikopteri; meripelastushelikopteri; 

taisteluhelikopteri; hydrokopteri; gyrokopteri; asteri; alabasteri; pilasteri; rasteri; syysasteri; esteri; 

orkesteri; sinfoniaorkesteri; ravintolaorkesteri; oopperaorkesteri; viihdeorkesteri; alueorkesteri; 

salonkiorkesteri; säkkipilliorkesteri; kamariorkesteri; teatteriorkesteri; amatööriorkesteri; 

tanssiorkesteri; jousiorkesteri; kotiorkesteri; kaupunginorkesteri; puhallinorkesteri; studio-orkesteri; 

sotilasorkesteri; mustalaisorkesteri; koululaisorkesteri; jazzorkesteri; testeri; harvesteri; polyesteri; 

dragsteri; gangsteri; maantiegangsteri; autogangsteri; maisteri; uimamaisteri; priimusmaisteri; 

riemumaisteri; liisteri; tapettiliisteri; rekisteri; maarekisteri; kaupparekisteri; tunnerekisteri; 

puoluerekisteri; siviilirekisteri; mallirekisteri; patenttirekisteri; rikosrekisteri; arvo-osuusrekisteri; 

kiinnitysrekisteri; yhdistysrekisteri; henkilörekisteri; väestörekisteri; kiinteistörekisteri; kanisteri; 

peltikanisteri; pirtukanisteri; öljykanisteri; ministeri; rahaministeri; kansliaministeri; 

työvoimaministeri; kauppaministeri; ulkomaankauppaministeri; liikenneministeri; alueministeri; 

sosiaaliministeri; kulttuuriministeri; ammattiministeri; ulkoasiainministeri; sisäasiainministeri; 

valtiovarainministeri; ulkoministeri; veroministeri; naisministeri; oikeusministeri; 

maatalousministeri; opetusministeri; puolustusministeri; teollisuusministeri; terveysministeri; 

sisäministeri; pääministeri; varapääministeri; ympäristöministeri; työministeri; 

kehitysyhteistyöministeri; halsteri; polsteri; ulsteri; kamelinkarvaulsteri; talviulsteri; hamsteri; 

kultahamsteri; osteri; boosteri; posteri; likusteri; klusteri; lysteri; systeri; kraatteri; teatteri; 

leffateatteri; harrastajateatteri; panoraamateatteri; ulkoilmateatteri; perunateatteri; elokuvateatteri; 

drive-in-elokuvateatteri; varieteeteatteri; nukketeatteri; huoneteatteri; alueteatteri; kiertueteatteri; 

amfiteatteri; musiikkiteatteri; lapsiteatteri; tanssiteatteri; marionettiteatteri; lastenteatteri; 

työväenteatteri; kaupunginteatteri; radioteatteri; televisioteatteri; varjoteatteri; kasperteatteri; 

ylioppilasteatteri; kansallisteatteri; laitosteatteri; katuteatteri; revyyteatteri; kesäteatteri; 

pöytäteatteri; patteri; keilapatteri; lantapatteri; ilmatorjuntapatteri; tykkipatteri; tulipatteri; 

rannikkopatteri; vihollispatteri; sähköpatteri; lämpöpatteri; tykistöpatteri; eetteri; setteri; 

englanninsetteri; irlanninsetteri; titteri; filtteri; dekantteri; pantteri; pentteri; sentteri; pointteri; 

printteri; teleprintteri; sprintteri; skootteri; vesiskootteri; portteri; reportteri; kutteri; kutteri; mutteri;  

kierremutteri; siipimutteri; kuusiomutteri; puuteri; maapuuteri; luomipuuteri; kivipuuteri; 

irtopuuteri; kakkupuuteri; säteri; säteri; veri; haaveri; haveri; kaveri; poikakaveri; puhekaveri; 

kundikaveri; leikkikaveri; petikaveri; opiskelukaveri; ruotukaveri; ryyppykaveri; kämppäkaveri; 

työkaveri; laveri; palaveri; kritiikkipalaveri; makuulaveri; dreeveri; tuoreveri; revolveri; pulveri; 

pyykkipulveri; pesupulveri; päänsärkypulveri; sydänveri; kokoveri; pulloveri; laskimoveri; 

valtimoveri; slipoveri; toveri; luokkatoveri; virkatoveri; matkatoveri; kilpatoveri; seuratoveri; 
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vuodetoveri; puhetoveri; huonetoveri; asetoveri; aatetoveri; puoluetoveri; lajitoveri; leikkitoveri; 

pelitoveri; sellitoveri; ammattitoveri; lapsuudentoveri; asuintoveri; sovintoveri; elämäntoveri; 

kohtalotoveri; kirjeenvaihtotoveri; miestoveri; rikostoveri; vierustoveri; opiskelutoveri; 

taistelutoveri; keskustelutoveri; koulutoveri; ikätoveri; pöytätoveri; työtoveri; serveri; teurasveri; 

kuukautisveri; näveri; syöveri; manööveri; azeri; uhri; siviiliuhri; veriuhri; syntiuhri; kuolonuhri; 

polttouhri; teurasuhri; ihmisuhri; kiitosuhri; sovitusuhri; lepytysuhri; messu-uhri; leiri; 

ampumaleiri; vastaleiri; telttaleiri; vankileiri; sotavankileiri; lumileiri; rippileiri; nudistileiri; 

kuolemanleiri; partioleiri; nuorisoleiri; hiihtoleiri; vuoristoleiri; sotilasleiri; mustalaisleiri; 

pakolaisleiri; vihollisleiri; tuhoamisleiri; valmennusleiri; harjoitusleiri; ratsastusleiri; keskitysleiri; 

rippikoululeiri; viimeistelyleiri; kesäleiri; työleiri; pakkotyöleiri; iiri; safiiri; kefiiri; hiiri; pullahiiri; 

tammihiiri; kotihiiri; elohiiri; peltohiiri; vaivaishiiri; metsähiiri; jiiri; kiiri; fakiiri; pankkiiri; emiiri; 

piiri; pihapiiri; harrastajapiiri; taikapiiri; ruokapiiri; keskussairaalapiiri; ilmapiiri; napapiiri; 

seurapiiri; suihkuseurapiiri; tapiiri; valtapiiri; seurakuntapiiri; virtapiiri; tuttavapiiri; aihepiiri; 

perhepiiri; tiepiiri; lähipiiri; vaalipiiri; toimipiiri; toveripiiri; poliisipiiri; intressipiiri; kotipiiri; 

empiiri; maanpiiri; elinpiiri; elämänpiiri; tuomiopiiri; ulkopiiri; veropiiri; mikropiiri; 

poronhoitopiiri; kantopiiri; opintopiiri; kuntopiiri; oikeistopiiri; vasemmistopiiri; asiakaspiiri; 

kansalaispiiri; kokemuspiiri; harrastuspiiri; vaikutuspiiri; kirjallisuuspiiri; teollisuuspiiri; pituuspiiri; 

leveyspiiri; lukupiiri; koulupiiri; laatupiiri; etupiiri; raamattupiiri; värähtelypiiri; käyttäjäpiiri; 

pesimäpiiri; sisäpiiri; puolipäiväpiiri; tehtäväpiiri; ystäväpiiri; näköpiiri; kääntöpiiri; kuriiri; 

huumekuriiri; visiiri; visiiri; keulavisiiri; suurvisiiri; eliksiiri; elämäneliksiiri; satiiri; 

yhteiskuntasatiiri; viiri; turvaviiri; reviiri; tuuliviiri; isännänviiri; kiri; harakiri; loppukiri; liri; 

kašmiri; kuiri; punakuiri; viri; tuulenviri; kekri; kymri; ori; kantakirjaori; toreadori; labradori; 

matadori; konkistadori; kondori; kommodori; meteori; semafori; bofori; fosfori; seniori; juniori; a 

priori; kori; astiakori; kaljakori; kukkakori; lankakori; ruokakori; roskakori; valuuttakori; pärekori; 

likavaatekori; pyykkikori; likapyykkikori; rottinkikori; niinikori; paperikori; juurikori; hissikori; 

hikkori; pullokori; ostoskori; eväskori; olutkori; pajukori; ompelukori; lastukori; puukori; 

märssykori; leipäkori; kalori; kilokalori; saflori; trikolori; marmori; huumori; pelihuumori; 

sotilashuumori; hirtehishuumori; tuumori; tenori; kontratenori; sankaritenori; boori; kloori; stoori; 

fingerpori; vingerpori; terrori; työmaaterrori; puhelinterrori; sori; resori; reviisori; proviisori; 

sensori; sponsori; siitosori; psori; kursori; professori; taiteilijaprofessori; emeritaprofessori; 

apulaisprofessori; emeritusprofessori; kompressori; asessori; prosessori; mikroprosessori; tori; 

kalatori; kauppatori; iltatori; lehtori; seurakuntalehtori; ulkomaanlehtori; yliopistonlehtori; pehtori; 

inspehtori; rehtori; vararehtori; vihtori; tohtori; kunniatohtori; tutkijatohtori; konitohtori; 

priimustohtori; riemutohtori; editori; monitori; reaktori; atomireaktori; vesireaktori; ydinreaktori; 

fissioreaktori; fuusioreaktori; kiehutusreaktori; hyötöreaktori; faktori; traktori; puutarhatraktori; 

raivaustraktori; maataloustraktori; telaketjutraktori; puskutraktori; pyörätraktori; metsätraktori; 

projektori; diaprojektori; elokuvaprojektori; filmiprojektori; kollektori; sektori; pallosektori; 

julkissektori; yksityissektori; detektori; vektori; mentori; vaihtotori; reseptori; makureseptori; 

pastori; seurakuntapastori; nuorisopastori; sotilaspastori; vihannestori; termistori; varistori; tyristori; 

transistori; konsistori; kompostori; matokompostori; inkubaattori; sekundaattori; alligaattori; 

navigaattori; gladiaattori; radiaattori; indikaattori; provokaattori; inhalaattori; sterilaattori; 

ventilaattori; oskillaattori; rollaattori; tabulaattori; modulaattori; emulaattori; simulaattori; 

lentosimulaattori; akkumulaattori; manipulaattori; estimaattori; reformaattori; senaattori; 

koordinaattori; resonaattori; preparaattori; separaattori; vibraattori; generaattori;  

tasavirtageneraattori; vaihtovirtageneraattori; regeneraattori; tuuligeneraattori; äänigeneraattori; 

latausgeneraattori; puppugeneraattori; kaasugeneraattori; sähkögeneraattori; operaattori; 

tietokoneoperaattori; respiraattori; laboraattori; kuraattori; seurakuntakuraattori; prokuraattori; 

koulukuraattori; totalisaattori; sterilisaattori; organisaattori; ionisaattori; pulverisaattori; 
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syntetisaattori; puhesyntetisaattori; pulsaattori; kondensaattori; analysaattori; katalysaattori; 

agitaattori; imitaattori; diktaattori; sotilasdiktaattori; kommentaattori; tentaattori; staattori; 

kommutaattori; elevaattori; kultivaattori; ekvaattori; taivaanekvaattori; konservaattori; 

taidekonservaattori; inhibiittori; kondiittori; inkvisiittori; korrepetiittori; kanttori; konttori; 

maisemakonttori; panttilainakonttori; haarakonttori; postikonttori; Valtiokonttori; piilokonttori; 

avokonttori; sivukonttori; pääkonttori; 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; 

promoottori; polttomoottori; ottomoottori; servomoottori; suihkutusmoottori; 

suorasuihkutusmoottori; ruiskutusmoottori; käynnistysmoottori; suihkumoottori; 

vesisuihkumoottori; vastaiskumoottori; apumoottori; kaasumoottori; V-moottori; perämoottori; 

sisäperämoottori; sisämoottori; mäntämoottori; kiertomäntämoottori; sähkömoottori; roottori; 

tukkutori; kirpputori; kesätori; kuori; kuori; kiinakuori; taikinakuori; ikkunakuori; kirjekuori; 

ikkunakirjekuori; kitiinikuori; elektronikuori; koontikuori; maankuori; simpukankuori; munankuori; 

perunankuori; sitruunankuori; makkarankuori; siemenkuori; näkinkuori; kanelinkuori; sipulinkuori; 

appelsiininkuori; pomeranssinkuori; taconkuori; kotilonkuori; puunkuori; petäjänkuori; 

pähkinänkuori; lepänkuori; leivänkuori; ensipäivänkuori; ulkokuori; aivokuori; teräskuori; fluori; 

muori; anoppimuori; äitimuori; nuori; ongelmanuori; seurakuntanuori; huumenuori; jenginuori; 

ikinuori; teininuori; varhaisnuori; työläisnuori; nykynuori; ruori; vuori; vuori; viljavuori; 

linnavuori; tikkivuori; silkkivuori; tulivuori; välivuori; voivuori; kyöpelinvuori; irtovuori; 

poimuvuori; lintuvuori; pöytävuori; jäävuori; lämpövuori; likvori; propri; harri; karri; narri; 

hovinarri; bisarri; katarri; mahakatarri; vatsakatarri; lorvikatarri; keuhkokatarri; ferri-; serri; mirri; 

kissimirri; nirri; sirri; lapinsirri; suosirri; tirri; norri; knorri; hurri; jurri; kurri; turri; karvaturri; kärri; 

pediatri; arkkiatri; psykiatri; vankilapsykiatri; lastenpsykiatri; foniatri; fysiatri; metri; -metri; 

parametri; heksametri; pentametri; kilopondimetri; millimetri; elohopeamillimetri; 

tuhannesosamillimetri; palstamillimetri; kuutiomillimetri; neliömillimetri; kalorimetri; desimetri; 

kuutiodesimetri; dosimetri; sekuntimetri; senttimetri; kuutiosenttimetri; neliösenttimetri; ergometri; 

potentiometri; kuutiometri; halkokuutiometri; pinokuutiometri; kiintokuutiometri; alkometri; 

kilometri; tiekilometri; ajokilometri; neliökilometri; dynamometri; manometri; nanometri; 

kronometri; barometri; suhdannebarometri; aneroidibarometri; hygrometri; hiushygrometri; 

mikrometri; spektrometri; loppumetri; juoksumetri; hyllymetri; neliömetri; setri; katetri; spektri; 

viivaspektri; juovaspektri; vyöspektri; kantri; neutri; kultakutri; mauri; kentauri; sahuri; vihuri; 

tarhuri; viinitarhuri; turkistarhuri; puutarhuri; kauppapuutarhuri; puistopuutarhuri; nauhuri; 

kelanauhuri; avokelanauhuri; kameranauhuri; kaksiraitanauhuri; kuvanauhuri; diginauhuri; 

ääninauhuri; kasettinauhuri; videonauhuri; radionauhuri; paristonauhuri; puhuri; ajuri; vuokra-ajuri; 

majuri; kenraalimajuri; tampuurimajuri; linjuri; kirjuri; pöytäkirjuri; kuri; saakuri; itsekuri; 

puoluekuri; nahkuri; tuhkuri; taikuri; sukupuolikuri; toverikuri; sikuri; punasikuri; lehtisikuri; 

salaattisikuri; kotikuri; luikuri; vikuri; kaakkuri; hakkuri; sipulihakkuri; leikkuuhakkuri; laikkuri; 

leikkuri; siimaleikkuri; munaleikkuri; mausteleikkuri; sipulileikkuri; sikarileikkuri; paperileikkuri; 

kynsileikkuri; paperinleikkuri; lasinleikkuri; ruohonleikkuri; veroleikkuri; vihannesleikkuri; 

sivuleikkuri; rikkuri; tikkuri; tikkuri; nilkkuri; ankkuri; jankkuri; ajoankkuri; rankkuri; uutisankkuri; 

laahusankkuri; turkkuri; tukkuri; pelkuri; kulkuri; kankuri; koirankuri; karkuri; rintamakarkuri; 

vankikarkuri; sotilaskarkuri; urkuri; diplomiurkuri; kanttori-urkuri; laskuri; nauhalaskuri; 

sotilaskuri; kierroslaskuri; sykäyslaskuri; iskuri; laiskuri; piiskuri; orjapiiskuri; kiskuri; 

koronkiskuri; niskuri; kerskuri; puskuri; takapuskuri; päätepuskuri; joustopuskuri; etupuskuri; 

potkuri; ohjauspotkuri; liukuri; koulukuri; ryhmäkuri; peluri; uhkapeluri; vastapeluri; heiluri; 
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kellonheiluri; filuri; kauluri; rapukauluri; neuluri; imuri; rikkaimuri; pölynimuri; keskuspölynimuri; 

poimuri; marjanpoimuri; keskusimuri; uimuri; puimuri; huippuimuri; leikkuupuimuri; 

säiliöpuimuri; silmuri; julmuri; kulmuri; kuormuri; hurmuri; saumuri; kumuri; hanuri; kuhnuri; 

mehiläiskuhnuri; viinuri; apuri; naapuri; rajanaapuri; lähinaapuri; ovinaapuri; seinänaapuri; 

pöytänaapuri; leipuri; sokerileipuri; lampuri; timpuri; reppuri; pippuri; punapippuri; 

sitruunapippuri; mustapippuri; roseepippuri; rosépippuri; maustepippuri; chilipippuri;  

espanjanpippuri; cayennenpippuri; turkinpippuri; valkopippuri; viherpippuri; ruusupippuri; tippuri; 

silppuri; oksasilppuri; paperisilppuri; paperinsilppuri; niittosilppuri; rehusilppuri; purppuri; purpuri; 

potpuri; pasuri; vasuri; pesuri; painepesuri; vesuri; tisuri; valkovatsuri; metsuri; laturi; akunlaturi; 

verkkolaturi; akkulaturi; tieturi; veturi; dieselveturi; talousveturi; höyryveturi; sähköveturi; aituri; 

laituri; laituri; satamalaituri; asemalaituri; laivalaituri; venelaituri; kivilaituri; lastauslaituri; saituri; 

taituri; sanataituri; monitaituri; tuhattaituri; nituri; hoituri; palturi; anturi; tunturi; soturi; 

palkkasoturi; korpisoturi; muskettisoturi; heimosoturi; vapaussoturi; parturi; elämäkerturi; piirturi; 

ajopiirturi; maasturi; telamaasturi; teksturi; nosturi; satamanosturi; takalaitanosturi; siltanosturi; 

lukkinosturi; pukkinosturi; portaalinosturi; puominosturi; torninosturi; konttinosturi; nippunosturi; 

vaatturi; petturi; maanpetturi; vintturi; juontovintturi; kartturi; lautturi; buuri; duuri; trubaduuri; 

proseduuri; figuuri; uiguuri; huuri; juuri; juuri; sirkkajuuri; mukulajuuri; ilmajuuri; virmajuuri; 

punajuuri; etikkapunajuuri; harajuuri; mustajuuri; alvejuuri; ginsengjuuri; nuolijuuri; sienijuuri; 

verijuuri; lakritsijuuri; hampaanjuuri; taikinanjuuri; hapanjuuri; karvanjuuri; kynnenjuuri; 

hirvenjuuri; pukinjuuri; puunjuuri; nenänjuuri; kuutiojuuri; kalmojuuri; versojuuri; rusojuuri; 

purtojuuri; ruttojuuri; piparjuuri; alkeisjuuri; hiusjuuri; alkujuuri; sukujuuri; arrowjuuri; pärskäjuuri; 

syyläjuuri; pesäjuuri; lisäjuuri; pääjuuri; neliöjuuri; kuuri; kuuri; sulfakuuri; lääkekuuri; 

penisilliinikuuri; matokuuri; hevoskuuri; lihotuskuuri; laihdutuskuuri; nälkäkuuri; luuri; 

krumeluuri; veluuri; siluuri; telluuri; valitsinluuri; muuri; suojamuuri; kielimuuri; tiilimuuri; 

tullimuuri; välimuuri; kivimuuri; linnanmuuri; kaupunginmuuri; sydänmuuri; palomuuri; 

muistomuuri; ihmismuuri; perusmuuri; ympärysmuuri; itkumuuri; kehämuuri; yleisömuuri; 

paapuuri; tampuuri; tyyrpuuri; suuri; suuri-; asuuri; keskisuuri; ylisuuri; sensuuri; sotasensuuri; 

kirjesensuuri; itsesensuuri; lehtisensuuri; ennakkosensuuri; tonsuuri; professuuri; setsuuri; 

hirmusuuri; tuuri; nomenklatuuri; makulatuuri; temperatuuri; koloratuuri; diktatuuri; 

puoluediktatuuri; oikeistodiktatuuri; vasemmistodiktatuuri; sotilasdiktatuuri; korrehtuuri; 

arkkitehtuuri; maisemaarkkitehtuuri; tiiliarkkitehtuuri; betoniarkkitehtuuri; kirkkoarkkitehtuuri; 

talonpoikaisarkkitehtuuri; sisustusarkkitehtuuri; sisäarkkitehtuuri; pulituuri; partituuri; 

konjunktuuri; akupunktuuri; sähköpunktuuri; struktuuri; infrastruktuuri; mikrostruktuuri; 

debentuuri; intendentuuri; agentuuri; dosentuuri; assistentuuri; tekstuuri; kulttuuri; korkeakulttuuri; 

sekakulttuuri; inkakulttuuri; ruokakulttuuri; roskakulttuuri; alakulttuuri; tapakulttuuri; osakulttuuri; 

massakulttuuri; valtakulttuuri; pintakulttuuri; vastakulttuuri; mayakulttuuri; undergroundkulttuuri; 

viihdekulttuuri; liikennekulttuuri; tuohikulttuuri; viikinkikulttuuri; kaskikulttuuri; romanikulttuuri; 

viinikulttuuri; juppikulttuuri; populaarikulttuuri; renessanssikulttuuri; pronssikulttuuri; 

pyyntikulttuuri; eliittikulttuuri; kansankulttuuri; lastenkulttuuri; työväenkulttuuri; ruumiinkulttuuri; 

teknokulttuuri; nuorisokulttuuri; popkulttuuri; vasarakirveskulttuuri; talonpoikaiskulttuuri; 

mustalaiskulttuuri; saaristolaiskulttuuri; naiskulttuuri; muinaiskulttuuri; alastomuuskulttuuri; 

yrityskulttuuri; maanviljelykulttuuri; citykulttuuri; yläkulttuuri; eräkulttuuri; futuuri; bravuuri; 

haavuri; ravuri; kaivuri; traktorikaivuri; laivuri; rannikkolaivuri; saaristolaivuri; raivuri; kuivuri;  

lämminilmakuivuri; viljankuivuri; rumpukuivuri; valvuri; sydänvalvuri; nylkyri; pyrkyri; ryhmyri; 

tyhmyri; ämyri; tynnyri; roskatynnyri; tervatynnyri; rankkitynnyri; tammitynnyri; viinitynnyri; 

vesitynnyri; peltitynnyri; ruutitynnyri; oluttynnyri; öljytynnyri; hyppyri; häntyri; kätyri; levyri; 

päivyri; viikkopäivyri; seinäpäivyri; pöytäpäivyri; brodyyri; bordyyri; porfyyri; pedikyyri; 

manikyyri; turnyyri; vampyyri; frisyyri; brosyyri; miniatyyri; karikatyyri; karrikatyyri; satyyri; 
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marttyyri; äyri; veroäyri; värjäri; jälkkäri; välkkäri; länkkäri; pyykkäri; öykkäri; näkkäri; välskäri; 

äyskäri; sytkäri; jääkäri; rajajääkäri; kalterijääkäri; laskuvarjojääkäri; rannikkojääkäri; lääkäri; 

anestesialääkäri; johtajalääkäri; työpaikkalääkäri; sairaalalääkäri; omalääkäri; palstalääkäri; 

korvalääkäri; perhelääkäri; henkilääkäri; ylilääkäri; naistentautilääkäri; sydäntautilääkäri; 

ihotautilääkäri; sisätautilääkäri; kunnanlääkäri; röntgenlääkäri; lastenlääkäri; lääninlääkäri; 

eläinlääkäri; kunnaneläinlääkäri; erikoiseläinlääkäri; osastonlääkäri; sotilaslääkäri; hammaslääkäri; 

erikoishammaslääkäri; kouluhammaslääkäri; apulaislääkäri; naislääkäri; yleislääkäri; erikoislääkäri; 

yksityislääkäri; oikeuslääkäri; terveyskeskuslääkäri; nukutuslääkäri; vakuutuslääkäri; 

työterveyslääkäri; lähetyslääkäri; synnytyslääkäri; urheilulääkäri; koululääkäri; silmälääkäri; 

sähläri; mylläri; lälläri; viemäri; likaviemäri; veriviemäri; avoviemäri; kuivatusviemäri; 

päällepäsmäri; lämäri; syömäri; suursyömäri; rynnäri; jännäri; ympäri; yltympäri; ämpäri; 

likaämpäri; laskiämpäri; vesiämpäri; muoviämpäri; lypsyämpäri; kylppäri; räppäri; kärräri; 

mörssäri; kuulamörssäri; päättäri; 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; 

ryöväri; ääri; ääri-; sekundääri; fääri; afääri; sfääri; hemisfääri; biosfääri; atmosfääri; ionosfääri; 

troposfääri; stratosfääri; litosfääri; vulgääri; karriääri; tertiääri; populääri; primääri; maanääri; 

preliminääri; komissionääri; miljonääri; monimiljonääri; pääri; sääri; takasääri; länkisääri; misääri; 

vemmelsääri; lenkosääri; nesessääri; säihkysääri; vääräsääri; militääri; karaktääri; kvartääri; kivääri; 

vapaakivääri; pikakivääri; ilmakivääri; konekivääri; standardikivääri; kiikarikivääri; hirvikivääri; 

inkivääri; sotilaskivääri; pienoiskivääri; tarkkuuskivääri; metsästyskivääri; rynnäkkökivääri; nyöri; 

brigadööri; miljardööri; tilpehööri; interiööri; kööri; likööri; mesimarjalikööri; pihlajanmarjalikööri; 

lakkalikööri; kirsikkalikööri; munalikööri; munkkilikööri; viskilikööri; benediktiinilikööri; 

yrttilikööri; kaakaolikööri; karpalolikööri; anislikööri; minttulikööri; valööri; jonglööri; kulööri; 

šarmööri; sutenööri; insinööri; elektroniikkainsinööri; elintarvikeinsinööri; teleinsinööri; 

liikenneinsinööri; koneinsinööri; lentokoneinsinööri; tekstiili-insinööri; yli-insinööri; 

diplomiinsinööri; paperi-insinööri; vuori-insinööri; kemisti-insinööri; kunnaninsinööri; 

kaupungininsinööri; euroinsinööri; opistoinsinööri; maanmittausinsinööri; rakennusinsinööri; 

laivanrakennusinsinööri; metsätalousinsinööri; toimitusinsinööri; katsastusinsinööri; 

suunnitteluinsinööri; sähköinsinööri; käyttöinsinööri; kuvernööri; kenraalikuvernööri; rööri; 

amatööri; radioamatööri; krenatööri; operatööri; musketööri; tirehtööri; konduktööri; sabotööri; 

monttööri; aasi; peroksidaasi; faasi; muuliaasi; psoriaasi; kaljaasi; pakaasi; käsipakaasi; ukaasi; 

kalaasi; kollaasi; kimnaasi; kymnaasi; paasi; paaši; kivipaasi; kalliopaasi; topaasi; savutopaasi; 

karpaasi; fraasi; pasaasi; laktaasi; plantaasi; puuvillaplantaasi; kahviplantaasi; montaasi; 

valokuvamontaasi; fotomontaasi; kabotaasi; sabotaasi; reportaasi; radioreportaasi; metastaasi; 

pistaasi; ekstaasi; homeostaasi; ikonostaasi; vaasi; kukkavaasi; kasi; lasi; samppanjalasi; suojalasi; 

lankalasi; tiimalasi; juomalasi; ikkunalasi; mittalasi; taidelasi; teelasi; parvekelasi; puristelasi; 

jätelasi; grogilasi; konjakkilasi; drinkkilasi; opaalilasi; peililasi; kristallilasi; tuulilasi; aromilasi; 

viinilasi; punaviinilasi; valkoviinilasi; panssarilasi; dekantterilasi; liköörilasi; vesilasi; pleksilasi; 

snapsilasi; kvartsilasi; tuntilasi; laminaattilasi; muovilasi; cocktaillasi; keitinlasi; kellonlasi; 

umpiolasi; rakkolasi; pullolasi; tasolasi; vaahtolasi; maitolasi; polttolasi; kerroslasi; rakennuslasi; 

suurennuslasi; varmuuslasi; tähyslasi; keräyslasi; olutlasi; mehulasi; savulasi; lyijylasi; sävylasi; 
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jäälasi; lämpölasi; masi; rasi; quasi; kvasi-; esi-; desi; desi-; beesi; irokeesi; askeesi; maneesi; 

fylogeneesi; partenogeneesi; telekineesi; anamneesi; majoneesi; poloneesi; peesi; hystereesi; 

franseesi; teesi; antiteesi; synteesi; fotosynteesi; hypoteesi; työhypoteesi; proteesi; rintaproteesi; 

hammasproteesi; silmäproteesi; kanveesi; liesi; kotiliesi; induktioliesi; pienoisliesi; kaasuliesi; 

nestekaasuliesi; puuliesi; sähköliesi; marraskesi; orvaskesi; mesi; sinunlaisesi; 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; isi; heisi; koiranheisi; lumipalloheisi; reisi; kreisi; lampaanreisi; 

sammakonreisi; iisi; biisi; indiisi; kirgiisi; hiisi; vesihiisi; markiisi; miliisi; poliisi; mellakkapoliisi; 

salapoliisi; hellapoliisi; koirapoliisi; sotapoliisi; riistapoliisi; huumepoliisi; venepoliisi; 

liikennepoliisi; lähipoliisi; korttelipoliisi; passipoliisi; nuorisopoliisi; sotilaspoliisi; paikallispoliisi; 

rikospoliisi; turvallisuuspoliisi; siveyspoliisi; järjestyspoliisi; suojelupoliisi; ratsupoliisi; eräpoliisi; 

pyöräpoliisi; moottoripyöräpoliisi; niisi; piisi; piisi; riisi; riisi; pikariisi; friisi; friisi; intiaaniriisi; 

jasmiiniriisi; basmatiriisi; pilahviriisi; kriisi; energiakriisi; kassakriisi; epikriisi; kulttuurikriisi; 

finanssikriisi; identiteettikriisi; noottikriisi; talouskriisi; hallituskriisi; avorioriisi; kapriisi; matriisi; 

patriisi; äksiisi; paratiisi; veroparatiisi; ostoparatiisi; retiisi; sotiisi; kurtiisi; prestiisi; sottiisi; viisi; 

viisi; aviisi; noviisi; serviisi; sikisi; roisi; pisi; haaksi; kuoliaaksi; puolikuoliaaksi; ainiaaksi; faksi; 

pataluhaksi; liiaksi; ainiaksi; kaksi; liiskaksi; murskaksi; galaksi; flaksi; parallaksi; profylaksi; 

maksi; maksi-; kliimaksi; taammaksi; taemmaksi; laidemmaksi; pohjemmaksi; alemmaksi; 

illemmaksi; keulemmaksi; rannemmaksi; pinnemmaksi; tuonnemmaksi; reunemmaksi; 

pohjoisemmaksi; kauemmaksi; talvemmaksi; taaimmaksi; taimmaksi; pohjimmaksi; alimmaksi; 

rannimmaksi; tuonnimmaksi; reunimmaksi; uloimmaksi; kauimmaksi; ulommaksi; loitommaksi; 

sivummaksi; raksi; osaksi; anglosaksi; taksi; linjataksi; parataksi; pitsataksi; invataksi; invaliditaksi; 

vesitaksi; syntaksi; hypotaksi; lentotaksi; kauaksi; vaksi; indeksi; palkkaindeksi; hintaindeksi; 

kuluttajahintaindeksi; valuuttaindeksi; osakeindeksi; elinkustannusindeksi; koodeksi; kokeeksi; 

tarpeeksi; kateeksi; anteeksi; koetteeksi; pahitteeksi; keksi; keksi; suolakeksi; täytekeksi; 

vohvelikeksi; grahamkeksi; koirankeksi; voileipäkeksi; teleksi; refleksi; jännerefleksi; polvirefleksi; 

yskänrefleksi; tarttumisrefleksi; sirkumfleksi; puoleksi; kompleksi; rakennuskompleksi; 

oidipuskompleksi; alemmuuskompleksi; viimeksi; onneksi; speksi; speksi; reksi; seksi; turvaseksi; 

ilmaiseksi; puoli-ilmaiseksi; ainaiseksi; toistaiseksi; viimeiseksi; riskiseksi; uniseksi; toiseksi; 

ensimmäiseksi; puhelinseksi; piiloseksi; suuseksi; ryhmäseksi; lateksi; videoteksi; parhaiksi; 

paraiksi; prefiksi; suffiksi; possessiivisuffiksi; krusifiksi; parahiksi; viiksi; ranttaliksi; mieliksi; 

kylliksi; puoliksi; miksi; niksi; pahimmoiksi; varoiksi; riksi; periksi; siksi; ensiksi; lossiksi; käsiksi; 

sinuiksi; ikipäiviksi; sfinksi; boksi; boksi; opiskelijaboksi; jukeboksi; suksiboksi; paradoksi; 

ortodoksi; foksi; tohjoksi; koksi; turvekoksi; floksi; poksi; vuoksi; vuoksi; sen vuoksi; minkä 

vuoksi; uksi; fuksi; luksi; aluksi; sinuksi; lopuksi; ruksi; kruksi; suksi; rullasuksi; kilpasuksi; 

vesisuksi; muovisuksi; luistelusuksi; laskettelusuksi; pujottelusuksi; lasikuitusuksi; yksi; onyksi; 

kaksikymmentäyksi; iäksi; mäskäksi; edemmäksi; idemmäksi; lähemmäksi; myöhemmäksi; 

jäljemmäksi; syrjemmäksi; likemmäksi; keskemmäksi; ylemmäksi; seinemmäksi; kiinnemmäksi; 

sinnemmäksi; lännemmäksi; tännemmäksi; peremmäksi; kesemmäksi; sisemmäksi; etemmäksi; 
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päivemmäksi; syvemmäksi; lähimmäksi; likimmäksi; ylimmäksi; tännimmäksi; sisimmäksi; 

syksymmäksi; etelämmäksi; etäämmäksi; keväämmäksi; lisäksi; tiettäväksi; sääksi; kalasääksi; 

jälsi; pomsi; kansi; takakansi; nahkakansi; alakansi; keulakansi; venekansi; kierrekansi; puolikansi; 

lasikansi; taivaankansi; padankansi; kirjankansi; sillankansi; ilmankansi; sylinterinkansi; 

kaivonkansi; arkunkansi; kurkunkansi; taskunkansi; levynkansi; aurinkokansi; lentokansi; 

autokansi; kangaskansi; laskukansi; etukansi; kävelykansi; pölykansi; yläkansi; peräkansi; 

sisäkansi; mansi; ensi; ponsi; loppuponsi; kynsi; varpaankynsi; leijonankynsi; valkosipulinkynsi; 

tekokynsi; länsi; lordoosi; metamorfoosi; kolhoosi; sovhoosi; symbioosi; meioosi; borrelioosi; 

skolioosi; endometrioosi; pernisioosi; silikoosi; aprikoosi; narkoosi; eetterinarkoosi; turkoosi; 

viskoosi; glukoosi; verenglukoosi; psykoosi; massapsykoosi; sotapsykoosi; joukkopsykoosi; loosi; 

vapaamuurariloosi; salmonelloosi; suurloosi; tuberkuloosi; ihotuberkuloosi; keuhkotuberkuloosi; 

osmoosi; biokenoosi; diagnoosi; prognoosi; trikinoosi; zoonoosi; hypnoosi; jälkihypnoosi; 

sakkaroosi; skleroosi; multippeliskleroosi; koronaariskleroosi; arterioskleroosi; ateroskleroosi; 

nekroosi; osteoporoosi; kirroosi; maksakirroosi; artroosi; pseudoartroosi; neuroosi; tuskaneuroosi; 

luonneneuroosi; kahvikuppineuroosi; pakkoneuroosi; ahdistusneuroosi; soosi; läskisoosi; ketoosi; 

ketoosi; mitoosi; laktoosi; fruktoosi; maltoosi; apoptoosi; asbestoosi; virtuoosi; tosi; epätosi; kuosi; 

vuosi; vapaavuosi; olympiavuosi; viljavuosi; marjavuosi; takavuosi; poikavuosi; virkavuosi; 

juhlavuosi; hallavuosi; teemavuosi; toimintavuosi; sotavuosi; lähivuosi; merkkivuosi; vaalivuosi; 

tilivuosi; sopulivuosi; välivuosi; toimivuosi; viinivuosi; oppivuosi; kalenterivuosi; missivuosi; 

uusivuosi; tähtivuosi; sapattivuosi; siemenvuosi; elinvuosi; kirkkovuosi; aurinkovuosi; valovuosi; 

painovuosi; verovuosi; vuorovuosi; katovuosi; varainhoitovuosi; kirjanpitovuosi; tilastovuosi; 

edellisvuosi; perustamisvuosi; julkaisemisvuosi; ilmestymisvuosi; lomanmääräytymisvuosi; 

karkausvuosi; palvelusvuosi; sopimusvuosi; talousvuosi; perusvuosi; verotusvuosi; valmistusvuosi; 

nuoruusvuosi; lapsuusvuosi; alkuvuosi; lukuvuosi; opiskeluvuosi; kouluvuosi; loppuvuosi; 

julkaisuvuosi; syntyvuosi; ikävuosi; nälkävuosi; syntymävuosi; heinävuosi; näytäntövuosi; 

työvuosi; miestyövuosi; henkilötyövuosi; hapsi; harmaahapsi; juurtumahapsi; japsi; lapsi; 

poikalapsi; ongelmalapsi; rintalapsi; sotalapsi; ihmelapsi; sunnuntailapsi; talidomidilapsi; 

koeputkilapsi; villilapsi; sylilapsi; kummilapsi; lempilapsi; rippilapsi; kasvattilapsi; kollapsi; 

lapsenlapsi; lastenlapsi; avainlapsi; luonnonlapsi; surunlapsi; aivovauriolapsi; adoptiolapsi; 

kapalolapsi; pullolapsi; orpolapsi; avioerolapsi; lehtolapsi; hoitolapsi; päivähoitolapsi; ottolapsi; 

kukkaslapsi; ihmislapsi; kerjäläislapsi; kaksoslapsi; reesuslapsi; opetuslapsi; au-lapsi; pikkulapsi; 

matkalaukkulapsi; koululapsi; pyhäkoululapsi; katulapsi; syöpälapsi; tyttölapsi; löytölapsi; snapsi; 

synapsi; rapsi; tapsi; krepsi; kipsi; klipsi; ellipsi; turnipsi; ripsi; ripsi; silmäripsi; sipsi; kalopsi; 

mopsi; propsi; kypsi; apokalypsi; rypsi; karsi; parsi; lauseparsi; vaateparsi; sananparsi; puheenparsi; 

kielenparsi; varsi; maavarsi; vapaavarsi; sirkkavarsi; olkavarsi; mukulavarsi; jokivarsi; tukivarsi; 

äänivarsi; niisivarsi; käsivarsi; saappaanvarsi; radanvarsi; luudanvarsi; ojanvarsi; lusikanvarsi; 

mustikanvarsi; kuokanvarsi; lillukanvarsi; sukanvarsi; perunanvarsi; vasaranvarsi; poranvarsi; 

herneenvarsi; viikatteenvarsi; kirveenvarsi; tienvarsi; joenvarsi; heilurinvarsi; peräsinvarsi; 

hangonvarsi; lapionvarsi; puronvarsi; riimunvarsi; piipunvarsi; kengänvarsi; nenänvarsi; 

keihäänvarsi; ruohovarsi; sekovarsi; kyynärvarsi; saapasvarsi; kirvesvarsi; alkeisvarsi; vipuvarsi; 

rönsyvarsi; kääntövarsi; hirsi; harjahirsi; niskahirsi; poikkihirsi; kurkihirsi; mäntyhirsi; pystyhirsi; 

höylähirsi; seinähirsi; pyöröhirsi; kirsi; virsi; helkavirsi; saarnavirsi; suvivirsi; kiitosvirsi; 

valitusvirsi; ylistysvirsi; itkuvirsi; jouluvirsi; orsi; korsi; oljenkorsi; ruohonkorsi; heinänkorsi; pursi; 

matkapursi; huvipursi; hassi; kassi; kauppakassi; jenkkikassi; putkikassi; paperikassi; torikassi; 

muovikassi; verkkokassi; ostoskassi; kylmäkassi; lassi; melassi; gulassi; massi; tupakkamassi; 

passi; passi; passi; passi; apassi; matkapassi; seuruepassi; diplomaattipassi; hirvipassi; kompassi; 

laivakompassi; rannekompassi; nestekompassi; magneettikompassi; gyrokompassi; hyrräkompassi; 

ulkomaanpassi; sotilaspassi; muukalaispassi; vatupassi; rassi; brassi; terassi; jenkkirassi; krassi; 
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koristekrassi; vesikrassi; vihanneskrassi; piipunrassi; strassi; tassi; guassi; messi; finessi; adressi; 

kansalaisadressi; surunvalitteluadressi; ingressi; kongressi; maailmankongressi; pressi; kompressi; 

sypressi; valesypressi; intressi; stressi; absessi; prosessi; siviiliprosessi; tuotantoprosessi; 

kiertoprosessi; mätänemisprosessi; rikosprosessi; valmistusprosessi; työprosessi; wessi; maissi; 

sokerimaissi; paukkumaissi; gneissi; kiillegneissi; graniittigneissi; hissi; kalahissi; näköalahissi; 

kapulahissi; sompahissi; tavarahissi; herrahissi; invalidihissi; tuolihissi; ankkurihissi; hiihtohissi; 

paternosterhissi; porrashissi; henkilöhissi; relissi; kulissi; äänikulissi; missi; remissi; tšeremissi; 

premissi; kompromissi; kumissi; villamyssymissi; pissi; sissi; contrasissi; kaupunkisissi; narsissi; 

keltanarsissi; tissi; fetissi; pastissi; vissi; halssi; valssi; valssi; poskivalssi; wienervalssi; 

wieniläisvalssi; pikkelssi; kurpitsapikkelssi; pilssi; pulssi; suolapulssi; impulssi; hermoimpulssi; 

rälssi; jamssi; impedanssi; redundanssi; konkordanssi; eleganssi; arroganssi; allianssi; varianssi; 

invarianssi; pasianssi; fajanssi; ruljanssi; vakanssi; skanssi; lanssi; balanssi; bilanssi; tukkilanssi; 

planssi; ambulanssi; lääkäriambulanssi; sydänambulanssi; lentoambulanssi; stimulanssi; romanssi; 

performanssi; finanssi-; dominanssi; luminanssi; resonanssi; rintaresonanssi; dissonanssi; 

simpanssi; toleranssi; lääketoleranssi; laktoosi-intoleranssi; pomeranssi; kranssi; oranssi; transsi; 

penetranssi; esanssi; renessanssi; uusrenessanssi; kauppausanssi; tanssi; vapaatanssi; kasakkatanssi; 

nuorallatanssi; napatanssi; kilpatanssi; seuratanssi; vatsatanssi; sotatanssi; lavatanssi; taidetanssi; 

breikkitanssi; intiaanitanssi; kapasitanssi; balettitanssi; induktanssi; kuolemantanssi; kansantanssi; 

yksintanssi; vakiotanssi; soolotanssi; stanssi; varvastanssi; substanssi; latinalaistanssi; resistanssi; 

instanssi; konstanssi; jazztanssi; jäätanssi; relevanssi; revanssi; nyanssi; kadenssi; dekadenssi; 

residenssi; insidenssi; evidenssi; transsendenssi; tendenssi; reagenssi; intelligenssi; konvergenssi; 

audienssi; insuffisienssi; sydäninsuffisienssi; valenssi; prevalenssi; ambivalenssi; ekvivalenssi; 

turbulenssi; virulenssi; eminenssi; inkontinenssi; virtsainkontinenssi; abstinenssi; karenssi; 

referenssi; preferenssi; indifferenssi; konferenssi; rauhankonferenssi; lehdistökonferenssi; 

interferenssi; transferenssi; koherenssi; konkurrenssi; rikoskonkurrenssi; trenssi; luminesenssi; 

elektroluminesenssi; fosforesenssi; fluoresenssi; lisenssi; vientilisenssi; tuontilisenssi; 

valmistuslisenssi; latenssi; kompetenssi; potenssi; omnipotenssi; impotenssi; resistenssi; eksistenssi; 

konsistenssi; amanuenssi; kirjastoamanuenssi; kongruenssi; inkongruenssi; frekvenssi; sekvenssi; 

inssi; linssi; muovilinssi; piilolinssi; pinssi; prinssi; kruununprinssi; satuprinssi; perintöprinssi; 

vinssi; provinssi; skonssi; pronssi; olympiapronssi; kultapronssi; kellopronssi; unssi; punssi; 

arrakkipunssi; brunssi; ossi; briossi; lossi; kalossi; kolossi; railolossi; rintarossi; paperossi; krossi; 

albatrossi; farssi; sotilasfarssi; marssi; kunniamarssi; jalkamarssi; ohimarssi; traktorimarssi; 

paraatimarssi; tahtimarssi; rauhanmarssi; hanhenmarssi; esiinmarssi; sisäänmarssi; maastomarssi; 

sotilasmarssi; talonpoikaismarssi; ulosmarssi; mielenosoitusmarssi; vappumarssi; surumarssi; 

päivämarssi; häämarssi; terssi; perverssi; hirssi; pirssi; borssi; norssi; norssi; remburssi; kurssi; 

pikakurssi; iltakurssi; karsintakurssi; valuuttakurssi; kirjekurssi; clearingkurssi; kielikurssi; 

setelikurssi; mannekiinikurssi; termiinikurssi; oppikurssi; parikurssi; vuosikurssi; tanssikurssi; 

pörssikurssi; myyntikurssi; ammattikurssi; intensiivikurssi; praktikumkurssi; konkurssi; 

televisiokurssi; emissiokurssi; jatkokurssi; vaihtokurssi; johdantokurssi; luentokurssi; ostokurssi; 

ehtolaiskurssi; diskurssi; alkeiskurssi; ekskurssi; kertauskurssi; valmennuskurssi; 

synnytysvalmennuskurssi; peruskurssi; harjoituskurssi; ratsastuskurssi; maanpuolustuskurssi; 

työllisyyskurssi; törmäyskurssi; koulukurssi; ensiapukurssi; huippukurssi; kesäkurssi; pörssi; 

tavarapörssi; pistepörssi; arvopaperipörssi; futuuripörssi; optiopörssi; aussi; paussi; taidepaussi; 

menopaussi; bussi; matalalattiabussi; ruuhkabussi; näköalabussi; sightseeingbussi; vesibussi; 

turistibussi; nivelbussi; kiskobussi; koululaisbussi; paikallisbussi; pienoisbussi; tilausbussi; 

pikkubussi; koulubussi; trolleybussi; syöttöbussi; preussi; muinaispreussi; Jussi; -jussi; maajussi; 

hullujussi; pupujussi; jänöjussi; pussi; rahapussi; marjapussi; palkkapussi; roskapussi; jääpalapussi; 

limapussi; untuvapussi; teepussi; kirjepussi; purjepussi; likavaatepussi; meikkipussi; karkkipussi; 
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pyykkipussi; tilipussi; karamellipussi; pastillipussi; tuulipussi; koipussi; umpipussi; paperipussi; 

veripussi; riisipussi; suksipussi; polvipussi; muovipussi; nivelpussi; suodatinpussi; sydänpussi; 

jauhopussi; keuhkopussi; paistopussi; heittopussi; kivespussi; ruskuaispussi; makeispussi; 

pakastuspussi; kiukkupussi; pukupussi; pesupussi; sisupussi; makuupussi; untuvamakuupussi; 

pölypussi; äkäpussi; jääpussi; tussi; huussi; kryssi; pässi; prässi; housuprässi; kössi; kössi; lössi; 

lössi; abatsi; fatsi; jatsi; palatsi; avioliittopalatsi; matsi; futismatsi; lätkämatsi; natsi; uusnatsi; satsi; 

ansatsi; insatsi; rumpusatsi; ketsi; sketsi; nenetsi; petsi; trapetsi; paitsi; meitsi; peitsi; peitsi; veitsi; 

lihaveitsi; kalaveitsi; kuorimaveitsi; perunankuorimaveitsi; partaveitsi; voiveitsi; paperiveitsi; 

lasiveitsi; fileointiveitsi; paistiveitsi; palettiveitsi; kittiveitsi; timanttiveitsi; pahviveitsi; 

viidakkoveitsi; juustoveitsi; mattoveitsi; vihannesveitsi; juuresveitsi; perunankuorimisveitsi; 

leikkausveitsi; fileerausveitsi; linkkuveitsi; taskuveitsi; rapuveitsi; leikkuuveitsi; puuveitsi; 

hedelmäveitsi; leipäveitsi; keittiöveitsi; kääntöveitsi; hitsi; hitsi; kitsi; kitsi; skitsi; litsi; litsi; donitsi; 

pitsi; lakanapitsi; reunapitsi; tyllipitsi; välipitsi; verkkopitsi; hospitsi; haupitsi; lakritsi; 

salmiakkilakritsi; sitsi; mestitsi; vitsi; puujalkavitsi; kiltsi; eebenholtsi; pointsi; sintsi; bootsi; rotsi; 

nahkarotsi; luotsi; linjaluotsi; satamaluotsi; ruotsi; kyökkiruotsi; suomenruotsi; riikinruotsi; 

ruotsinruotsi; pakkoruotsi; hartsi; fenolihartsi; kumihartsi; silikonihartsi; kvartsi; maitokvartsi; 

ruusukvartsi; kuukvartsi; savukvartsi; hertsi; megahertsi; myrtsi; kibbutsi; mutsi; koutsi; strutsi; 

tutsi; pätsi; pötsi; kausi; sarjakausi; aikakausi; virkakausi; lamakausi; uhmakausi; lomakausi; 

juomakausi; markkinakausi; litorinakausi; littorinakausi; jurakausi; valtakausi; iltakausi; kultakausi; 

ulkoruokintakausi; sisäruokintakausi; toimintakausi; rautakausi; tulvakausi; sadekausi; hellekausi; 

kiirekausi; ordoviikkikausi; vaalikausi; pelikausi; hiilikausi; kivihiilikausi; tilikausi; hallikausi; 

tyylikausi; välikausi; toimikausi; permikausi; devonikausi; keisarikausi; kambrikausi; 

ministerikausi; pääministerikausi; teatterikausi; rehtorikausi; siluurikausi; tertiäärikausi; 

kvartäärikausi; kriisikausi; vuosikausi; renessanssikausi; pronssikausi; uintikausi; myyntikausi; 

pyyntikausi; turistikausi; presidenttikausi; tenttikausi; kivikausi; talvikausi; maailmankausi; 

elinkausi; laidunkausi; depressiokausi; viikkokausi; ylimenokausi; lepokausi; vuorokausi; 

kalenterivuorokausi; tähtivuorokausi; aurinkovuorokausi; satokausi; hiihtokausi; varainhoitokausi; 

kirjanpitokausi; tuotantokausi; istuntokausi; syysistuntokausi; kevätistuntokausi; sortokausi; 

loistokausi; triaskausi; pakkaskausi; varhaiskausi; luomiskausi; puolivuotiskausi; viisivuotiskausi; 

kymmenvuotiskausi; murroskausi; muokkauskausi; tilauskausi; purjehduskausi; ancyluskausi; 

sopimuskausi; masennuskausi; hallituskausi; harjoituskausi; kukoistuskausi; ravustuskausi; 

vakuutuskausi; nuoruuskausi; kehityskausi; lämmityskausi; esityskausi; hirvestyskausi; 

metsästyskausi; työttömyyskausi; syyskausi; kevätkausi; laskukausi; lukukausi; syyslukukausi; 

kevätlukukausi; matkailukausi; kilpailukausi; rapukausi; huippukausi; maksukausi;  

palkanmaksukausi; nousukausi; liitukausi; kuukausi; lähikuukausi; kalenterikuukausi; hakkuukausi; 

korkokuukausi; lomanmääräytymiskuukausi; raskauskuukausi; kuherruskuukausi; kevätkuukausi; 

alkukuukausi; loppukuukausi; kasvukausi; viljelykausi; kyselykausi; veneilykausi; lypsykausi; 

ikäkausi; siirtymäkausi; kesäkausi; päiväkausi; jääkausi; myöhäisjääkausi; sikiökausi; 

näytäntökausi; yökausi; työkausi; kusi; jousi; taljajousi; takajousi; kierukkajousi; ilmajousi; 

kierrejousi; kaasunestejousi; varsijousi; käsijousi; lehtijousi; kellonjousi; viulunjousi; lautasjousi; 

lukitusjousi; etujousi; pusi; susi; preeriasusi; koirasusi; ihmissusi; leipäsusi; uusi; arbuusi; diffuusi; 

huusi; kuusi; kuusi; hopeakuusi; harjakuusi; marjakuusi; okakuusi; iltakuusi; käärmekuusi; 

korpikuusi; lehtikuusi; siperianlehtikuusi; saksankuusi; jalokuusi; joulukuusi; kitukuusi; muusi; 

perunamuusi; upouusi; hampuusi; druusi; matruusi; puolimatruusi; ylimatruusi; ysi; sysi; dialyysi; 

analyysi; maa-analyysi; esikuva-analyysi; käsiteanalyysi; tyylianalyysi; faktorianalyysi; 

vektorianalyysi; spektrianalyysi; värianalyysi; operaatioanalyysi; psykoanalyysi; mikroanalyysi; 

vertailuanalyysi; sointuanalyysi; siitepölyanalyysi; katalyysi; radiolyysi; elektrolyysi; plyysi; täysi; 

silmäntäysi; täpötäysi; köysi; manilaköysi; keulaköysi; ankkuriköysi; nailonköysi; pajunköysi; 
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vetoköysi; hirttoköysi; hinausköysi; jalusköysi; harusköysi; yhdysköysi; kiinnitysköysi; teräsköysi; 

pajuköysi; hamppuköysi; juoksuköysi; peräköysi; käsi; välikäsi; tekokäsi; kaukokäsi; heittokäsi; 

rukkaskäsi; ihmiskäsi; täyskäsi; läsi; pläsi; pernisiöösi; prikaati; marmelaati; servelaati; limonaati; 

raati; paraati; paraati-; vahtiparaati; vartioparaati; sotilasparaati; saati; pasaati; lati; alati; vati; 

teevati; lasivati; paistivati; kivivati; tarjoiluvati; pesuvati; leipävati; heti; pieti; kaiketi; huoleti; 

ääneti; peti; alapeti; riisipeti; siskonpeti; yläpeti; reti; nafti; tafti; lifti; ahti; Ahti; haahti; jahti; jahti; 

sorsajahti; susijahti; hirvijahti; ajojahti; jänisjahti; karhujahti; kettujahti; lahti; lahti; merenlahti; 

lintulahti; mahti; merimahti; valtiomahti; sotilasmahti; talousmahti; rahti; laivarahti; rautatierahti; 

lentorahti; kontrahti; sahti; tahti; tasatahti; kohotahti; tappotahti; vuorotahti; poistotahti; alkutahti; 

imutahti; epätahti; työtahti; vahti; kunniavahti; koiravahti; rantavahti; maalivahti; porttivahti; 

koiranvahti; lapsenvahti; talonvahti; veräjänvahti; lakkovahti; opasvahti; kakkosvahti; kolmosvahti; 

ykkösvahti; pesävahti; yövahti; lehti; propagandalehti; sirkkalehti; roskalehti; pilalehti; 

sanomalehti; punalehti; oralehti; kaupunginosalehti; valtalehti; iltalehti; maakuntalehti; 

henkilökuntalehti; karttalehti; rautalehti; karvalehti; korvalehti; kuvalehti; sarjakuvalehti; hedelehti; 

tiedelehti; mielipidelehti; teelehti; liivatelehti; ajanvietelehti; harrastelehti; aluelehti; puoluelehti; 

bulevardilehti; mehilehti; musiikkilehti; kaupunkilehti; skandaalilehti; sipulilehti; välilehti; 

emilehti; nimilehti; seksilehti; kansilehti; pitsilehti; muotilehti; ammattilehti; nuottilehti; 

tupakanlehti; apilanlehti; viikunanlehti; vaahteranlehti; haavanlehti; lumpeenlehti; leskenlehti; 

tammenlehti; jäsenlehti; lastenlehti; miestenlehti; naistenlehti; työväenlehti; akkainlehti; kaalinlehti; 

laakerinlehti; salaatinlehti; pinaatinlehti; peikonlehti; palmunlehti; puunlehti; koivunlehti; 

pitäjänlehti; lepänlehti; keiholehti; velholehti; verholehti; sensaatiolehti; kirjolehti; kolehti; 

viikkolehti; selkolehti; kirkkokolehti; vinolehti; pornolehti; irtolehti; oikeistolehti; vasemmistolehti; 

asiakaslehti; ylioppilaslehti; pääkaupunkilaislehti; alkeislehti; paikallislehti; kunnallislehti; 

uposlehti; aikakauslehti; aluslehti; kelluslehti; ilmoituslehti; tiedotuslehti; sisustuslehti; päällyslehti; 

ykköslehti; pikkulehti; ilmaisjakelulehti; joululehti; aamulehti; poimulehti; paksulehti; 

maaseutulehti; kasvulehti; kehälehti; seinälehti; terälehti; lisälehti; päivälehti; iltapäivälehti; 

nimiölehti; järjestölehti; rehti; arkkitehti; maisema-arkkitehti; asemakaava-arkkitehti; yliarkkitehti; 

kaupunginarkkitehti; rakennusarkkitehti; sisustusarkkitehti; pääarkkitehti; konvehti; 

suklaakonvehti; liköörikonvehti; kihti; nihti; pärepihti; ruuvipihti; sihti; sihti; nukkasihti; kohti; 

vauhti; pikavauhti; salamavauhti; normaalivauhti; vuosivauhti; tuntivauhti; etananvauhti; 

alkuvauhti; mateluvauhti; kasvuvauhti; verryttelyvauhti; kävelyvauhti; lisävauhti; työvauhti; luhti; 

puhti; tuhti; ryhti; vyyhti; lankavyyhti; ongelmavyyhti; köysivyyhti; tähti; maatähti; megatähti; 

punatähti; iltatähti; rintatähti; elokuvatähti; käärmetähti; mehitähti; filmitähti; lumitähti; 

neutronitähti; alppitähti; meritähti; vesitähti; rocktähti; maailmantähti; kointähti; radiotähti; 

televisiotähti; kirjotähti; pornotähti; johtotähti; kiintotähti; kiertotähti; supertähti; kaksoistähti; 

jättiläistähti; laulutähti; joulutähti; aamutähti; metsätähti; päätähti; kääpiötähti; pyrstötähti; maiti; 

vaiti; neiti; seuraneiti; pankkineiti; kamarineiti; hovineiti; pikkuneiti; seiti; graffiti; liti; vapiti; 

ähäpiti; preteriti; viti; äiti; maaäiti; yksinhuoltajaäiti; kantaäiti; leskiäiti; esiäiti; kotiäiti; jumalanäiti; 

perheenäiti; äidinäiti; isänäiti; ansioäiti; isoäiti; luontoäiti; kuningataräiti; kasvatusäiti; au-äiti; akti; 

artefakti; sukupuoliakti; pakti; kompakti; abstrakti; ekstrakti; eksakti; kontakti; katsekontakti; 

asiakaskontakti; efekti; defekti; ääniefekti; valoefekti; prefekti; affekti; perfekti; pluskvamperfekti; 

imperfekti; objekti; osaobjekti; seksuaaliobjekti; sukupuoliobjekti; seksiobjekti; kokonaisobjekti; 

subjekti; osasubjekti; kokonaissubjekti; rejekti; projekti; aspekti; respekti; prospekti; korrekti; 

addikti; lääkeaddikti; seksiaddikti; edikti; relikti; konflikti; kontrapunkti; infarkti; sydäninfarkti; 

keuhkoinfarkti; liialti; laajalti; taajalti; viljalti; rojalti; niukalti; vahvalti; pelti; suojapelti; 

helmapelti; rintapelti; konepelti; sinkkipelti; läkkipelti; uunipelti; kuparipelti; uuninpelti; leivinpelti; 

aaltopelti; kattopelti; teräspelti; savupelti; ohuelti; lyhyelti; silti; paljolti; kosolti; kulti; paksulti; 

leveälti; väljälti; pitkälti; liiemmälti; enemmälti; enimmälti; syvälti; anti; anti-; saanti; selvillesaanti; 
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kiinnisaanti; toimeksisaanti; aikaansaanti; lainansaanti; vedensaanti; unensaanti; lapsensaanti; 

takaisinsaanti; valonsaanti; ravinnonsaanti; luotonsaanti; työnsaanti; osakeanti; ilmaisosakeanti; 

hanti; englanti; amerikanenglanti; hollanti; grönlanti; islanti; rahastoanti; ilmaisanti; ulosanti; 

tarjousanti; etuanti; henkilöstöanti; vienti; maastavienti; tevavienti; hankevienti; asevienti; 

läpivienti; länsivienti; vuosivienti; projektivienti; kirjaanvienti; viljanvienti; aseidenvienti; 

jälleenvienti; viininvienti; paperinvienti; öljynvienti; idänvienti; sisäänvienti; aivovienti; 

rakennusvienti; uusvienti; itävienti; arenti; sijainti; nainti; absorbointi; adsorbointi; masturbointi; 

torpedointi; likvidointi; standardointi; ideointi; videointi; fileointi; hopeointi; museointi; parafointi; 

tariffointi; filosofointi; reagointi; propagointi; delegointi; intrigointi; navigointi; satelliittinavigointi; 

konjugointi; abstrahointi; radiointi; parodiointi; kodifiointi; modifiointi; kvalifiointi; diskvalifiointi; 

personifiointi; verifiointi; spesifiointi; falsifiointi; klassifiointi; ratifiointi; kvantifiointi; 

identifiointi; sertifiointi; mystifiointi; desinfiointi; plagiointi; psykologiointi; vakiointi; 

evankeliointi; foliointi; naamiointi; kolmiointi; huomiointi; lapiointi; umpiointi; kopiointi; 

telekopiointi; värikopiointi; valokopiointi; varmuuskopiointi; diariointi; variointi; ateriointi; 

teoriointi; asiointi; projisiointi; visiointi; televisiointi; finansiointi; lisensiointi; assosiointi; 

fuusiointi; fraktiointi; sanktiointi; taltiointi; differentiointi; martiointi; partiointi; kaukopartiointi; 

vartiointi; merivartiointi; miesvartiointi; kuutiointi; kaaviointi; arviointi; virhearviointi; aliarviointi; 

yliarviointi; uudelleenarviointi; metsänarviointi; työnarviointi; kuviointi; pintakuviointi; 

maastokuviointi; kampanjointi; kahakointi; liehakointi; nujakointi; telakointi; ilakointi; mellakointi; 

ennakointi; tupakointi;  

työpaikkatupakointi; urakointi; aliurakointi; kuutamourakointi; rakennusurakointi; sähköurakointi; 

valikointi; pullikointi; replikointi; applikointi; pulikointi; polemikointi; nimikointi; palmikointi; 

silmikointi; penikointi; takavarikointi; tiirikointi; aprikointi; karrikointi; vasikointi; otsikointi; 

rusikointi; patikointi; politikointi; kritikointi; taktikointi; allokointi; taulukointi; silmukointi; 

haarukointi; inhalointi; suikalointi; eskalointi; emalointi; jumalointi; kapalointi; viipalointi; 

neutralointi; kapitalointi; tohelointi; kaakelointi; mankelointi; kuumamankelointi; karkelointi; 

panelointi; tunnelointi; tumpelointi; aatelointi; luettelointi; stabilointi; profilointi; takilointi; 

mukilointi; assimilointi; pomilointi; sterilointi; säteilysterilointi; ventilointi; hutilointi; metallointi; 

installointi; kontrollointi; isolointi; fabulointi; tabulointi; modulointi; koagulointi; spekulointi; 

artikulointi; sukkulointi; emulointi; simulointi; tietokonesimulointi; stimulointi; formulointi; 

manipulointi; ripulointi; sopulointi; satulointi; titulointi; ilkamointi; salamointi; reklamointi; 

balsamointi; palsamointi; asemointi; maisemointi; systemointi; sublimointi; minimointi; 

maksimointi; legitimointi; optimointi; estimointi; ohjelmointi; systeemiohjelmointi; laskelmointi; 

tunnelmointi; unelmointi; reformointi; informointi; transformointi; parfymointi; vulkanointi; 

saranointi; galvanointi; homogenointi; impregnointi; kombinointi; koordinointi; parafinointi; 

raffinointi; kahinointi; nahinointi; muhinointi; pakinointi; taikinointi; markkinointi; 

suoramarkkinointi; vientimarkkinointi; murkinointi; hulinointi; laminointi; vitaminointi; 

eliminointi; diskriminointi; dominointi; terminointi; aluminointi; apinointi; kapinointi; marinointi; 

tarinointi; indoktrinointi; turinointi; masinointi; karsinointi; platinointi; patinointi; gratinointi; 

ihannointi; kesannointi; havainnointi; itsehavainnointi; deponointi; opponointi; transponointi; 

synkronointi; resonointi; personointi; otsonointi; betonointi; ekobetonointi; internointi; ikkunointi; 

terapointi; palpointi; synkopointi; mikroskopointi; gallupointi; keikarointi; teikarointi; kiikarointi; 

toikkarointi; puikkarointi; askarointi; puoskarointi; kellarointi; fillarointi; tunarointi; haparointi; 

separointi; kuparointi; vasarointi; pisarointi; panssarointi; piehtarointi; puntarointi; laastarointi; 

mestarointi; suutarointi; kalibrointi; referointi; laakerointi; ahkerointi; vaikerointi; hakkerointi; 

lokerointi; sokerointi; numerointi; kokonumerointi; sivunumerointi; panerointi; generointi; 

regenerointi; paperointi; operointi; merserointi; rasterointi; translitterointi; manöverointi; 

integrointi; laborointi; sanforointi; perforointi; fosforointi; marmorointi; panorointi; sponsorointi; 
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tohtorointi; monitorointi; auktorointi; mentorointi; moottorointi; fluorointi; katetrointi; 

konsentrointi; kastrointi; orkestrointi; demonstrointi; restaurointi; vikurointi; ankkurointi; 

pokkurointi; imurointi; hoippurointi; sensurointi; denaturointi; saturointi; taiturointi; strukturointi; 

parturointi; teksturointi; pastörointi; sointi; metastasointi; syntesointi; standardisointi; 

psykologisointi; projisointi; verbalisointi; vandalisointi; realisointi; spesialisointi; sosialisointi; 

formalisointi; normalisointi; banalisointi; kriminalisointi; rationalisointi; moralisointi; 

demoralisointi; sentralisointi; desentralisointi; digitalisointi; kapitalisointi; visualisointi; 

aktualisointi; karnevalisointi; mobilisointi; demobilisointi; sterilisointi; stilisointi; bagatellisointi;  

monopolisointi; polemisointi; organisointi; homogenisointi; ionisointi; harmonisointi; 

synkronisointi; otsonisointi; modernisointi; immunisointi; vulgarisointi; demilitarisointi; 

priorisointi; auktorisointi; presisointi; musisointi; dramatisointi; skematisointi; systematisointi; 

akklimatisointi; filmatisointi; somatisointi; automatisointi; demokratisointi; byrokratisointi; 

magnetisointi; syntetisointi; politisointi; kritisointi; fantisointi; robotisointi; hypnotisointi; 

erotisointi; improvisointi; fiksointi; eloksointi; balansointi; nyansointi; lisensointi; diagnosointi; 

provosointi; prosessointi; redusointi; produsointi; fokusointi; retusointi; analysointi; krematointi; 

formatointi; budjetointi; paketointi; pelletointi; magnetointi; demagnetointi; tapetointi; kasetointi; 

editointi; meditointi; akkreditointi; auditointi; agitointi; rehabilitointi; imitointi; desinfektointi; 

asfaltointi; asvaltointi; auskultointi; konsultointi; dekantointi; transplantointi; orientointi; 

dementointi; sementointi; segmentointi; argumentointi; dokumentointi; instrumentointi; patentointi; 

subventointi; inventointi; remontointi; sabotointi; robotointi; boikotointi; savotointi; adaptointi; 

akseptointi; adoptointi; abortointi; raportointi; rahastointi; tilastointi; ilmastointi; varastointi; 

välivarastointi; varmuusvarastointi; kylmävarastointi; protestointi; investointi; uusintainvestointi; 

virheinvestointi; uusinvestointi; arkistointi; kortistointi; kompostointi; emittointi; amputointi; 

rekrytointi; evakuointi; evaluointi; konstruointi; rekonstruointi; tatuointi; prostituointi; vointi; 

lihavointi; kanavointi; haravointi; kaltevointi; derivointi; kursivointi; aktivointi; motivointi; 

devalvointi; revalvointi; pahoinvointi; matkapahoinvointi; raskauspahoinvointi; aamupahoinvointi; 

hyvinvointi; innovointi; observointi; yleisvointi; uinti; uinti-; vapaauinti; sekauinti; kilpauinti; 

rintauinti; vauvauinti; viestiuinti; koiranuinti; viestinuinti; taitouinti; avantouinti; puinti; jälkipuinti; 

viljanpuinti; riihenpuinti; leikkuupuinti; perhosuinti; selkäuinti; messingöinti; neliöinti; tiliöinti; 

säiliöinti; viheriöinti; kiintiöinti; säätiöinti; käräjöinti; räpiköinti; hätiköinti; rynnäköinti; pysäköinti; 

kadunvarsipysäköinti; vinopysäköinti; vuoropysäköinti; asukaspysäköinti; taskupysäköinti; 

smirgelöinti; nikkelöinti; sepelöinti; seppelöinti; näpelöinti; dieselöinti; siselöinti; metelöinti; 

rettelöinti; virvelöinti; henkilöinti; sinkilöinti; yksilöinti; viittilöinti; siivilöinti; pykälöinti; 

käpälöinti; räätälöinti; hedelmöinti; kihelmöinti; kirjelmöinti; esitelmöinti; kärhämöinti; elämöinti; 

rähinöinti; kipinöinti; liikennöinti; emännöinti; liisteröinti; rekisteröinti; ympyröinti; öykkäröinti; 

äyskäröinti; viemäröinti; epäröinti; ympäröinti; etiketöinti; sinetöinti; mitätöinti; väkevöinti; 

ikävöinti; kestävöinti; koonti; juonti; viinanjuonti; teenjuonti; oluenjuonti; kahvinjuonti; luonti; 

nahanluonti; sonnanluonti; karvanluonti; tuonti; harmaatuonti; halpatuonti; asetuonti; länsituonti; 

vuosituonti; maahantuonti; viljantuonti; aseidentuonti; öljyntuonti; idäntuonti; itätuonti; sekunti; 

kulmasekunti; sadasosasekunti; kymmenesosasekunti; millisekunti; kaarisekunti; nanosekunti; 

mikrosekunti; karkaussekunti; tunti; vapaatunti; ruuhkatunti; ruokatunti; tasatunti; liikuntatunti; 

näytetunti; puolitunti; ylitunti; välitunti; ruokavälitunti; oppitunti; kilowattitunti; varttitunti; 

kahvitunti; viikkotunti; pianotunti; lentotunti; luentotunti; uskontotunti; joustotunti; soittotunti; 

lounastunti; vierastunti; neljännestunti; aamiaistunti; tennistunti; yksityistunti; opetustunti; 

harjoitustunti; ratsastustunti; piirustustunti; voimistelutunti; keskustelutunti; laulutunti; viulutunti; 

koulutunti; juoksutunti; satutunti; raamattutunti; kyselytunti; hyppytunti; käyttötunti; työtunti; 

ylityötunti; synti; helmasynti; perisynti; kuolemansynti; tekosynti; myynti; halpamyynti; 

suoramyynti; tax-free-myynti; sesonkimyynti; torimyynti; vuosimyynti; kotimyynti; postimyynti; 
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viinanmyynti; jälleenmyynti; oluenmyynti; puhelinmyynti; yksinmyynti; lipunmyynti; 

loppuunmyynti; pystyynmyynti; metsänmyynti; tehomyynti; ennakkomyynti; pakkomyynti; 

irtomyynti; varastomyynti; käteismyynti; vähittäismyynti; tilausmyynti; alennusmyynti; 

kausialennusmyynti; ilmoitusmyynti; tyhjennysmyynti; tukkumyynti; polkumyynti; joulumyynti; 

katumyynti; pystymyynti; kenttämyynti; pyynti; liikapyynti; rautapyynti; troolipyynti; meripyynti; 

avomeripyynti; talvipyynti; valaanpyynti; silakanpyynti; turskanpyynti; kalanpyynti; peuranpyynti; 

riistanpyynti; sudenpyynti; lohenpyynti; helmenpyynti; hauenpyynti; hirvenpyynti; hailinpyynti; 

sillinpyynti; omanvoitonpyynti; karhunpyynti; ketunpyynti; ravunpyynti; ajopyynti; verkkopyynti; 

koukkupyynti; kutupyynti; jääpyynti; käynti; kunniakäynti; pikakäynti; paikallakäynti; 

varpaillakäynti; neuvolakäynti; haarakäynti; tasakäynti; kirkossakäynti; jälkikäynti; läpikäynti; 

teatterikäynti; kotikäynti; sodankäynti; maasodankäynti; ilmasodankäynti; merisodankäynti; 

ympäristösodankäynti; rajankäynti; kaupankäynti; oikeudenkäynti; siviilioikeudenkäynti; 

rikosoikeudenkäynti; sotasyyllisyysoikeudenkäynti; merenkäynti; käsinkäynti; koulunkäynti; 

rippikoulunkäynti; kylänkäynti; eränkäynti; sisäänkäynti; pääsisäänkäynti; katkokäynti; 

kiertokäynti; joutokäynti; asiakaskäynti; vieraskäynti; sairaskäynti; tutustumiskäynti; 

yksityiskäynti; jättiläiskäynti; jäähyväiskäynti; uloskäynti; kohteliaisuuskäynti; tervehdyskäynti; 

surunvalittelukäynti; onnittelukäynti; vierailukäynti; kyykkykäynti; tyhjäkäynti; lääkärissäkäynti; 

kylässäkäynti; kääpiökäynti; jäänti; poisjäänti; lyönti; maalyönti; vapaalyönti; hihalyönti; rajalyönti; 

laakalyönti; kulmalyönti; virhelyönti; kierrelyönti; alakierrelyönti; yläkierrelyönti; ohilyönti; 

ylilyönti; välilyönti; koppilyönti; läpilyönti; ritariksilyönti; lattiaanlyönti; maahanlyönti; 

kädenlyönti; kämmenlyönti; sydämenlyönti; siivenlyönti; tahdinlyönti; laiminlyönti; kortinlyönti; 

vedonlyönti; kaksoisvedonlyönti; kiekonlyönti; kellonlyönti; rummunlyönti; koholyönti; 

vaihtolyönti; lentolyönti; uloslyönti; heilahduslyönti; rangaistuslyönti; näpäytyslyönti; 

pysäytyslyönti; koukkulyönti; iskulyönti; pomppulyönti; etulyönti; rystylyönti; kämmensyrjälyönti; 

lisälyönti; takakenttälyönti; syönti; ylensyönti; ihmissyönti; koti; matkustajakoti; taiteilijakoti; 

poikakoti; matkakoti; omakoti-; lomakoti; seurakuntakoti; hoivakoti; turvakoti; perhekoti; 

nukkekoti; tukikoti; kulttuurikoti; ensikoti; kansankoti; lapsuudenkoti; lastenkoti; vanhainkoti; 

isänkoti; lepokoti; orpokoti; elintasokoti; nuorisokoti; hoitokoti; saattokoti; oppilaskoti; sotilaskoti; 

sijaiskoti; talonpoikaiskoti; kunnalliskoti; porvariskoti; yksityiskoti; säätyläiskoti; työläiskoti; 

kasvatuskoti; alkukoti; koulukoti; ryhmäkoti; syntymäkoti; kesäkoti; päiväkoti; perhepäiväkoti; 

tyttökoti; toti; rommitoti; luoti; harhaluoti; vaippaluoti; valojuovaluoti; kumiluoti; panssariluoti; 

dumdumluoti; surmanluoti; kiväärinluoti; lyijyluoti; muoti; muoti-; tukkamuoti; massamuoti; 

rantamuoti; pintamuoti; midimuoti; minimuoti; hippimuoti; maksimuoti; nuorisomuoti; hiusmuoti; 

kevätmuoti; urheilumuoti; katumuoti; nykymuoti; kenkämuoti; puoti; lampuoti; ruoti; lehtiruoti; 

resepti; ruokaresepti; pirturesepti; antisepti; aksepti; konsepti; jämpti; kopti; kaarti; punakaarti; 

henkikaarti; kärkikaarti; henkivartiokaarti; valkokaarti; sveitsiläiskaarti; käpykaarti; metsäkaarti; 

irti; väärti; kirkkoväärti; asti; raa'asti; uskaliaasti; toimeliaasti; armeliaasti; uneliaasti; vaateliaasti; 

kohteliaasti; epäkohteliaasti; vaiteliaasti; anteliaasti; loisteliaasti; tuotteliaasti; uteliaasti; kituliaasti; 

avuliaasti; kivuliaasti; laupiaasti; itsevaltiaasti; yksinvaltiaasti; uljaasti; vakaasti; epävakaasti; 

liehakkaasti; riehakkaasti; terhakkaasti; puuhakkaasti; kunniakkaasti; lahjakkaasti; peijakkaasti; 

linjakkaasti; railakkaasti; uhmakkaasti; voimakkaasti; varakkaasti; itserakkaasti; lupsakkaasti; 

rehvakkaasti; viekkaasti; toimekkaasti; onnekkaasti; ponnekkaasti; sapekkaasti; nuorekkaasti; 

tuloksekkaasti; mielikuvituksekkaasti; lapsekkaasti; mahdikkaasti; tahdikkaasti; vauhdikkaasti; 

kodikkaasti; muodikkaasti; maineikkaasti; vivahteikkaasti; tunteikkaasti; toiveikkaasti; 

mutkikkaasti; mallikkaasti; kulmikkaasti; soinnikkaasti; luonnikkaasti; juonikkaasti; rikkaasti; 

aistikkaasti; konstikkaasti; vilkkaasti; hohdokkaasti; taidokkaasti; tehokkaasti; ansiokkaasti; 

kohtalokkaasti; pelokkaasti; sulokkaasti; himokkaasti; tarmokkaasti; painokkaasti; lennokkaasti; 

innokkaasti; tunnokkaasti; nerokkaasti; voitokkaasti; raivokkaasti; arvokkaasti; irvokkaasti; 
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neuvokkaasti; kirkkaasti; maukkaasti; laadukkaasti; mehukkaasti; touhukkaasti; liukkaasti; 

oikukkaasti; halukkaasti; sielukkaasti; riemukkaasti; soinnukkaasti; sisukkaasti; raskaasti; 

hurskaasti; tekohurskaasti; sitkaasti; laasti; saumalaasti; kalkkilaasti; muurilaasti; sementtilaasti; 

vuolaasti; saumauslaasti; rappauslaasti; muurauslaasti; suulaasti; ahnaasti; kernaasti; vapaasti; 

rahtivapaasti; reippaasti; valppaasti; sairaasti; vauraasti; viisaasti; rikkiviisaasti; valtioviisaasti; 

epäviisaasti; runsaasti; karsaasti; kitsaasti; ahtaasti; puhtaasti; epäpuhtaasti; hitaasti; hartaasti; 

irstaasti; riettaasti; autuaasti; kiivaasti; karvaasti; sadasti; saidasti; juoheasti; karheasti; urheasti; 

kauheasti; jouheasti; makeasti; rohkeasti; uhkarohkeasti; tyhmänrohkeasti; uhkeasti; lauhkeasti; 

muhkeasti; haikeasti; vaikeasti; oikeasti; huikeasti; muikeasti; tuikeasti; julkeasti; ankeasti; 

kankeasti; sokeasti; karkeasti; korkeasti; surkeasti; korskeasti; notkeasti; raukeasti; koleasti; 

kaameasti; prameasti; tahmeasti; komeasti; karmeasti; kumeasti; apeasti; kapeasti; kopeasti; 

nopeasti; salamannopeasti; suopeasti; epäsuopeasti; suppeasti; upeasti; maireasti; koreasti; soreasti; 

kalseasti; useasti; kosteasti; latteasti; laveasti; gasti; pahasti; pikkuvanhasti; vinhasti; kiliasti; 

entusiasti; laajasti; taajasti; hurjasti; kurjasti; nurjasti; lujasti; kasti; kasti; terhakasti; sutjakasti; 

helakasti; remakasti; kimakasti; hanakasti; tanakasti; napakasti; kipakasti; topakasti; sakasti; 

lupsakasti; navakasti; ravakasti; rivakasti; leuhkasti; rankasti; sankasti; vankasti; tarkasti; 

sanatarkasti; turhantarkasti; tunnontarkasti; pikkutarkasti; epätarkasti; dorkasti; laiskasti; pulskasti; 

hauskasti; riuskasti; metkasti; rutkasti; niukasti; piukasti; tiukasti; nuukasti; lasti; alasti; ilkialasti; 

pohjalasti; tukalasti; kamalasti; tavaralasti; katalasti; kavalasti; salakavalasti; laivalasti; nokkelasti; 

sukkelasti; venelasti; ovelasti; vesilasti; kansilasti; vaununlasti; painolasti; irtolasti; 

kuormaautolasti; tuplasti; vaunulasti; damasti; happamasti; tuhmasti; roimasti; huimasti; tuimasti; 

kolmasti; julmasti; kummasti; somasti; hampaattomasti; portaattomasti; selkärangattomasti; 

tahattomasti; rauhattomasti; kunniattomasti; asiattomasti; viattomasti; ajattomasti; rajattomasti; 

pohjattomasti; palkattomasti; tuskattomasti; kitkattomasti; mutkattomasti; jumalattomasti; 

vallattomasti; väkivallattomasti; korjaamattomasti; tarkkaamattomasti; huomaamattomasti; 

piittaamattomasti; mittaamattomasti; arvaamattomasti; kuvaamattomasti; kumoamattomasti; 

taitamattomasti; anteeksiantamattomasti; peräänantamattomasti; vastustamattomasti; 

laittamattomasti; malttamattomasti; odottamattomasti; erottamattomasti; tuottamattomasti; 

auttamattomasti; peruuttamattomasti; ujostelemattomasti; ajattelemattomasti; 

suunnittelemattomasti; tottelemattomasti; siekailemattomasti; suvaitsemattomasti; 

harkitsemattomasti; huolimattomasti; puolihuolimattomasti; voimattomasti; sopimattomasti; 

vaatimattomasti; summattomasti; lahjomattomasti; uskomattomasti; sanomattomasti; 

vastaansanomattomasti; varomattomasti; saumattomasti; vankkumattomasti; kuulumattomasti; 

ennenkuulumattomasti; riippumattomasti; loppumattomasti; uupumattomasti; unohtumattomasti; 

parantumattomasti; sanattomasti; suunnattomasti; persoonattomasti; verrattomasti; haitattomasti; 

kiistattomasti; tavattomasti; vaivattomasti; luvattomasti; oikeudettomasti; aiheettomasti; 

tarpeettomasti; vivahteettomasti; nuhteettomasti; suhteettomasti; tunteettomasti; perusteettomasti; 

moitteettomasti; puolueettomasti; poskettomasti; huolettomasti; onnettomasti; varauksettomasti; 

ajatuksettomasti; tarkoituksettomasti; laittomasti; tahdittomasti; moraalittomasti; tullittomasti; 

soinnittomasti; kurittomasti; maltittomasti; holtittomasti; tiedottomasti; mahdottomasti; 

ehdottomasti; taidottomasti; tehottomasti; tuhottomasti; ansiottomasti; pakottomasti; kiihkottomasti; 

elottomasti; pelottomasti; ilottomasti; ennakkoluulottomasti; intohimottomasti; armottomasti; 

tasapainottomasti; innottomasti; mielenkiinnottomasti; luonnottomasti; tunnottomasti; 

vastuuntunnottomasti; estottomasti; tauottomasti; levottomasti; siivottomasti; toivottomasti; 

kelvottomasti; arvottomasti; hervottomasti; mauttomasti; lohduttomasti; hajuttomasti; tajuttomasti; 

tolkuttomasti; haluttomasti; loputtomasti; koruttomasti; suruttomasti; maksuttomasti; 

kohtuuttomasti; vastuuttomasti; edesvastuuttomasti; avuttomasti; kivuttomasti; luvuttomasti; 

suvuttomasti; varmasti; itsevarmasti; vuorenvarmasti; pomminvarmasti; voitonvarmasti; 
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epävarmasti; rumasti; kuumasti; ihanasti; perhanasti; pakanasti; saatanasti; monasti; rasti; arasti; 

ankarasti; hatarasti; itarasti; pederasti; ahkerasti; katkerasti; tomerasti; uutterasti; kiintorasti; 

suorasti; viivasuorasti; kohtisuorasti; pystysuorasti; epäsuorasti; terrasti; kontrasti; värikontrasti; 

verkkaisasti; tuskaisasti; hupaisasti; valtaisasti; sotaisasti; kaihoisasti; tuhoisasti; kiihkoisasti; 

lokoisasti; valoisasti; eloisasti; kimmoisasti; vilpoisasti; leppoisasti; antoisasti; kiintoisasti; 

rattoisasti; riittoisasti; voittoisasti; tuottoisasti; raivoisasti; lukuisasti; mieluisasti; epämieluisasti; 

meluisasti; riemuisasti; taipuisasti; sopuisasti; suotuisasti; epäsuotuisasti; joutuisasti; nopsasti; 

murhaavasti; uhkaavasti; tarkkaavasti; murskaavasti; raflaavasti; huimaavasti; hurmaavasti; 

mukaansatempaavasti; lupaavasti; seuraavasti; vastaavasti; poikkeavasti; kirjavasti; vakavasti; 

haudanvakavasti; kuolemanvakavasti; sekavasti; nokkavasti; leukavasti; mukavasti; epämukavasti; 

juhlavasti; tilavasti; laulavasti; sulavasti; ilmavasti; painavasti; koppavasti; vanhahtavasti; 

mahtavasti; taitavasti; valtavasti; ihailtavasti; kuultavasti; luultavasti; halventavasti; uraauurtavasti; 

mullistavasti; valmistavasti; loistavasti; kiinnostavasti; edustavasti; alustavasti; joustavasti; 

huomattavasti; arvattavasti; kuolettavasti; opettavasti; naurettavasti; oletettavasti; valitettavasti; 

kunnioitettavasti; luotettavasti; epäluotettavasti; rakastettavasti; havaittavasti; mainittavasti; 

kunnioittavasti; epäkunnioittavasti; valloittavasti; rasittavasti; moitittavasti; nautittavasti; 

osaaottavasti; inhottavasti; uskottavasti; epäuskottavasti; pelottavasti; kammottavasti; 

vastaanottavasti; sanottavasti; tuottavasti; toivottavasti; auttavasti; kehuttavasti; vaikuttavasti; 

liikuttavasti; arveluttavasti; otaksuttavasti; ihastuttavasti; vakuuttavasti; juohevasti; läpitunkevasti; 

tukevasti; matelevasti; huikentelevasti; arvostelevasti; tungettelevasti; mairittelevasti; sovittelevasti; 

arvelevasti; ihailevasti; mahtailevasti; tunkeilevasti; kaarevasti; purevasti; nasevasti; ratkaisevasti; 

hemaisevasti; riipaisevasti; puisevasti; juoksevasti; suvaitsevasti; vallitsevasti; pontevasti; 

luontevasti; asiantuntevasti; vahvasti; kivasti; tutkivasti; sallivasti; loivasti; sopivasti; vaativasti; 

moittivasti; kuivasti; nuivasti; kovasti; rovasti; varovasti; lääninrovasti; tuomiorovasti; kiehtovasti; 

sitovasti; luovasti; pahansuovasti; hyvänsuovasti; palvovasti; torjuvasti; sujuvasti; kaikuvasti; 

liikkuvasti; jatkuvasti; liukuvasti; kuuluvasti; osuvasti; alentuvasti; tuntuvasti; kouraantuntuvasti; 

kouriintuntuvasti; toistuvasti; sattuvasti; uhrautuvasti; asbesti; kahdesti; yhdesti; viidesti; todesti; 

kuudesti; täydesti; eesti; perkeleesti; penteleesti; ihmeesti; kokeneesti; ahneesti; oppineesti; 

masentuneesti; ahdistuneesti; onnistuneesti; hermostuneesti; hienostuneesti; innostuneesti; 

helpottuneesti; väsyneesti; sivistyneesti; ikävystyneesti; kiireesti; tuoreesti; terveesti; epäterveesti; 

manifesti; viesti; sukkulaviesti; maakuntaviesti; puheviesti; sekauintiviesti; surunviesti; piiloviesti; 

suruviesti; kesti; lesti; viinalesti; lepolesti; happamesti; valtoimesti; avoimesti; kolmesti; tienesti; 

kymmenesti; tuhannesti; monesti; tyynesti; pesti; aresti; kotiaresti; suuresti; turkasesti; vihaisesti; 

alhaisesti; kuuliaisesti; hunajaisesti; ahdasrajaisesti; -pohjaisesti; perinpohjaisesti; ensisijaisesti; 

toissijaisesti; hiljaisesti; yksivakaisesti; epävakaisesti; sekaisesti; salavihkaisesti; oikea-aikaisesti; 

reaaliaikaisesti; väliaikaisesti; eriaikaisesti; vanhanaikaisesti; samanaikaisesti; ennenaikaisesti; 

yhtaikaisesti; nykyaikaisesti; yhtäaikaisesti; pikaisesti; äkkipikaisesti; rinnakkaisesti; vastakkaisesti; 

ensiluokkaisesti; verkkaisesti; mustasukkaisesti; ylimalkaisesti; yliolkaisesti; herraskaisesti; 

uppiniskaisesti; tuskaisesti; mukaisesti; asianmukaisesti;  

ajanmukaisesti; sananmukaisesti; tavanmukaisesti; yhdenmukaisesti; todenmukaisesti; 

oikeudenmukaisesti; epäoikeudenmukaisesti; totuudenmukaisesti; tarkoituksenmukaisesti; 

epätarkoituksenmukaisesti; odotuksenmukaisesti; lainmukaisesti; muodinmukaisesti; 

tyylinmukaisesti; johdonmukaisesti; epäjohdonmukaisesti; luonnonmukaisesti; säännönmukaisesti; 

suorasukaisesti; maalaisesti; suomalaisesti; supisuomalaisesti; epäsuomalaisesti; jumalaisesti;  

stoalaisesti; salaisesti; kohtalaisesti; kaupunkilaisesti; puolivillaisesti; pahanlaisesti; 

vastaavanlaisesti; vasemmistolaisesti; turhamaisesti; epäurheilijamaisesti; orjamaisesti; 

viuhkamaisesti; poikamaisesti; sikamaisesti; akkamaisesti; penikkamaisesti; veitikkamaisesti; 

raukkamaisesti; moukkamaisesti; alamaisesti; kanamaisesti; halpamaisesti; tanttamaisesti; 
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kaavamaisesti; konemaisesti; aavemaisesti; oraakkelimaisesti; rutiinimaisesti; tyrannimaisesti; 

voimaisesti; ylivoimaisesti; täysivoimaisesti; barbaarimaisesti; maneerimaisesti; narrimaisesti; 

pelkurimaisesti; taiturimaisesti; aasimaisesti; länsimaisesti; ammattimaisesti; idioottimaisesti; 

vimmaisesti; -omaisesti; kuutiomaisesti; tosikkomaisesti; rahvaanomaisesti; uusrahvaanomaisesti; 

taianomaisesti; kansanomaisesti; tavanomaisesti; luonteenomaisesti; tunteenomaisesti; 

nimenomaisesti; kouristuksenomaisesti; lapsenomaisesti; erinomaisesti; yksinomaisesti; 

sadunomaisesti; tarunomaisesti; tutunomaisesti; petomaisesti; vaistomaisesti; roistomaisesti; 

mannermaisesti; tapaturmaisesti; tehdasmaisesti; nousukasmaisesti; lammasmaisesti; 

pensasmaisesti; porsasmaisesti; maalaismaisesti; naismaisesti; romahdusmaisesti; lurjusmaisesti; 

pikkumaisesti; pentumaisesti; vittumaisesti; pottumaisesti; yksituumaisesti; hajanaisesti; 

vajanaisesti; suoranaisesti; -sanaisesti; laveasanaisesti; niukkasanaisesti; monisanaisesti; 

suurisanaisesti; vuolassanaisesti; lyhytsanaisesti; selväsanaisesti; teräväsanaisesti; raihnaisesti; 

vakinaisesti; vaillinaisesti; puolinaisesti; ominaisesti; umpinaisesti; varsinaisesti; olennaisesti; 

epäolennaisesti; valinnaisesti; sovinnaisesti; epäsovinnaisesti; satunnaisesti; ulkonaisesti; 

katkonaisesti; vaitonaisesti; irtonaisesti; avonaisesti; kaksinapaisesti; tapaisesti; -varaisesti; 

käsivaraisesti; vieraanvaraisesti; sattumanvaraisesti; tulkinnanvaraisesti; vaistonvaraisesti; 

hienovaraisesti; hellävaraisesti; ohraisesti; kovakouraisesti; eripuraisesti; tasaisesti; epätasaisesti; 

ryppyotsaisesti; -kohtaisesti; omakohtaisesti; ulkokohtaisesti; mieskohtaisesti; yksityiskohtaisesti; 

henkilökohtaisesti; yksilökohtaisesti; tasasuhtaisesti; sopusuhtaisesti; epäsuhtaisesti; riitaisesti; 

samankaltaisesti; -valtaisesti; virkavaltaisesti; omavaltaisesti; tasavaltaisesti; itsevaltaisesti; 

ilkivaltaisesti; väkivaltaisesti; mielivaltaisesti; täysivaltaisesti; kansanvaltaisesti; yksinvaltaisesti; 

arvovaltaisesti; kokonaisvaltaisesti; kultaisesti; ulkokultaisesti; alkukantaisesti; itsepintaisesti; 

luontaisesti; suuntaisesti; erisuuntaisesti; suurisuuntaisesti; samansuuntaisesti; läpikotaisesti; 

sotaisesti; -kertaisesti; satakertaisesti; monisatakertaisesti; keskinkertaisesti; nelinkertaisesti; 

kolminkertaisesti; moninkertaisesti; kaksinkertaisesti; yksinkertaisesti; tuhatkertaisesti; 

monituhatkertaisesti; vertaisesti; tasavertaisesti; vastaisesti; oikeudenvastaisesti;  

odotuksenvastaisesti; lainvastaisesti; vaiheittaisesti; puuskittaisesti; tasamittaisesti; täysimittaisesti; 

summittaisesti; yhtämittaisesti; jaksoittaisesti; herttaisesti; rautaisesti; tarkkaavaisesti; 

huomaavaisesti; vajavaisesti; opettavaisesti; vastaanottavaisesti; luottavaisesti; huikentelevaisesti; 

tottelevaisesti; suvaitsevaisesti; vaivaisesti; -viivaisesti; suoraviivaisesti; yksiviivaisesti; 

huolehtivaisesti; varovaisesti; alentuvaisesti; adverbisesti; sporadisesti; juridisesti; periodisesti; 

melodisesti; parodisesti; metodisesti; kaunopuheisesti; läheisesti; elämänläheisesti; ihmisläheisesti; 

omintakeisesti; likeisesti; keskeisesti; itsekeskeisesti; yksilökeskeisesti; -eleisesti; suurieleisesti; 

vähäeleisesti; -puoleisesti; yleisesti; ilmeisesti; vähäilmeisesti; kuumeisesti; kiireisesti; 

epävireisesti; avarakatseisesti; avokatseisesti; teräväkatseisesti; pitkäveteisesti; yhteisesti; 

helteisesti; kielteisesti; elämänkielteisesti; perinteisesti; luonteisesti; sesonkiluonteisesti; 

rutiiniluonteisesti; -tunteisesti; hienotunteisesti; lyhytjänteisesti; pitkäjänteisesti; käänteisesti; 

myönteisesti; elämänmyönteisesti; kierteisesti; suurpiirteisesti; selväpiirteisesti; pääpiirteisesti; 

eriasteisesti; porrasteisesti; puristeisesti; korosteisesti; tietokoneavusteisesti; tähysteisesti; 

yksiselitteisesti; lyhytjännitteisesti; pitkäjännitteisesti; oma-aloitteisesti; arvoväritteisesti; 

painotteisesti; etupainotteisesti; -vaikutteisesti; vuorovaikutteisesti; graafisesti; demografisesti; 

etnografisesti; topografisesti; kartografisesti; filosofisesti; apokryfisesti; maagisesti; traagisesti; 

elegisesti; strategisesti; nostalgisesti; pedagogisesti; demagogisesti; analogisesti; geologisesti; 

arkeologisesti; grafologisesti; geomorfologisesti; biologisesti; epidemiologisesti; bakteriologisesti; 

anestesiologisesti; fysiologisesti; etiologisesti; farmakologisesti; ekologisesti; psykologisesti; 

filologisesti; gemmologisesti; etymologisesti; fenomenologisesti; endokrinologisesti; fonologisesti; 

kronologisesti; etnologisesti; antropologisesti; andrologisesti; astrologisesti; futurologisesti; 

dermatologisesti; embryologisesti; loogisesti; epäloogisesti; energisesti; kirurgisesti; 
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päiväkirurgisesti; kertakaikkisesti; iankaikkisesti; psyykkisesti; yhtäkkisesti; pahanilkisesti; 

julkisesti; henkisesti; tervehenkisesti; ahdashenkisesti; arkisesti; teräväjärkisesti; samankeskisesti; 

kahdenkeskisesti; epäkeskisesti; tasaväkisesti; globaalisesti; feodaalisesti; adverbiaalisesti; 

aksiaalisesti; sosiaalisesti; asosiaalisesti; epäsosiaalisesti; spatiaalisesti; eksponentiaalisesti; 

potentiaalisesti; lojaalisesti; epälojaalisesti; radikaalisesti; musikaalisesti; epämusikaalisesti; 

fysikaalisesti; geofysikaalisesti; lokaalisesti; anomaalisesti; formaalisesti; fenomenaalisesti; 

finaalisesti; rationaalisesti; irrationaalisesti; traditionaalisesti; funktionaalisesti; emotionaalisesti; 

tonaalisesti; liberaalisesti; bilateraalisesti; moraalisesti; teatraalisesti; paradoksaalisesti; fataalisesti; 

digitaalisesti; vitaalisesti; mentaalisesti; fundamentaalisesti; sentimentaalisesti; monumentaalisesti; 

frontaalisesti; totaalisesti; manuaalisesti; visuaalisesti; seksuaalisesti; biseksuaalisesti; aktuaalisesti; 

prosentuaalisesti; intertekstuaalisesti; jumalisesti; selväkielisesti; teräväkielisesti; -mielisesti; 

vapaamielisesti; oikeamielisesti; vihamielisesti; hajamielisesti; nurjamielisesti; matalamielisesti; 

uhmamielisesti; avaramielisesti; ylimielisesti; monimielisesti; umpimielisesti; erimielisesti; 

yksimielisesti; vastenmielisesti; jalomielisesti; intomielisesti; avomielisesti; ahdasmielisesti; 

ystävällismielisesti; kevytmielisesti; surumielisesti; pitkämielisesti; väärämielisesti;  

myötämielisesti; kuninkaallisesti; sotilaallisesti; merisotilaallisesti; ylimaallisesti; isänmaallisesti; 

ruhtinaallisesti; autuaallisesti; taivaallisesti; rahallisesti; tahallisesti; rauhallisesti; kemiallisesti; 

biokemiallisesti; kunniallisesti; seremoniallisesti; taidehistoriallisesti; maailmanhistoriallisesti; 

epähistoriallisesti; asiallisesti; tosiasiallisesti; epäasiallisesti; pääasiallisesti; ajallisesti; rajallisesti; 

kirjallisesti; orjallisesti; paikallisesti; pilkallisesti; tuskallisesti; juhlallisesti; draamallisesti; 

voimallisesti; ongelmallisesti; ohjelmallisesti; suunnitelmallisesti; yleismaailmallisesti; 

kummallisesti; eriskummallisesti; hekumallisesti; sanallisesti; piinallisesti; laskennallisesti; 

pinnallisesti; mainonnallisesti; valtakunnallisesti; yhteiskunnallisesti; persoonallisesti; kaupallisesti; 

vaarallisesti; hengenvaarallisesti; virallisesti; puolivirallisesti; epävirallisesti; irrallisesti; 

kansallisesti; proosallisesti; kiusallisesti; profeetallisesti; haitallisesti; tavallisesti; tuttavallisesti; 

epätavallisesti; ivallisesti; oivallisesti; turvallisesti; kuvallisesti; esikuvallisesti; vertauskuvallisesti; 

luvallisesti; tähdellisesti; todellisesti; oikeudellisesti; taloudellisesti; liiketaloudellisesti; 

epätaloudellisesti; totuudellisesti; mielenterveydellisesti; täydellisesti; epätäydellisesti; 

paheellisesti; aiheellisesti; valheellisesti; erheellisesti; virheellisesti; murheellisesti; kirjeellisesti; 

kujeellisesti; alkeellisesti; kokeellisesti; ihmeellisesti; koneellisesti; kiireellisesti; ylenkatseellisesti; 

neitseellisesti; tieteellisesti; lääketieteellisesti; maantieteellisesti; tilastotieteellisesti; 

epätieteellisesti; viihteellisesti; suhteellisesti; taiteellisesti; epätaiteellisesti; ihanteellisesti; 

enteellisesti; rakenteellisesti; asenteellisesti; perinteellisesti; tunteellisesti; murteellisesti; 

todisteellisesti; koristeellisesti; perusteellisesti; aatteellisesti; viitteellisesti; tavoitteellisesti; 

käsitteellisesti; puutteellisesti; alueellisesti; puolueellisesti; haaveellisesti; siveellisesti; 

epäsiveellisesti; terveellisesti; epäterveellisesti; hyveellisesti; rehellisesti; epärehellisesti; 

veljellisesti; järjellisesti; hetkellisesti; kielellisesti; huolellisesti; ylellisesti; kirjaimellisesti; 

elimellisesti; nimellisesti; eläimellisesti; sydämellisesti; onnellisesti; juonellisesti; sisarellisesti; 

suurellisesti; naisellisesti; epänaisellisesti; tuloksellisesti; paatoksellisesti; petoksellisesti; 

maalauksellisesti; varauksellisesti; valokuvauksellisesti; poikkeuksellisesti; luottamuksellisesti; 

tuottamuksellisesti; elämänkatsomuksellisesti; vakaumuksellisesti; antaumuksellisesti; 

taantumuksellisesti; vallankumouksellisesti; ajatuksellisesti; tarkoituksellisesti; 

mielenosoituksellisesti; arvoituksellisesti; verotuksellisesti; vastuksellisesti; puolustuksellisesti; 

tunnustuksellisesti; ylimyksellisesti; elämyksellisesti; menestyksellisesti; edistyksellisesti; 

yllätyksellisesti; ennätyksellisesti; aakkosellisesti; lapsellisesti; laillisesti; perustuslaillisesti; 

äidillisesti; ruumiillisesti; leikillisesti; musiikillisesti; merkillisesti; esimerkillisesti; äkillisesti; 

tyylillisesti; välillisesti; inhimillisesti; yli-inhimillisesti; epäinhimillisesti; rytmillisesti;  
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soinnillisesti; synnillisesti; vanhoillisesti; papillisesti; opillisesti; kieliopillisesti; ravinto-opillisesti; 

tyypillisesti; sankarillisesti; ritarillisesti; mestarillisesti; porvarillisesti; toverillisesti; kurillisesti; 

taiturillisesti; ammatillisesti; maltillisesti; säntillisesti; aistillisesti; kristillisesti; epäkristillisesti; 

mahdollisesti; ehdollisesti; taidollisesti; metsänhoidollisesti; kirjanpidollisesti; muodollisesti; 

epämuodollisesti; teollisesti; käsiteollisesti; vahingollisesti; turmiollisesti; tappiollisesti; 

suosiollisesti; epäsuosiollisesti; kuutiollisesti; rikollisesti; kirkollisesti; uskollisesti; armollisesti; 

kuvaannollisesti; verrannollisesti; poljennollisesti; havainnollisesti; epähavainnollisesti; 

hallinnollisesti; nautinnollisesti; sovinnollisesti; uskonnollisesti; luonnollisesti; yliluonnollisesti; 

epäluonnollisesti; kunnollisesti; tunnollisesti; runollisesti; urhoollisesti; numerollisesti; petollisesti; 

epäkiitollisesti; voitollisesti; otollisesti; tilastollisesti; ilmastollisesti; levollisesti; kelvollisesti; 

laadullisesti; edullisesti; epäedullisesti; rodullisesti; seudullisesti; oikullisesti; herkullisesti; 

sielullisesti; matkailullisesti; soinnullisesti; lopullisesti; pirullisesti; surullisesti; miehuullisesti; 

suullisesti; kohtuullisesti; vastuullisesti; yhteisvastuullisesti; suvullisesti; idyllisesti; säädyllisesti; 

hyödyllisesti; myrkyllisesti; älyllisesti; häpeällisesti; hedelmällisesti; järjestelmällisesti; 

täsmällisesti; epätäsmällisesti; määrällisesti; isällisesti; sisällisesti; kärsivällisesti; syvällisesti; 

ystävällisesti; epäystävällisesti; säällisesti; yksilöllisesti; käytännöllisesti; epäkäytännöllisesti; 

säännöllisesti; epäsäännöllisesti; symbolisesti; melankolisesti; tasapuolisesti; pintapuolisesti; 

mielipuolisesti; monipuolisesti; yksipuolisesti; molemminpuolisesti; tietopuolisesti; 

voittopuolisesti; sukupuolisesti; hydraulisesti; tulisesti; pahantuulisesti; hyväntuulisesti; tyylisesti; 

kansainvälisesti; dynaamisesti; biodynaamisesti; aerodynaamisesti; endeemisesti; poleemisesti; 

aneemisesti; akateemisesti; systeemisesti; miimisesti; omatoimisesti; osapäivätoimisesti; 

ergonomisesti; ekonomisesti; astronomisesti; gastronomisesti; koomisesti; anatomisesti; rytmisesti; 

kovasydämisesti; avosydämisesti; kylmäsydämisesti; hyväsydämisesti; urbaanisesti; orgaanisesti; 

viktoriaanisesti; mekaanisesti; puritaanisesti; simultaanisesti; botaanisesti; galvaanisesti; 

hygieenisesti; epähygieenisesti; ekumeenisesti; suvereenisesti; skitsofreenisesti; kliinisesti; 

polikliinisesti; feminiinisesti; teknisesti; bioteknisesti; tietoteknisesti; lakonisesti; demonisesti; 

kroonisesti; ironisesti; elektronisesti; arkkitehtonisesti; monotonisesti; etnisesti; unisesti; kyynisesti; 

-äänisesti; kovaäänisesti; neliäänisesti; kolmiäänisesti; suuriäänisesti; -tehoisesti; vajaatehoisesti; 

täysitehoisesti; vastahakoisesti; keskipakoisesti; -tekoisesti; keinotekoisesti; yksioikoisesti; 

erikoisesti; yksitoikkoisesti; tukkoisesti; melkoisesti; vaikeaselkoisesti; ulkoisesti; aurinkoisesti; 

kuivakiskoisesti; kylmäkiskoisesti; -uskoisesti; taikauskoisesti; epäuskoisesti; hyväuskoisesti; 

iloisesti; vahingoniloisesti; siloisesti; sairaalloisesti; vaivalloisesti; alakuloisesti; suloisesti; 

ennakkoluuloisesti; epäluuloisesti; kunnianhimoisesti; verenhimoisesti; intohimoisesti; 

suurenmoisesti; hienoisesti; -painoisesti; tasapainoisesti; täysipainoisesti; tiukkapipoisesti; 

salonkikelpoisesti; mallikelpoisesti; vilpoisesti; heppoisesti; takaperoisesti; veroisesti; 

tasaveroisesti; vastavuoroisesti; eritasoisesti; yhtäjaksoisesti; rosoisesti; tietoisesti; itsetietoisesti; 

määrätietoisesti; -tahtoisesti; vastentahtoisesti; hyväntahtoisesti; -ehtoisesti; vapaaehtoisesti; 

valaehtoisesti; omaehtoisesti; vaihtoehtoisesti; virkaintoisesti; mielenkiintoisesti; -tuntoisesti; 

velvollisuudentuntoisesti; vastuuntuntoisesti; myötätuntoisesti; kotoisesti; vapaamuotoisesti; 

erimuotoisesti; sekasortoisesti; -vaistoisesti; ylimuistoisesti; itseriittoisesti; -voittoisesti; 

vieraanvoittoisesti; ruotsinvoittoisesti; epätoivoisesti; ala-arvoisesti; tasa-arvoisesti; oikeaoppisesti; 

teleskooppisesti; mikroskooppisesti; filantrooppisesti; erityyppisesti; stereotyyppisesti;  

barbaarisesti; solidaarisesti; sekundaarisesti; kapillaarisesti; primaarisesti; summaarisesti; 

totalitaarisesti; autoritaarisesti; parlamentaarisesti; epäparlamentaarisesti; elementaarisesti; 

fragmentaarisesti; eteerisesti; hysteerisesti; verisesti; kuumaverisesti; kylmäverisesti; empiirisesti; 

metaforisesti; euforisesti; allegorisesti; kategorisesti; apriorisesti; kursorisesti; provokatorisesti; 

diktatorisesti; retorisesti; reflektorisesti; foniatrisesti; geriatrisesti; fysiatrisesti; symmetrisesti; 

asymmetrisesti; epäsymmetrisesti; geometrisesti; ekonometrisesti; eksentrisesti; egosentrisesti; 
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ilkikurisesti; pahankurisesti; nurinkurisesti; hullunkurisesti; kulttuurisesti; lyyrisesti; 

autoritäärisesti; epäortodoksisesti; emäksisesti; klassisesti; fyysisesti; tasatahtisesti; didaktisesti; 

faktisesti; profylaktisesti; abstraktisesti; taktisesti; affektisesti; hektisesti; dialektisesti; 

mahtipontisesti; syntisesti; totisesti; yksitotisesti; skeptisesti; aseptisesti; optisesti; sarkastisesti; 

elastisesti; plastisesti; drastisesti; fantastisesti; arkaistisesti; snobistisesti; sadistisesti; ateistisesti; 

pasifistisesti; masokistisesti; anarkistisesti; feodalistisesti; realistisesti; epärealistisesti; 

materialistisesti; formalistisesti; funktionalistisesti; strukturalistisesti; fatalistisesti; 

fundamentalistisesti; dualistisesti; individualistisesti; eufemistisesti; pessimistisesti; optimistisesti; 

feministisesti; deterministisesti; sovinistisesti; fennistisesti; anakronistisesti; egoistisesti; 

utopistisesti; sekularistisesti; rigoristisesti; humoristisesti; puristisesti; rasistisesti; gnostisistisesti; 

narsistisesti; separatistisesti; altruistisesti; atavistisesti; agnostisesti; diagnostisesti; akustisesti; 

mystisesti; dramaattisesti; melodramaattisesti; problemaattisesti; systemaattisesti; pragmaattisesti; 

flegmaattisesti; dogmaattisesti; filmaattisesti; grammaattisesti; aksiomaattisesti; automaattisesti; 

puoliautomaattisesti; pneumaattisesti; fanaattisesti; apaattisesti; empaattisesti; sympaattisesti; 

demokraattisesti; epädemokraattisesti; byrokraattisesti; aristokraattisesti; staattisesti; ekstaattisesti; 

eettisesti; geodeettisesti; analgeettisesti; askeettisesti; hermeettisesti; geneettisesti; fylogeneettisesti; 

magneettisesti; foneettisesti; konkreettisesti; teoreettisesti; pateettisesti; pieteettisesti; synteettisesti; 

esteettisesti; majesteettisesti; epäesteettisesti; poliittisesti; geopoliittisesti; ulkopoliittisesti; 

sotilaspoliittisesti; epäpoliittisesti; sisäpoliittisesti; antisemiittisesti; definiittisesti; kriittisesti; 

epäkriittisesti; implisiittisesti; eksplisiittisesti; ylenpalttisesti; pedanttisesti; giganttisesti; 

romanttisesti; identtisesti; prosenttisesti; sataprosenttisesti; kaoottisesti; symbioottisesti; 

psykoottisesti; hypnoottisesti; despoottisesti; eroottisesti; eksoottisesti; sporttisesti; absoluuttisesti; 

analyyttisesti; elektrolyyttisesti; tautisesti; -kätisesti; lujakätisesti; tarkkakätisesti; omakätisesti; 

kovakätisesti; nelikätisesti; vasenkätisesti; avokätisesti; runsaskätisesti; helläkätisesti; hölläkätisesti; 

maailmanlaajuisesti; takapajuisesti; tajuisesti; vaikeatajuisesti; kansantajuisesti;  

suhteellisuudentajuisesti; todellisuudentajuisesti; lapsentajuisesti; huumorintajuisesti; piilotajuisesti; 

helppotajuisesti; yleistajuisesti; -hakuisesti; keskihakuisesti; tarkoitushakuisesti; ikuisesti; 

iänikuisesti; takkuisesti; kiukkuisesti; tasajatkuisesti; sotkuisesti; monilukuisesti; täysilukuisesti; 

runsaslukuisesti; mieslukuisesti; vähälukuisesti; seuranhaluisesti; omistushaluisesti; 

vastustushaluisesti; mieluisesti; voitonriemuisesti; hirmuisesti; epäsopuisesti; tuhruisesti; 

suurisuisesti; rääväsuisesti; omalaatuisesti; erikoislaatuisesti; vakituisesti; alituisesti; omituisesti; 

vasituisesti; sopusointuisesti; epäsointuisesti; tuntuisesti; -vastuisesti; omavastuisesti; 

yhteisvastuisesti; impulsiivisesti; ekspansiivisesti; defensiivisesti; intensiivisesti; massiivisesti; 

passiivisesti; aggressiivisesti; progressiivisesti; depressiivisesti; ekspressiivisesti; negatiivisesti; 

provokatiivisesti; operatiivisesti; dekoratiivisesti; demonstratiivisesti; figuratiivisesti; 

adversatiivisesti; kvalitatiivisesti; auktoritatiivisesti; resitatiivisesti; kvantitatiivisesti; 

fakultatiivisesti; konservatiivisesti; primitiivisesti; definitiivisesti; sensitiivisesti; positiivisesti; 

intuitiivisesti; aktiivisesti; radioaktiivisesti; interaktiivisesti; attraktiivisesti; efektiivisesti; 

affektiivisesti; objektiivisesti; subjektiivisesti; adjektiivisesti; selektiivisesti; kollektiivisesti; 

fiktiivisesti; deduktiivisesti; deskriptiivisesti; suggestiivisesti; hyisesti; törkyisesti; töhryisesti; 

erityisesti; yksityisesti; -syntyisesti; sävyisesti; ylhäisesti; iäisesti; viheliäisesti; salamyhkäisesti; 

umpimähkäisesti; ristikkäisesti; peräkkäisesti; -selkäisesti; lyhykäisesti; köykäisesti; äkäisesti; 

räkäisesti; täyteläisesti; brežneviläisesti; tunnekylläisesti; värikylläisesti; yltäkylläisesti; yhtäläisesti; 

salakähmäisesti; pitkäpiimäisesti; öykkärimäisesti; tätimäisesti; -silmäisesti; tarkkasilmäisesti; 

sinisilmäisesti; yksisilmäisesti; miesmäisesti; ihmismäisesti; räjähdysmäisesti; ennätysmäisesti; 

setämäisesti; ääliömäisesti; ilmiömäisesti; tyttömäisesti; itsenäisesti; epäitsenäisesti; yhtenäisesti; 

epäyhtenäisesti; keskinäisesti; väkinäisesti; teennäisesti; näennäisesti; perinnäisesti; synnynnäisesti; 

sekapäisesti; tilapäisesti; uhmapäisesti; huimapäisesti; omapäisesti; tasapäisesti; itsepäisesti; 
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täyspäisesti; tuittupäisesti; härkäpäisesti; kylmäpäisesti; rämäpäisesti; jääräpäisesti; yltiöpäisesti; 

seikkaperäisesti; salaperäisesti; voimaperäisesti; omaperäisesti; tunneperäisesti; järkiperäisesti; 

kokemusperäisesti; alkuperäisesti; älyperäisesti; leväperäisesti; määräisesti; markkamääräisesti; 

lakimääräisesti; likimääräisesti; keskimääräisesti; täysimääräisesti; lukumääräisesti; 

silmämääräisesti; epämääräisesti; kesäisesti; sisäisesti; suonensisäisesti; etäisesti; säteittäisesti; 

yksittäisesti; perättäisesti; hätäisesti; myötäisesti; keväisesti; miettiväisesti; täysipäiväisesti; 

pahanpäiväisesti; tyhjänpäiväisesti; täyspäiväisesti; omahyväisesti; pysyväisesti; pidättyväisesti; 

tyytyväisesti; itsetyytyväisesti; ymmärtäväisesti; säästäväisesti; päättäväisesti; sähköisesti; 

tarkkanäköisesti; todennäköisesti; epätodennäköisesti; kaukonäköisesti; ahdasnäköisesti; 

lyhytnäköisesti; selvänäköisesti; terävänäköisesti; lämpöisesti; pääsääntöisesti; -säätöisesti; 

pahuksesti; insesti; testi; palikkatesti; huumetesti; dopingtesti; sukupuolitesti; hormonitesti; 

veritesti; sokkotesti; protesti; vekseliprotesti; kuntotesti; lihaskuntotesti; raskaustesti; 

persoonallisuustesti; soveltuvuustesti; älykkyystesti; HIV-testi; kävelytesti; ohuesti; syydvesti; 

lyhyesti; kevyesti; aisti; dadaisti; liikeaisti; haisti; väriaisti; maisti; kuuloaisti; tasapainoaisti; 

asentoaisti; tuntoaisti; muotoaisti; paisti; palapaisti; kulmapaisti; kalkkunapaisti; sorsapaisti; 

patapaisti; suikalepaisti; hanhipaisti; kylkipaisti; uunipaisti; tirripaisti; hirvipaisti; piknikpaisti; 

lampaanpaisti; porsaanpaisti; naudanpaisti; vasikanpaisti; karjalanpaisti; hanhenpaisti; mullinpaisti; 

poronpaisti; häränpaisti; ulkopaisti; paahtopaisti; rosvopaisti; lammaspaisti; jänispaisti; lintupaisti; 

sisäpaisti; lihasaisti; prosaisti; kauneusaisti; kosketusaisti; hajuaisti; makuaisti; kipuaisti; näköaisti; 

lämpöaisti; arabisti; lobbisti; kubisti; radisti; sadisti; rehdisti; tuhdisti; propagandisti; modisti; 

metodisti; avantgardisti; nordisti; absurdisti; nudisti; deisti; meisti; reikämeisti; esseisti; teisti; teisti; 

ateisti; panteisti; monoteisti; polyteisti; pasifisti; sofisti; falangisti; synergisti; auliisti; kauniisti; 

siisti; sikasiisti; epäsiisti; sisäsiisti; raittiisti; alttiisti; tiiviisti; ilmatiiviisti; leikisti; trafikisti; 

petankisti; lunkisti; masokisti; anarkisti; monarkisti; falskisti; ronskisti; karskisti; härskisti; äkisti; 

globaalisti; triviaalisti; lojaalisti; epälojaalisti; radikaalisti; formaalisti; normaalisti; epänormaalisti; 

banaalisti; liberaalisti; neutraalisti; fataalisti; idealisti; realisti; surrealisti; kolonialisti; imperialisti; 

materialisti; spesialisti; sosialisti; kansallissosialisti; eksistentialisti; rojalisti; syndikalisti; vokalisti; 

minimalisti; formalisti; informalisti; finalisti; semifinalisti; kriminalisti; nationalisti; rationalisti; 

journalisti; liberalisti; moralisti; pluralisti; naturalisti; strukturalisti; fatalisti; mitalisti; 

hopeamitalisti; kultamitalisti; pronssimitalisti; kapitalisti; suurkapitalisti; orientalisti; 

fundamentalisti; instrumentalisti; individualisti; homoseksualisti; spiritualisti; intellektualisti; 

nobelisti; saakelisti; panelisti; simppelisti; filatelisti; peevelisti; hövelisti; anglisti; pugilisti; nihilisti; 

labiilisti; steriilisti; merkantilisti; stilisti; huilisti; pesäpallisti; sellisti; machiavellisti; novellisti; 

pointillisti; villisti; gaullisti; holisti; alkoholisti; laita-alkoholisti; rappioalkoholisti; violisti; solisti; 

poskisolisti; pianosolisti; laulusolisti; viulusolisti; kanslisti; rabulisti; viulisti; kepulisti; populisti; 

höylisti; islamisti; kemisti; sairaalakemisti; alkemisti; biokemisti; puistokemisti; intiimisti; 

pessimisti; optimisti; soroptimisti; ekonomisti; reformisti; nisti; urbaanisti; simultaanisti; 

spontaanisti; italianisti; pianisti; ravintolapianisti; diplomipianisti; konserttipianisti; romanisti; 

germanisti; humanisti; satanisti; botanisti; suvereenisti; hellenisti; kokainisti; sandinisti; morfinisti; 

stalinisti; feministi; leninisti; heroinisti; alpinisti; latinisti; nikotinisti; kalvinisti; sovinisti; 

darvinisti; kolumnisti; fennisti; hedonisti; vibrafonisti; saksofonisti; antagonisti; sionisti; 

revisionisti; impressionisti; ekspressionisti; perkussionisti; kreationisti; ekshibitionisti; 

perfektionisti; protektionisti; reseptionisti; revolutionisti; monisti; modernisti; modernisti; 

kommunisti; kotikommunisti; eurokommunisti; pasunisti; opportunisti; oboisti; egoisti; eskapisti; 

kopisti; utopisti; harpisti; risti; sekundaaristi; primaaristi; hakaristi; helkkaristi; haarukkaristi; 

sekularisti; saamaristi; skenaristi; kulinaristi; vegetaristi; monetaristi; kitaristi; soolokitaristi; 

militaristi; antimilitaristi; utilitaristi; hautaristi; rautaristi; libristi; karrieristi; meijeristi; galleristi; 

pilleristi; tinneristi; samperisti; patteristi; ugristi; fennougristi; empiristi; tuomaanristi; piispanristi; 
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maltanristi; vapaudenristi; arboristi; rigoristi; ansioristi; behavioristi; floristi; folkloristi; koloristi; 

humoristi; vinoristi; terroristi; itsemurhaterroristi; terveysterroristi; motoristi; konttoristi; bisarristi; 

suurristi; kaksoisristi; voyeuristi; juristi; lingvistijuristi; saakuristi; prokuristi; hanuristi; puristi; 

turisti; votkaturisti; naturisti; seksituristi; itäturisti; puuristi; pedikyristi; manikyristi; miniatyristi; 

basisti; kontrabasisti; fasisti; uusfasisti; kymnasisti; rasisti; iisisti; fetisisti; seksisti; marksisti; 

revansisti; narsisti; vissisti; russisti; privaatisti; adekvaatisti; batisti; lasibatisti; pragmatisti; 

separatisti; gratisti; statisti; hiivatisti; pietisti; ametisti; hemmetisti; klarinetisti; kornetisti; 

trumpetisti; konkretisti; helvetisti; naftisti; spiritisti; sanskritisti; abstraktisti; eksaktisti; korrektisti; 

altisti; kiltisti; okkultisti; elegantisti; arrogantisti; pikantisti; dominantisti; tolerantisti; esperantisti; 

dekadentisti; adventisti; fagotisti; kontrafagotisti; kanotisti; baptisti; jämptisti; artisti; sooloartisti; 

siististi; epäsiististi; jämttisti; absolutisti; akuutisti; nätisti; söötisti; kuisti; lasikuisti; avokuisti; 

luisti; muisti; kuplamuisti; massamuisti; poimintamuisti; lähimuisti; nimimuisti; magneettimuisti; 

magneettikorttimuisti; ulkomuisti; kaukomuisti; valomuisti; kuulomuisti; numeromuisti; 

keskusmuisti; lukumuisti; levymuisti; näkömuisti; käyttömuisti; altruisti; visti; slavisti; panslavisti; 

lingvisti; naivisti; naiivisti; primitivisti; positivisti; aktivisti; luontoaktivisti; ympäristöaktivisti; 

subjektivisti; kollektivisti; häävisti; marxisti; seksti; teksti; asiateksti; epistolateksti; saarnateksti; 

kuvateksti; lakiteksti; evankeliumiteksti; konteksti; raamatunteksti; selkoteksti; valoteksti; 

painoteksti; hyperteksti; mainosteksti; sopimusteksti; käännösteksti; alkuteksti; liukuteksti; 

lopputeksti; iskelmäteksti; leipäteksti; konsti; poppakonsti; noitakonsti; kepulikonsti; vippaskonsti; 

miedosti; aidosti; epäaidosti; leudosti; oudosti; ujosti; viehkosti; heikosti; kolkosti; nolosti; sulosti; 

hienosti; hiuksenhienosti; epähienosti; vienosti; kehnosti; kainosti; vinosti; rennosti; huonosti; posti; 

posti; posti; ihailijaposti; puheposti; kirjeposti; nyrkkiposti; putkiposti; kuriiriposti; vesiposti; 

diplomaattiposti; helposti; komposti; lietekomposti; matokomposti; jobinposti; paloposti; 

pulloposti; lentoposti; noutoposti; arvoposti; jouluposti; paluuposti; kenttäposti; sähköposti; rosti; 

kierosti; jurosti; isosti; nirsosti; hitosti; veltosti; ontosti; viistosti; rutosti; siivosti; karsti; eversti; 

horsti; hursti; braatvursti; meetvursti; metvursti; keittometvursti; holokausti; robusti; langusti; 

luihusti; rajusti; valjusti; keljusti; reilusti; epäreilusti; hullusti; velmusti; karusti; pirusti; trusti; 

aivotrusti; raisusti; vaisusti; visusti; paksusti; tasapaksusti; fiksusti; lepsusti; hupsusti; hassusti; 

taatusti; vimmatusti; riivatusti; julmetusti; tunnetusti; rajoitetusti; odotetusti; oikeutetusti; ansaitusti; 

harkitusti; hallitusti; niin sanotusti; kirotusti; tutusti; mieluusti; korvapuusti; kiiruusti; häijysti; lysti; 

peitellysti; tylysti; pysti; kesysti; äksysti; tietysti; peitetysti; hillitysti; eheästi; tiheästi; käheästi; 

viehkeästi; kiihkeästi; nihkeästi; jyhkeästi; pöyhkeästi; röyhkeästi; veikeästi; sikeästi; räikeästi; 

selkeästi; ilkeästi; vinkeästi; kerkeästi; virkeästi; tärkeästi; törkeästi; letkeästi; sitkeästi; töykeästi; 

äkeästi; heleästi; viileästi; sileästi; pehmeästi; jähmeästi; kimeästi; pimeästi; himmeästi; yrmeästi; 

rämeästi; römeästi; kepeästi; kipeästi; ripeästi; hilpeästi; ylpeästi; hempeästi; lempeästi; tympeästi; 

leppeästi; kirpeästi; nyrpeästi; hereästi; kireästi; vireästi; nyreästi; äreästi; järeästi; pyöreästi; 

ympäripyöreästi; penseästi; ynseästi; rempseästi; säyseästi; reteästi; kiinteästi; keveästi; leveästi; 

siveästi; hirveästi; jylhästi; pyhästi; tekopyhästi; jäyhästi; köyhästi; löyhästi; ehjästi; neljästi; 

väljästi; synkästi; herkästi; jyrkästi; äkkijyrkästi; jänskästi; pitkästi; jäykästi; ärhäkästi; sähäkästi; 

jämäkästi; rämäkästi; näpäkästi; näpsäkästi; räväkästi; vikkelästi; imelästi; vetelästi; äitelästi; 

hellästi; höllästi; seitsemästi; tyhmästi; lämpimästi; kylmästi; pidäkkeettömästi; eleettömästi; 

ilmeettömästi; kiireettömästi; pyyteettömästi; siveettömästi; hengettömästi; järjettömästi; 

mielettömästi; ylettömästi; sydämettömästi; äänettömästi; äärettömästi; jäännöksettömästi; 

ryhdittömästi; kritiikittömästi; hillittömästi; tyylittömästi; välittömästi; silmittömästi; vilpittömästi; 

värittömästi; räävittömästi; säädyttömästi; hyödyttömästi; älyttömästi; arvostelukyvyttömästi; 

hävyttömästi; syyttömästi; ennennäkemättömästi; teeskentelemättömästi; häikäilemättömästi; 

lähtemättömästi; tinkimättömästi; säälimättömästi; kärsimättömästi; järkkymättömästi; 

näkymättömästi; leppymättömästi; väsymättömästi; sivistymättömästi; tyytymättömästi; 
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herkeämättömästi; häpeämättömästi; sietämättömästi; järkähtämättömästi; välinpitämättömästi; 

ymmärtämättömästi; kiistämättömästi; väistämättömästi; pettämättömästi; kiittämättömästi; 

riittämättömästi; selittämättömästi; hellittämättömästi; käsittämättömästi; välttämättömästi; 

vääjäämättömästi; epäämättömästi; perättömästi; määrättömästi; päämäärättömästi; päättömästi; 

säännöttömästi; jännästi; tylpästi; rästi; kitkerästi; jämerästi; kiperästi; typerästi; ketterästi; 

kiverästi; verorästi; nöyrästi; hämärästi; näppärästi; täpärästi; leikkisästi; myrskyisästi; viihtyisästi; 

epäviihtyisästi; ärtyisästi; kärttyisästi; sävyisästi; kypsästi; epäkypsästi; näpsästi; löysästi; 

miehevästi; mehevästi; rehevästi; lievästi; sievästi; käänteentekevästi; henkevästi; järkevästi; 

kärkevästi; iskevästi; jykevästi; väkevästi; kielevästi; mielevästi; viettelevästi; tärkeilevästi; 

epäilevästi; määräilevästi; ohimenevästi; mukiinmenevästi; enenevästi; lipevästi; repäisevästi; 

merkitsevästi; etevästi; jäntevästi; kätevästi; yleispätevästi; epäpätevästi; hiipivästi; selvästi; 

ilmiselvästi; päivänselvästi; epäselvästi; pölvästi; hyvästi; räiskyvästi; näkyvästi; syvästi; kysyvästi; 

myöntyvästi; väistyvästi; pidättyvästi; käyvästi; laatuunkäyvästi; ikävästi; elävästi; ilmielävästi; 

terävästi; tietävästi; vietävästi; vetävästi; puoleensavetävästi; nähtävästi; silminnähtävästi; 

ilmanpitävästi; vedenpitävästi; tuulenpitävästi; äänenpitävästi; yhtäpitävästi; ihmeteltävästi; 

tyhjentävästi; myöntävästi; luotaantyöntävästi; ymmärtävästi; kestävästi; silmiinpistävästi; 

siedettävästi; tiettävästi; iljettävästi; ymmärrettävästi; kiitettävästi; riittävästi; merkittävästi; 

jännittävästi; hirvittävästi; tyydyttävästi; epätyydyttävästi; järkyttävästi; epäilyttävästi; 

miellyttävästi; epämiellyttävästi; hälyttävästi; hyväksyttävästi; ikävystyttävästi; pitkästyttävästi; 

viehättävästi; yllättävästi; päättävästi; jäätävästi; hyökkäävästi; määräävästi; kekseliäästi; 

viitseliäästi; pisteliäästi; säästeliäästi; mietteliäästi; yritteliäästi; häveliäästi; miehekkäästi; 

epämiehekkäästi; kärjekkäästi; mielekkäästi; ytimekkäästi; lemmekkäästi; äänekkäästi; 

menestyksekkäästi; itsekkäästi; epäitsekkäästi; ryhdikkäästi; trendikkäästi; ilmeikkäästi; 

piikikkäästi; tyylikkäästi; särmikkäästi; rytmikkäästi; sinnikkäästi; värikkäästi; seksikkäästi; 

vitsikkäästi; lystikkäästi; kärkkäästi; nenäkkäästi; työläästi; ylväästi; kömpelösti; köpelösti; pöllösti; 

hölmösti; söpösti; rösti; tökerösti; höperösti; löperösti; selibaatti; akrobaatti; verbaaliakrobaatti; 

kandidaatti; itsemurhakandidaatti; voittajakandidaatti; uimakandidaatti; mandaatti; sulfaatti; 

rautasulfaatti; sinkkisulfaatti; kuparisulfaatti; natriumsulfaatti; fosfaatti; kalsiumfosfaatti; 

superfosfaatti; agaatti; spagaatti; legaatti; delegaatti; aggregaatti; surrogaatti; stipendiaatti; 

plagiaatti; opiaatti; proletariaatti; notariaatti; antikvariaatti; ekspatriaatti; lisensiaatti; akaatti; 

plakaatti; spakaatti; predikaatti; syndikaatti; prejudikaatti; verifikaatti; sertifikaatti; silikaatti; 

natriumsilikaatti; duplikaatti; sukkaatti; matriarkaatti; patriarkaatti; sukaatti; salaatti; 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; prelaatti; korrelaatti; 

undulaatti; konsulaatti; pääkonsulaatti; postulaatti; salisylaatti; syklamaatti; estimaatti; diplomaatti; 

tomaatti; marjatomaatti; kirsikkatomaatti; pihvitomaatti; pensastomaatti; automaatti; automaatti-; 

raha-automaatti; virvoitusjuoma-automaatti; ruokinta-automaatti; valuutta-automaatti; 

sulakeautomaatti; virvokeautomaatti; ajanvieteautomaatti; musiikkiautomaatti; pankkiautomaatti; 

postimerkkiautomaatti; peliautomaatti; seteliautomaatti; puoliautomaatti; myyntiautomaatti; 

korttiautomaatti; kahviautomaatti; puhelinautomaatti; kolikkoautomaatti; makeisautomaatti; 

täysautomaatti; laskuautomaatti; lippuautomaatti; postimaksuautomaatti; levyautomaatti; 

puutomaatti; fermaatti; formaatti; naatti; granaatti; kranaatti; sirpalekranaatti; panssarikranaatti; 

kiväärikranaatti; käsikranaatti; munakäsikranaatti; varsikäsikranaatti; savukranaatti; senaatti; 

mesenaatti; magnaatti; kombinaatti; koordinaatti; laminaatti; muovilaminaatti; pinaatti; 



    117/264  

uudenseelanninpinaatti; lamopinaatti; karbonaatti; bikarbonaatti; kaliumkarbonaatti; 

natriumkarbonaatti; kalsiumkarbonaatti; pensionaatti; sitronaatti; sonaatti; sellosonaatti; 

pianosonaatti; internaatti; kroaatti; serbokroaatti; paatti; naprapaatti; osteopaatti; psykopaatti; 

karaatti; aparaatti; preparaatti; apparaatti; hydraatti; hiilihydraatti; referaatti; piraatti; piraatti-; 

triumviraatti; demokraatti; sosiaalidemokraatti; kansandemokraatti; teknokraatti; eurokraatti; 

byrokraatti; meritokraatti; aristokraatti; lehtoraatti; direktoraatti; protektoraatti; nitraatti; 

natriumnitraatti; konsentraatti; kastraatti; maistraatti; barbituraatti; trassaatti; bataatti; asetaatti; 

habitaatti; sitaatti; traktaatti; kantaatti; kirkkokantaatti; implantaatti; transplantaatti; attentaatti; 

pommiattentaatti; potaatti; astaatti; termostaatti; sytostaatti; privaatti; adekvaatti; reservaatti; 

intiaanireservaatti; sabatti; debatti; fregatti; chatti; goljatti; koljatti; suojatti; katti; marakatti; 

helkatti; hepokatti; pirskatti; muskatti; halatti; mulatti; matti; matti; kasematti; ahmatti; ammatti; 

ammatti-; unelma-ammatti; toiveammatti; siviiliammatti; lääkärinammatti; sotilasammatti; 

käsityöläisammatti; kutsumusammatti; koulutusammatti; teollisuusammatti; palveluammatti; 

sivuammatti; käsityöammatti; nukkumatti; taskumatti; patti; patti; papatti; sapatti; sipatti; neropatti; 

ratti; ratti; juopporatti; tratti; muratti; tatti; nummitatti; voitatti; sappitatti; samettitatti; kivitatti; 

lehmäntatti; kangastatti; herkkutatti; vatti; watti; megawatti; gigawatti; terawatti; kravatti; hiivatti; 

kumkvatti; lokvatti; valvatti; sinivalvatti; peltovalvatti; kilowatti; turvatti; kasvatti; serbetti; sorbetti; 

kadetti; merikadetti; analfabeetti; geodeetti; analgeetti; dieetti; laihdutusdieetti; askeetti; atleetti; 

gameetti; loppukaneetti; peräkaneetti; maneetti; kampamaneetti; magneetti; kassamagneetti; 

kestomagneetti; kryomagneetti; kenttämagneetti; sähkömagneetti; minareetti; diureetti; kateetti; 

pieteetti; sosieteetti; frigiditeetti; validiteetti; invaliditeetti; graviditeetti; likviditeetti; realiteetti; 

spesialiteetti; trivialiteetti; lojaliteetti; banaliteetti; originaliteetti; tonaliteetti; moraliteetti; 

neutraliteetti; kausaliteetti; nataliteetti; vitaliteetti; mentaliteetti; mortaliteetti; seksualiteetti; 

kvaliteetti; permeabiliteetti; stabiliteetti; disponibiliteetti; mobiliteetti; seniliteetti; steriliteetti; 

volatiliteetti; fertiliteetti; intimiteetti; anonymiteetti; suvereniteetti; maligniteetti; immuniteetti; 

autoimmuniteetti; epiteetti; solidariteetti; subsidiariteetti; polariteetti; singulariteetti; populariteetti; 

pariteetti; rariteetti; prioriteetti; majoriteetti; minoriteetti; auktoriteetti; maturiteetti; kapasiteetti; 

muistikapasiteetti; tuotantokapasiteetti; aivokapasiteetti; publisiteetti; intensiteetti; kuriositeetti; 

viskositeetti; virtuositeetti; biodiversiteetti; perversiteetti; kvantiteetti; entiteetti; identiteetti; 

sukupuoli-identiteetti; promiskuiteetti; annuiteetti; aktiviteetti; selektiviteetti; produktiviteetti; 

puberteetti; esipuberteetti; majesteetti; anesteetti; nymfetti; bufetti; spagetti; suffragetti; nugetti; 

lähetti; pikalähetti; nimikkolähetti; ulkolähetti; kuningatarlähetti; kuningaslähetti; taistelulähetti; 

sisälähetti; vietti; seksuaalivietti; sukupuolivietti; servietti; vaellusvietti; itsesäilytysvietti; 

sukuvietti; jetti; budjetti; vuosibudjetti; kokonaisbudjetti; puolustusbudjetti; lisäbudjetti; 

säästöbudjetti; paljetti; vinjetti; lornjetti; jumbojetti; plaketti; paketti; maapaketti; lahjapaketti; 

joululahjapaketti; lomapaketti; tukipaketti; sosiaalipaketti; margariinipaketti; voipaketti; 

postipaketti; kahvipaketti; talopaketti; tietopaketti; opetuspaketti; joulupaketti; kasvupaketti; raketti; 

monivaiheraketti; valoraketti; kantoraketti; ilotulitusraketti; avaruusraketti; jarruraketti; kuuraketti;  

hätäraketti; saketti; briketti; turvebriketti; kriketti; tiketti; etiketti; hovietiketti; netiketti; 

tulitikkuetiketti; banketti; banketti; blanketti; koketti; kroketti; marketti; automarketti; 

supermarketti; parketti; lautaparketti; sauvaparketti; mosaiikkiparketti; tammiparketti; 

tanssiparketti; disketti; musketti; puketti; kukkapuketti; letti; baletti; satubaletti; jääbaletti; 

sandaletti; toaletti; paletti; väripaletti; saletti; rastaletti; rasvaletti; tabletti; poretabletti; hiilitabletti; 

vitamiinitabletti; unitabletti; fluoritabletti; aborttitabletti; kaksikerrostabletti; kurkkutabletti; 

purutabletti; päänsärkytabletti; ehkäisytabletti; jälkiehkäisytabletti; oribletti; dubletti; omeletti; 

korseletti; tarteletti; pamfletti; valkosipuliletti; toiletti; piletti; stiletti; rakletti; pelletti; turvepelletti; 

olkipelletti; violetti; sinivioletti; poletti; epoletti; irtoletti; dupletti; kupletti; kotletti; amuletti; ruletti; 

sametti; silkkisametti; vakosametti; trikoosametti; kiiltosametti; limetti; hemmetti; kabinetti; 
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vahakabinetti; spinetti; klarinetti; sinetti; lakkasinetti; lyijysinetti; marionetti; sonetti; kornetti; 

tapetti; kukkatapetti; maisematapetti; tekstiilitapetti; muovitapetti; kangastapetti; lasikuitutapetti; 

pipetti; pulpetti; kirjoituspulpetti; lampetti; trumpetti; baretti; sinibaretti; lasaretti; subretti; operetti; 

floretti; potretti; setti; asetti; kasetti; nauhakasetti; värinauhakasetti; kirjakasetti; musiikkikasetti; 

laakafilmikasetti; piraattikasetti; videokasetti; puhdistuskasetti; rentoutuskasetti; satukasetti; 

pölykasetti; noisetti; falsetti; simsetti; lansetti; mansetti; dosetti; klosetti; vesiklosetti; rosetti; 

avosetti; korsetti; sorsetti; bassetti; jetsetti; tertsetti; rumpusetti; rusetti; oktetti; kvintetti; 

jousikvintetti; puhallinkvintetti; pianokvintetti; motetti; septetti; kvartetti; jousikvartetti; 

soolokvartetti; pianokvartetti; mieskvartetti; sekstetti; siluetti; menuetti; piruetti; taavetti; lavetti; 

tykinlavetti; puhvetti; helvetti; perhehelvetti; pelihelvetti; verohelvetti; korvetti; raitti; kylänraitti; 

bitti; skeitti; reitti; matkareitti; varareitti; laivareitti; rallireitti; vesireitti; sisävesireitti; järvireitti; 

pakoreitti; ulkoreitti; lentoreitti; muuttoreitti; purjehdusreitti; vaellusreitti; yhdysreitti; kulkureitti; 

ulkoilureitti; paluureitti; kävelyreitti; eräreitti; sisäreitti; hätäreitti; vesistöreitti; seitti; lukinseitti; 

hämähäkinseitti; hitti; megahitti; listahitti; biitti; gambiitti; krediitti; bandiitti; hermafrodiitti; 

grafiitti; sulfiitti; hiitti; kiitti; malakiitti; bronkiitti; eliitti; eliitti-; satelliitti; tuhoojasatelliitti; 

tietoliikennesatelliitti; synkronisatelliitti; televisiosatelliitti; navigaatiosatelliitti; paikannussatelliitti; 

kaukokartoitussatelliitti; tiedustelusatelliitti; vakoilusatelliitti; viestintäsatelliitti; sääsatelliitti; 

tonsilliitti; teodoliitti; monoliitti; kosmopoliitti; spektroliitti; selluliitti; dynamiitti; antisemiitti; 

limiitti; dolomiitti; termiitti; termiitti; autotermiitti; niitti; aniitti; vulkaniitti; haaraniitti; graniitti; 

gneissigraniitti; kirjograniitti; pallograniitti; zeniitti; sunniitti; eboniitti; vetoniitti; respiitti; riitti; 

meriitti; labradoriitti; meteoriitti; kupriitti; ferriitti; retriitti; nitriitti; artriitti; neuriitti; pyriitti; 

siirtymäriitti; parasiitti; antrasiitti; magnesiitti; visiitti; pikavisiitti; bauksiitti; kvartsiitti; hematiitti; 

pegmatiitti; migmatiitti; apatiitti; hepatiitti; magnetiitti; petiitti; peridotiitti; transvestiitti; kystiitti; 

inuiitti; akvaviitti; sviitti; kitti; ikkunakitti; tiivistyskitti; britti; luhtahuitti; kuitti; kassakuitti; 

panttikuitti; inuitti; baltti; asfaltti; kumiasfaltti; syväasfaltti; maltti; mielenmaltti; suupaltti; basaltti; 

tiltaltti; valtti; vaalivaltti; myyntivaltti; asvaltti; keltti; speltti; iltti; filtti; kiltti; kiltti; piltti; siltti; 

viltti; koboltti; holtti; voltti; voltti; millivoltti; puolivoltti; elektronivoltti; kolmoisvoltti; 

kaksoisvoltti; kultti; tähtikultti; hedelmällisyyskultti; henkilökultti; pultti; pultti; sokkapultti; 

vaarnapultti; katapultti; kierrepultti; kiristyspultti; konsultti; rakennuttajakonsultti; kyltti; jämtti; 

pedantti; antioksidantti; komendantti; redundantti; sekundantti; elefantti; elegantti; arrogantti; 

hantti; variantti; invariantti; briljantti; kantti; akantti; sekantti; kosekantti; pikantti; musikantti; 

merkantti; diskantti; lantti; implantti; spekulantti; stimulantti; kverulantti; kapitulantti; timantti; 

teollisuustimantti; charmantti; dominantti; konsonantti; kaksoiskonsonantti; luutnantti; aliluutnantti; 

kenraaliluutnantti; yliluutnantti; kapteeniluutnantti; everstiluutnantti; pantti; tolerantti; 

laktoosiintolerantti; emigrantti; antiperspirantti; laborantti; deodorantti; spraydeodorantti; varrantti; 

kurantti; epäkurantti; kimurantti; desantti; intresantti; relaksantti; kersantti; alikersantti; ylikersantti; 

kroissantti; tantti; diletantti; militantti; auskultantti; resultantti; akseptantti; protestantti; sekstantti; 

konstantti; adjutantti; mutantti; debytantti; vantti; relevantti; irrelevantti; kvantti; valokvantti; 

säteilykvantti; skribentti; dekadentti; presidentti; varapresidentti; liittopresidentti; dissidentti; 

evidentti; transsendentti; intendentti; agentti; kauppa-agentti; myyntiagentti; kaksoisagentti; 

intelligentti; tangentti; kotangentti; kontingentti; konvergentti; orientti; abiturientti; koeffisientti; 

ambivalentti; ekvivalentti; turbulentti; virulentti; konsulentti; kotitalouskonsulentti; pergamentti; 

linjamentti; filamentti; parlamentti; europarlamentti; ornamentti; nauhaornamentti; 

kukkaornamentti; kasviornamentti; temperamentti; sakramentti; testamentti; elintestamentti; 

hoitotestamentti; dementti; elementti; tilaelementti; kuivaelementti; tiilielementti; betonielementti; 

teräsbetonielementti; termoelementti; porraselementti; rakennuselementti; lämmityselementti; 

julkisivuelementti; seinäelementti; komplementti; suplementti; setlementti; kuvernementti; 

sementti; portlandsementti; marmorisementti; hammassementti; konossementti; fragmentti; 
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segmentti; pallosegmentti; pigmentti; väripigmentti; kasvipigmentti; sedimentti; rudimentti; 

linimentti; sortimentti; rykmentti; kommentti; momentti; jännitysmomentti; yllätysmomentti; 

vääntömomentti; argumentti; dokumentti; radiodokumentti; monumentti; instrumentti; permanentti; 

latvapermanentti; juuripermanentti; kotipermanentti; komponentti; opponentti; eksponentti; 

transparentti; referentti; indifferentti; koherentti; sentti; aksentti; gravisaksentti; dosentti; 

kuutiosentti; prosentti; hukkaprosentti; torjuntaprosentti; rasvaprosentti; virheprosentti; 

alkoholiprosentti; korkoprosentti; painoprosentti; veroprosentti; voittoprosentti; tilavuusprosentti; 

äänestysprosentti; pidätysprosentti; itävyysprosentti; trassentti; neliösentti; tentti; cum laude -tentti; 

latentti; patentti; kompetentti; vaalitentti; komitentti; potentti; impotentti; approbaturtentti; 

laudaturtentti; resistentti; assistentti; yliassistentti; tutkimusassistentti; lopputentti; kongruentti; 

ventti; adventti; frekventti; konventti; intti; hintti; pointti; korintti; printti; labyrintti; sintti; hyasintti; 

helmihyasintti; absintti; tintti; talitintti; vintti; vintti; kvintti; mastodontti; kameleontti; symbiontti; 

kontti; kontti; kontti; takakontti; tuohikontti; tikankontti; pukinkontti; remontti; pintaremontti; 

täysremontti; pontti; naaraspontti; koiraspontti; rontti; horisontti; keinohorisontti; tontti; 

huvilatontti; kesähuvilatontti; kulmatontti; vuokratontti; rantatontti; kesämökkitontti; omakotitontti; 

asuntotontti; teollisuustontti; huntti; juntti; luntti; puntti; puntti; puntti; housunpuntti; 

tulitikkupuntti; suntti; myntti; läntti; mäntti; mäntti; präntti; höntti; köntti; löntti; klöntti; robotti; 

sukellusrobotti; teollisuusrobotti; fagotti; kontrafagotti; holhotti; seviotti; papiljotti; tarrapapiljotti; 

boikotti; kokotti; skotti; maskotti; förskotti; muskotti; kalotti; pohjoiskalotti; kaskelotti; oselotti; 

otselotti; polyglotti; pilotti; autopilotti; motti; motti; samotti; halkomotti; uutismotti; hugenotti; 

anekdootti; gootti; tsygootti; homotsygootti; heterotsygootti; itägootti; antibiootti; idiootti; 

fakkiidiootti; vidiootti; patriootti; nurkkapatriootti; kojootti; klootti; nootti; kanootti; 

intiaanikanootti; kanadalaiskanootti; vastausnootti; despootti; potti; potti; apotti; jättipotti; 

kompotti; lottopotti; spotti; mainosspotti; aaprotti; fokstrotti; hottentotti; luotti; muotti; 

puristusmuotti; piparkakkumuotti; liukumuotti; valumuotti; liukuvalumuotti; nuotti; saarnanuotti; 

kahdeksasosanuotti; neljäsosanuotti; puhenuotti; puolinuotti; kokonuotti; hunsvotti; standartti; 

startti; jalkastartti; mäkistartti; sähköstartti; vartti; kvartti; eetvartti; inertti; ekspertti; insertti; 

konsertti; sinfoniakonsertti; juhlakonsertti; ulkoilmakonsertti; liedkonsertti; viihdekonsertti; 

toivekonsertti; puhelintoivekonsertti; promenadikonsertti; ensikonsertti; solistikonsertti; 

kahvikonsertti; maratonkonsertti; kirkkokonsertti; sellokonsertti; pianokonsertti; puistokonsertti; 

jäähyväiskonsertti; vihellyskonsertti; hyväntekeväisyyskonsertti; urkukonsertti; laulukonsertti; 

viulukonsertti; kävelykonsertti; äänilevykonsertti; stuertti; introvertti; ekstrovertti; kuvertti; flirtti; 

pirtti; piilopirtti; savupirtti; abortti; kohortti; kortti; rahakortti; kannattajakortti; lahjakortti; 

opiskelijakortti; haltijakortti; paikkakortti; neuvolakortti; maisemakortti; kuvakortti; osoitekortti; 

pakettiosoitekortti; pankkikortti; tarokkikortti; vaalikortti; pelikortti; nimikortti; toimikortti; 

maksimikortti; äänikortti; merikortti; vuosikortti; pressikortti; hissikortti; kausikortti; käyntikortti; 

postikortti; kuvapostikortti; pankkiautomaattikortti; magneettikortti; pakettikortti; visiittikortti; 

valttikortti; hanttikortti; interrailkortti; lainaajankortti; jäsenkortti; avainkortti; puhelinkortti; 

ajokortti; ammattiajokortti; kellokortti; tilillepanokortti; verokortti; sivutuloverokortti; mikrokortti; 

tietokortti; kirjastokortti; kortistokortti; ostokortti; kiinniottokortti; luottokortti; illalliskortti; 

päivälliskortti; pääsiäiskortti; kiitoskortti; vastauskortti; kalastuskortti; sairausvakuutuskortti; 

terveyskortti; metsästyskortti; puhelukortti; onnittelukortti; joulukortti; maksukortti; kutsukortti; 

maihinnousukortti; älykortti; reikäkortti; äitienpäiväkortti; henkilökortti; lehdistökortti; portti; 

kunniaportti; takaportti; keulaportti; raportti; vuosiraportti; kuukausiraportti; tutkimusraportti; 

loppuraportti; turvaportti; lapsiportti; automaattiportti; mahanportti; linnanportti; kirkonportti; 

sportti; bulevardisportti; sulkuportti; peräportti; sortti; retortti; jogurtti; luonnonjogurtti; 

kevytjogurtti; jugurtti; hurtti; jukurtti; kevytjukurtti; udmurtti; spurtti; yrtti; hopeayrtti; tesmayrtti; 

suopayrtti; rantayrtti; lääkeyrtti; mausteyrtti; kiviyrtti; myrtti; suomyrtti; käärmeenpistonyrtti; 
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raunioyrtti; pietaryrtti; väärtti; nörtti; kosmonautti; astronautti; terapeutti; toimintaterapeutti; 

taideterapeutti; puheterapeutti; musiikkiterapeutti; fysioterapeutti; psykoterapeutti;  

ravitsemusterapeutti; askarteluterapeutti; työterapeutti; farmaseutti; sairaalafarmaseutti; katgutti; 

helkutti; helskutti; ähäkutti; mammutti; mammutti-; vermutti; vismutti; putti; lilliputti; tutti; tutti; 

huvitutti; attribuutti; genetiiviattribuutti; juutti; juutti; kuutti; kuutti; akuutti; jakuutti; kluutti; 

anakoluutti; absoluutti; minuutti; kulmaminuutti; kaariminuutti; sakkominuutti; alkuminuutti; 

loppuminuutti; tuutti; statuutti; substituutti; instituutti; jäätelötuutti; hytti; keulahytti; perähytti; tytti; 

debyytti; katalyytti; elektrolyytti; myytti; äitimyytti; nyytti; vaatenyytti; trombosyytti; lymfosyytti; 

fagosyytti; leukosyytti; plasmosyytti; jätti; jätti-; räkätti; lätti; lätti; elätti; pelätti; variksenpelätti; 

linnunpelätti; sikolätti; öylätti; nätti; nenätti; tärpätti; mineraalitärpätti; rätti; lattiarätti; jalkarätti; 

tiskirätti; tomurätti; pesurätti; lattianpesurätti; pölyrätti; tsätti; tökötti; mötti; syötti; kalasyötti; 

matosyötti; myrkkysyötti; söötti; tauti; Parkinsonin tauti; mahatauti; tupakkatauti; penikkatauti; 

sorkkatauti; reumatauti; kaatumatauti; pesäkekovettumatauti; punatauti; kuppatauti; vatsatauti; 

keltatauti; tartuntatauti; korvatauti; kuumetauti; verenpainetauti; silmänpainetauti; karistetauti; 

jälkitauti; mielitauti; jakomielitauti; sukupuolitauti; seerumitauti; sienitauti; sädesienitauti; 

finnitauti; asetonitauti; verisuonitauti; unitauti; koronaaritauti; bakteeritauti; sokeritauti; veritauti; 

riisitauti; seksitauti; tanssitauti; ammattitauti; elefanttitauti; mammuttitauti; substantiivitauti; 

sappikivitauti; munuaiskivitauti; lorvitauti; kasvitauti; tyvitauti; niveltauti; johtajantauti; 

sukeltajantauti; kuolemantauti; kansantauti; lavantauti; hiirilavantauti; pikkulavantauti; lastentauti; 

miestentauti; naistentauti; eläintauti; kotieläintauti; sydäntauti; ihotauti; muumiotauti; infektiotauti; 

keuhkotauti; sikotauti; rokkotauti; luulotauti; sepelvaltimotauti; hermotauti; verenvuototauti; 

varastotauti; suolistotauti; vuoristotauti; ruttotauti; raivotauti; suolinkaistauti; legioonalaistauti; 

hankinnaistauti; munuaistauti; lakastumistauti; vilustumistauti; loistauti; puutostauti; puhallustauti; 

perustauti; virustauti; valtimonkovetustauti; valekuristustauti; hilsetystauti; näivetystauti; 

vesitystauti; laikkutauti; kurkkutauti; kulkutauti; vilutauti; kalansuomutauti; norsutauti; suutauti; 

syyhytauti; räkätauti; silmätauti; härmätauti; nenätauti; syöpätauti; huti; kuti; kuti; kuti; satikuti; 

luti; nuti; vouti; jahtivouti; linnanvouti; kaupunginvouti; kruununvouti; suti; pullasuti; patasuti; 

partasuti; huuti; ruuti; mustaruuti; kärpäsruuti; ryti; kyyti; vapaakyyti; kimppakyyti; venekyyti; 

konsulikyyti; taksikyyti; apostolinkyyti; kruununkyyti; peukalokyyti; autokyyti; hevoskyyti; ryyti; 

yhäti; iäti; mäti; siianmäti; kalanmäti; mateenmäti; lohenmäti; sammenmäti; peräti; täti; sosiaalitäti; 

kummitäti; isotäti; puistotäti; satutäti; räpätäti; hui; phui; ratatui; haavi; kalahaavi; kolehtihaavi; 

hyönteishaavi; perhoshaavi; klaavi; konklaavi; slaavi; jugoslaavi; kirkkoslaavi; eteläslaavi; 

skandinaavi; paavi; graavi; kraavi; saavi; kaljasaavi; vesisaavi; oktaavi; pokstaavi; ravi; savi; 

hietasavi; lohkaresavi; hiuesavi; kaakelisavi; posliinisavi; lustosavi; kerrossavi; liejusavi; 

muovailusavi; hiesusavi; tavi; hevi; kahvi; raakakahvi; pikakahvi; mokkakahvi; pullakahvi; 

kermakahvi; saunakahvi; iltakahvi; suodatinkahvi; maitokahvi; leivoskahvi; kakkukahvi; 

aamukahvi; pannukahvi; murukahvi; päiväkahvi; iltapäiväkahvi; jääkahvi; pilahvi; klahvi; pahvi; 

oksapahvi; tervapahvi; uusiopahvi; aaltopahvi; kattopahvi; kehyspahvi; karahvi; viinikarahvi; 

lasikarahvi; vesikarahvi; kirahvi; tunkrahvi; pihvi; jauhelihapihvi; raakapihvi; silakkapihvi; 

maksapihvi; jauhemaksapihvi; murekepihvi; grillipihvi; sipulipihvi; tartaripihvi; selleripihvi; 

pippuripihvi; punajuuripihvi; lehtipihvi; lindströminpihvi; stroganovinpihvi; metsästäjänpihvi; 

häränpihvi; tartarpihvi; merimiespihvi; kasvispihvi; perhospihvi; lankkupihvi; pannupihvi; 

Tluupihvi; muhvi; puhvi; reivi; kreivi; veivi; naiivi; endiivi; kähäräendiivi; kiivi; liivi; liivi; 

suojaliivi; kelluntaliivi; turvaliivi; utareliivi; kureliivi; turkkiliivi; tukiliivi; panssariliivi; oliivi; 

perholiivi; pujoliivi; turkisliivi; pelastusliivi; housuliivi; veneilyliivi; kylmäliivi; offensiivi; kursiivi; 

massiivi; passiivi; essiivi; abessiivi; adessiivi; inessiivi; antidepressiivi; datiivi; sedatiivi; negatiivi; 

värinegatiivi; predikatiivi; indikatiivi; sikkatiivi; ablatiivi; elatiivi; allatiivi; appellatiivi; illatiivi; 

prolatiivi; superlatiivi; translatiivi; nominatiivi; komparatiivi; imperatiivi; laksatiivi; fiksatiivi; 
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akkusatiivi; komitatiivi; resitatiivi; statiivi; konservatiivi; genetiivi; posetiivi; infinitiivi; aperitiivi; 

positiivi; diapositiivi; partitiivi; aktiivi; puolueaktiivi; ympäristöaktiivi; objektiivi;  

laajakulmaobjektiivi; teleobjektiivi; normaaliobjektiivi; piraattiobjektiivi; zoom-objektiivi; 

kaukoobjektiivi; makro-objektiivi; liukuobjektiivi; kalansilmäobjektiivi; adjektiivi; yhdysadjektiivi; 

kollektiivi; perspektiivi; ilmaperspektiivi; viivaperspektiivi; sammakkoperspektiivi; 

lintuperspektiivi; direktiivi; instruktiivi; substantiivi; yhdyssubstantiivi; motiivi; lokomotiivi; 

johtomotiivi; deminutiivi; diminutiivi; kivi; kiwi; 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; sappikivi; 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; hammaskivi; 

porraskivi; kiuaskivi; munuaiskivi; tiiliskivi; kansalliskivi; laapiskivi; louhoskivi; rakennuskivi; 

reunuskivi; peruskivi; kompastuskivi; nuolukivi; vuolukivi; riimukivi; tippukivi; nupukivi; 

korukivi; ruusukivi; katukivi; kuukivi; lipeäkivi; käräjäkivi; rivi; hajarivi; vaakarivi; takarivi; 

alarivi; ikkunarivi; penkkirivi; nelirivi; tuolirivi; kolmirivi; nappirivi; paririvi; pulpettirivi; niittirivi; 

kosketinrivi; istuinrivi; viistorivi; avorivi; hammasrivi; veikkausrivi; eturivi; ylärivi; huivi; 

hartiahuivi; villahuivi; kaulahuivi; silkkihuivi; luonnonsilkkihuivi; sifonkihuivi; pitsihuivi; 

päähuivi; palvi; palvi; saunapalvi; talvi; takatalvi; keskitalvi; ydintalvi; sydäntalvi; syystalvi; 

kevättalvi; alkutalvi; lopputalvi; pilvi; purppurapilvi; poutapilvi; hahtuvapilvi; untuvapilvi; 

sadepilvi; saastepilvi; verhopilvi; palleropilvi; kuuropilvi; harsopilvi; ukkospilvi; cumuluspilvi; 

cirruspilvi; tomupilvi; sumupilvi; kumpupilvi; utupilvi; savupilvi; myrskypilvi; pölypilvi; 

höyrypilvi; yläpilvi; yöpilvi; olvi; holvi; jalkaholvi; uurnaholvi; kassaholvi; hautaholvi; 

pankkiholvi; tiiliholvi; kaariholvi; kellariholvi; tynnyriholvi; tähtiholvi; porttiholvi; kupuholvi; 

kolvi; juotoskolvi; polvi; jälkipolvi; pihtipolvi; pattipolvi; kurjenpolvi; joenpolvi; housunpolvi; 

runopolvi; miespolvi; sukupolvi; pullamössösukupolvi; nykypolvi; ikäpolvi; itiöpolvi; pälvi; 

valkopälvi; ovi; laakaovi; takaovi; salaovi; rullaovi; ikkunaovi; paljeovi; taiteovi; hovi; tervahovi; 

keisarihovi; peiliovi; väliovi; kippiovi; pariovi; panssariovi; haitariovi; heiluriovi; lasiovi; 

paraatiovi; kotiovi; automaattiovi; alkovi; makuualkovi; lovi; kaapinovi; ulko-ovi; palo-ovi; 

nostoovi; povi; teräsovi; tovi; huovi; kuovi; isokuovi; liukuovi; pikkukuovi; luovi; muovi; 

selluloosamuovi; kertamuovi; elintarvikemuovi; lujitemuovi; kutistemuovi; fenolimuovi; 

vinyylimuovi; akryylimuovi; silikonimuovi; polyesterimuovi; epoksimuovi; kontaktimuovi; 

uusiomuovi; vaahtomuovi; kestomuovi; rakennusmuovi; talousmuovi; kevytmuovi; solumuovi; 

lasikuitumuovi; katuovi; etuovi; sivuovi; sisäovi; pääovi; pyöröovi; parvi; parvi; silakkaparvi; 

kalaparvi; kanaparvi; lokkiparvi; särkiparvi; sääskiparvi; teeriparvi; tähtiparvi; mehiläisparvi; 

varpusparvi; sisarusparvi; kyyhkysparvi; pääskysparvi; hyttysparvi; kärpäsparvi; urkuparvi; 

makuuparvi; sarvi; voisarvi; runsaudensarvi; hirvensarvi; pukinsarvi; kupparinsarvi; poronsarvi; 

pyöränsarvi; tuntosarvi; kuppaussarvi; varvi; reservi; työvoimareservi; kassareservi; kultareservi; 

lahjakkuusreservi; hirvi; myskihirvi; kanadanhirvi; saksanhirvi; naarashirvi; uroshirvi; sorvi; 

kärkisorvi; karusellisorvi; revolverisorvi; pystysorvi; torvi; ruokatorvi; ilmatorvi; munatorvi; 

korvatorvi; puhetorvi; tuohitorvi; henkitorvi; signaalitorvi; flyygelitorvi; äänitorvi; paimentorvi; 

puhelintorvi; englannintorvi; kuulotorvi; kurkkutorvi; sumutorvi; savutorvi; syöksytorvi; 

käyrätorvi;  

kurvi; järvi; suolajärvi; laavajärvi; tulvajärvi; lähdejärvi; jokijärvi; alppijärvi; kraatterijärvi; 

tunturijärvi; tekojärvi; keskusjärvi; lintujärvi; sisäjärvi; lärvi; kasvi; puutarhakasvi; liljakasvi; 

viljakasvi; suojakasvi; marjakasvi; patjakasvi; vehkakasvi; rikkakasvi; savikkakasvi; kukkakasvi; 

limaskakasvi; mukulakasvi; horsmakasvi; tundrakasvi; vitakasvi; rantakasvi; merenrantakasvi; 
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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; huvi; 

iltahuvi; kansanhuvi; sirkushuvi; krouvi; krouvi; souvi; touvi; suvi; sydänsuvi; ruuvi; 

silmukkaruuvi; vaarnaruuvi; uraruuvi; ristiuraruuvi; uppokantaruuvi; koneruuvi; korkkiruuvi; 

messinkiruuvi; siipiruuvi; skruuvi; kuusioruuvi; peukaloruuvi; kuusiokoloruuvi; veroruuvi; 

nostoruuvi; kiristysruuvi; puuruuvi; ristipääruuvi; tyvi; nenäntyvi; häävi; jäävi; tuomarinjäävi; 

räävi; hyi; phyi; paparazzi; täi; kirjatäi; kalatäi; vaatetäi; tukkimiehentäi; ihmistäi; päätäi; tie-break; 

teak; feedback; come-back; playback; vorschmack; crack; glencheck; slapstick; joystick; rock; 

hevirock; heavyrock; bismarck; parsek; haitek; vek; small talk; folk; long drink; still drink; punk; 

OK; amok; look; wok; telemark; atk; tomahawk; yök; pascal; rial; trial; sial; kajal; sammal; 

laakasammal; rahkasammal; nukkasammal; maksasammal; karstasammal; hetesammal; 

korallisammal; kilpisammal; kynsisammal; lehtisammal; kivisammal; näkinsammal; 

karhunsammal; lahosammal; nuotiosammal; liekosammal; keuhkosammal; ruskosammal; 

kulosammal; harmosammal; suikerosammal; havusammal; seinäsammal; sisal; emmental; taival; 

erämaataival; vapaataival; pikataival; korpitaival; elontaival; elämäntaival; alkutaival; lopputaival; 

siirtymätaival; metsätaival; askel; harha-askel; taka-askel; laukka-askel; puoliaskel; tanssiaskel; 

vauhtiaskel; ristiaskel; sävelaskel; puolisävelaskel; kokosävelaskel; kukonaskel; kokoaskel; 

vaihtoaskel; varvasaskel; edistysaskel; juoksuaskel; sivuaskel; kävelyaskel; hyppyaskel; 

hölkkäaskel; petkel; vemmel; ommel; reunaommel; suoraommel; koristeommel; siksakkiommel; 

jousto-ommel; ketjuommel; koruommel; reikäommel; kannel; jouhikannel; tuulikannel; virsikannel;  

kennel; kyynel; ilonkyynel; surunkyynel; seppel; gospel; becquerel; diesel; mosel; nivel; 

nilkkanivel; lonkkanivel; olkanivel; leukanivel; valenivel; rannenivel; kärkinivel; sorminivel; 

kardaaninivel; tappinivel; ristinivel; polvinivel; pallonivel; kiertonivel; kinnernivel; kyynärnivel; 

varvasnivel; murrosnivel; sävel; hajasävel; pohjasävel; lomasävel; osasävel; normaalisävel; 

virrensävel; leposävel; tunnussävel; perussävel; iskusävel; huippusävel; korusävel; yläsävel; 

cocktail; alkucocktail; baseball; goodwill; rock and roll; skool; soul; edam; mainstream; islam; 

seesam; wigwam; tandem; requiem; simsalabim; napalm; sitcom; slalom; CD-ROM; tomtom; 

niobium; palladium; radium; iridium; indium; rodium; kalium; syankalium; helium; tallium; 

beryllium; kadmium; osmium; rutenium; sirkonium; zirkonium; polonium; plutonium; barium; 

klimakterium; deuterium; torium; atrium; natrium; cesium; magnesium; kalsium; teknetium; litium; 

strontium; protium; parabellum; samum; liirumlaarum; arboretum; ångström; oikeaan; takaoikeaan; 

etuoikeaan; ennen vanhaan; harhaan; turhaan; kaikkiaan; kerta kaikkiaan; kaiken kaikkiaan; 

omiaan; ainiaan; tosiaan; taajaan; sen sijaan; aikojaan; nojaan; luontojaan; alkujaan; lujaan; 

kertaakaan; ainakaan; kunnekaan; sekaan; livohkaan; ennen aikaan; päiväsaikaan; kumpikaan; 
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olletikaan; synkkaan; tarkkaan; verkkaan; hukkaan; tiukkaan; yöjalkaan; ylimalkaan; vallankaan; 

suunnilleenkaan; ollenkaan; kumpainenkaan; arvatenkaan; kuitenkaan; lainkaan; lähimainkaan; 

likimainkaan; kumminkaan; milloinkaan; laisinkaan; varsinkaan; tinkaan; kuinkaan; suinkaan; 

lähestulkoonkaan; alkuunkaan; vaineskaan; moksiskaan; joskaan; koskaan; sitkaan; vitkaan; 

kukaan; mukaan; vastasukaan; myötäsukaan; salaan; sukkelaan; reilaan; seisaallaan; tahallaan; 

uhallaan; ajallaan; hajallaan; nojallaan; paikallaan; pilkallaan; alallaan; tolallaan; ennallaan; 

seisoallaan; riipallaan; rempallaan; lerpallaan; nirpallaan; lurpallaan; haarallaan; harallaan; 

sikkarallaan; kerrallaan; irrallaan; sikkurallaan; kukkurallaan; viturallaan; lintallaan; kontallaan; 

istuallaan; tavallaan; lappeellaan; kallellaan; rakosellaan; parhaillaan; varpaillaan; paraillaan; 

pakeillaan; tolillaan; puolillaan; parhaimmillaan; korkeimmillaan; pahimmillaan; omillaan; 

pahoillaan; vanhoillaan; sijoillaan; paikoillaan; aloillaan; teloillaan; talviteloillaan; kesäteloillaan; 

piloillaan; valloillaan; pahimmoillaan; kukkuroillaan; harillaan; kurillaan; paitahihasillaan; 

sukkasillaan; uimasillaan; paitasillaan; pyjamaisillaan; varpaisillaan; kalsareisillaan; 

alusvaatteisillaan; pikkutakkisillaan; puseroisillaan; kalsarisillaan; ilkosillaan; uimapukusillaan; 

yöpukusillaan; housusillaan; uimahoususillaan; kontillaan; lopuillaan; varuillaan; polvillaan; 

seisovillaan; istuvillaan; raollaan; kohollaan; ojollaan; sojollaan; pullollaan; ammollaan; kumollaan; 

kenollaan; tuollaan; alullaan; lopullaan; supullaan; tihrullaan; mutrullaan; hamaan; jamaan; lamaan; 

aamutuimaan; ylisummaan; lomaan; nimenomaan; yksinomaan; huomaan; varmaan; aikanaan; 

suoranaan; kukkuranaan; konsanaan; tanaan; piripintanaan; virtanaan; solkenaan; valtoimenaan; 

oikoisenaan; aikoinaan; toisinaan; olevinaan; kokonaan; kuunaan; pinnempaan; vasempaan; 

takavasempaan; etuvasempaan; harvempaan; sivumpaan; lurppaan; kiharaan; sikkaraan; kumaraan; 

varaan; ahkeraan; suoraan; sikkuraan; kippuraan; vituraan; tasaan; konsaan; nopsaan; ajassaan; 

kerrassaan; joutessaan; murheissaan; tohkeissaan; puolipukeissaan; pyhäpukeissaan; apeissaan; 

henkitoreissaan; nureissaan; kateissaan; huolissaan; kummissaan; harmissaan; kuumissaan; 

unissaan; vihoissaan; haltioissaan; iloissaan; noloissaan; innoissaan; raivoissaan; epätoivoissaan; 

pakahduksissaan; tuohduksissaan; palelluksissaan; ihastuksissaan; vimmastuksissaan; 

kummastuksissaan; pikaistuksissaan; harmistuksissaan; hermostuksissaan; innostuksissaan; 

suutuksissaan; piruuksissaan; tosissaan; kauhuissaan; kiukuissaan; riemuissaan; vakavissaan; 

palavissaan; kohtaan; paljaaltaan; seisaaltaan; kauttaaltaan; paikaltaan; tolaltaan; pohjimmaltaan; 

seisoaltaan; istualtaan; valtaan; tuoreeltaan; harvakseltaan; oudokseltaan; hienokseltaan; pakeiltaan; 

toliltaan; pohjimmiltaan; kuumiltaan; suunniltaan; sijoiltaan; paikoiltaan; teloiltaan; talviteloiltaan; 

kesäteloiltaan; kuiviltaan; polviltaan; seisoviltaan; istuviltaan; tuoltaan; kantaan; yksikantaan; 

korkeintaan; piripintaan; varhaisintaan; aikaisintaan; kauintaan; parhaastaan; oikeastaan; 

vanhastaan; ainoastaan; suorastaan; vastaan; kahdestaan; uudestaan; entuudestaan; kolmestaan; 

kolmistaan; kaksistaan; luonnostaan; vuorostaan; huostaan; tahtomattaan; ajan mittaan; linttaan; 

vanhemmuuttaan; nuoremmuuttaan; piruuttaan; alkuaan; vaan; kovaan; harvaan; vastakarvaan; 

myötäkarvaan; cancan; ramadan; fan; ihan; liian; ainian; pian; morsian; hujan hajan; hiljan; nahkan; 

hiukan; jalan; vallan; kellan-; self-made man; best man; hieman; ilman; stuntman; rinnan; 

ripirinnan; ritirinnan; hapan; kerran; verran; saman verran; sen verran; tasan; kahdeksan; 

aamukahdeksan; tuusan; bantustan; kauan; donjuan; muuan; aivan; kilvan; alkaen; alun alkaen; 

juurta jaksaen; huomioon ottaen; stilleben; eeden; kahden; kohden; nähden; tähden; sen tähden; 

minkä tähden; loden; lapsuuden-; myöden; oheen; jälkeen; peräjälkeen; keskeen; puolimäkeen; 

mieleen; seisaalleen; kertaalleen; hajalleen; hiljalleen; nojalleen; paikalleen; tarkalleen; verkalleen; 

alalleen; tolalleen; tismalleen; sanalleen; ennalleen; seisoalleen; riipalleen; rempalleen; lerpalleen; 

lurpalleen; haralleen; sikkaralleen; irralleen; sikkuralleen; kukkuralleen; vituralleen; lintalleen; 

kontalleen; istualleen; edelleen; uudelleen; täydelleen; lappeelleen; kyljelleen; kallelleen; kellelleen; 

kirjaimelleen; entiselleen; nykyiselleen; varpailleen; pakeilleen; tyhjilleen; tolilleen; puolilleen; 

kylmilleen; korkeimmilleen; pahimmilleen; ylimmilleen; äärimmilleen; omilleen; hämilleen; 
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suunnilleen; pahoilleen; sijoilleen; paikoilleen; aloilleen; teloilleen; talviteloilleen; kesäteloilleen; 

valloilleen; pahimmoilleen; kukkuroilleen; harilleen; erilleen; sirrilleen; silleen; paitahihasilleen; 

sukkasilleen; uimasilleen; paitasilleen; varpaisilleen; kalsareisilleen; kelteisilleen; alusvaatteisilleen; 

puseroisilleen; kalsarisilleen; ilkosilleen; uimapukusilleen; yöpukusilleen; housusilleen; 

uimahoususilleen; kyykkysilleen; töppösilleen; kontilleen; säntilleen; osapuilleen; varuilleen; 

polvilleen; seisovilleen; istuvilleen; hyvilleen; raolleen; koholleen; ojolleen; sojolleen; pullolleen; 

ammolleen; kumolleen; tuolleen; prikulleen; supulleen; mutrulleen; jetsulleen; kyykylleen; 

kyyrylleen; jälleen; syrjälleen; pitkälleen; selälleen; selkoselälleen; rähmälleen; ymmälleen; 

täsmälleen; sinälleen; lääpälleen; tälleen; läntälleen; levälleen; päivälleen; pörhölleen; pöyhölleen; 

pötkölleen; pörrölleen; törrölleen; hörölleen; törölleen; puoleen; pikapuoleen; kohtapuoleen; 

tiepuoleen; alatuuleen; puoliuneen; ääneen; puoliääneen; umpeen; tarpeen; viereen; evergreen; 

ääreen; puolisääreen; tukkeeseen; juovukkeeseen; kohmeeseen; kupeeseen; epävireeseen; 

pinteeseen; toistamiseen; ehtimiseen; alituiseen; myöhäiseen; hiljakseen; nuoremmakseen; 

kerrakseen; osakseen; harvakseen; toisekseen; itsekseen; mielikseen; lämpimikseen; erikseen; 

sikseen; yksikseen; huvikseen; päikseen; hissukseen; nähdäkseen; pitkäkseen; enimmäkseen; 

tietääkseen; korjuuseen; talvikorjuuseen; eteen; suhteen; yhteen; puolireiteen; talteen; alakynteen; 

toteen; varteen; keskuuteen; täyteen; täpötäyteen; takakäteen; jälkikäteen; etukäteen; puolitalveen; 

puolipolveen; irveen; lyhyeen; sangen; röntgen; puolitiehen; siihen; höyhen; peitinhöyhen; 

linnunhöyhen; kaulushöyhen; ien; lukien; mukaan lukien; saman tien; lähtien; ken; ehken; iän 

kaiken; iankaiken; kesken; kahden kesken; äsken; eilen; vähitellen; paikoitellen; yksitellen; ylen; 

aamen; siemen; kanariansiemen; omenansiemen; perunansiemen; ohransiemen; kauransiemen; 

pellavansiemen; rukiinsiemen; seesaminsiemen; sinapinsiemen; linnunsiemen; hampunsiemen; 

heinänsiemen; kylvösiemen; paimen; karjapaimen; sielunpaimen; sikopaimen; lammaspaimen; 

hevospaimen; sähköpaimen; taimen; meritaimen; järvitaimen; purotaimen; kymmen; kymmen-; 

vuosikymmen; alkuvuosikymmen; loppuvuosikymmen; alkukymmen; loppukymmen; kämmen; 

mesikämmen; huomen; ylihuomen; lumen; uumen; luumen; ruumen; hymen; pahanen; sulhanen; 

rauhanen; maharauhanen; kaularauhanen; limarauhanen; keltarauhanen; rintarauhanen; 

mahanesterauhanen; hikirauhanen; sylkirauhanen; talirauhanen; sukupuolirauhanen; suolirauhanen; 

kilpirauhanen; lisäkilpirauhanen; umpirauhanen; kyynelrauhanen; maitorauhanen; avorauhanen; 

ruoansulatusrauhanen; nivusrauhanen; sisäeritysrauhanen; imurauhanen; eturauhanen; 

kehruurauhanen; myrkkyrauhanen; käpyrauhanen; kirjanen; ohjekirjanen; opaskirjanen; hakanen; 

nitomahakanen; poikanen; ankanpoikanen; kalanpoikanen; kananpoikanen; sorsanpoikanen; 

kissanpoikanen; oravanpoikanen; lohenpoikanen; jäniksenpoikanen; käenpoikanen; 

romanssinpoikanen; sammakonpoikanen; kukonpoikanen; karhunpoikanen; linnunpoikanen; 

ketunpoikanen; kukkopoikanen; pakkanen; talvipakkanen; tulipalopakkanen; pikkupakkanen; 

paukkupakkanen; yöpakkanen; pikkanen; tilkkanen; vesitilkkanen; -markkanen; satamarkkanen; 

viisimarkkanen; kymmenmarkkanen; viisikymmenmarkkanen; tuhatmarkkanen; hiukkanen; 

alfahiukkanen; beetahiukkanen; kultahiukkanen; vastahiukkanen; ainehiukkanen; metallihiukkanen; 

vesihiukkanen; antihiukkanen; ydinhiukkanen; rusohiukkanen; viherhiukkanen; alkeishiukkanen; 

tomuhiukkanen; säteilyhiukkanen; pölyhiukkanen; siitepölyhiukkanen; lehtivihreähiukkanen; 

kukkanen; kielikukkanen; tekokukkanen; seinäkukkanen; rukkanen; nahkarukkanen; työrukkanen; 

turkanen; sukanen; palanen; lihapalanen; sokeripalanen; paperipalanen; lihanpalanen; 

sokerinpalanen; paperinpalanen; lasinpalanen; puunpalanen; leivänpalanen; puupalanen; 

suupalanen; leipäpalanen; mailanen; sinimailanen; rehumailanen; neulanen; kuusenneulanen; 

havunneulanen; männynneulanen; sananen; lapanen; villalapanen; piiranen; herranen; osanen; 

satanen; viisisatanen; iltanen; kultanen; virtanen; lautanen; hopealautanen; jälkiruokalautanen; 

tinalautanen; taidelautanen; leikkelelautanen; katelautanen; liemilautanen; posliinilautanen; 

voilautanen; salaattilautanen; pahvilautanen; muovilautanen; venttiilinlautanen; ehtoollislautanen; 
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kasvislautanen; aluslautanen; hitulautanen; puulautanen; levylautanen; leipälautanen; 

kertakäyttölautanen; syöttölautanen; kotvanen; kymmenen; iltakymmenen; arkaainen; hopeainen; 

uushopeainen; -mahainen; pulleamahainen; ihramahainen; isomahainen; armahainen; 

möhömahainen; pahainen; muurahainen; punamuurahainen; keltamuurahainen; kekomuurahainen; 

lentomuurahainen; hevosmuurahainen; työmuurahainen; vaapsahainen; -hihainen; kimonohihainen; 

lyhythihainen; väljähihainen; pitkähihainen; lihainen; punalihainen; vihainen; pitkävihainen; 

alhainen; harhainen; vainoharhainen; varhainen; aamuvarhainen; rauhainen; nuhainen; -energiainen; 

suurienergiainen; runsasenergiainen; vähäenergiainen; karhiainen; jauhiainen; takiainen; 

nahkiainen; hapsenkakkiainen; hankiainen; aivokurkiainen; laskiainen; paskiainen; laiskiainen; 

tukiainen; pulliainen; nuoliainen; maanuoliainen; kivennuoliainen; vuoliainen; tuliainen; 

kuuliainen; lainkuuliainen; aamiainen; koeaamiainen; kahviaamiainen; puuroaamiainen; 

varhaisaamiainen; saniainen; sulkasaniainen; hirvensarvisaniainen; hiussaniainen; kapiainen; 

ampiainen; loppiainen; urpiainen; kuoriainen; kaarnakuoriainen; perunakuoriainen; 

koppakuoriainen; ihrakuoriainen; kultakuoriainen; lantakuoriainen; kovakuoriainen; 

sylkikuoriainen; kilpikuoriainen; sinappikuoriainen; rapsikuoriainen; lehtikuoriainen; 

koloradonkuoriainen; lahokuoriainen; jalokuoriainen; raatokuoriainen; petokuoriainen; 

kiiltokuoriainen; lustokuoriainen; kimalaiskuoriainen; turkiskuoriainen; rohmukuoriainen; 

vattukuoriainen; leipäkuoriainen; mauriainen; kasiainen; lasiainen; vaaksiainen; vaapsiainen; 

kusiainen; tiainen; maatiainen; satiainen; maitiainen; talitiainen; sinitiainen; kuusitiainen;  

koltiainen; lapintiainen; sontiainen; -hartiainen; kapeahartiainen; kumarahartiainen; leveähartiainen; 

polttiainen; rautiainen; puutiainen; hömötiainen; töyhtötiainen; pyrstötiainen; karviainen; 

kapinkarviainen; surviainen; -raajainen; lyhytraajainen; kummajainen; painajainen; hunajainen; 

rajainen; tarkkarajainen; ahdasrajainen; selvärajainen; katajainen; -opettajainen; kuvajainen; 

lahjainen; heikkolahjainen; vähälahjainen; -pohjainen; maapohjainen; vaaleapohjainen; 

kapeapohjainen; laajapohjainen; nahkapohjainen; hiekkapohjainen; omapohjainen; tasapohjainen; 

saippuapohjainen; kovapohjainen; korokepohjainen; tunnepohjainen; kumipohjainen; 

vesipohjainen; tosipohjainen; atk-pohjainen; perinpohjainen; ylioppilaspohjainen; 

sopimuspohjainen; ohutpohjainen; liejupohjainen; keskikoulupohjainen; paksupohjainen; 

öljypohjainen; sileäpohjainen; pehmeäpohjainen; pyöreäpohjainen; sijainen; lomasijainen; 

kesälomasijainen; ensisijainen; viransijainen; toissijainen; etusijainen; hiljainen; haudanhiljainen; 

hiirenhiljainen; niljainen; -linjainen; prinsessalinjainen; suojainen; suojainen; tuulensuojainen; 

harjainen; liinaharjainen; teräväharjainen; marjainen; -sarjainen; takainen; haudantakainen; 

historiantakainen; rajantakainen; rintamantakainen; kuolemantakainen; tavantakainen; 

lahdentakainen; merentakainen; valtamerentakainen; rapakontakainen; seläntakainen; 

seinäntakainen; edestakainen; vakainen; yksivakainen; epävakainen; sekainen; hiekansekainen; 

vedensekainen; säälinsekainen; pelonsekainen; itkunsekainen; naurunsekainen; surunsekainen; 

nahkainen; mokkanahkainen; arkanahkainen; nappanahkainen; rasvanahkainen; piikkinahkainen; 

oravannahkainen; pukinnahkainen; krokotiilinnahkainen; ketunnahkainen; kärpännahkainen; 

tekonahkainen; kiiltonahkainen; paksunahkainen; hyvänahkainen; pahkainen; päätäpahkainen; 

pihkainen; salavihkainen; vaivihkainen; ohkainen; hohkainen; ruuhkainen; aikainen; oikeaaikainen; 

osa-aikainen; sota-aikainen; viimeaikainen; ikiaikainen; viikinkiaikainen; keskiaikainen; 

varhaiskeskiaikainen; myöhäiskeskiaikainen; reaaliaikainen; yliaikainen; väliaikainen; eriaikainen; 

tosiaikainen; täysiaikainen; sodanaikainen; vanhanaikainen; turhanaikainen; rauhanaikainen; 

samanaikainen; vuodenaikainen; raskaudenaikainen; uudenaikainen; pakanuudenaikainen; 

nuoruudenaikainen; lapsuudenaikainen; ennenaikainen; senaikainen; elinaikainen; aataminaikainen; 

tsaarinaikainen; elämänaikainen; kustavilaisaikainen; muinaisaikainen; entisaikainen; 

poikuusaikainen; nuoruusaikainen; päiväsaikainen; yhtaikainen; lyhytaikainen; kouluaikainen; 

nykyaikainen; pitkäaikainen; määräaikainen; yhtäaikainen; päiväaikainen; sikiöaikainen; 
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tyttöaikainen; yöaikainen; likainen; talonpoikainen; pikainen; äkkipikainen; -vikainen; 

puhevikainen; luonnevikainen; mielenvikainen; sydänvikainen; lahovikainen; selkävikainen; 

läppävikainen; rajakkainen; kakkainen; alakkainen; pinnakkainen; rinnakkainen; alpakkainen; 

alpakkainen; vastakkainen; hiekkainen; allekkainen; -paikkainen; yksipaikkainen; vieraspaikkainen; 

toispaikkainen; sanikkainen; pikkainen; mustikkainen; -palkkainen; korkeapalkkainen; 

aikapalkkainen; matalapalkkainen; alipalkkainen; pienipalkkainen; suuripalkkainen; 

kuukausipalkkainen; tuntipalkkainen; viikkopalkkainen; huonopalkkainen; kallispalkkainen; 

sopimuspalkkainen; peruspalkkainen; hyväpalkkainen; -nilkkainen; tunkkainen; -kokkainen; 

mokkainen; -nokkainen; nirppanokkainen; kippuranokkainen; pikinokkainen; koukkunokkainen; 

pitkänokkainen; räkänokkainen; käyränokkainen; -luokkainen; korkealuokkainen; keskiluokkainen; 

ensiluokkainen; yhdeksänluokkainen; yläluokkainen; verkkainen; -sirkkainen; kaksisirkkainen; 

yksisirkkainen; -nurkkainen; kukkainen; komeakukkainen; sarjakukkainen; naamakukkainen; 

punakukkainen; huulikukkainen; ristikukkainen; valkokukkainen; kellokukkainen; isokukkainen; 

mykerökukkainen; -silmukkainen; nukkainen; tiheänukkainen; toukkainen; kierukkainen; 

mustasukkainen; -tukkainen; harmaatukkainen; tuuheatukkainen; ruskeatukkainen; 

vaaleatukkainen; polkkatukkainen; tummatukkainen; liinatukkainen; punatukkainen; 

kiharatukkainen; suoratukkainen; pellavatukkainen; punertavatukkainen; valkotukkainen; 

harjastukkainen; ohuttukkainen; lyhyttukkainen; takkutukkainen; pitkätukkainen; kähärätukkainen; 

pörrötukkainen; -jalkainen; kankeajalkainen; nopeajalkainen; latuskajalkainen; matalajalkainen; 

sukkelajalkainen; siimajalkainen; kampurajalkainen; nopsajalkainen; lattajalkainen; sädejalkainen; 

nelijalkainen; kolmijalkainen; juurijalkainen; pattijalkainen; niveljalkainen; kymmenjalkainen; 

kaviojalkainen; lonkerojalkainen; avojalkainen; paljasjalkainen; saapasjalkainen; kaksoisjalkainen; 

tuhatjalkainen; lyhytjalkainen; juoksujalkainen; puujalkainen; pitkäjalkainen; käsnäjalkainen; 

lättäjalkainen; eväjalkainen; pääjalkainen; ylimalkainen; velkainen; omavelkainen; ylivelkainen; 

yliolkainen; -sulkainen; -hankainen; vastahankainen; kankainen; kankainen; villakankainen; 

tweedkankainen; purjekankainen; tuulikankainen; farmarikankainen; joustokankainen; 

öljykankainen; -lankainen; selkärankainen; -sankainen; sarvisankainen; -renkainen; suolinkainen; 

honkainen; kelohonkainen; okainen; jokainen; lokainen; pienokainen; ainokainen; kaunokainen; 

neitokainen; -ruokainen; kaikkiruokainen; pieniruokainen; suuriruokainen; vähäruokainen; 

sarkainen; sarkainen; verkainen; paskainen; herraskainen; -niskainen; uppiniskainen; 

kyrmyniskainen; köyryniskainen; jäykkäniskainen; loskainen; moskainen; roskainen; nuoskainen; 

liuskainen; sormiliuskainen; pariliuskainen; tuskainen; latuskainen; lituskainen; puuskainen; 

matkainen; pitkämatkainen; kitkainen; mutkainen; monimutkainen; kaukainen; -leukainen; 

irvileukainen; isoleukainen; koukkuleukainen; väkäleukainen; vääräleukainen; jykeväleukainen; 

ohukainen; perunaohukainen; veriohukainen; pinaattiohukainen; karhukainen; keijukainen; 

kiilukainen; mukainen; historianmukainen; asianmukainen; ajanmukainen; sananmukainen; 

taksanmukainen; tavanmukainen; yhdenmukainen; todenmukainen; oikeudenmukainen; 

epäoikeudenmukainen; kohtuudenmukainen; totuudenmukainen; aiheenmukainen; 

tarpeenmukainen; oireenmukainen; järjenmukainen; tarkoituksenmukainen; 

epätarkoituksenmukainen; odotuksenmukainen; lainmukainen; muodinmukainen; 

ruumiinmukainen; tyylinmukainen; johdonmukainen; epäjohdonmukainen; vartalonmukainen; 

luonnonmukainen; säännönmukainen; nuorukainen; -sukainen; suorasukainen; vastasukainen; 

paksukainen; lapsukainen; myötäsukainen; uutukainen; lainen; alainen; kapea-alainen; 

suppeaalainen; laaja-alainen; maalainen; thaimaalainen; länsimaalainen; suomenmaalainen; 

tšekinmaalainen; ruotsinmaalainen; liivinmaalainen; muunmaalainen; ulkomaalainen; 

alankomaalainen; mannermaalainen; vierasmaalainen; pohjoismaalainen; minkämaalainen; 

etelämaalainen; ylämaalainen; itämaalainen; kanadalainen; korealainen; heprealainen; farisealainen; 

filistealainen; volgalainen; pahalainen; buddhalainen; arabialainen; panarabialainen; serbialainen; 
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šiialainen; slovakialainen; foinikialainen; somalialainen; australialainen; italialainen; gallialainen; 

albanialainen; romanialainen; pienialainen; slovenialainen; babylonialainen; joonialainen; 

bulgarialainen; samarialainen; assyrialainen; aasialainen; afroaasialainen; euraasialainen; 

vähäaasialainen; itäaasialainen; kaukasialainen; persialainen; intialainen; jugoslavialainen; 

skandinavialainen; latvialainen; pohjalainen; peripohjalainen; pohjoispohjalainen; eteläpohjalainen; 

peräpohjalainen; pelastusarmeijalainen; ruijalainen; espanjalainen; arjalainen; karjalainen; 

rajakarjalainen; vienankarjalainen; siirtokarjalainen; pohjoiskarjalainen; itäkarjalainen; -sarjalainen; 

höyhensarjalainen; kärpässarjalainen; kääpiösarjalainen; norjalainen; vatjalainen; kalainen; 

raakalainen; sekalainen; aikalainen; -paikkalainen; kreikkalainen; amerikkalainen; 

panamerikkalainen; angloamerikkalainen; afroamerikkalainen; latinalaisamerikkalainen; 

pohjoisamerikkalainen; eteläamerikkalainen; afrikkalainen; länsiafrikkalainen; panafrikkalainen; 

pohjoisafrikkalainen; eteläafrikkalainen; itäafrikkalainen; palkkalainen; kuukausipalkkalainen; 

tuntipalkkalainen; -luokkalainen; ekaluokkalainen; tokaluokkalainen; alaluokkalainen; 

musiikkiluokkalainen; keskiluokkalainen; kymppiluokkalainen; ensiluokkalainen; 

kolmasluokkalainen; kahdeksasluokkalainen; viidesluokkalainen; kuudesluokkalainen; 

kymmenesluokkalainen; toisluokkalainen; neljäsluokkalainen; seitsemäsluokkalainen; 

yhdeksäsluokkalainen; yläluokkalainen; pirkkalainen; jonkalainen; laiskalainen; ranskalainen; 

tanskalainen; matkalainen; seuramatkalainen; toiviomatkalainen; pitkämatkalainen; työmatkalainen; 

muukalainen; puolalainen; lamalainen; brahmalainen; kimalainen; työkimalainen; lomalainen; 

kesälomalainen; roomalainen; kreikkalais-roomalainen; itäroomalainen; suomalainen; 

vanhasuomalainen; vakkasuomalainen; kantasuomalainen; keskisuomalainen; umpisuomalainen; 

supisuomalainen; perisuomalainen; länsisuomalainen; amerikansuomalainen; itämerensuomalainen; 

ruotsinsuomalainen; ulkosuomalainen; aitosuomalainen; keskivertosuomalainen; siirtosuomalainen; 

nuorsuomalainen; suursuomalainen; varsinaissuomalainen; muinaissuomalainen;  

lounaissuomalainen; yleissuomalainen; pohjoissuomalainen; nykysuomalainen; eteläsuomalainen; 

epäsuomalainen; sisäsuomalainen; metsäsuomalainen; itäsuomalainen; humalainen; jumalainen; 

monijumalainen; yksijumalainen; maanalainen; riidanalainen; uhanalainen; pinnanalainen; 

kutsunnanalainen; vaaranalainen; kiistanalainen; vedenalainen; paineenalainen; kyseenalainen; 

puutteenalainen; tuulenalainen; merenalainen; holhouksenalainen; valituksenalainen; 

epäilyksenalainen; kysymyksenalainen; kehityksenalainen; lainalainen; ukrainalainen; kiinalainen; 

tullinalainen; kurinalainen; latinalainen; bosniahertsegovinalainen; sunnalainen; tahdonalainen; 

ehdonalainen; ihonalainen; lakonalainen; pakonalainen; legioonalainen; veronalainen; veronalainen; 

sorronalainen; naurunalainen; vastuunalainen; käskynalainen; hädänalainen; stoalainen; 

kappalainen; lappalainen; kolttalappalainen; tunturilappalainen; koltanlappalainen; porolappalainen; 

eurooppalainen; keskieurooppalainen; länsieurooppalainen; paneurooppalainen; 

indoeurooppalainen; ulkoeurooppalainen; yleiseurooppalainen; pohjoiseurooppalainen; 

eteläeurooppalainen; itäeurooppalainen; mäkitupalainen; impivaaralainen; vuokralainen; 

alivuokralainen; päävuokralainen; seuralainen; matkaseuralainen; nuorisoseuralainen; salainen; 

puolisalainen; saksalainen; länsisaksalainen; sudeettisaksalainen; itäsaksalainen; kansalainen; 

rivikansalainen; maailmankansalainen; eurokansalainen; ruotsalainen; rantaruotsalainen; 

suomenruotsalainen; riikinruotsalainen; ruotsinruotsalainen; usalainen; huippusalainen; ylösalainen; 

kahtalainen; kohtalainen; tasavaltalainen; pohjoisvaltalainen; yhdysvaltalainen; etelävaltalainen; 

itävaltalainen; kiltalainen; lantalainen; kuntalainen; maakuntalainen; paikkakuntalainen; 

ulkopaikkakuntalainen; vieraspaikkakuntalainen; toispaikkakuntalainen; osakuntalainen; 

satakuntalainen; retkikuntalainen; muunkuntalainen; ulkokuntalainen; palokuntalainen; 

vapaapalokuntalainen; vieraskuntalainen; suojeluskuntalainen; spartalainen; ensikertalainen; 

keskustalainen; alustalainen; mustalainen; juutalainen; liettualainen; mordvalainen; kalevalainen; 

asteelainen; -helainen; hopeahelainen; gaullelainen; saamelainen; kolttasaamelainen; 
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tunturisaamelainen; koltansaamelainen; porosaamelainen; saarelainen; kannakselainen; 

kungfutselainen; konfutselainen; poikkitelainen; yläastelainen; puoluelainen; kiertuelainen; 

mahlainen; helluntailainen; bernhardilainen; freudilainen; malaijilainen; turkkilainen; tukkilainen; 

kaupunkilainen; pikkukaupunkilainen; pääkaupunkilainen; baskilainen; trotskilainen; 

portugalilainen; uralilainen; israelilainen; machiavellilainen; mongolilainen; katolilainen; 

kreikkalaiskatolilainen; roomalaiskatolilainen; haamilainen; flaamilainen; siamilainen; islamilainen; 

kiihkoislamilainen; pappenheimilainen; japanilainen; indoiranilainen; azerbaidžanilainen; 

kalvinilainen; vallonilainen; platonilainen; puunilainen; tolstoilainen; lappilainen; seminaarilainen; 

tataarilainen; unkarilainen; eskarilainen; erilainen; sumerilainen; teatterilainen; luterilainen; 

evankelisluterilainen; ugrilainen; suomalais-ugrilainen; doorilainen; porilainen; maurilainen; 

purilainen; hampurilainen; kuurilainen; kymnaasilainen; teksasilainen; texasilainen; marksilainen; 

marsilainen; kurssilainen; preussilainen; natsilainen; raatilainen; nasaretilainen; uusiseelantilainen; 

englantilainen; hollantilainen; irlantilainen; islantilainen; skotlantilainen; luonnontilainen; 

koptilainen; kaartilainen; punakaartilainen; valkokaartilainen; käpykaartilainen; metsäkaartilainen; 

gnostilainen; ammattilainen; sala-ammattilainen; puoliammattilainen; muhamettilainen; balttilainen; 

bysanttilainen; korinttilainen; skottilainen; goottilainen; myöhäisgoottilainen; herrnhutilainen; 

slaavilainen; eteläslaavilainen; kustavilainen; marxilainen; hallainen; sellainen; millainen; villainen; 

tuuheavillainen; kiharavillainen; puolivillainen; täysivillainen; täysvillainen; puuvillainen; 

jollainen; tuollainen; tällainen; oikeanlainen; useanlainen; pahanlainen; samanlainen; 

useammanlainen; omanlainen; seuraavanlainen; vastaavanlainen; kahdenlainen; yhdenlainen; 

uudenlainen; kaikenlainen; monenlainen; toisenlainen; entisenlainen; kummankinlainen; 

minkinlainen; jonkinlainen; jonkunlainen; mainitunlainen; kerrotunlainen; muunlainen; 

tietynlainen; seitsemänlainen; tämänlainen; minkäänlainen; eräänlainen; maolainen; taolainen; 

lesbolainen; paholainen; painovirhepaholainen; viholainen; kerholainen; poikakerholainen; 4H-

kerholainen; opintokerholainen; tyttökerholainen; tuholainen; kasvituholainen; varastotuholainen; 

ptolemaiolainen; lestadiolainen; alkiolainen; lukiolainen; partiolainen; sisupartiolainen; pakolainen; 

sotapakolainen; venepakolainen; maanpakolainen; veropakolainen; elintasopakolainen; 

nälkäpakolainen; kiintiöpakolainen; ympäristöpakolainen; lahkolainen; meksikolainen; lakkolainen; 

syömälakkolainen; valkolainen; ulkolainen; heimolainen; hengenheimolainen; vainolainen; 

repolainen; olympolainen; mierolainen; serbiamontenegrolainen; virolainen; kuorolainen; 

vuorolainen; päivävuorolainen; epikurolainen; ehtolainen; täysihoitolainen; paimentolainen; 

šintolainen; kiertolainen; irtolainen; siirtolainen; sotasiirtolainen; taistolainen; oikeistolainen; 

äärioikeistolainen; vasemmistolainen; äärivasemmistolainen; opistolainen; saaristolainen; 

vuoristolainen; koivistolainen; hittolainen; liittolainen; salaliittolainen; neuvostoliittolainen; 

maalaisliittolainen; yleisliittolainen; korinttolainen; huutolainen; kuolainen; -puolainen; suolainen; 

pikkusuolainen; vähäsuolainen; savolainen; sudeettisavolainen; pohjoissavolainen; kuplainen; 

sirkuslainen; kokoomuslainen; -kaulainen; kenokaulainen; avokaulainen; ohutkaulainen; 

pitkäkaulainen; hindulainen; vihulainen; suikulainen; rakkulainen; kukkulainen; karkulainen; 

viljelykarkulainen; pitkulainen; -mukulainen; sukulainen; lähisukulainen; kielisukulainen; 

puolisukulainen; verisukulainen; täysisukulainen; koululainen; alakoululainen; kansakoululainen; 

keskikoululainen; rippikoululainen; esikoululainen; ammattikoululainen; kansalaiskoululainen; 

peruskoululainen; pyhäkoululainen; yläkoululainen; tyttökoululainen; kainulainen; apulainen; 

kanslia-apulainen; ruuhka-apulainen; sairaala-apulainen; kauppa-apulainen; kassa-apulainen; 

liikeapulainen; kiireapulainen; baariapulainen; kausiapulainen; kotiapulainen; laboratorioapulainen; 

kirjastoapulainen; toimistoapulainen; vastaanottoapulainen; krapulainen; laitosapulainen; 

tutkimusapulainen; talousapulainen; jouluapulainen; myymäläapulainen; kesäapulainen; 

päiväapulainen; osapäiväapulainen; puolipäiväapulainen; keittiöapulainen; kepulainen; 

vapaalippulainen; hiirulainen; pirulainen; kainuulainen; minkälainen; mainen; -naamainen; 
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kovanaamainen; karvanaamainen; finninaamainen; pokerinaamainen; kaksinaamainen; 

hevosnaamainen; kurttunaamainen; kuunaamainen; pyöreänaamainen; sahamainen; turhamainen; 

harrastelijamainen; epäurheilijamainen; maljamainen; orjamainen; viuhkamainen; poikamainen; 

pikkupoikamainen; sikamainen; akkamainen; nulikkamainen; penikkamainen; vasikkamainen; 

veitikkamainen; raukkamainen; houkkamainen; moukkamainen; paskamainen; alamainen; 

hallintoalamainen; rakkulamainen; kanamainen; taikinamainen; madonnamainen; konnamainen; 

halpamainen; kakaramainen; makkaramainen; samainen; pisamainen; mimoosamainen; 

kissamainen; jesuiittamainen; tanttamainen; rottamainen; herttamainen; nautamainen; kaavamainen; 

valokuvamainen; rouvamainen; jauhemainen; nukkemainen; raakilemainen; konemainen; 

aavemainen; tahmainen; vihmainen; uhmainen; -leimainen; omaleimainen; punaleimainen; 

mustaleimainen; sinileimainen; kiimainen; viimainen; kaupunkimainen; limainen; skandaalimainen; 

oraakkelimainen; metallimainen; nuolimainen; rutiinimainen; tyrannimainen; -voimainen; 

taikavoimainen; tasavoimainen; tunnevoimainen; konevoimainen; alivoimainen; tulivoimainen; 

ylivoimainen; täysivoimainen; lainvoimainen; elinvoimainen; valovoimainen; vetovoimainen; 

ostovoimainen; luomisvoimainen; -hevosvoimainen; oikeusvoimainen; todistusvoimainen; 

viehätysvoimainen; alkuvoimainen; iskuvoimainen; ilmaisuvoimainen; barbaarimainen; 

koulumestarimainen; maneerimainen; narrimainen; pelkurimainen; taiturimainen; aasimainen; 

lasimainen; länsimainen; virtuoosimainen; kotimainen; ammattimainen; rakettimainen; 

robottimainen; idioottimainen; mammuttimainen; ruuvimainen; ongelmainen; päihdeongelmainen; 

peliongelmainen; alkoholiongelmainen; moniongelmainen; -helmainen; kellohelmainen; 

rimpsuhelmainen; -ohjelmainen; -tunnelmainen; harrastunnelmainen; ilmainen; puoli-ilmainen; 

kulmainen; tuuheakulmainen; tummakulmainen; suorakulmainen; tasakulmainen; nelikulmainen; 

kolmikulmainen; kuusikulmainen; vinokulmainen; neliskulmainen; tylppäkulmainen; 

teräväkulmainen; vammainen; vaikeavammainen; raajavammainen; liikuntavammainen; 

sotavammainen; tunnevammainen; monivammainen; värivammainen; käsivammainen; 

aistivammainen; selkäydinvammainen; kuulovammainen; aivovammainen; kehitysvammainen; 

selkävammainen; näkövammainen; taaimmainen; taimmainen; pohjimmainen; 

pahnanpohjimmainen; takimmainen; alimmainen; puolimmainen; keulimmainen; tulimmainen; 

rannimmainen; tuonnimmainen; reunimmainen; uloimmainen; nuorimmainen; laitimmainen; 

kauimmainen; vimmainen; latvimmainen; ulommainen; eriskummainen; -summainen; etummainen; 

omainen; -omainen; perhomainen; jauhomainen; lähiomainen; sensaatiomainen; hulttiomainen; 

kuutiomainen; tosikkomainen; ulkomainen; kellomainen; rahvaanomainen; uusrahvaanomainen; 

rauhanomainen; taianomainen; asianomainen; viranomainen; rajaviranomainen; hintaviranomainen; 

valvontaviranomainen; sosiaaliviranomainen; siviiliviranomainen; rekisteriviranomainen; 

poliisiviranomainen; paloviranomainen; täytäntöönpanoviranomainen; veroviranomainen; 

vankeinhoitoviranomainen; hallintoviranomainen; sotilasviranomainen; oikeusviranomainen; 

verotusviranomainen; kouluviranomainen; syyttäjäviranomainen; lääkintäviranomainen; 

kansanomainen; tavanomainen; lääkkeenomainen; luonteenomainen; tunteenomainen; 

haaveenomainen; nimenomainen; unenomainen; viittauksenomainen; kouristuksenomainen; 

aavistuksenomainen; välähdyksenomainen; lapsenomainen; lainomainen; kodinomainen; 

alinomainen; erinomainen; yksinomainen; kennomainen; pakonomainen; kohtalonomainen; 

sadunomainen; tarunomainen; tutunomainen; pitkänomainen; puuromainen; tunnusomainen; 

petomainen; maitomainen; vaistomainen; mefistomainen; roistomainen; armainen; kermainen; 

mannermainen; tapaturmainen; tehdasmainen; alokasmainen; nousukasmainen; lammasmainen; 

pensasmainen; porsasmainen; lautasmainen; maatiaismainen; painajaismainen; maalaismainen; 

raakalaismainen; naismainen; munuaismainen; pohjoismainen; yhteispohjoismainen; kaaosmainen; 

romahdusmainen; lurjusmainen; kouristusmainen; astmainen; limisaumainen; karhumainen; 

keljumainen; pikkumainen; kenkkumainen; huilumainen; koulumainen; sumumainen; tarumainen; 
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kaasumainen; ruusumainen; -tumainen; satumainen; etumainen; -tapahtumainen; kuitumainen; 

pentumainen; kettumainen; vittumainen; pottumainen; maaseutumainen; tuumainen; -tuumainen; 

puolituumainen; kolmituumainen; yksituumainen; kuusituumainen; etelämainen; erämainen; 

itämainen; nainen; puuhanainen; hajanainen; vajanainen; liikanainen; virkanainen; voimanainen; 

suoranainen; uranainen; seuranainen; sanainen; karkeasanainen; suppeasanainen; laveasanainen; 

niukkasanainen; tiukkasanainen; sukkelasanainen; samasanainen; sanasanainen; ankarasanainen; 

suorasanainen; harvasanainen; sujuvasanainen; monisanainen; suurisanainen; voimakassanainen; 

vuolassanainen; runsassanainen; lyhytsanainen; korusanainen; kiihkeäsanainen; kirpeäsanainen; 

vähäsanainen; jyrkkäsanainen; reheväsanainen; kärkeväsanainen; selväsanainen; teräväsanainen; 

suhdetoimintanainen; tiedenainen; liikenainen; käärmenainen; ihannenainen; raihnainen; ainainen; 

bi-nainen; viinainen; lakinainen; vakinainen; puhkinainen; taikinainen; kaikkinainen; poikkinainen; 

halkinainen; aukinainen; mitalinainen; hopeamitalinainen; kultamitalinainen; vaillinainen; 

puolinainen; kolminainen; ominainen; romaninainen; moninainen; umpinainen; karrieerinainen; 

esinainen; kaksinainen; varsinainen; tinainen; latinainen; lehtinainen; muinainen; hovinainen; 

harvinainen; maannainen; johdannainen; valannainen; maailmannainen; kerrannainen; 

seurannainen; kansannainen; kaivannainen; kasvannainen; haennainen; olennainen; epäolennainen; 

hoennainen; hankinnainen; valinnainen; sovinnainen; epäsovinnainen; taonnainen; sidonnainen; 

luokkasidonnainen; tilannesidonnainen; puoluesidonnainen; ansiosidonnainen; 

peruskorkosidonnainen; tulosidonnainen; arvosidonnainen; kudonnainen; punonnainen; 

leivonnainen; vuokaleivonnainen; satunnainen; totunnainen; rikkonainen; ulkonainen; kokonainen; 

katkonainen; miljoonainen; puolimiljoonainen; monimiljoonainen; viisimiljoonainen; 

kymmenmiljoonainen; -persoonainen; monipersoonainen; yksipersoonainen; heteronainen; 

vaitonainen; kiintonainen; irtonainen; hienostonainen; avonainen; PR-nainen; vallasnainen; 

mustalaisnainen; saamelaisnainen; sukulaisnainen; porvarisnainen; työläisnainen; varusnainen; 

ylimysnainen; ennätysnainen; maailmanennätysnainen; teräsnainen; kaunainen; -reunainen; 

matalareunainen; tasareunainen; kultareunainen; pitsireunainen; surureunainen; ripsureunainen; 

rimpsureunainen; teräväreunainen; -ikkunainen; -munainen; samamunainen; erimunainen; 

lounainen; länsilounainen; etelälounainen; punainen; tulipunainen; sinipunainen; 

sinooperipunainen; veripunainen; kirkkaanpunainen; puhtaanpunainen; vaaleanpunainen; 

venetsianpunainen; helakanpunainen; mansikanpunainen; persikanpunainen; kirsikanpunainen; 

tuskanpunainen; puolukanpunainen; kellanpunainen; vadelmanpunainen; tummanpunainen; 

porkkananpunainen; purppuranpunainen; ruosteenpunainen; lohenpunainen; tiilenpunainen; 

tulenpunainen; verenpunainen; mahonginpunainen; syklaaminpunainen; rubiininpunainen; 

aniliininpunainen; karmiininpunainen; viininpunainen; kuparinpunainen; sinooperinpunainen; 

oranssinpunainen; violetinpunainen; karpalonpunainen; marjapuuronpunainen; joulunpunainen; 

luumunpunainen; ruusunpunainen; lämpimänpunainen; katunainen; rotunainen; itkijänainen; 

haapainen; -lapainen; kaksilapainen; -napainen; kolminapainen; kaksinapainen; rapainen; tapainen; 

pahatapainen; pahantapainen; samantapainen; seuraavantapainen; sentapainen; toisentapainen; 

tuontapainen; tämäntapainen; hyväntapainen; huonotapainen; hyvätapainen; pitkäripainen; 

hampainen; vajaahampainen; suorahampainen; keltahampainen; harvahampainen; vinohampainen; 

viistohampainen; tiheähampainen; terävähampainen; kumpainen; huopainen; -vaippainen; 

kuoppainen; kuppainen; -varpainen; -turpainen; hupainen; surkuhupainen; haarainen; 

hankahaarainen; kolmihaarainen; monihaarainen; seitsenhaarainen; vaarainen; kiharainen; 

sakarainen; viisisakarainen; pikkarainen; kumarainen; papparainen; kottarainen; varainen; 

vakavarainen; omavarainen; täysivarainen; käsivarainen; maanvarainen; vieraanvarainen; 

sattumanvarainen; tulkinnanvarainen; harkinnanvarainen; valinnanvarainen; luvanvarainen; 

aistienvarainen; sopimuksenvarainen; muistinvarainen; luonnonvarainen; vaistonvarainen; 

hienovarainen; vähävarainen; hellävarainen; silmävarainen; tahrainen; ohrainen; -vuokrainen; 
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sorainen; torainen; eriseurainen; kurainen; kiekurainen; pahkurainen; muhkurainen; tokkurainen; 

kukkurainen; kiemurainen; kuhmurainen; -kourainen; kovakourainen; känsäkourainen; eripurainen; 

kippurainen; koppurainen; purppurainen; kupurainen; saturainen; kuurainen; tasainen; ajantasainen; 

epätasainen; risainen; visainen; kahdeksainen; oksainen; vankkaoksainen; vahvaoksainen; 

harvaoksainen; pystyoksainen; monikansainen; pensainen; -osainen; kovaosainen; neliosainen; 

kolmiosainen; sormiosainen; moniosainen; parempiosainen; huonompiosainen; pariosainen; 

kaksiosainen; yksiosainen; asianosainen; huono-osainen; vähäosainen; hyväosainen; massainen; 

flunssainen; -vatsainen; pulleavatsainen; riippuvatsainen; pystyvatsainen; -otsainen; matalaotsainen; 

kirkasotsainen; ryppyotsainen; sileäotsainen; sukurutsainen; -ratainen; -satainen; puolisatainen; 

monisatainen; parisatainen; vuosisatainen; puolivuosisatainen; hietainen; -kohtainen; 

omakohtainen; vastakohtainen; tiekohtainen; ajankohtainen; päivänkohtainen; ulkokohtainen; 

liittokohtainen; mieskohtainen; yksityiskohtainen; tapauskohtainen; henkilökohtainen; 

yksilökohtainen; työkohtainen; -suhtainen; tasasuhtainen; sopusuhtainen; epäsuhtainen; kaitainen; 

laitainen; korkealaitainen; sahalaitainen; nirhalaitainen; hammaslaitainen; ehytlaitainen; 

eheälaitainen; nyhälaitainen; -paitainen; leijonapaitainen; punapaitainen; mustapaitainen; 

sinipaitainen; raitainen; kapearaitainen; vaakaraitainen; punaraitainen; keltaraitainen; 

poikkiraitainen; vinoraitainen; pitkittäisraitainen; liituraitainen; pystyraitainen; leveäraitainen; 

riitainen; ristiriitainen; kauttaaltainen; kaltainen; edellisen kaltainen; samankaltainen; 

kaikenkaltainen; monenkaltainen; senkaltainen; tuonkaltainen; muunkaltainen; tämänkaltainen; 

valtainen; -valtainen; vajaavaltainen; rahavaltainen; johtajavaltainen; hallitsijavaltainen; 

virkavaltainen; työvoimavaltainen; omavaltainen; pääomavaltainen; tasavaltainen; kudevaltainen; 

tunnevaltainen; itsevaltainen; ilkivaltainen; väkivaltainen; mielivaltainen; toimivaltainen; 

äänivaltainen; kuusivaltainen; täysivaltainen; kansanvaltainen; epäkansanvaltainen; 

harvainvaltainen; yksinvaltainen;  

tahdonvaltainen; arvovaltainen; miesvaltainen; naisvaltainen; kokonaisvaltainen; vaikutusvaltainen; 

päätösvaltainen; hirmuvaltainen; lehtipuuvaltainen; havupuuvaltainen; koivuvaltainen; 

mäntyvaltainen; työvaltainen; keltainen; punakeltainen; kromikeltainen; sinikeltainen; 

kadmiumkeltainen; kirkkaankeltainen; ruskeankeltainen; kanariankeltainen; hunajankeltainen; 

hiekankeltainen; kullankeltainen; kermankeltainen; leijonankeltainen; sitruunankeltainen; 

okrankeltainen; oljenkeltainen; rikinkeltainen; sinapinkeltainen; oranssinkeltainen; heleänkeltainen; 

iltainen; jokailtainen; toissailtainen; huomeniltainen; tämäniltainen; eilisiltainen; huomisiltainen; 

pyhäiltainen; parahultainen; kultainen; ulkokultainen; multainen; perjantainen; -kantainen; 

korkeakantainen; vanhakantainen; luokkakantainen; matalakantainen; samakantainen; 

kultakantainen; puoluekantainen; kuusiokantainen; varhaiskantainen; alkukantainen; lantainen; 

maanantainen; -rantainen; hiekkarantainen; matalarantainen; kauttarantainen; jyrkkärantainen; 

lauantainen; hintainen; huokeahintainen; halpahintainen; keskihintainen; normaalihintainen; 

erihintainen; samanhintainen; helppohintainen; sopuhintainen; kohtuuhintainen; minkähintainen; 

tulkintainen; monitulkintainen; kaksitulkintainen; yksitulkintainen; omaharkintainen; 

tarveharkintainen; -kukintainen; -valintainen; vapaavalintainen; omavalintainen; -toimintainen; 

vajaatoimintainen; varmatoimintainen; -pintainen; karheapintainen; karkeapintainen; sahapintainen; 

nukkapintainen; liimapintainen; tummapintainen; tasapintainen; mattapintainen; kovapintainen; 

karvapintainen; itsepintainen; muovipintainen; silopintainen; pallopintainen; tasopintainen; 

kiiltopintainen; liukaspintainen; laikkupintainen; himmeäpintainen; läikkyväpintainen; 

kiiltäväpintainen; -rintainen; uhkearintainen; karvarintainen; riippuvarintainen; riippurintainen; 

litteärintainen; -kudontainen; -kirjontainen; -punontainen; sontainen; luontainen; nurkkakuntainen; 

sunnuntainen; ensisunnuntainen; suuntainen; vaakasuuntainen; vastasuuntainen; erisuuntainen; 

suurisuuntainen; kaksisuuntainen; yksisuuntainen; oikeansuuntainen; samansuuntainen; 

yhdensuuntainen; tämänsuuntainen; vastakkaissuuntainen; pitkittäissuuntainen; pituussuuntainen; 
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sivusuuntainen; pystysuuntainen; läpikotainen; sotainen; partainen; harmaapartainen; 

tuuheapartainen; kuurapartainen; mustapartainen; naavapartainen; pukinpartainen; pujopartainen; 

valkopartainen; liuhupartainen; risupartainen; pitkäpartainen; -kertainen; miljoonakertainen; 

satakertainen; monisatakertainen; viimekertainen; monikertainen; ensikertainen; 

kahdeksankertainen; kahdenkertainen; yhdenkertainen; viidenkertainen; kuudenkertainen; 

kolmenkertainen; kymmenkertainen; monikymmenkertainen; monenkertainen; seitsenkertainen; 

kunkinkertainen; keskinkertainen; nelinkertainen; kolminkertainen; moninkertainen; 

viisinkertainen; kaksinkertainen; yksinkertainen; kuusinkertainen; tämänkertainen; 

yhdeksänkertainen; edelliskertainen; toiskertainen; tuhatkertainen; monituhatkertainen; 

ainutkertainen; vertainen; tasavertainen; ylivertainen; samanvertainen; yhdenvertainen; 

senvertainen; jonkinvertainen; virtainen; -portainen; moniportainen; saastainen; vastainen; 

hankavastainen; laitavastainen; sodanvastainen; historianvastainen; yhteiskunnanvastainen; 

oikeudenvastainen; totuudenvastainen; järjenvastainen; hallituksenvastainen; odotuksenvastainen; 

lainvastainen; päinvastainen; luonnonvastainen; raamatunvastainen; neuvostovastainen; 

juutalaisvastainen; sivuvastainen; -kaistainen; laajakaistainen; nelikaistainen; kaksikaistainen; 

kiistainen; riistainen; tiistainen; toistainen; -palstainen; karstainen; irstainen; torstainen; selustainen; 

-perustainen; -sisustainen; portaittainen; kohdittainen; pääkohdittainen; vaiheittainen; 

kappaleittainen; pareittainen; ammateittainen; asteittainen; alueittainen; poikittainen; puuskittainen; 

askelittainen; puolittainen; mittainen; vajaamittainen; vapaamittainen; laajamittainen; 

tarkkamittainen; alamittainen; kalevalamittainen; tasamittainen; standardimittainen; keskimittainen; 

ylimittainen; läpimittainen; suurimittainen; täysimittainen; kulmittainen; summittainen; 

samanmittainen; tuonmittainen; vakiomittainen; lomittainen; runomittainen; ympärysmittainen; 

määrämittainen; yhtämittainen; kunnittainen; ajoittainen; vuodenajoittainen; paikoittainen; 

viikoittainen; aloittainen; aalloittainen; vinoittainen; vuoroittainen; kuuroittainen; jaksoittainen; 

parittainen; kerroksittainen; tapauksittainen; kohtauksittainen; osittainen; vuosittainen; kausittainen; 

vuorokausittainen; kuukausittainen; sivuittainen; punahelttainen; vinottainen; sottainen; herttainen; 

riuttainen; sivuttainen; lautainen; rautainen; takorautainen; valurautainen; mutainen; poutainen; 

routainen; valkuainen; kasvivalkuainen; munanvalkuainen; siemenvalkuainen; silmänvalkuainen; 

ruskuainen; munanruskuainen; malluainen; munuainen; keinomunuainen; lisämunuainen; 

saippuainen; keltuainen; munankeltuainen; mustuainen; kynnenmustuainen; vainen; haavainen; 

mittakaavainen; tarkkaavainen; tuhlaavainen; huomaavainen; naavainen; hoksaavainen; vajavainen; 

-lavainen; -silavainen; pellavainen; puolipellavainen; täyspellavainen; avolavainen; nelikanavainen; 

katoavainen; armahtavainen; unohtavainen; rakastavainen; opettavainen; vastaanottavainen; 

luottavainen; auttavainen; huikentelevainen; tottelevainen; arvelevainen; rukoilevainen; olevainen; 

tosiolevainen; kuolevainen; tulevainen; suvaitsevainen; harkitsevainen; -laivainen; vaivainen; 

jalkavaivainen; vatsavaivainen; käsivaivainen; selkävaivainen; -viivainen; suoraviivainen; 

virtaviivainen; neliviivainen; kolmiviivainen; kaksiviivainen; yksiviivainen; oppivainen; 

vaativainen; huolehtivainen; tulvainen; uskovainen; tapauskovainen; varovainen; juovainen; 

vaakajuovainen; poikkijuovainen; pystyjuovainen; karvainen; -karvainen; karkeakarvainen; 

kiharakarvainen; kaikenkarvainen; lyhytkarvainen; sileäkarvainen; pehmeäkarvainen; 

pitkäkarvainen; kiiltäväkarvainen; pörhökarvainen; pörrökarvainen; tervainen; -korvainen; 

tarkkakorvainen; luppakorvainen; kovakorvainen; tupsukorvainen; pystykorvainen; kurvainen; 

rasvainen; vähärasvainen; visvainen; usvainen; -latvainen; tuuhealatvainen; suippolatvainen; 

horjuvainen; liikkuvainen; taipuvainen; riippuvainen; paisuvainen; katuvainen; hairahtuvainen; 

alentuvainen; untuvainen; alistuvainen; suostuvainen; muuttuvainen; mukautuvainen; 

uhrautuvainen; sopeutuvainen; rombinen; aerobinen; anaerobinen; adverbinen; sporadinen; 

ortopedinen; suggestopedinen; euklidinen; epäeuklidinen; mongolidinen; kolloidinen; haploidinen; 

diploidinen; paranoidinen; europidinen; negridinen; juridinen; heraldinen; periodinen; melodinen; 
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konekoodinen; parodinen; rapsodinen; metodinen; -aiheinen; kukka-aiheinen; vasta-aiheinen; 

uskonnollisaiheinen; raamatullisaiheinen; rakkausaiheinen; taruaiheinen; -vaiheinen; 

kolmivaiheinen; monivaiheinen; kaksivaiheinen; yksivaiheinen; oheinen; -perheinen; -virheinen; 

murheinen; rouheinen; -puheinen; rohkeapuheinen; karkeapuheinen; suorapuheinen; 

harvapuheinen; kaunopuheinen; rivopuheinen; hidaspuheinen; vähäpuheinen; reheväpuheinen; 

selväpuheinen; läheinen; maanläheinen; luonnonläheinen; elämänläheinen; käytännönläheinen; 

ihmisläheinen; purjeinen; lakeinen; makeinen; suklaamakeinen; marmeladimakeinen; 

salmiakkimakeinen; lakritsimakeinen; rakeinen; karkearakeinen; tasarakeinen; hienorakeinen; 

isorakeinen; omintakeinen; syyntakeinen; -lahkeinen; kapealahkeinen; kaksilahkeinen; 

leveälahkeinen; pohkeinen; likeinen; säikeinen; monisäikeinen; yksisäikeinen; hienosäikeinen; 

ohdakkeinen; haarakkeinen; kielekkeinen; -liikkeinen; kankealiikkeinen; notkealiikkeinen; 

nopealiikkeinen; sukkelaliikkeinen; sulavaliikkeinen; siroliikkeinen; hidasliikkeinen; 

vilkasliikkeinen; raskasliikkeinen; liukasliikkeinen; kevytliikkeinen; pehmeäliikkeinen; 

ripeäliikkeinen; keveäliikkeinen; herkkäliikkeinen; jäykkäliikkeinen; ketteräliikkeinen; 

kömpelöliikkeinen; virikkeinen; vähävirikkeinen; -vahvikkeinen; -välkkeinen; jaokkeinen; 

ruusukkeinen; vyöhykkeinen; -sykkeinen; sulkeinen; jälkeinen; sodanjälkeinen; kuolemanjälkeinen; 

keskeinen; jumalakeskeinen; perhekeskeinen; itsekeskeinen; ihmiskeskeinen; kristuskeskeinen; 

minäkeskeinen; yksilökeskeinen; melskeinen; poskeinen; liuskeinen; äskeinen; puolipukeinen; -

säkeinen; riekaleinen; sammaleinen; repaleinen; sirpaleinen; hiutaleinen; -eleinen; niukkaeleinen; 

mieleinen; suurieleinen; kyyneleinen; -ompeleinen; vähäeleinen; puoleinen; oikeanpuoleinen; 

pihanpuoleinen; suojanpuoleinen; pahemmanpuoleinen; paremmanpuoleinen; vasemmanpuoleinen; 

tienpuoleinen; tuulenpuoleinen; pohjoisenpuoleinen; äidinpuoleinen; tuonpuoleinen; 

kadunpuoleinen; etelänpuoleinen; tämänpuoleinen; peränpuoleinen; isänpuoleinen; 

päivänpuoleinen; päänpuoleinen; -neuleinen; yleinen; yltyleinen; -hameinen; kohmeinen; 

viimeinen; vihonviimeinen; vihoviimeinen; ilmeinen; ilmeinen; tiukkailmeinen; omailmeinen; 

vakavailmeinen; moni-ilmeinen; yksi-ilmeinen; rikasilmeinen; kireäilmeinen; vähäilmeinen; 

herkkäilmeinen; homeinen; hurmeinen; -päärmeinen; kuumeinen; rämeinen; -aineinen; tasa-

aineinen; -maineinen; pahamaineinen; huonomaineinen; puhdasmaineinen; hyvämaineinen; 

tekoaineinen; paineinen; korkeapaineinen; matalapaineinen; alipaineinen; ylipaineinen; -koneinen; -

huoneinen; -liepeinen; -taipeinen; lipeinen; hopeinen; uushopeinen; nelilappeinen; kaksilappeinen; 

yksilappeinen; -tarpeinen; -kupeinen; lohkareinen; kokkareinen; kumpareinen; viereinen; 

seinänviereinen; penkereinen; mantereinen; autereinen; kiireinen; oireinen; monioireinen; -vireinen; 

alavireinen; tasavireinen; hienovireinen; herkkävireinen; epävireinen; poreinen; kureinen; 

houreinen; ääreinen; -aseinen; hilseinen; katseinen; laajakatseinen; tarkkakatseinen; 

tiukkakatseinen; arkakatseinen; avarakatseinen; vakavakatseinen; kaukokatseinen; avokatseinen; 

ahdaskatseinen; kirkaskatseinen; teräväkatseinen; lauseinen; kyseinen; -teinen; -kaateinen; sateinen; 

kuurosateinen; runsassateinen; tihkusateinen; vähäsateinen; eteinen; -heteinen; -tieteinen; 

monitieteinen; sydäneteinen; ulkoeteinen; pitkäveteinen; sisäeteinen; paahteinen; vivahteinen; 

monivivahteinen; -vaihteinen; hohteinen; punahohteinen; purppurahohteinen; sinihohteinen; 

silkinhohteinen; metallinhohteinen; sadunhohteinen; tarunhohteinen; ruusunhohteinen; johteinen; 

nousujohteinen; -suhteinen; virkasuhteinen; tasasuhteinen; työsopimussuhteinen; syysuhteinen; 

työsuhteinen; yhteinen; kolmiyhteinen; -raiteinen; kapearaiteinen; yksiraiteinen; kiteinen; 

karkeakiteinen; -siteinen; kimalteinen; helteinen; kielteinen; seksuaalikielteinen; seksikielteinen; 

elämänkielteinen; sivelteinen; helpposivelteinen; iljanteinen; harjanteinen; -lanteinen; 

kapealanteinen; polanteinen; leveälanteinen; -enteinen; pahaenteinen; ohenteinen; vesiohenteinen; 

rakenteinen; lujarakenteinen; solakkarakenteinen; tanakkarakenteinen; vankkarakenteinen; 

tasarakenteinen; vahvarakenteinen; moduulirakenteinen; elementtirakenteinen; heikkorakenteinen; 

ristikkorakenteinen; sirorakenteinen; hentorakenteinen; rengasrakenteinen; voimakasrakenteinen; 
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raskasrakenteinen; haurasrakenteinen; erikoisrakenteinen; tiivisrakenteinen; yhdysrakenteinen; 

teräsrakenteinen; kevytrakenteinen; puurakenteinen; eheärakenteinen; löyhärakenteinen; 

höllärakenteinen; selvärakenteinen; kömpelörakenteinen; -liikenteinen; vilkasliikenteinen; 

raskasliikenteinen; vähäliikenteinen; kuumenteinen; -asenteinen; hyväenteinen; -rinteinen; 

perinteinen; jyrkkärinteinen; -ravinteinen; yksiravinteinen; runsasravinteinen; vähäravinteinen; 

luonteinen; lauhkealuonteinen; vaikealuonteinen; karkealuonteinen; hurjaluonteinen; 

lujaluonteinen; raakaluonteinen; arkaluonteinen; suoraluonteinen; kertaluonteinen; 

vakavaluonteinen; vahvaluonteinen;  

kovaluonteinen; sesonkiluonteinen; rutiiniluonteinen; eriluonteinen; kausiluonteinen; senluonteinen; 

veronluonteinen; heikkoluonteinen; jaloluonteinen; hienoluonteinen; kieroluonteinen; 

siivoluonteinen; voimakasluonteinen; kiivasluonteinen; yleisluonteinen; virallisluonteinen; 

poliittisluonteinen; yksityisluonteinen; tilapäisluonteinen; pysyväisluonteinen; rikosluonteinen; 

ukkosluonteinen; perusluonteinen; rajuluonteinen; kiihkeäluonteinen; ilkeäluonteinen; 

lempeäluonteinen; jyrkkäluonteinen; jäykkäluonteinen; helläluonteinen; hölläluonteinen; 

hyväluonteinen; -tunteinen; hienotunteinen; herkkätunteinen; jänteinen; lyhytjänteinen; 

selkäjänteinen; pitkäjänteinen; selänteinen; käänteinen; -käänteinen; hyönteinen; 

yhteiskuntahyönteinen; yhdyskuntahyönteinen; vesihyönteinen; tuhohyönteinen; petohyönteinen; 

loishyönteinen; myönteinen; elämänmyönteinen; froteinen; luoteinen; länsiluoteinen; 

pohjoisluoteinen; kaarteinen; loivakaarteinen; jyrkkäkaarteinen; -harteinen; kapeaharteinen; 

vankkaharteinen; kumaraharteinen; leveäharteinen; kierteinen; oikeakierteinen; alakierteinen; 

ruuvikierteinen; vasenkierteinen; kokokierteinen; yläkierteinen; -piirteinen; karkeapiirteinen; 

rumapiirteinen; jalopiirteinen; hienopiirteinen; siropiirteinen; suurpiirteinen; puhdaspiirteinen; 

voimakaspiirteinen; rikaspiirteinen; kaunispiirteinen; selkeäpiirteinen; pehmeäpiirteinen; 

jyrkkäpiirteinen; selväpiirteinen; teräväpiirteinen; pääpiirteinen; horteinen; unenhorteinen; 

murteinen; länsimurteinen; itämurteinen; uurteinen; huurteinen; -ymmärteinen; vaikeaymmärteinen; 

moniymmärteinen; kaksiymmärteinen; yksiymmärteinen; helppoymmärteinen; pyörteinen; asteinen; 

nolla-asteinen; saasteinen; sata-asteinen; hidasteinen; sekarengasteinen; moniasteinen; eriasteinen; 

heijasteinen; kasteinen; -hammasteinen; jonkinasteinen; rinnasteinen; tietynasteinen; opistoasteinen; 

porrasteinen; toisasteinen; -esteinen; liikuntaesteinen; seesteinen; nesteinen; säesteinen; paisteinen; 

auringonpaisteinen; kuunpaisteinen; päivänpaisteinen; alisteinen; valmisteinen; sarjavalmisteinen; 

kotivalmisteinen; tehdasvalmisteinen; erikoisvalmisteinen; omisteinen; -somisteinen; -

käynnisteinen; käsikäynnisteinen; sähkökäynnisteinen; eristeinen; suojaeristeinen; kumieristeinen; 

muovieristeinen; lämpöeristeinen; -kiristeinen; -koristeinen; kukkakoristeinen; helmikoristeinen; 

pitsikoristeinen; runsaskoristeinen; kouristeinen; puristeinen; vahvisteinen; lasikuituvahvisteinen; 

jäävahvisteinen; -tiivisteinen; -seosteinen; tehosteinen; varjoainetehosteinen; koosteinen; 

sekakoosteinen; tasakoosteinen; korosteinen; kerrosteinen; ruosteinen; mausteinen; edusteinen; 

vakiovarusteinen; -perusteinen; sopimusperusteinen; sisusteinen; -avusteinen; tietokoneavusteinen; 

-kehysteinen; tähysteinen; -päällysteinen; suklaapäällysteinen; nahkapäällysteinen; 

sorapäällysteinen; öljysorapäällysteinen; kaakelipäällysteinen; metallipäällysteinen; 

kumipäällysteinen; asfalttipäällysteinen; muovipäällysteinen; kestopäällysteinen; 

kangaspäällysteinen; lyijypäällysteinen; kyllästeinen; painekyllästeinen; kumikyllästeinen; 

muovikyllästeinen; -aatteinen; -periaatteinen; -vaatteinen; katteinen; -sulatteinen; hetteinen; 

lietteinen; -mietteinen; syvämietteinen; taitteinen; hajataitteinen; likitaitteinen; kaukotaitteinen; 

peitteinen; karvapeitteinen; lumipeitteinen; sammalpeitteinen; kalvopeitteinen; metsäpeitteinen; 

omistusliitteinen; riitteinen; -selitteinen; moniselitteinen; kaksiselitteinen; yksiselitteinen; -

välitteinen; kaapelivälitteinen; käsivälitteinen; satelliittivälitteinen; soluvälitteinen; -lämmitteinen; 

kertalämmitteinen; jatkuvalämmitteinen; uunilämmitteinen; aurinkolämmitteinen; 

kaukolämmitteinen; keskuslämmitteinen; puulämmitteinen; öljylämmitteinen;  
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sähkölämmitteinen; kuormitteinen; -kiinnitteinen; tarrakiinnitteinen; kierrekiinnitteinen; 

pulttikiinnitteinen; ruuvikiinnitteinen; jännitteinen; suojajännitteinen; matalajännitteinen; 

esijännitteinen; pienjännitteinen; suurjännitteinen; lyhytjännitteinen; pitkäjännitteinen; rahoitteinen; 

vapaarahoitteinen; omarahoitteinen; -rajoitteinen; liikuntarajoitteinen; painorajoitteinen; 

työrajoitteinen; -sijoitteinen; -sekoitteinen; -aloitteinen; oma-aloitteinen; lainoitteinen; 

aravalainoitteinen; -pinnoitteinen; muovipinnoitteinen; tavoitteinen; sepitteinen; umpieritteinen; 

sisäeritteinen; -viritteinen; korkeaviritteinen; matalaviritteinen; -väritteinen; arvoväritteinen; 

rasitteinen; -käsitteinen; monikäsitteinen; kaksikäsitteinen; yksikäsitteinen; puitteinen; -sovitteinen; 

-otteinen; rohkeaotteinen; lujaotteinen; rivakkaotteinen; riuskaotteinen; varmaotteinen; 

kovaotteinen; -ulotteinen; laajaulotteinen; neliulotteinen; kolmiulotteinen; moniulotteinen; 

kaksiulotteinen; yksiulotteinen; hahmotteinen; -painotteinen; asiapainotteinen; takapainotteinen; 

musiikkipainotteinen; kasvispainotteinen; etupainotteinen; upotteinen; railakasotteinen; 

voimakasotteinen; reipasotteinen; rajuotteinen; ripeäotteinen; jyrkkäotteinen; vaikutteinen; 

nopeavaikutteinen; monivaikutteinen; vuorovaikutteinen; yhteisvaikutteinen; terveysvaikutteinen; 

lyhytvaikutteinen; pitkävaikutteinen; syvävaikutteinen; suklaakuorrutteinen; jäähdytteinen; 

ilmajäähdytteinen; nestejäähdytteinen; vesijäähdytteinen; -pölytteinen; itsepölytteinen; 

ristipölytteinen; -sytytteinen; aikasytytteinen; -sävytteinen; täytteinen; suklaatäytteinen; 

ilmatäytteinen; untuvatäytteinen; vesitäytteinen; höyhentäytteinen; hillotäytteinen; vanutäytteinen; -

päätteinen; kuteinen; täyteinen; tuskantäyteinen; salintäyteinen; työntäyteinen; käteinen; 

jälkikäteinen; etukäteinen; -säteinen; -sääteinen; lakisääteinen; asetussääteinen; joukkueinen; -

alueinen; -puolueinen; monipuolueinen; katveinen; graafinen; kemigrafinen; koreografinen; 

biografinen; autobiografinen; bibliografinen; demografinen; pornografinen; etnografinen; 

topografinen; typografinen; litografinen; kartografinen; spesifinen; teosofinen; filosofinen; 

kvasifilosofinen; amorfinen; apokryfinen; maaginen; traaginen; eleginen; kolleginen; strateginen; 

neuralginen; nostalginen; karolinginen; pedagoginen; demagoginen; analoginen; mineraloginen; 

metodologinen; ideologinen; geologinen; kvartäärigeologinen; arkeologinen; teleologinen; 

fraseologinen; teologinen; grafologinen; morfologinen; geomorfologinen; biologinen; 

aerobiologinen; kardiologinen; epidemiologinen; bakteriologinen; anestesiologinen; sosiologinen; 

fysiologinen; etiologinen; farmakologinen; ekologinen; gynekologinen; psykologinen; 

parapsykologinen; yksilöpsykologinen; filologinen; gemmologinen; seismologinen; kosmologinen; 

etymologinen; röntgenologinen; fenomenologinen; kriminologinen; terminologinen; 

endokrinologinen; teknologinen; fonologinen; kronologinen; etnologinen; immunologinen; 

zoologinen; antropologinen; typologinen; androloginen; hydrologinen; venerologinen; serologinen; 

virologinen; meteorologinen; metrologinen; petrologinen; astrologinen; urologinen; neurologinen; 

futurologinen; seksologinen; eskatologinen; dermatologinen; patologinen; ornitologinen; 

odontologinen; paleontologinen; gerontologinen; egyptologinen; histologinen; tautologinen; 

mytologinen; embryologinen; looginen; epälooginen; allerginen; energinen; synerginen; 

metallurginen; kirurginen; liturginen; maahinen; pannahinen; miehinen; varamiehinen; 

kolmimiehinen; monimiehinen; viisimiehinen; kymmenmiehinen; seitsenmiehinen; vetehinen; 

hirtehinen; tuohinen; vuohinen; suuhinen; rukiinen; -ruumiinen; litteäruumiinen; -lajinen; 

niukkalajinen; runsaslajinen; -lakinen; -lakinen; tasalakinen; ikinen; joka ikinen; hikinen; 

jok'ikinen; pikinen; -lakkinen; punalakkinen; valkolakkinen; tupsulakkinen; -takkinen; 

punatakkinen; -menekkinen; kertakaikkinen; iankaikkinen; piikkinen; satapiikkinen; viisipiikkinen; 

teräväpiikkinen; pikkiriikkinen; pikkuriikkinen; tiikkinen; antiikkinen; ordoviikkinen; -levikkinen; 

laajalevikkinen; pienilevikkinen; suurilevikkinen; silkkinen; raakasilkkinen; luonnonsilkkinen; 

tekosilkkinen; kinkkinen; sinkkinen; resiprookkinen; oligarkkinen; monarkkinen; hierarkkinen; 

merkkinen; erimerkkinen; samanmerkkinen; vastakkaismerkkinen; plusmerkkinen; 

miinusmerkkinen; minkämerkkinen; korkkinen; tiiviskorkkinen; -turkkinen; tuuheaturkkinen; 
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kiharaturkkinen; pehmeäturkkinen; psyykkinen; yhtäkkinen; pyökkinen; -ilkinen; pahanilkinen; 

häijynilkinen; olkinen; -solkinen; julkinen; puolijulkinen; -kylkinen; punakylkinen; tasakylkinen; 

kaksikylkinen; henkinen; maahenkinen; hurmahenkinen; laumahenkinen; kapinahenkinen; 

vakavahenkinen; palavahenkinen; tervehenkinen; nelihenkinen; kolmihenkinen; monihenkinen; 

merihenkinen; viisihenkinen; kaksihenkinen; yksihenkinen; kuusihenkinen; myyntihenkinen; 

sporttihenkinen; samanhenkinen; kymmenhenkinen; parikymmenhenkinen; seitsenhenkinen; 

lämminhenkinen; talkoohenkinen; ahdashenkinen; puhdashenkinen; raikashenkinen; 

reipashenkinen; harrashenkinen; kansallishenkinen; uskonnollishenkinen; raitishenkinen; 

palveluhenkinen; urheiluhenkinen; sitkeähenkinen; ylevähenkinen; syvähenkinen; -vooninkinen; 

messinkinen; rottinkinen; mahonkinen; nokinen; arkinen; -järkinen; tervejärkinen; täysijärkinen; 

hidasjärkinen; täysjärkinen; vähäjärkinen; kylmäjärkinen; tylsäjärkinen; selväjärkinen; 

teräväjärkinen; -kärkinen; kippurakärkinen; tasakärkinen; piikkikärkinen; timanttikärkinen; 

suippokärkinen; lanttokärkinen; pyöreäkärkinen; tylppäkärkinen; kiveräkärkinen; tylsäkärkinen; 

teräväkärkinen; vaskinen; keskinen; maakeskinen; samakeskinen; samankeskinen; kahdenkeskinen; 

kolmenkeskinen; monenkeskinen; aurinkokeskinen; epäkeskinen; riskinen; koskinen; -poskinen; 

pulleaposkinen; punaposkinen; siloposkinen; pulloposkinen; rusoposkinen; sileäposkinen; 

pyöreäposkinen; läskinen; hetkinen; -hetkinen; samanhetkinen; senhetkinen; tämänhetkinen; 

nykyhetkinen; -putkinen; persaukinen; mäkinen; -väkinen; taajaväkinen; tasaväkinen; vähäväkinen; 

alinen; kannibaalinen; globaalinen; verbaalinen; suisidaalinen; feodaalinen; modaalinen; ideaalinen; 

reaalinen; irreaalinen; museaalinen; autokefaalinen; katastrofaalinen; legaalinen; adverbiaalinen; 

radiaalinen; kollegiaalinen; seremoniaalinen; ovariaalinen; materiaalinen; immateriaalinen; 

territoriaalinen; glasiaalinen; myöhäisglasiaalinen; spesiaalinen; aksiaalinen; koaksiaalinen; 

provinsiaalinen; sosiaalinen; asosiaalinen; antisosiaalinen; psykososiaalinen; epäsosiaalinen; 

spatiaalinen; tangentiaalinen; eksponentiaalinen; essentiaalinen; potentiaalinen; eksistentiaalinen; 

partiaalinen; lojaalinen; radikaalinen; leksikaalinen; musikaalinen; epämusikaalinen; fysikaalinen; 

geofysikaalinen; vertikaalinen; lokaalinen; matriarkaalinen; patriarkaalinen; maalinen; -maalinen; 

animaalinen; minimaalinen; desimaalinen; maksimaalinen; optimaalinen; anomaalinen; 

formaalinen; anaalinen; fenomenaalinen; finaalinen; vaginaalinen; originaalinen; marginaalinen; 

kriminaalinen; pronominaalinen; spinaalinen; regionaalinen; professionaalinen; rationaalinen; 

operationaalinen; irrationaalinen; traditionaalinen; konditionaalinen; funktionaalinen; 

konventionaalinen; emotionaalinen; proportionaalinen; institutionaalinen; konstitutionaalinen; 

hormonaalinen; tonaalinen; atonaalinen; infernaalinen; oidipaalinen; episkopaalinen; liberaalinen; 

kameraalinen; mineraalinen; lateraalinen; bilateraalinen; multilateraalinen; sakraalinen; oraalinen; 

moraalinen; temporaalinen; pastoraalinen; teatraalinen; astraalinen; strukturaalinen; 

paradoksaalinen; universaalinen; kolossaalinen; kausaalinen; fataalinen; prenataalinen; 

perinataalinen; digitaalinen; genitaalinen; pitaalinen; spitaalinen; vitaalinen; orientaalinen; 

mentaalinen; fundamentaalinen; ornamentaalinen; eksperimentaalinen; sentimentaalinen; 

monumentaalinen; instrumentaalinen; frontaalinen; horisontaalinen; totaalinen; individuaalinen; 

manuaalinen; visuaalinen; audiovisuaalinen; seksuaalinen; biseksuaalinen; homoseksuaalinen; 

heteroseksuaalinen; transseksuaalinen; sensuaalinen; rituaalinen; aktuaalinen; intellektuaalinen; 

prosentuaalinen; intertekstuaalinen; alkalinen; sammalinen; jumalinen; rivinalinen; pitalinen; 

psykedeelinen; paralleelinen; filateelinen; -kielinen; oikeakielinen; ruskeakielinen; kirjakielinen; 

salakielinen; omakielinen; viittomakielinen; sorakielinen; puhekielinen; konekielinen; arkikielinen; 

puolikielinen; kolmikielinen; monikielinen; erikielinen; paperikielinen; viisikielinen; kaksikielinen; 

yksikielinen; hepreankielinen; italiankielinen; persiankielinen; espanjankielinen; norjankielinen; 

kreikankielinen; ranskankielinen; tanskankielinen; puolankielinen; omankielinen; kiinankielinen; 

latinankielinen; saksankielinen; koltankielinen; saamenkielinen; suomenkielinen; monenkielinen; 

äidinkielinen; turkinkielinen; mongolinkielinen; romaninkielinen; japaninkielinen; 
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englanninkielinen; islanninkielinen; lapinkielinen; unkarinkielinen; ruotsinkielinen; liivinkielinen; 

vironkielinen; muunkielinen; venäjänkielinen; selkokielinen; puhdaskielinen; liukaskielinen; 

vieraskielinen; yleiskielinen; alkukielinen; nykykielinen; kerkeäkielinen; kärkeväkielinen; 

lipeväkielinen; selväkielinen; teräväkielinen; -mielinen; vajaamielinen; vapaamielinen; 

oikeamielinen; vihamielinen; kulttuurivihamielinen; lapsivihamielinen; hajamielinen; 

nurjamielinen; matalamielinen; juhlamielinen; uhmamielinen; avaramielinen; vakavamielinen; 

kademielinen; leikkimielinen; ylimielinen; monimielinen; umpimielinen; erimielinen; 

kaksimielinen; yksimielinen; länsimielinen; samanmielinen; maailmanmielinen; suomenmielinen; 

lapsenmielinen; vastenmielinen; ruotsinmielinen; kaihomielinen; jakomielinen; kiihkomielinen; 

heikkomielinen; jalomielinen; ilomielinen; hentomielinen; intomielinen; avomielinen; 

ahdasmielinen; kuningasmielinen; raskasmielinen; maallismielinen; kansallismielinen; 

kristillismielinen; uskonnollismielinen; ystävällismielinen; hallitusmielinen; uudistusmielinen; 

edistysmielinen; kevytmielinen; surumielinen; kiihkeämielinen; ilkeämielinen; hempeämielinen; 

vähämielinen; synkkämielinen; pitkämielinen; hellämielinen; väärämielinen; tylsämielinen; 

myötämielinen; ylevämielinen; syvämielinen; nikkelinen; evankelinen; -askelinen; -akselinen; 

aatelinen; velinen; -nivelinen; eilinen; pedofiilinen; homofiilinen; -hiilinen; runsashiilinen; 

fossiilinen; tiilinen; punatiilinen; merkantiilinen; syklinen; kuninkaallinen; sotilaallinen; 

puolisotilaallinen; merisotilaallinen; maallinen; ylimaallinen; isänmaallinen; kiihkoisänmaallinen; 

epäisänmaallinen; yltiöisänmaallinen; ruhtinaallinen; hampaallinen; autuaallinen; taivaallinen; 

padallinen; laidallinen; täyslaidallinen; raidallinen; fallinen; sangallinen; rahallinen; tahallinen; 

hihallinen; lihallinen; kauhallinen; rauhallinen; liiallinen; kemiallinen; biokemiallinen; 

teknokemiallinen; mikrokemiallinen; petrokemiallinen; sähkökemiallinen; kunniallinen; 

seremoniallinen; historiallinen; taidehistoriallinen; kielihistoriallinen; esihistoriallinen; 

maailmanhistoriallinen; psykohistoriallinen; varhaishistoriallinen; asutushistoriallinen; 

kirjallisuushistoriallinen; epähistoriallinen; henkilöhistoriallinen; asiallinen; tosiasiallinen; 

rasiallinen; uusasiallinen; epäasiallinen; pääasiallinen; astiallinen; viallinen; pintaviallinen; 

ajallinen; hajallinen; rajallinen; pohjallinen; tulisijallinen; selkänojallinen; sarjallinen; kirjallinen; 

korkeakirjallinen; kaunokirjallinen; orjallinen; akallinen; takallinen; vakallinen; rekallinen; 

paikallinen; lusikallinen; ruokalusikallinen; teelusikallinen; palkallinen; pilkallinen; nokallinen; 

luokallinen; patriarkallinen; tuskallinen; vitkallinen; mutkallinen; kukallinen; nukallinen; 

istukallinen; jalallinen; jumalallinen; valallinen; velallinen; vekselivelallinen; konkurssivelallinen; 

päävelallinen; juhlallinen; pilallinen; tilallinen; karjatilallinen; vuokratilallinen; pientilallinen; 

kruununtilallinen; suurtilallinen; asutustilallinen; kattilallinen; ratsutilallinen; illallinen; 

juhlaillallinen; päättäjäisillallinen; mallinen; draamallinen; melodraamallinen; teemallinen; 

maisemallinen; leimallinen; vesileimallinen; voimallinen; erimallinen; pakettimallinen; 

sporttimallinen; ongelmallinen; ohjelmallinen; katkelmallinen; tunnelmallinen; suunnitelmallinen; 

maailmallinen; yleismaailmallinen; pulmallinen; kummallinen; eriskummallinen; vanhanmallinen; 

raglanmallinen; samanmallinen; uudenmallinen; vakiomallinen; puseromallinen; kuormallinen; 

autokuormallinen; hevoskuormallinen; sotilasmallinen; savolaismallinen; meriläismallinen; 

saumallinen; hekumallinen; urheilumallinen; tumallinen; aitotumallinen; alkeistumallinen; 

pakanallinen; saranallinen; sanallinen; suusanallinen; saatanallinen; piinallinen; kapinallinen; 

kannallinen; laskennallinen; tulkinnallinen; tutkinnallinen; toiminnallinen; suhdetoiminnallinen; 

osuustoiminnallinen; pinnallinen; sanonnallinen; mainonnallinen; kerronnallinen; kunnallinen; 

maakunnallinen; seurakunnallinen; kansakunnallinen; valtakunnallinen; liikunnallinen; 

puolikunnallinen; piirikunnallinen; yhteiskunnallinen; osuuskunnallinen; persoonallinen; 

ikkunallinen; kapallinen; lipallinen; kopallinen; kaupallinen; epäkaupallinen; kuupallinen; 

kuupallinen; vaarallinen; hengenvaarallinen; palovaarallinen; yleisvaarallinen; räjähdysvaarallinen; 

säteilyvaarallinen; algebrallinen; virallinen; puolivirallinen; epävirallinen; korallinen; kerrallinen; 
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elämäkerrallinen; omaelämäkerrallinen; irrallinen; seurallinen; kourallinen; kansallinen; 

ylikansallinen; monikansallinen; kiihkokansallinen; suomalaiskansallinen; epäkansallinen; 

osallinen; proosallinen; kiusallinen; profeetallinen; metallinen; kevytmetallinen; haitallinen; 

mitallinen; runomitallinen; yhteismitallinen; kristallinen; kajuutallinen; lavallinen; tavallinen; 

tuttavallinen; epätavallinen; ivallinen; viivallinen; oivallinen; karvallinen; värekarvallinen; 

korvallinen; turvallinen; paloturvallinen; kuvallinen; esikuvallinen; vertauskuvallinen; luvallinen; 

edellinen; tähdellinen; todellinen; epätodellinen; oikeudellinen; markkinaoikeudellinen; 

kauppaoikeudellinen; siviilioikeudellinen; merioikeudellinen; vesioikeudellinen; 

hallintooikeudellinen; julkisoikeudellinen; yksityisoikeudellinen; rikosoikeudellinen;  

sopimusoikeudellinen; perintöoikeudellinen; työoikeudellinen; kauneudellinen; taloudellinen; 

maataloudellinen; rahataloudellinen; energiataloudellinen; liiketaloudellinen; kotitaloudellinen; 

kansantaloudellinen; valtiontaloudellinen; makrotaloudellinen; yksityistaloudellinen; 

epätaloudellinen; metsätaloudellinen; lämpötaloudellinen; vakuudellinen; avaruudellinen; 

totuudellinen; terveydellinen; kansanterveydellinen; mielenterveydellinen; täydellinen; 

epätäydellinen; kädellinen; paheellinen; aiheellinen; valheellinen; erheellinen; perheellinen; 

virheellinen; murheellinen; ohjeellinen; kirjeellinen; kujeellinen; oikeellinen; virikkeellinen; 

vastikkeellinen; lääkkeellinen; alkeellinen; kokeellinen; perkeleellinen; oleellinen; epäoleellinen; 

ihmeellinen; aineellinen; paineellinen; välineellinen; esineellinen; koneellinen; tarpeellinen; 

kiireellinen; oireellinen; haureellinen; aseellinen; ylenkatseellinen; neitseellinen; kateellinen; 

tieteellinen; ilmatieteellinen; kansatieteellinen; yhteiskuntatieteellinen; sotatieteellinen; 

lääketieteellinen; eläinlääketieteellinen; hammaslääketieteellinen; oikeuslääketieteellinen; 

poikkitieteellinen; kielitieteellinen; meritieteellinen; kvasitieteellinen; tähtitieteellinen; 

kasvitieteellinen; maantieteellinen; eläintieteellinen; luonnontieteellinen; valtiotieteellinen; 

uskontotieteellinen; tilastotieteellinen; muinaistieteellinen; teknistieteellinen; oikeustieteellinen; 

taloustieteellinen; maataloustieteellinen; liiketaloustieteellinen; kansantaloustieteellinen; 

kasvatustieteellinen; kirjallisuustieteellinen; lintutieteellinen; epätieteellinen; metsätieteellinen; 

väestötieteellinen; viihteellinen; suhteellinen; taiteellinen; kuvataiteellinen; poikkitaiteellinen; 

tanssitaiteellinen; maalaustaiteellinen; rakennustaiteellinen; epätaiteellinen; ihanteellinen; 

enteellinen; rakenteellinen; asenteellinen; perinteellinen; tunteellinen; äänteellinen; kierteellinen; 

murteellinen; uurteellinen; haasteellinen; esteellinen; todisteellinen; pisteellinen; koristeellinen; 

ennusteellinen; perusteellinen; aatteellinen; periaatteellinen; ajanvietteellinen; omistusliitteellinen; 

viitteellinen; aloitteellinen; tavoitteellinen; sepitteellinen; käsitteellinen; kuvitteellinen; 

puutteellinen; täytteellinen; päätteellinen; pyyteellinen; alueellinen; puolueellinen; haaveellinen; 

siveellinen; kristillissiveellinen; epäsiveellinen; terveellinen; epäterveellinen; hyveellinen; 

hengellinen; perämiehellinen; rehellinen; epärehellinen; veljellinen; järjellinen; ylijärjellinen; 

kärjellinen; veitsenkärjellinen; hetkellinen; kielellinen; huolellinen; ylellinen; kirjaimellinen; 

olkaimellinen; elimellinen; nimellinen; turboahtimellinen; sormustimellinen; soittimellinen; 

eläimellinen; sormellinen; sydämellinen; flanellinen; siemenellinen; kannellinen; puolikannellinen; 

onnellinen; ikionnellinen; juonellinen; äänellinen; tupellinen; sisarellinen; merellinen; varrellinen; 

suurellinen; äärellinen; lautasellinen; naisellinen; ikinaisellinen; epänaisellinen; kaaoksellinen; 

tuloksellinen; kerroksellinen; paatoksellinen; katoksellinen; petoksellinen; maanpetoksellinen; 

veistoksellinen; vajauksellinen; maalauksellinen; siunauksellinen; varauksellinen; viittauksellinen; 

kuvauksellinen; valokuvauksellinen; tulehduksellinen; poikkeuksellinen; kantamuksellinen; 

luottamuksellinen; tuottamuksellinen; ravitsemuksellinen; sopimuksellinen; 

maailmankatsomuksellinen; elämänkatsomuksellinen; vakaumuksellinen; antaumuksellinen; 

taantumuksellinen; kumouksellinen; vastavallankumouksellinen; vallankumouksellinen; 

ajatuksellinen; kasvatuksellinen; opetuksellinen; tarkoituksellinen; mielenosoituksellinen; 

arvoituksellinen; mielikuvituksellinen; verotuksellinen; vastuksellinen; kouristuksellinen; 
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edustuksellinen; puolustuksellinen; maanpuolustuksellinen; tunnustuksellinen; piirustuksellinen; 

koulutuksellinen; välähdyksellinen; kehyksellinen; sisällyksellinen; sylyksellinen; 

näkemyksellinen; ylimyksellinen; kieltäymyksellinen; elämyksellinen; ymmärryksellinen; 

merkityksellinen; esityksellinen; menestyksellinen; edistyksellinen; sivistyksellinen; 

yllätyksellinen; ennätyksellinen; hyökkäyksellinen; väläyksellinen; hyppäyksellinen; 

silmänräpäyksellinen; aakkosellinen; lapsellinen; itsellinen; hyppysellinen; väkäsellinen; 

siivellinen; kivellinen; talvellinen; lovellinen; parvellinen; sarvellinen; tiehyellinen; laillinen; 

äännelaillinen; perustuslaillinen; vadillinen; vauhdillinen; äidillinen; ruumiillinen; sielullis-

ruumiillinen; leikillinen; musiikillinen; tölkillinen; merkillinen; esimerkillinen; tunnusmerkillinen; 

korkillinen; purkillinen; mukillinen; äkillinen; säkillinen; pellillinen; sylillinen; tyylillinen; 

välillinen; kölillinen; millinen; inhimillinen; yliinhimillinen; yleisinhimillinen; epäinhimillinen; 

riimillinen; harmillinen; rytmillinen; hämillinen; teknillinen; soinnillinen; synnillinen; uunillinen; 

vanhoillinen; patavanhoillinen; rutivanhoillinen; koillinen; pohjoiskoillinen; itäkoillinen; 

mapillinen; napillinen; papillinen; vilpillinen; opillinen; äänneopillinen; lauseopillinen; 

kieliopillinen; tyyliopillinen; ääniopillinen; tautiopillinen; naistentautiopillinen; kasviopillinen; 

lainopillinen; eläinopillinen; uskonopillinen; ravinto-opillinen; muoto-opillinen; kudosopillinen; 

runousopillinen; virusopillinen; kasvatusopillinen; opetusopillinen; taivutusopillinen; 

jumaluusopillinen; kehitysopillinen; merkitysopillinen; tuopillinen; sähköopillinen; kupillinen; 

kahvikupillinen; tyypillinen; lajityypillinen; epätyypillinen; tsaarillinen; pikarillinen; sankarillinen; 

parillinen; keisarillinen; ritarillinen; mestarillinen; porvarillinen; poroporvarillinen; 

pikkuporvarillinen; erillinen; perillinen; rintaperillinen; kruununperillinen; sivuperillinen; 

selkäperillinen; toverillinen; korillinen; fingerporillinen; moottorillinen; vuorillinen; välivuorillinen; 

kurillinen; taiturillinen; kulttuurillinen; kyrillinen; tynnyrillinen; ämpärillinen; värillinen; lasillinen; 

vesilasillinen; kuosillinen; klassillinen; tanssillinen; pussillinen; ammatillinen; majesteetillinen; 

paketillinen; helvetillinen; maltillinen; vanhatestamentillinen; uusitestamentillinen; säntillinen; 

nuotillinen; laivalastillinen; venelastillinen; vaununlastillinen; vaunulastillinen; aistillinen; 

yliaistillinen; kristillinen; tapakristillinen; nimikristillinen; esikristillinen; muotokristillinen; 

varhaiskristillinen; alkukristillinen;  

epäkristillinen; myytillinen; paavillinen; saavillinen; kreivillinen; jaollinen; raadollinen; tiedollinen; 

mahdollinen; ehdollinen; työnjohdollinen; taidollinen; sotataidollinen; hoidollinen; 

sairaanhoidollinen; riistanhoidollinen; terveydenhoidollinen; sielunhoidollinen; metsänhoidollinen; 

kirjanpidollinen; tilinpidollinen; kurinpidollinen; muodollinen; epämuodollinen; teollinen; 

taideteollinen; jälkiteollinen; käsiteollinen; hangollinen; sangollinen; vahingollinen; kehollinen; 

tehollinen; vihollinen; luokkavihollinen; arkkivihollinen; perivihollinen; verivihollinen; 

kansanvihollinen; sielunvihollinen; kulhollinen; turmiollinen; tappiollinen; suosiollinen; 

epäsuosiollinen; valtiollinen; kuutiollinen; aviollinen; esiaviollinen; kuviollinen; pakollinen; 

kolpakollinen; vihkollinen; asteikollinen; monikollinen; rikollinen; taparikollinen; kanssarikollinen; 

väkivaltarikollinen; sotarikollinen; henkirikollinen; lapsirikollinen; ammattirikollinen; 

suurrikollinen; valkokaulusrikollinen; pikkurikollinen; laatikollinen; ristikollinen; palkollinen; 

kirkollinen; vapaakirkollinen; korkeakirkollinen; matalakirkollinen; yleiskirkollinen; uskollinen; 

merkkiuskollinen; lukollinen; kahmalollinen; talollinen; elollinen; kallollinen; pullollinen; 

armollinen; painollinen; sivupainollinen; pääpainollinen; keinollinen; kuvaannollinen; 

verrannollinen; soitannollinen; tuotannollinen; poljennollinen; havainnollinen; epähavainnollinen; 

hallinnollinen; itsehallinnollinen; julkishallinnollinen; kunnallishallinnollinen; nautinnollinen; 

ravinnollinen; sovinnollinen; uskonnollinen; kiihkouskonnollinen; luonnollinen; yliluonnollinen; 

epäluonnollinen; kunnollinen; tunnollinen; runollinen; urhoollinen; ehtoollinen; kipollinen; 

numerollinen; verollinen; arvonlisäverollinen; korollinen; jaksollinen; katollinen; petollinen; 

kiitollinen; epäkiitollinen; voitollinen; otollinen; luotollinen; tilastollinen; ilmastollinen; 
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sanastollinen; yliopistollinen; hermostollinen; levollinen; kelvollinen; velvollinen; asevelvollinen; 

tilivelvollinen; oppivelvollinen; tilintekovelvollinen; vaitiolovelvollinen; verovelvollinen; 

kunnossapitovelvollinen; kirjanpitovelvollinen; huoltovelvollinen; korvausvelvollinen; 

vahingonkorvausvelvollinen; elatusvelvollinen; vastuuvelvollinen; väistövelvollinen; arvollinen; 

laadullinen; edullinen; huippuedullinen; epäedullinen; lohdullinen; rodullinen; seudullinen; 

ruudullinen; pepitaruudullinen; skottiruudullinen; ketjullinen; laikullinen; oikullinen; pilkullinen; 

arkullinen; herkullinen; iskullinen; halullinen; sielullinen; työsuojelullinen; matkailullinen; 

kilpailullinen; urheilullinen; laulullinen; aamullinen; riemullinen; poimullinen; kannullinen; 

pannullinen; soinnullinen; alkusoinnullinen; loppusoinnullinen; sivuvaunullinen; repullinen; 

piipullinen; lopullinen; hupullinen; viirullinen; pirullinen; surullinen; ilmaisullinen; maksullinen; 

lisämaksullinen; hapsullinen; tupsullinen; raamatullinen; miehuullinen; suullinen; kohtuullinen; 

vastuullinen; yhteisvastuullinen; tulosvastuullinen; kivullinen; sivullinen; kasvullinen; suvullinen; 

idyllinen; säädyllinen; hyödyllinen; yleishyödyllinen; myrkyllinen; hyllyllinen; älyllinen; 

syksyllinen; pytyllinen; syyllinen; osasyyllinen; sotasyyllinen; pöydällinen; häpeällinen; pyhällinen; 

reiällinen; pitkällinen; hedelmällinen; menetelmällinen; järjestelmällinen; näytelmällinen; 

silmällinen; täsmällinen; epätäsmällinen; seinällinen; lääkinnällinen; hännällinen; läpällinen; 

perällinen; määrällinen; pyörällinen; kesällinen; pesällinen; isällinen; kentällinen; kärsivällinen; 

päivällinen; juhlapäivällinen; päättäjäispäivällinen; syvällinen; ystävällinen; kuluttajaystävällinen; 

kulttuuriystävällinen; lapsiystävällinen; luontoystävällinen; ihmisystävällinen; epäystävällinen; 

ympäristöystävällinen; vesistöystävällinen; pyällinen; päällinen; maanpäällinen; kaupanpäällinen; 

vedenpäällinen; tuolinpäällinen; tyynynpäällinen; kengänpäällinen; irtopäällinen; säällinen; 

keväällinen; töyhdöllinen; yksiköllinen; yksilöllinen; sisällöllinen; näyttämöllinen; perinnöllinen; 

lainsäädännöllinen; käytännöllinen; epäkäytännöllinen; säännöllinen; epäsäännöllinen; 

yhteisöllinen; järjestöllinen; väestöllinen; pyrstöllinen; yöllinen; työllinen; vyöllinen; anabolinen; 

parabolinen; metabolinen; symbolinen; hyperbolinen; melankolinen; -kupolinen; katolinen; 

kreikkalaiskatolinen; roomalaiskatolinen; diastolinen; apostolinen; systolinen; puolinen; 

takapuolinen; jokapuolinen; alapuolinen; tasapuolinen; pintapuolinen; poikkipuolinen; 

mielipuolinen; monipuolinen; kaksipuolinen; yksipuolinen; länsipuolinen; kaikenpuolinen; 

kaikinpuolinen; molemminpuolinen; ulkopuolinen; tietopuolinen; naaraspuolinen; koiraspuolinen; 

miespuolinen; naispuolinen; pohjoispuolinen; toispuolinen; urospuolinen; sukupuolinen; 

kaksisukupuolinen; selkäpuolinen; eteläpuolinen; yläpuolinen; sisäpuolinen; itäpuolinen; 

hydraulinen; ripulinen; pumpulinen; tulinen; -huulinen; punahuulinen; lerppahuulinen; 

rusohuulinen; ohuthuulinen; tuulinen; pahantuulinen; hyväntuulinen; huonotuulinen; ylinen; 

rivinylinen; suurimolekyylinen; tyylinen; vanhatyylinen; asiatyylinen; alatyylinen; pakinatyylinen; 

jugendtyylinen; chippendaletyylinen; barokkityylinen; erityylinen; empiirityylinen; 

renessanssityylinen; vanhantyylinen; tämäntyylinen; rokokootyylinen; puhdastyylinen; 

talonpoikaistyylinen; kustavilaistyylinen; ylätyylinen; ylevätyylinen; välinen; -välinen; tasavälinen; 

kahdenvälinen; maidenvälinen; tieteidenvälinen; valtioidenvälinen; tähtienvälinen; koulujenvälinen; 

monenvälinen; jäsentenvälinen; mannertenvälinen; hallitustenvälinen; kansainvälinen; 

kuntainvälinen; planeettainvälinen; bigaaminen; monogaaminen; polygaaminen; 

väkisinmakaaminen; dynaaminen; biodynaaminen; psykodynaaminen; termodynaaminen; 

aerodynaaminen; elektrodynaaminen; sähködynaaminen; tapaaminen; aamiaistapaaminen; 

kansalaistapaaminen; huipputapaaminen; keraaminen; nauhakeraaminen; kampakeraaminen; 

nuorakeraaminen; tekstiilikeraaminen; saaminen; vekselisaaminen; osaaminen; erikoisosaaminen; 

koulukiusaaminen; halkeaminen; varhaistoteaminen; maankohoaminen; joukkoeroaminen; 

tavoitejohtaminen; tulosjohtaminen; ikäjohtaminen; -rakentaminen; kerskarakentaminen; 

maisemarakentaminen; lomarakentaminen; liikerakentaminen; aluerakentaminen; 

omakotirakentaminen; elementtirakentaminen; talvirakentaminen; jälleenrakentaminen; 
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asuntorakentaminen; viherrakentaminen; korjausrakentaminen; itsensäpaljastaminen; 

prosessikirjoittaminen; lapseksiottaminen; rauhaanpakottaminen; joukkoerottaminen; 

jojolaihduttaminen; piilovaikuttaminen; epideeminen; pandeeminen; endeeminen; poleeminen; 

aneeminen; akateeminen; systeeminen; vieminen; tekeminen; lukeminen; matkalukeminen; 

huuliltalukeminen; lähilukeminen; jälleennäkeminen; kättenpäällepaneminen; lämpölaajeneminen; 

ylösnouseminen; ihminen; aikaihminen; luolaihminen; ulkoilmaihminen; laumaihminen; 

apinaihminen; seuraihminen; kanssaihminen; käärmeihminen; tunneihminen; järki-ihminen; 

villiihminen; yli-ihminen; kulttuuri-ihminen; koti-ihminen; ammatti-ihminen; täti-ihminen; 

kansanihminen; vaimoihminen; tahtoihminen; keskivertoihminen; naisihminen; poikkeusihminen; 

talousihminen; alkuihminen; nykyihminen; ikäihminen; järjestöihminen; tyttöihminen; työihminen; 

-kirjaiminen; -olkaiminen; -hankaiminen; kaksinnaiminen; pakkonaiminen; -sieraiminen; miiminen; 

siviilivihkiminen; papiksivihkiminen; niminen; eriniminen; samanniminen; senniminen; 

tämänniminen; metsänarvioiminen; -loiminen; -toiminen; omatoiminen; varmatoiminen; 

jatkuvatoiminen; monitoiminen; kaksitoiminen; pakkotoiminen; akkutoiminen; sivutoiminen; 

osapäivätoiminen; puolipäivätoiminen; kokopäivätoiminen; päätoiminen; sähkötoiminen; 

ylioppiminen; poisoppiminen; työssäoppiminen; rohtiminen; radiosuuntiminen; malminen; 

tamminen; hiuksenhalkominen; hiustenhalkominen; koronkiskominen; joukkoirtisanominen; 

ergonominen; ekonominen; sosioekonominen; astronominen; gastronominen; autonominen; 

koominen; tragikoominen; -arominen; voimakasarominen; anatominen; huominen; ylihuominen; 

juominen; humalajuominen; tuominen; terminen; geoterminen; -sorminen; nurminen; seisminen; 

kosminen; logaritminen; rytminen; vapaarytminen; nopearytminen; vilkasrytminen; 

vatsastapuhuminen; kuminen; luminen; niukkaluminen; runsasluminen; vähäluminen; 

suuntautumistaipuminen; kommuuniasuminen; kerrostaloasuminen; palveluasuminen; 

lähiöasuminen; yhteisöasuminen; kaukorakastuminen; taivaaseenastuminen; ruumiistapoistuminen; 

kahtaistaittuminen; tumanjakautuminen; solunjakautuminen; reduktiojakautuminen; 

vähennysjakautuminen; pakkasrapautuminen; ennakkoilmoittautuminen; kaukokulkeutuminen; 

maahantunkeutuminen; ristiinpukeutuminen; kerrospukeutuminen; joukkoirtisanoutuminen; 

ensiesiintyminen; radioesiintyminen; televisioesiintyminen; joukkoesiintyminen; 

yhteisesiintyminen; yleisöesiintyminen; uudestisyntyminen; jälleensyntyminen; rannansiirtyminen; 

itsesyttyminen; sukupuolenmääräytyminen; aseistakieltäytyminen; sopeutumislevittäytyminen; 

käyttäytyminen; liikennekäyttäytyminen; seksuaalikäyttäytyminen; roolikäyttäytyminen; 

sukupuolikäyttäytyminen; reviirikäyttäytyminen; itsetuhokäyttäytyminen; terveyskäyttäytyminen; 

äänestyskäyttäytyminen; ryhmäkäyttäytyminen; yksilökäyttäytyminen; synonyyminen; 

aleksityyminen; käyminen; kanssakäyminen; alkoholikäyminen; vastoinkäyminen; 

maitohappokäyminen; myötäkäyminen; -sydäminen; laajasydäminen; kovasydäminen; 

putkisydäminen; lämminsydäminen; jalosydäminen; avosydäminen; puhdassydäminen; 

helläsydäminen; kylmäsydäminen; hyväsydäminen; jumalankieltäminen; konekääntäminen; 

menekinedistäminen; myynninedistäminen; osakesäästäminen; tavoitesäästäminen;  

pankkisäästäminen; ennakkosäästäminen; asuntosäästäminen; syöminen; urbaaninen; kardaaninen;  

orgaaninen; epäorgaaninen; topeliaaninen; juliaaninen; gregoriaaninen; viktoriaaninen; 

messiaaninen; mekaaninen; kemimekaaninen; hienomekaaninen; sähkömekaaninen; 

republikaaninen; anglikaaninen; kopernikaaninen; vulkaaninen; maaninen; nymfomaaninen; 

romaaninen; retoromaaninen; kleptomaaninen; germaaninen; indogermaaninen; humaaninen; 

puritaaninen; titaaninen; -oktaaninen; korkeaoktaaninen; matalaoktaaninen; simultaaninen; 

momentaaninen; botaaninen; galvaaninen; mutageeninen; endogeeninen; biogeeninen; 

onkogeeninen; psykogeeninen; homogeeninen; organogeeninen; karsinogeeninen; androgeeninen; 

erogeeninen; kanserogeeninen; heterogeeninen; eksogeeninen; patogeeninen; teratogeeninen; 

siirtogeeninen; allergeeninen; transgeeninen; hygieeninen; mentaalihygieeninen; epähygieeninen; 
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ympäristöhygieeninen; työhygieeninen; helleeninen; ekumeeninen; suvereeninen; skitsofreeninen; 

asteeninen; neurasteeninen; höyheninen; -siemeninen; koppisiemeninen; paljassiemeninen; 

kymmeninen; monikymmeninen; vuosikymmeninen; -jäseninen; kolmijäseninen; monijäseninen; 

hentojäseninen; -haiveninen; kliininen; polikliininen; karoliininen; posliininen; riisiposliininen; 

maskuliininen; -vitamiininen; alumiininen; niininen; feminiininen; alpiininen; endokriininen; 

medisiininen; sininen; kobolttisininen; kirkkaansininen; puhtaansininen; taivaansininen; 

ruiskukansininen; vedensininen; merensininen; teräksensininen; orvokinsininen; laventelinsininen; 

pastellinsininen; mariininsininen; ultramariininsininen; safiirinsininen; asuurinsininen; 

turkoosinsininen; preussinsininen; violetinsininen; koboltinsininen; indigonsininen; 

laivastonsininen; vihreänsininen; syvänsininen; jäänsininen; sähkönsininen; yönsininen; tekninen; 

sotatekninen; teletekninen; asetekninen; meritekninen; ydintekninen; biotekninen; painotekninen; 

mikrotekninen; pyrotekninen; tietotekninen; lentotekninen; kunnallistekninen; tieteellis-tekninen; 

rakennustekninen; polytekninen; sähkötekninen; pykninen; limninen; -penninen; viisipenninen; 

kymmenpenninen; finninen; -onninen; kovaonninen; huono-onninen; hyväonninen; känninen; 

umpikänninen; hedoninen; sardoninen; sinfoninen; stereofoninen; ambiofoninen; kakofoninen; 

monofoninen; tautofoninen; polyfoninen; heksagoninen; kosmogoninen; diakoninen; lakoninen; 

ikoninen; nailoninen; demoninen; harmoninen; filharmoninen; kanoninen; krooninen; 

supersooninen; ironinen; synkroninen; mekatroninen; elektroninen; optoelektroninen; diatoninen; 

platoninen; betoninen; kevytbetoninen; arkkitehtoninen; tektoninen; monotoninen; jatkuvajuoninen; 

suoninen; sulkasuoninen; haarasuoninen; kourasuoninen; verkkosuoninen; -torninen; etninen; 

uninen; iltauninen; aamu-uninen; herkkäuninen; monogyyninen; androgyyninen; misogyyninen; 

kyyninen; ääninen; korkeaääninen; komeaääninen; pahaääninen; kimakkaääninen; matalaääninen; 

rumaääninen; kovaääninen; neliääninen; kolmiääninen; moniääninen; suuriääninen; kaksiääninen; 

yksiääninen; voimakasääninen; kirkasääninen; kaunisääninen; käheä-ääninen; räikeä-ääninen; 

heleä-ääninen; pehmeä-ääninen; kimeä-ääninen; römeä-ääninen; rämäkkä-ääninen; hyvä-ääninen; 

terävä-ääninen; miellyttävä-ääninen; -tahoinen; monitahoinen; kaksitahoinen; kuusitahoinen; 

tehoinen; vajaatehoinen; korkeatehoinen; nopeatehoinen; matalatehoinen; alitehoinen; 

pienitehoinen; suuritehoinen; kaksitehoinen; täysitehoinen; heikkotehoinen; väkevätehoinen; 

ihoinen; ruskeaihoinen; vaaleaihoinen; kalpeaihoinen; punakkaihoinen; tummaihoinen; 

punaihoinen; keltaihoinen; mustaihoinen; punertavaihoinen; valkoihoinen; heleäihoinen; 

herkkäihoinen; ruohoinen; rikkaruohoinen; jauhoinen; itsetuhoinen; vakioinen; -halkioinen; 

kallioinen; kuolioinen; -kammioinen; raunioinen; -lantioinen; -kuutioinen; -avioinen; moniavioinen; 

kaksiavioinen; yksiavioinen; kuvioinen; kukkakuvioinen; punakuvioinen; kirjavakuvioinen; 

krokotiilikuvioinen; pienikuvioinen; harlekiinikuvioinen; pitsikuvioinen; kukonaskelkuvioinen; 

isokuvioinen; maastokuvioinen; kašmirkuvioinen; pohjoinen; neulapohjoinen; napapohjoinen; 

karttapohjoinen; sohjoinen; varjoinen; -kirjoinen; laajakirjoinen; vastahakoinen; -jakoinen; 

luokkajakoinen; tasajakoinen; ainejakoinen; nelijakoinen; kolmijakoinen; sormijakoinen; 

parijakoinen; viisijakoinen; kaksijakoinen; työnjakoinen; hienojakoinen; säätyjakoinen; lakoinen; 

makoinen; -pakoinen; ilmapakoinen; keskipakoinen; happipakoinen; valopakoinen; 

todellisuuspakoinen; rakoinen; -tekoinen; karkeatekoinen; nopeatekoinen; lujatekoinen; 

tanakkatekoinen; omatekoinen; tukevatekoinen; rotevatekoinen; puolitekoinen; oppitekoinen; 

kotitekoinen; keskentekoinen; hienotekoinen; keinotekoinen; tehdastekoinen; raskastekoinen; 

kevyttekoinen; jykevätekoinen; kömpelötekoinen; -tahkoinen; kuusitahkoinen; -kiihkoinen; 

uskonkiihkoinen; kansalliskiihkoinen; lohkoinen; oikoinen; yksioikoinen; erikoinen; trikoinen; 

villatrikoinen; esikoinen; kaakkoinen; eteläkaakkoinen; itäkaakkoinen; rakkoinen; juurakkoinen; 

kesakkoinen; vesakkoinen; pensaikkoinen; kapeikkoinen; -asteikkoinen; louhikkoinen; -viikkoinen; 

jokaviikkoinen; viimeviikkoinen; keskiviikkoinen; kolmiviikkoinen; pariviikkoinen; 

viisiviikkoinen; kuusiviikkoinen; tämänviikkoinen; kaislikkoinen; -palmikkoinen; nurmikkoinen; 
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heinikkoinen; yksitoikkoinen; lepikkoinen; raajarikkoinen; karikkoinen; kelirikkoinen; 

siipirikkoinen; haaksirikkoinen; hietikkoinen; puistikkoinen; kivikkoinen; koivikkoinen; 

kannokkoinen; rokkoinen; tuhkarokkoinen; tulirokkoinen; vihurirokkoinen; vesirokkoinen; 

verkkoinen; aukkoinen; O-aukkoinen; risukkoinen; tukkoinen; halkoinen; sormihalkoinen; 

parihalkoinen; valkoinen; punavalkoinen; mustavalkoinen; lumivalkoinen; sinivalkoinen; 

vitivalkoinen; puhtaanvalkoinen; hopeanvalkoinen; kellanvalkoinen; kermanvalkoinen; 

maidonvalkoinen; luonnonvalkoinen; liidunvalkoinen; luunvalkoinen; norsunluunvalkoinen; 

kokovalkoinen; täysvalkoinen; melkoinen; -selkoinen; vaikeaselkoinen; silkoinen; ulkoinen; 

kielenulkoinen; kohdunulkoinen; solunulkoinen; iljankoinen; aurinkoinen; -runkoinen; 

laajarunkoinen; solakkarunkoinen; hoikkarunkoinen; suorarunkoinen; vahvarunkoinen; 

liukuvarunkoinen; kaksirunkoinen; teräsrunkoinen; ohutrunkoinen; paksurunkoinen; puurunkoinen; 

kokoinen; tasakokoinen; tabloidikokoinen; standardikokoinen; keskikokoinen; normaalikokoinen; 

pienikokoinen; minikokoinen; erikokoinen; suurikokoinen; miniatyyrikokoinen; täysikokoinen; 

samankokoinen; kissankokoinen; vastaavankokoinen; kaikenkokoinen; monenkokoinen; 

nyrkinkokoinen; oskarinkokoinen; tuonkokoinen; vakiokokoinen; isokokoinen; jättiläiskokoinen; 

taskukokoinen; minkäkokoinen; määräkokoinen; huokoinen; hiushuokoinen; ruokoinen; korkoinen; 

korkeakorkoinen; matalakorkoinen; halpakorkoinen; rautakorkoinen;  

vaihtuvakorkoinen; piikkikorkoinen; kiinteäkorkoinen; -kiskoinen; -kiskoinen; kuivakiskoinen; 

kylmäkiskoinen; -uskoinen; oikeauskoinen; taikauskoinen; toisenuskoinen; islaminuskoinen; 

paavinuskoinen; heikkouskoinen; vierasuskoinen; toisuskoinen; vähäuskoinen; herkkäuskoinen; 

epäuskoinen; vääräuskoinen; hyväuskoinen; sormijatkoinen; liukoinen; rasvaliukoinen; 

spriiliukoinen; vesiliukoinen; helppoliukoinen; loinen; peukaloinen; kainaloinen; -vartaloinen; 

uhkeavartaloinen; soreavartaloinen; sorjavartaloinen; solakkavartaloinen; tanakkavartaloinen; 

hoikkavartaloinen; normaalivartaloinen; voimakasvartaloinen; kaunisvartaloinen; omavaloinen; 

punavaloinen; heikkovaloinen; kirkasvaloinen; sokkeloinen; kohmeloinen; onteloinen; iloinen; 

railoinen; kiloinen; satakiloinen; puolikiloinen; parikiloinen; viisikiloinen; parikymmenkiloinen; 

puoliloinen; vahingoniloinen; elämäniloinen; siloinen; sairaalloinen; -kalloinen; kovakalloinen; 

paksukalloinen; vaivalloinen; silloinen; tuolloinen; kivulloinen; oloinen; tosioloinen; koloinen; 

murukoloinen; poloinen; ihmispoloinen; suolistoloinen; alakuloinen; suloinen; -tuloinen; 

keskituloinen; pienituloinen; suurituloinen; huonotuloinen; runsastuloinen; vähätuloinen; 

hyvätuloinen; kuuloinen; tarkkakuuloinen; heikkokuuloinen; huonokuuloinen; herkkäkuuloinen; 

hyväkuuloinen; -luuloinen; ennakkoluuloinen; epäluuloinen; moinen; aikamoinen; 

onnenkantamoinen; kuutamoinen; hahmoinen; ihmishahmoinen; pehmoinen; untuvanpehmoinen; 

yksivaimoinen; -heimoinen; -himoinen; murhanhimoinen; kunnianhimoinen; vallanhimoinen; 

verenhimoinen; saaliinhimoinen; nautinnonhimoinen; kostonhimoinen; -ohimoinen; intohimoinen; 

ilmoinen; ammoinen; semmoinen; kimmoinen; mimmoinen; jommoinen; lommoinen; tommoinen; 

tuommoinen; kummoinen; peijakkaanmoinen; perhananmoinen; saatananmoinen; perkeleenmoinen; 

kaikenmoinen; monenmoinen; suurenmoinen; turkasenmoinen; toisenmoinen; pahuksenmoinen; 

jonkinmoinen; saakelinmoinen; peevelinmoinen; helkkarinmoinen; saamarinmoinen; 

samperinmoinen; hiivatinmoinen; hemmetinmoinen; helvetinmoinen; hitonmoinen; jonkunmoinen; 

pirunmoinen; riivatunmoinen; tämänmoinen; vietävänmoinen; armoinen; -tarmoinen; 

toimintatarmoinen; -hermoinen; lujahermoinen; vahvahermoinen; heikkohermoinen; 

teräshermoinen; herkkähermoinen; kylmähermoinen; hyvähermoinen; janoinen; tiedonjanoinen; 

hienoinen; pienoinen; takakenoinen; etukenoinen; painoinen; takapainoinen; liikapainoinen; 

tasapainoinen; alipainoinen; normaalipainoinen; ylipainoinen; täysipainoinen; etupainoinen; 

peräpainoinen; pyrstöpainoinen; muinoinen; taannoinen; tuonnoinen; -kuonoinen; 

suippokuonoinen; tylppäkuonoinen; vuonoinen; kaunoinen; paranooinen; herooinen; seborrooinen; 

paleotsooinen; kenotsooinen; mesotsooinen; kapoinen; tiukkapipoinen; kireäpipoinen; kelpoinen; 
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jälkimarkkinakelpoinen; yhteiskuntakelpoinen; liikennekelpoinen; salonkikelpoinen; 

vaalikelpoinen; mallikelpoinen; toimikelpoinen; oikeustoimikelpoinen; merikelpoinen; 

täysikelpoinen; uintikelpoinen; syöntikelpoinen; hovikelpoinen; elinkelpoinen; ajokelpoinen; 

painokelpoinen; saantokelpoinen; maastokelpoinen; arkistokelpoinen; luottokelpoinen; 

purjehduskelpoinen; oikeuskelpoinen; rakennuskelpoinen; edustuskelpoinen; vähennyskelpoinen; 

kiinnityskelpoinen; äänestyskelpoinen; hakukelpoinen; kulkukelpoinen; vertailukelpoinen; 

julkaisukelpoinen; viljelykelpoinen; syömäkelpoinen; kenttäkelpoinen; käyttökelpoinen; vilpoinen; 

-tempoinen; nopeatempoinen; hidastempoinen; happoinen; hiilihappoinen; heppoinen; ankeroinen; 

peruna-ankeroinen; inkeroinen; lonkeroinen; -lokeroinen; koukeroinen; palleroinen; numeroinen; 

suurinumeroinen; kuusinumeroinen; takaperoinen; -puseroinen; veroinen; tasaveroinen; 

samanveroinen; yhdenveroinen; poroinen; -vuoroinen; vastavuoroinen; kolmivuoroinen; 

kaksivuoroinen; erovuoroinen; puuroinen; soinen; tasoinen; korkeatasoinen; matalatasoinen; 

keskitasoinen; monitasoinen; eritasoinen; yksitasoinen; samantasoinen; heikkotasoinen; 

yliopistotasoinen; hyvätasoinen; isoinen; -laaksoinen; -jaksoinen; matalajaksoinen; yhdenjaksoinen; 

pienjaksoinen; yhtäjaksoinen; rosoinen; tervasrosoinen; toinen; matoinen; satoinen; huonosatoinen; 

runsassatoinen; -sietoinen; tietoinen; luokkatietoinen; hintatietoinen; itsetietoinen; merkkitietoinen; 

muotitietoinen; laatutietoinen; epätietoinen; määrätietoinen; päämäärätietoinen; vetoinen; 

takavetoinen; nelivetoinen; vekselivetoinen; moottorivetoinen; hevosvetoinen; ketjuvetoinen; 

etuvetoinen; sitkeävetoinen; takapyörävetoinen; nelipyörävetoinen; etupyörävetoinen; vaahtoinen; 

matalavaahtoinen; -tahtoinen; lujatahtoinen; omatahtoinen; vahvatahtoinen; pahantahtoinen; 

rauhantahtoinen; vastentahtoinen; voitontahtoinen; hyväntahtoinen; heikkotahtoinen; 

voimakastahtoinen; puolustustahtoinen; taistelutahtoinen; -ehtoinen; vapaaehtoinen; valaehtoinen; 

omaehtoinen; vaihtoehtoinen; hohtoinen; punahohtoinen; purppurahohtoinen; sinihohtoinen; 

hopeanhohtoinen; kullanhohtoinen; silkinhohtoinen; metallinhohtoinen; sadunhohtoinen; 

tarunhohtoinen; helmiäishohtoinen; -johtoinen; valtionjohtoinen; valtiojohtoinen; keskusjohtoinen; 

puhtoinen; maitoinen; taitoinen; uimataitoinen; kielitaitoinen; monitaitoinen; tanssitaitoinen; 

ammattitaitoinen; lentotaitoinen; ruoanlaittotaitoinen; keittotaitoinen; toistaitoinen; 

kirjoitustaitoinen; pikakirjoitustaitoinen; -hoitoinen; vaikeahoitoinen; insuliinihoitoinen; 

helppohoitoinen; -pitoinen; hopeapitoinen; energiapitoinen; asiapitoinen; hiekkapitoinen; 

suolapitoinen; kultapitoinen; multapitoinen; rautapitoinen; rasvapitoinen; valkuaisainepitoinen; 

ravinnepitoinen; tunnepitoinen; nestepitoinen; jodipitoinen; kalkkipitoinen; mineraalipitoinen; 

hiilipitoinen; metallipitoinen; alkoholipitoinen; puolipitoinen; malmipitoinen; lanoliinipitoinen; 

vitamiinipitoinen; happipitoinen; typpipitoinen; kuparipitoinen; sokeripitoinen; fluoripitoinen; 

vesipitoinen; seksipitoinen; kvartsipitoinen; savipitoinen; happopitoinen; valkuaispitoinen; 

kivennäispitoinen; humuspitoinen; lyijypitoinen; öljypitoinen; -aaltoinen; lyhytaaltoinen; 

pitkäaaltoinen; maltoinen; -peltoinen; -kiiltoinen; korkeakiiltoinen; metallikiiltoinen; 

kullankiiltoinen; metallinkiiltoinen; helmiäiskiiltoinen; himmeäkiiltoinen; kantoinen; kantoinen; 

laajakantoinen; kaukokantoinen; kauaskantoinen; -tuotantoinen; omatuotantoinen; suvantoinen; 

hentoinen; -lentoinen; korkealentoinen; -asentoinen; -intoinen; virkaintoinen; mielenkiintoinen; 

siintoinen; -kukintoinen; nuokkuvakukintoinen; norkkokukintoinen; -ravintoinen;  

runsasravintoinen; luontoinen; pahaluontoinen; hurjaluontoinen; lujaluontoinen; arkaluontoinen; 

suoraluontoinen; kovaluontoinen; pahanluontoinen; kruununluontoinen; jaloluontoinen; 

iloluontoinen; siivoluontoinen; kiivasluontoinen; pehmeäluontoinen; helläluontoinen; 

hyväluontoinen; -kuntoinen; vajaakuntoinen; alakuntoinen; rapakuntoinen; toimintakuntoinen; 

kovakuntoinen; liikennekuntoinen; asekuntoinen; puolikuntoinen; ylikuntoinen; täysikuntoinen; 

keskenkuntoinen; ajokuntoinen; painokuntoinen; huonokuntoinen; loistokuntoinen; 

teuraskuntoinen; mieskuntoinen; purjehduskuntoinen; epäkuntoinen; hyväkuntoinen; 

käyttökuntoinen; työkuntoinen; -tuntoinen; oikeudentuntoinen; velvollisuudentuntoinen; 
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ylemmyydentuntoinen; syyllisyydentuntoinen; synnintuntoinen; omanarvontuntoinen; 

vastuuntuntoinen; herkkätuntoinen; myötätuntoinen; kotoinen; luotoinen; muotoinen; 

vapaamuotoinen; sekamuotoinen; proosamuotoinen; välimuotoinen; pienimuotoinen; 

sinimuotoinen; monimuotoinen; erimuotoinen; suurimuotoinen; kurssimuotoinen; uusimuotoinen; 

samanmuotoinen; munanmuotoinen; vastaavanmuotoinen; yhdenmuotoinen; monenmuotoinen; 

ihmisenmuotoinen; kellonmuotoinen; monikkomuotoinen; jalomuotoinen; runomuotoinen; 

siromuotoinen; puhdasmuotoinen; runsasmuotoinen; kaunismuotoinen; perusmuotoinen; 

minämuotoinen; epämuotoinen; määrämuotoinen; yksikkömuotoinen; ruotoinen; -siirtoinen; 

sekasortoinen; -maastoinen; vaikeamaastoinen; -mastoinen; -ilmastoinen; pensastoinen; -

osastoinen; estoinen; kestoinen; lyhytkestoinen; pitkäkestoinen; kahdeskymmenestoinen; -

vaistoinen; saaristoinen; vuoristoinen; -luistoinen; -muistoinen; ikimuistoinen; ylimuistoinen; 

rustoinen; luustoinen; -kattoinen; harjakattoinen; tasakattoinen; pärekattoinen; turvekattoinen; 

olkikattoinen; tiilikattoinen; kupolikattoinen; peltikattoinen; holvikattoinen; vinokattoinen; 

jyrkkäkattoinen; valapattoinen; -taittoinen; hajataittoinen; likitaittoinen; kaukotaittoinen; -

heittoinen; itseriittoinen; siittoinen; itsesiittoinen; ristisiittoinen; -voittoinen; vientivoittoinen; 

tuontivoittoinen; vieraanvoittoinen; ruotsinvoittoinen; surunvoittoinen; vierasvoittoinen; 

miesvoittoinen; muukalaisvoittoinen; naisvoittoinen; kotipolttoinen; -tuottoinen; vajaatuottoinen; 

huonotuottoinen; runsastuottoinen; vähätuottoinen; hyvätuottoinen; ruttoinen; -kutoinen; 

kotikutoinen; voinen; sievoinen; epätoivoinen; arvoinen; korkea-arvoinen; ala-arvoinen; halpa-

arvoinen; tasa-arvoinen; keskiarvoinen; moniarvoinen; alempiarvoinen; ylempiarvoinen; 

eriarvoinen; suuriarvoinen; kaksiarvoinen; ensiarvoinen; täysiarvoinen; rahanarvoinen; 

kunnianarvoinen; kullanarvoinen; samanarvoinen; kahdenarvoinen; yhdenarvoinen; 

monenarvoinen; huomionarvoinen; minkäänarvoinen; kallisarvoinen; nimellisarvoinen; 

ihmisarvoinen; toisarvoinen; vähäarvoinen; yläarvoinen; -kasvoinen; soikeakasvoinen; 

pulleakasvoinen; kapeakasvoinen; kalpeakasvoinen; punakkakasvoinen; pisamakasvoinen; 

punakasvoinen; kaitakasvoinen; vakavakasvoinen; monikasvoinen; kaksikasvoinen; kivikasvoinen; 

lapsenkasvoinen; ihmiskasvoinen; kauniskasvoinen; pyöreäkasvoinen; pitkäkasvoinen; auvoinen; -

neuvoinen; kaksineuvoinen; yksineuvoinen; aapinen; kapinen; -siipinen; suorasiipinen; sinisiipinen; 

kaksisiipinen; verkkosiipinen; lyhytsiipinen; -koipinen; runsashappinen; vähähappinen; -nappinen; 

siirappinen; eeppinen; -kymppinen; kolmekymppinen; nelikymppinen; kolmikymppinen; 

viisikymppinen; kaksikymppinen; -oppinen; oikeaoppinen; harhaoppinen; teleskooppinen; 

stereoskooppinen; makroskooppinen; mikroskooppinen; huono-oppinen; trooppinen; 

subtrooppinen; filantrooppinen; heliotrooppinen; atooppinen; utooppinen; -soppinen; 

puhdasoppinen; vääräoppinen; hyväoppinen; tyyppinen; erityyppinen; vastaavantyyppinen; 

uudentyyppinen; kummankintyyppinen; tietyntyyppinen; tämäntyyppinen; stereotyyppinen; 

vakiotyyppinen; genotyyppinen; arpinen; rokonarpinen; rupinen; barbaarinen; solidaarinen; 

lapidaarinen; legendaarinen; kalendaarinen; sekundaarinen; termonukleaarinen; lineaarinen; -

kaarinen; holvikaarinen; suippokaarinen; pyöreäkaarinen; pyörökaarinen; kapillaarinen; 

molaarinen; polaarinen; solaarinen; modulaarinen; molekulaarinen; sekulaarinen; vaskulaarinen; 

molekylaarinen; primaarinen; summaarinen; atomaarinen; binaarinen; imaginaarinen; kulinaarinen; 

visionaarinen; vivipaarinen; ovipaarinen; agraarinen; temporaarinen; saarinen; vegetaarinen; 

laktovegetaarinen; proletaarinen; planetaarinen; monetaarinen; totalitaarinen; militaarinen; 

humanitaarinen; auktoritaarinen; autoritaarinen; parlamentaarinen; ulkoparlamentaarinen; 

epäparlamentaarinen; elementaarinen;  

komplementaarinen; fragmentaarinen; rudimentaarinen; dokumentaarinen; antikvaarinen; karinen; 

kamarinen; kaksikamarinen; yksikamarinen; -parinen; tasaparinen; eriparinen; kuparinen; 

epäparinen; kambrinen; prekambrinen; -kaliiberinen; perifeerinen; koleerinen; homeerinen; 

numeerinen; alfanumeerinen; aakkosnumeerinen; veneerinen; eteerinen; klimakteerinen; 
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esoteerinen; hysteerinen; presbyteerinen; -lierinen; lerppalierinen; leveälierinen; sokerinen; 

vanerinen; paperinen; -kaliiperinen; suurikaliiperinen; kiväärikaliiperinen; -sylinterinen; 

nelisylinterinen; yksisylinterinen; kuusisylinterinen; verinen; vaaleaverinen; tummaverinen; 

kuumaverinen; puoliverinen; siniverinen; täysiverinen; ristiverinen; lämminverinen; puhdasverinen; 

täysverinen; vähäverinen; kylmäverinen; empiirinen; satiirinen; metaforinen; euforinen; 

allegorinen; kategorinen; apriorinen; kallistuvakorinen; -kalorinen; marmorinen; sonorinen; 

provisorinen; sensorinen; kursorinen; illusorinen; obligatorinen; provokatorinen; inflatorinen; 

antiinflammatorinen; reformatorinen; informatorinen; hallusinatorinen; organisatorinen; 

improvisatorinen; kompensatorinen; agitatorinen; diktatorinen; retorinen; inhibitorinen; 

reflektorinen; motorinen; psykomotorinen; vasomotorinen; sähkömotorinen; reseptorinen; 

moottorinen; keskimoottorinen; nelimoottorinen; kaksimoottorinen; yksimoottorinen; -kuorinen; 

rapeakuorinen; hopeakuorinen; punakuorinen; kovakuorinen; ohutkuorinen; paksukuorinen; 

sitkeäkuorinen; sileäkuorinen; pehmeäkuorinen; muorinen; vuorinen; -vuorinen; psykiatrinen; 

foniatrinen; geriatrinen; fysiatrinen; metrinen; symmetrinen; asymmetrinen; epäsymmetrinen; 

geometrinen; biometrinen; psykometrinen; kilometrinen; trigonometrinen; ekonometrinen; 

isometrinen; laajaspektrinen; eksentrinen; geosentrinen; egosentrinen; heliosentrinen; -kutrinen; 

kultakutrinen; ilkikurinen; pahankurinen; nurinkurinen; hullunkurinen; hassunkurinen; -potkurinen; 

pippurinen; -juurinen; perinjuurinen; paljasjuurinen; siluurinen; telluurinen; kulttuurinen; 

korkeakulttuurinen; monikulttuurinen; porfyyrinen; lyyrinen; värinen; kolmivärinen; monivärinen; 

erivärinen; kaksivärinen; yksivärinen; kirkkaanvärinen; hopeanvärinen; koreanvärinen; 

helakanvärinen; hiekanvärinen; persikanvärinen; liilanvärinen; kullanvärinen; mullanvärinen; 

samanvärinen; rumanvärinen; okranvärinen; purppuranvärinen; roosanvärinen; loistavanvärinen; 

vedenvärinen; ruosteenvärinen; lohenvärinen; maantienvärinen; kaikenvärinen; tiilenvärinen; 

monenvärinen; toisenvärinen; kauniinvärinen; khakinvärinen; kuparinvärinen; oranssinvärinen; 

pronssinvärinen; violetinvärinen; neonvärinen; ihonvärinen; luonnonvärinen; luumunvärinen; 

luunvärinen; norsunluunvärinen; räikeänvärinen; heleänvärinen; kirkasvärinen; kaunisvärinen; 

räikeävärinen; minkävärinen; sekundäärinen; tertiäärinen; primäärinen; binäärinen; visionäärinen; 

säärinen; hoikkasäärinen; suorasäärinen; länkisäärinen; oikosäärinen; lenkosäärinen; paljassäärinen; 

säihkysäärinen; pitkäsäärinen; vääräsäärinen; militäärinen; humanitäärinen; autoritäärinen; 

kvartäärinen; lasinen; arteesinen; vesinen; -valkuaisinen; lihaksinen; vankkalihaksinen; 

vahvalihaksinen; voimakaslihaksinen; -harjaksinen; kaksinen; anglosaksinen; tervaksinen; 

kompleksinen; -aineksinen; -viiksinen; paradoksinen; -nidoksinen; -sidoksinen; palttinasidoksinen; 

satiinisidoksinen; toimikassidoksinen; ortodoksinen; epäortodoksinen; -kudoksinen; -laskoksinen; 

tuloksinen; -annoksinen; -kierroksinen; kerroksinen; nelikerroksinen; kolmikerroksinen; 

monikerroksinen; viisikerroksinen; kaksikerroksinen; yksikerroksinen; kuusikerroksinen; 

kymmenkerroksinen; seitsenkerroksinen; toksinen; sytotoksinen; -ohjauksinen; 

tietokoneohjauksinen; radio-ohjauksinen; kauko-ohjauksinen; valo-ohjauksinen; 

keskusohjauksinen; -tapauksinen; varauksinen; etuoikeuksinen; -nopeuksinen; -hiuksinen; 

harmaahiuksinen; vaaleahiuksinen; hopeahiuksinen; suorahiuksinen; lyhythiuksinen; 

pitkähiuksinen; -kauluksinen; korkeakauluksinen; paitakauluksinen; kiintokauluksinen; 

reunuksinen; -ajatuksinen; -hammastuksinen; -vastuksinen; -vaikutuksinen; -latvuksinen; 

tuuhealatvuksinen; -kehyksinen; sisällyksinen; -päällyksinen; kangaspäällyksinen; -näkemyksinen; 

laajanäkemyksinen; -merkityksinen; samamerkityksinen; pienimerkityksinen; monimerkityksinen; 

erimerkityksinen; suurimerkityksinen; kaksimerkityksinen; samanmerkityksinen; 

vähämerkityksinen; -välityksinen; ketjuvälityksinen; -kiinnityksinen; kierrekiinnityksinen; 

ruuvikiinnityksinen; -värityksinen; -säestyksinen; -sytytyksinen; aikasytytyksinen; emäksinen; 

teräksinen; -käytöksinen; karkeakäytöksinen; varmakäytöksinen; sulavakäytöksinen; 

hienokäytöksinen; hyväkäytöksinen; miellyttäväkäytöksinen; -näytöksinen; yksinäytöksinen; 
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kansinen; pernisioosinen; viskoosinen; virtuoosinen; -kuosinen; harmaahapsinen; hopeahapsinen; 

valkohapsinen; -lapsinen; monilapsinen; yksilapsinen; vähälapsinen; kipsinen; ripsinen; ripsinen; 

varsinen; hirsinen; -korsinen; klassinen; uusklassinen; oranssinen; -frekvenssinen;  

korkeafrekvenssinen; pronssinen; kvartsinen; kusinen; -jousinen; kuusinen; fyysinen; metafyysinen; 

psykofyysinen; etinen; metinen; vetinen; makeavetinen; ruskeavetinen; sameavetinen; 

tummavetinen; puhdasvetinen; kirkasvetinen; kylmävetinen; -tahtinen; nopeatahtinen; tasatahtinen; 

konetahtinen; nelitahtinen; kaksitahtinen; pakkotahtinen; vuorotahtinen; kiivastahtinen; lehtinen; 

lehtinen; propagandalehtinen; tuuhealehtinen; nahkealehtinen; soukkalehtinen; liuskalehtinen; 

ohjelmalehtinen; punalehtinen; mehilehtinen; suurilehtinen; isolehtinen; lentolehtinen; 

mainoslehtinen; uposlehtinen; esittelylehtinen; vihreälehtinen; mehevälehtinen; kiiltävälehtinen; 

vauhtinen; lujavauhtinen; kiivasvauhtinen; -ryhtinen; suoraryhtinen; huonoryhtinen; uljasryhtinen; 

ylväsryhtinen; yleväryhtinen; hyväryhtinen; tähtinen; -reitinen; -niitinen; neliniitinen; kaksiniitinen; 

yksiniitinen; didaktinen; faktinen; profylaktinen; praktinen; abstraktinen; taktinen; parataktinen; 

puoluetaktinen; syntaktinen; hypotaktinen; affektinen; hektinen; dialektinen; kontrapunktinen; 

arktinen; subarktinen; antarktinen; peltinen; joltinen; tuhantinen; satatuhantinen; puolituhantinen; 

monituhantinen; parituhantinen; vuosituhantinen; kymmentuhantinen; -kantinen; nahkakantinen; 

tiukkakantinen; kovakantinen; kierrekantinen; sinikantinen; lasikantinen; kloottikantinen; 

kangaskantinen; tiiviskantinen; korukantinen; pehmeäkantinen; entinen; sointinen; rumasointinen; 

metallinsointinen; puhdassointinen; kirkassointinen; kaunissointinen; heleäsointinen; 

pehmeäsointinen; syväsointinen; -vointinen; pahoinvointinen; mahtipontinen; -sekuntinen; tuntinen; 

puolituntinen; monituntinen; kaksituntinen; kuusituntinen; kahdeksantuntinen; kymmentuntinen; -

kyntinen; pitkäkyntinen; teräväkyntinen; syntinen; -käyntinen; nopeakäyntinen; tarkkakäyntinen; 

hidaskäyntinen; läntinen; -lyöntinen; kaksikotinen; yksikotinen; totinen; yksitotinen; -vuotinen; 

parisataavuotinen; kaksisataavuotinen; takavuotinen; jokavuotinen; toissavuotinen; satavuotinen; 

puolisatavuotinen; monisatavuotinen; parisatavuotinen; kertavuotinen; puolitoistavuotinen; 

viimevuotinen; nelivuotinen; puolivuotinen; ylivuotinen; kolmivuotinen; monivuotinen; 

parivuotinen; ympärivuotinen; viisivuotinen; kaksivuotinen; yksivuotinen; kuusivuotinen; 

kahdeksanvuotinen; menneenvuotinen; kymmenvuotinen; nelikymmenvuotinen; 

kolmikymmenvuotinen; monikymmenvuotinen; kaksikymmenvuotinen; 

yhdeksänkymmenvuotinen; seitsenvuotinen; tämänvuotinen; yhdeksänvuotinen; kokovuotinen; 

edellisvuotinen; tuhatvuotinen; monituhatvuotinen; neljävuotinen; skeptinen; epileptinen; septinen; 

aseptinen; antiseptinen; elliptinen; optinen; apokalyptinen; -vartinen; sorjavartinen; 

tanakkavartinen; hoikkavartinen; suoravartinen; nelivartinen; kaksivartinen; yksivartinen; 

ruohovartinen; sekovartinen; rentovartinen; lyhytvartinen; puuvartinen; pitkävartinen; 

käyrävartinen; väärävartinen; -kortinen; orgastinen; kiliastinen; entusiastinen; sarkastinen; 

elastinen; skolastinen; plastinen; termoplastinen; siihenastinen; pleonastinen; tähänastinen; 

spastinen; drastinen; pederastinen; fantastinen; vartavastinen; manifestinen; anamnestinen; -

aistinen; dadaistinen; arkaistinen; snobistinen; kubistinen; sadistinen; propagandistinen; 

metodistinen; avantgardistinen; deistinen; teistinen; ateistinen; panteistinen; monoteistinen; 

polyteistinen; pasifistinen; sofistinen; syllogistinen; synergistinen; masokistinen; sadomasokistinen; 

anarkistinen; monarkistinen; feodalistinen; idealistinen; realistinen; arkirealistinen; neorealistinen; 

fotorealistinen; surrealistinen; epärealistinen; kolonialistinen; imperialistinen; materialistinen; 

industrialistinen; sosialistinen; kansallissosialistinen; eksistentialistinen; rojalistinen; 

syndikalistinen; minimalistinen; formalistinen; informalistinen; nationalistinen; rationalistinen; 

funktionalistinen; journalistinen; liberalistinen; federalistinen; moralistinen; pluralistinen; 

naturalistinen; supranaturalistinen; strukturalistinen; fatalistinen; kapitalistinen; 

kansankapitalistinen; suurkapitalistinen; vitalistinen; fundamentalistinen; dualistinen; 

individualistinen; spiritualistinen; intellektualistinen; mendelistinen; nihilistinen; merkantilistinen; 
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stilistinen; ballistinen; sellistinen; machiavellistinen; novellistinen; pointillistinen; gaullistinen; 

holistinen; monopolistinen; solistinen; rabulistinen; populistinen; islamistinen; eufemistinen; 

totemistinen; animistinen; pessimistinen; optimistinen; atomistinen; reformistinen; pianistinen; 

mekanistinen; samanistinen; šamanistinen; humanistinen; satanistinen; hellenistinen; stalinistinen; 

feministinen; deterministinen; kalvinistinen; sovinistinen; darvinistinen; fennistinen; hedonistinen; 

antagonistinen; sionistinen; revisionistinen; impressionistinen; ekspressionistinen; kreationistinen; 

ekshibitionistinen; perfektionistinen; protektionistinen; monistinen; anakronistinen; modernistinen; 

postmodernistinen; kommunistinen; antikommunistinen; opportunistinen; egoistinen; eskapistinen; 

utopistinen; sekularistinen; tsaristinen; monetaristinen; totalitaristinen; militaristinen; 

antimilitaristinen; utilitaristinen; konsumeristinen; karakteristinen; empiristinen; aforistinen; 

rigoristinen; behavioristinen; koloristinen; humoristinen; terroristinen; puristinen; futuristinen; 

fasistinen; rasistinen; klassisistinen; fetisistinen; gnostisistinen; seksistinen; revansistinen; 

narsistinen; batistinen; separatistinen; statistinen; pietistinen; synkretistinen; elitistinen; 

spiritistinen; artistinen; autistinen; -muistinen; tarkkamuistinen; huonomuistinen; hyvämuistinen; 

terävämuistinen; truistinen; altruistinen; kasuistinen; panslavistinen; atavistinen; bolsevistinen; 

bolševistinen; lingvistinen; naivistinen; relativistinen; positivistinen; subjektivistinen; 

kollektivistinen; -tekstinen; agnostinen; diagnostinen; prognostinen; kaustinen; akustinen; 

mystinen; afaattinen; lymfaattinen; -fosfaattinen; dramaattinen; melodramaattinen; skemaattinen; 

problemaattinen; telemaattinen; kinemaattinen; temaattinen; matemaattinen; tilastomatemaattinen; 

systemaattinen; magmaattinen; pragmaattinen; flegmaattinen; dogmaattinen; filmaattinen; 

grammaattinen; aksiomaattinen; diplomaattinen; aromaattinen; kromaattinen; somaattinen; 

psykosomaattinen; symptomaattinen; automaattinen; puoliautomaattinen; täysautomaattinen; 

numismaattinen; karismaattinen; astmaattinen; traumaattinen; pneumaattinen; reumaattinen; 

fanaattinen; apaattinen; telepaattinen; empaattinen; sympaattinen; parasympaattinen; 

homeopaattinen; psykopaattinen; -karaattinen; teokraattinen; demokraattinen; 

sosiaalidemokraattinen; kansandemokraattinen; epädemokraattinen; teknokraattinen; 

byrokraattinen; meritokraattinen; aristokraattinen; staattinen; metastaattinen; antistaattinen; 

ekstaattinen; homeostaattinen; sähköstaattinen; eettinen; eideettinen; geodeettinen; analgeettinen; 

apologeettinen; synergeettinen; onomatopoieettinen; askeettinen; atleettinen; hermeettinen; 

kosmeettinen; aritmeettinen; geneettinen; fylogeneettinen; partenogeneettinen; magneettinen; 

ydinmagneettinen; sähkömagneettinen; kineettinen; psykokineettinen; foneettinen; kyberneettinen; 

bioeettinen; poeettinen; onomatopoeettinen; konkreettinen; teoreettinen; tietoteoreettinen; 

diureettinen; pateettinen; pieteettinen; synteettinen; puolisynteettinen; hypoteettinen; esteettinen; 

majesteettinen; kinesteettinen; epäesteettinen; pitkälettinen; mettinen; samettinen; 

hermafrodiittinen; neoliittinen; monoliittinen; poliittinen; maapoliittinen; rahapoliittinen; 

voimapoliittinen; kauppapoliittinen; valtapoliittinen; suurvaltapoliittinen; yhteiskuntapoliittinen; 

tiedepoliittinen; suhdannepoliittinen; aluepoliittinen; puoluepoliittinen; reaalipoliittinen; 

sosiaalipoliittinen; kriminaalipoliittinen; kielipoliittinen; kulttuuripoliittinen; lapsipoliittinen; 

finanssipoliittinen; maailmanpoliittinen; päivänpoliittinen; geopoliittinen; kirkkopoliittinen; 

ulkopoliittinen; tulopoliittinen; kosmopoliittinen; veropoliittinen; asuntopoliittinen; 

sotilaspoliittinen; kunnallispoliittinen; talouspoliittinen; maatalouspoliittinen; puolustuspoliittinen; 

turvallisuuspoliittinen; teollisuuspoliittinen; työllisyyspoliittinen; koulupoliittinen; epäpoliittinen; 

sisäpoliittinen; väestöpoliittinen; antisemiittinen; graniittinen; finiittinen; definiittinen; 

indefiniittinen; kriittinen; yhteiskuntakriittinen; lähdekriittinen; itsekriittinen; alikriittinen; 

tekstikriittinen; epäkriittinen; implisiittinen; eksplisiittinen; asfalttinen; ylenpalttinen; peristalttinen; 

asvalttinen; okkulttinen; pedanttinen; giganttinen; neliskanttinen; täyskanttinen; atlanttinen; 

euroatlanttinen; semanttinen; timanttinen; romanttinen; kansallisromanttinen; myöhäisromanttinen; 

uusromanttinen; protestanttinen; identtinen; transsendenttinen; ambivalenttinen; ekvivalenttinen; 
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turbulenttinen; temperamenttinen; pigmenttinen; -senttinen; prosenttinen; sataprosenttinen; 

autenttinen; kaoottinen; homotsygoottinen; heterotsygoottinen; antibioottinen; symbioottinen; 

makrobioottinen; semioottinen; karioottinen; patrioottinen; nurkkapatrioottinen; narkoottinen; 

psykoottinen; tuberkuloottinen; osmoottinen; hypnoottinen; jälkihypnoottinen; despoottinen; 

eroottinen; homoeroottinen; nekroottinen; kirroottinen; neuroottinen; pakkoneuroottinen; 

eksoottinen; mitoottinen; sporttinen; sorttinen; hermeneuttinen; terapeuttinen; taideterapeuttinen; 

psykoterapeuttinen; akuuttinen; anakoluuttinen; absoluuttinen; -minuuttinen; viisiminuuttinen; 

kaksiminuuttinen; kymmenminuuttinen; analyyttinen; psykoanalyyttinen; katalyyttinen; 

elektrolyyttinen; myyttinen; -kautinen; rautakautinen; permikautinen; tertiäärikautinen; 

kvartäärikautinen; pronssikautinen; kivikautinen; elinkautinen; vuorokautinen; puolivuorokautinen; 

liitukautinen; kuukautinen; kolmikuukautinen; parikuukautinen; jääkautinen; myöhäisjääkautinen; 

sikiökautinen; tautinen; punatautinen; kuppatautinen; vatsatautinen; kuumetautinen; mielitautinen; 

sokeritautinen; riisitautinen; sydäntautinen; luulotautinen; ruttotautinen; raivotautinen; vilutautinen; 

uutinen; sotauutinen; perheuutinen; seurapiiriuutinen; lehtiuutinen; ulkomaanuutinen; 

sensaatiouutinen; ennakkouutinen; ilouutinen; rikosuutinen; yllätysuutinen; pikku-uutinen; urheilu-

uutinen; jymyuutinen; täytinen; kätinen; oikeakätinen; lujakätinen; tarkkakätinen; omakätinen; 

varmakätinen; kovakätinen; nelikätinen; yksikätinen; vasenkätinen; avokätinen; runsaskätinen; 

toiskätinen; löyhäkätinen; helläkätinen; hölläkätinen; kömpelökätinen; mehuinen; ohuinen; 

kuohuinen; vesikauhuinen; pakokauhuinen; laajuinen; maanlaajuinen; maailmanlaajuinen; 

taajuinen; korkeataajuinen; äänitaajuinen; pientaajuinen; suurtaajuinen; hajuinen; pahanhajuinen; 

väkevänhajuinen; hyvänhajuinen; takapajuinen; tajuinen; vaikeatajuinen; alitajuinen; 

kansantajuinen; todellisuudentajuinen; suhteellisuudentajuinen; lapsentajuinen; lastentajuinen; 

huumorintajuinen; piilotajuinen; helppotajuinen; yleistajuinen; liejuinen; rojuinen; -kuinen; -

hakuinen; humalahakuinen; keskihakuinen; sensaatiohakuinen; valohakuinen; tarkoitushakuinen; 

kasvuhakuinen; päämäärähakuinen; lokakuinen; makuinen; raikkaanmakuinen; pahanmakuinen; 

katkeranmakuinen; polttavanmakuinen; paperinmakuinen; oudonmakuinen; väkevänmakuinen; 

hyvänmakuinen; viimekuinen; punahehkuinen; valkohehkuinen; tihkuinen; ikuinen; aikuinen; 

kaikuinen; pahakaikuinen; metallinkaikuinen; senaikuinen; puolikuinen; helmikuinen; kolmikuinen; 

tammikuinen; iänikuinen; parikuinen; kuusikuinen; huhtikuinen; paakkuinen; takkuinen; 

laikkuinen; pikkuinen; tikkuinen; pikkuruikkuinen; pilkkuinen; sinipilkkuinen; -kurkkuinen; 

muuttuvakurkkuinen; kiukkuinen; koukkuinen; -alkuinen; sananalkuinen; tavunalkuinen; 

keinoalkuinen; -kulkuinen; vaikeakulkuinen; nopeakulkuinen; hankalakulkuinen; helppokulkuinen; 

hidaskulkuinen; raskaskulkuinen; kevytkulkuinen; seitsenkuinen; toukokuinen; elokuinen; 

korkuinen; tasakorkuinen; erikorkuinen; samankorkuinen; kissankorkuinen; miehenkorkuinen; 

polvenkorkuinen; -laskuinen; likilaskuinen; marraskuinen; tyhjätaskuinen; -iskuinen; kovaiskuinen; 

maaliskuinen; piskuinen; syyskuinen; tasajatkuinen; katkuinen; tulikivenkatkuinen; itkuinen; 

potkuinen; sotkuinen; lukuinen; vajaalukuinen; vaikealukuinen; nopealukuinen; satalukuinen; 

monisatalukuinen; harvalukuinen; konelukuinen; monilukuinen; täysilukuinen; kymmenlukuinen; 

monikymmenlukuinen; helppolukuinen; hidaslukuinen; raskaslukuinen; runsaslukuinen; 

mieslukuinen; tuhatlukuinen; monituhatlukuinen; joulukuinen; vähälukuinen; epälukuinen; 

pukuinen; virkapukuinen; juhlapukuinen; uimapukuinen; tummapukuinen; iltapukuinen; 

mustapukuinen; valepukuinen; khakipukuinen; smokkipukuinen; siviilipukuinen; sotilaspukuinen; 

kansallispukuinen; jakkupukuinen; univormupukuinen; surupukuinen; kutupukuinen; 

vihreäpukuinen; yöpukuinen; sukuinen; maskuliinisukuinen; feminiinisukuinen; suomensukuinen; 

jalosukuinen; alhaissukuinen; heinäkuinen; kesäkuinen; luinen; haluinen; riidanhaluinen; 

vallanhaluinen; toiminnanhaluinen; seuranhaluinen; kiusanhaluinen; mukavuudenhaluinen; 

opinhaluinen; tiedonhaluinen; nautinnonhaluinen; kostonhaluinen; tappelunhaluinen; 

vaihtelunhaluinen; taistelunhaluinen; sovittelunhaluinen; huvittelunhaluinen; seikkailunhaluinen; 
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elämänhaluinen; omistushaluinen; vastustushaluinen; tappeluhaluinen; taisteluhaluinen; 

palveluhaluinen; kaitaluinen; mieluinen; epämieluinen; -nieluinen; -sieluinen; palavasieluinen; 

kaunosieluinen; pikkusieluinen; meluinen; pieniluinen; viluinen; kilpikonnanluinen; -soluinen; 

monisoluinen; yksisoluinen; romuluinen; jouluinen; viimejouluinen; aamuinen; joka-aamuinen; 

toissa-aamuinen; huomenaamuinen; tämänaamuinen; eilisaamuinen; huomisaamuinen; 

pyhäaamuinen; riemuinen; voitonriemuinen; kuhmuinen; poimuinen; solmuinen; tomuinen; 

juomuinen; suomuinen; naarmuinen; hirmuinen; sumuinen; -vainuinen; tarkkavainuinen; puinen; 

tammipuinen; umpipuinen; yksipuinen; kuusipuinen; kumpuinen; jalopuinen; epäsopuinen; 

piippuinen; monipiippuinen; kaksipiippuinen; yksipiippuinen; -huippuinen; lumihuippuinen; 

terävähuippuinen; -loppuinen; sananloppuinen; tavunloppuinen; nuppuinen; havupuinen; 

koivupuinen; mäntypuinen; pähkinäpuinen; tihruinen; nuhruinen; tuhruinen; viiruinen; pikkuruinen; 

muruinen; suruinen; huuruinen; suuruinen; erisuuruinen; samansuuruinen; vastaavansuuruinen; 

kaikensuuruinen; vakiosuuruinen; -suinen; -asuinen; juhla-asuinen; suppeasuinen; pahasuinen; 

suorasuinen; partasuinen; kovasuinen; resuinen; tuppisuinen; suurisuinen; -sisuinen; pahansisuinen; 

paksuinen; tasapaksuinen; -juoksuinen; hidasjuoksuinen; tuoksuinen; raikkaantuoksuinen; 

ruusuntuoksuinen; hyväntuoksuinen; voimakastuoksuinen; väkevätuoksuinen; hyvätuoksuinen; 

isosuinen; avosuinen; rivosuinen; -hapsuinen; homssuinen; -housuinen; -nousuinen; 

loivanousuinen; jyrkkänousuinen; naurusuinen; ruusuinen; löyhäsuinen; ympyräsuinen; 

rääväsuinen; hölösuinen; törösuinen; laatuinen; vajaalaatuinen; korkealaatuinen; omalaatuinen; 

ainoalaatuinen; tasalaatuinen; vakavalaatuinen; pahanlaatuinen; samanlaatuinen; 

vastaavanlaatuinen; vakavanlaatuinen; perustavanlaatuinen; kahdenlaatuinen; yhdenlaatuinen; 

monenlaatuinen; senlaatuinen; jonkinlaatuinen; tuonlaatuinen; muunlaatuinen; tämänlaatuinen; 

hyvänlaatuinen; vakiolaatuinen; heikkolaatuinen; hienolaatuinen; huonolaatuinen; 

harvinaislaatuinen; erikoislaatuinen; ainutlaatuinen; hyvälaatuinen; vakituinen; alituinen; 

omituinen; monituinen; pituinen; nilkkapituinen; tasapituinen; pohjepituinen; midipituinen; 

keskipituinen; normaalipituinen; minipituinen; eripituinen; maksipituinen; polvipituinen; 

samanpituinen; lantiopituinen; vyötäröpituinen; vasituinen; kuituinen; hiilikuituinen; lasikuituinen; 

vähäkuituinen; sointuinen; rumasointuinen; riitasointuinen; sulosointuinen; sopusointuinen; 

epäsointuinen; tuntuinen; hyväntuntuinen; rotuinen; sekarotuinen; jalorotuinen; puhdasrotuinen; 

vierasrotuinen; maatiaisrotuinen; suotuinen; vuotuinen; -vastuinen; omavastuinen; tulosvastuinen; 

väestövastuinen; -pilttuinen; -kinttuinen; rimppakinttuinen; pillikinttuinen; pihtikinttuinen; 

kurttuinen; ruttuinen; suttuinen; utuinen; -kutuinen; -soutuinen; raskassoutuinen; ruutuinen; 

punaruutuinen; pepitaruutuinen; šakkiruutuinen; siniruutuinen; suuriruutuinen; skottiruutuinen; 

mustavalkoruutuinen; vinoruutuinen; isoruutuinen; madrasruutuinen; pikkuruutuinen; tilavuinen; 

savuinen; tupakansavuinen; -tavuinen; vahvuinen; tasavahvuinen; sotavahvuinen; täysivahvuinen; 

täysvahvuinen; koivuinen; visakoivuinen; -sivuinen; muutamasivuinen; tasasivuinen; erisivuinen; 

kovuinen; harvuinen; -kasvuinen; nopeakasvuinen; matalakasvuinen; vahvakasvuinen; 

puolikasvuinen; pienikasvuinen; suurikasvuinen; täysikasvuinen; keskenkasvuinen; 

heikkokasvuinen; huonokasvuinen; isokasvuinen; hentokasvuinen; hidaskasvuinen; 

kookaskasvuinen; lyhytkasvuinen; kitukasvuinen; hyötykasvuinen; tiheäkasvuinen; pitkäkasvuinen; 

hinteläkasvuinen; reheväkasvuinen; hyväkasvuinen; kääpiökasvuinen; skandinaavinen; savinen; 

pahvinen; refleksiivinen; impulsiivinen; ekspansiivinen; defensiivinen; offensiivinen; intensiivinen; 

massiivinen; passiivinen; regressiivinen; aggressiivinen; progressiivinen; depressiivinen; 

maanisdepressiivinen; ekspressiivinen; resessiivinen; possessiivinen; eksklusiivinen; kreatiivinen; 

negatiivinen; interrogatiivinen; palliatiivinen; assosiatiivinen; provokatiivinen; relatiivinen; 

superlatiivinen; spekulatiivinen; kumulatiivinen; summatiivinen; formatiivinen; informatiivinen; 

normatiivinen; komparatiivinen; federatiivinen; operatiivinen; kooperatiivinen; pejoratiivinen; 

dekoratiivinen; korporatiivinen; demonstratiivinen; figuratiivinen; nonfiguratiivinen; 
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adversatiivinen; vegetatiivinen; kvalitatiivinen; auktoritatiivinen; resitatiivinen; kvantitatiivinen; 

fakultatiivinen; konsultatiivinen; innovatiivinen; konservatiivinen; auditiivinen; primitiivinen; 

kognitiivinen; definitiivinen; transitiivinen; intransitiivinen; sensitiivinen; positiivinen; 

HIVpositiivinen; intuitiivinen; aktiivinen; korkea-aktiivinen; matala-aktiivinen; pinta-aktiivinen; 

reaktiivinen; keskiaktiivinen; radioaktiivinen; psykoaktiivinen; interaktiivinen; attraktiivinen; 

runsasaktiivinen; vähäaktiivinen; epäaktiivinen; efektiivinen; affektiivinen; objektiivinen; 

subjektiivinen; adjektiivinen; projektiivinen; selektiivinen; kollektiivinen; retrospektiivinen; 

perspektiivinen; fiktiivinen; disjunktiivinen; deduktiivinen; induktiivinen; produktiivinen; 

konstruktiivinen; substantiivinen; preventiivinen; deskriptiivinen; eruptiivinen; supportiivinen; 

suggestiivinen; deminutiivinen; diminutiivinen; kivinen; mukulakivinen; luonnonkivinen; 

vuolukivinen; -rivinen; viisirivinen; kaksirivinen; yksirivinen; talvinen; viimetalvinen; ylitalvinen; 

yksitalvinen; ensitalvinen; tämäntalvinen; kokotalvinen; pilvinen; puolipilvinen; -holvinen; 

polvinen; monipolvinen; pihtipolvinen; pattipolvinen; -ovinen; lovinen; -povinen; uhkeapovinen; 

korkeapovinen; pyöreäpovinen; muovinen; lasikuitumuovinen; -sarvinen; kippurasarvinen; 

yksisarvinen; lehtisarvinen; onttosarvinen; kirvinen; lapinkirvinen; niittykirvinen; kurvinen; 

järvinen; runsasjärvinen; suvinen; -tyvinen; hyinen; syyhyinen; röyhyinen; öljyinen; kyinen; 

möykkyinen; törkyinen; hyrskyinen; myrskyinen; tyrskyinen; -kykyinen; vajaakykyinen; 

toimintakykyinen; liikuntakykyinen; puhekykyinen; aloitekykyinen; kirikykyinen; 

organisointikykyinen; elinkykyinen; huomiokykyinen; tuotantokykyinen; lentokykyinen; 

ostokykyinen; vastaanottokykyinen; oppimiskykyinen; mukautumiskykyinen; 

muuntautumiskykyinen; sopeutumiskykyinen; esiintymiskykyinen; lisääntymiskykyinen; 

siitoskykyinen; suorituskykyinen; edustuskykyinen; puolustuskykyinen; vastustuskykyinen; 

kehityskykyinen; hedelmöityskykyinen; iskukykyinen; muuntelukykyinen; arvostelukykyinen; 

ajattelukykyinen; kilpailukykyinen; ilmaisukykyinen; maksukykyinen; veronmaksukykyinen; 

kasvukykyinen; järjestelykykyinen; työkykyinen; vajaatyökykyinen; nykyinen; -älyinen; 

vajaaälyinen; nopeaälyinen; normaaliälyinen; hidasälyinen; vähä-älyinen; terävä-älyinen; pölyinen; 

kyhmyinen; ryhmyinen; hämyinen; nyppyinen; ryppyinen; näppyinen; töhryinen; pyryinen; 

höyryinen; käryinen; skandaalinkäryinen; syinen; karkeasyinen; harvasyinen; monisyinen; 

syksyinen; viimesyksyinen; tämänsyksyinen; -pöksyinen; rönsyinen; hienosyinen; -lypsyinen; 

ryysyinen; tiheäsyinen; räsyinen; -pääsyinen; vaikeapääsyinen; rääsyinen; erityinen; yksityinen; 

syntyinen; samasyntyinen; siemensyntyinen; ulkosyntyinen; aivosyntyinen; vierassyntyinen; 

suomalaissyntyinen; ruotsalaissyntyinen; juutalaissyntyinen; myöhäsyntyinen; sisäsyntyinen; 

myötäsyntyinen; mäntyinen; ärtyinen; kärtyinen; kärttyinen; höytyinen; -säätyinen; erisäätyinen; 

alhaissäätyinen; epäsäätyinen; väkevyinen; levyinen; -levyinen; tasalevyinen; kaksilevyinen; 

yksilevyinen; yksilevyinen; kämmenenlevyinen; pätevyinen; syvyinen; sävyinen; tiukkasävyinen; 

tummasävyinen; vakavasävyinen; vanhansävyinen; katkeransävyinen; kirjallissävyinen; 

pehmeäsävyinen; jyrkkäsävyinen; lipeäinen; ylhäinen; pyhäinen; viimepyhäinen; vähäinen; 

myöhäinen; iltamyöhäinen; mattimyöhäinen; yömyöhäinen; iäinen; kylkiäinen; mönkiäinen; 

päkiäinen; viheliäinen; iiliäinen; kiiliäinen; nautakiiliäinen; helmiäinen; -hipiäinen; hienohipiäinen; 

herkkähipiäinen; hippiäinen; viiriäinen; jänkäsirriäinen; pörriäinen; ympyriäinen; äyriäinen; 

krilliäyriäinen; kuoriäyriäinen; pussiäyriäinen; raakkuäyriäinen; kääriäinen; omenakääriäinen; 

pyöriäinen; lesiäinen; mesiäinen; ripsiäinen; pääsiäinen; etiäinen; lehtiäinen; tiitiäinen; keltiäinen; 

pistiäinen; sahapistiäinen; porapistiäinen; hietapistiäinen; kultapistiäinen; tiepistiäinen; 

ojukepistiäinen; mesipistiäinen; rapsipistiäinen; lehtipistiäinen; petopistiäinen; neulaspistiäinen; 

karviaispistiäinen; loispistiäinen; kiilupistiäinen; puupistiäinen; myrkkypistiäinen; mäntypistiäinen; 

äkämäpistiäinen; sittiäinen; vyötiäinen; nilviäinen; jäinen; rähjäinen; -tekijäinen; monitekijäinen; 

syrjäinen; petäjäinen; -kiitäjäinen; maakiitäjäinen; lyhkäinen; salamyhkäinen; umpimähkäinen; 

tähkäinen; ikäinen; alaikäinen; uhmaikäinen; naimaikäinen; vaippaikäinen; tasaikäinen; 
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kutsuntaikäinen; vauvaikäinen; eläkeikäinen; reikäinen; lehikäinen; sähikäinen; leikki-ikäinen; 

keski-ikäinen; yli-ikäinen; teini-ikäinen; eri-ikäinen; täysi-ikäinen; puberteetti-ikäinen; 

samanikäinen; yhdenikäinen; kaikenikäinen; monenikäinen; minkinikäinen; elinikäinen; 

neitoikäinen; imeväisikäinen; murrosikäinen; lyhytikäinen; murkkuikäinen; kouluikäinen; 

rippikouluikäinen; esikouluikäinen; peruskouluikäinen; satuikäinen; kasvuikäinen; kyselyikäinen; 

minkäikäinen; pitkäikäinen; työikäinen; lähekkäinen; likekkäinen; päällekkäinen; vierekkäinen; 

ristikkäinen; läikkäinen; sormilehdykkäinen; parilehdykkäinen; seinäkkäinen; peräkkäinen; 

sisäkkäinen; -selkäinen; korkeaselkäinen; nahkaselkäinen; kumaraselkäinen; suoraselkäinen; 

notkoselkäinen; avoselkäinen; koukkuselkäinen; reppuselkäinen; kyyryselkäinen; köyryselkäinen; 

kyttyräselkäinen; nöyräselkäinen; kyssäselkäinen; nälkäinen; romantiikannälkäinen;  

maalinnälkäinen; sensaationnälkäinen; uutisnälkäinen; -kenkäinen; isokenkäinen; kevytkenkäinen; 

sähinkäinen; menninkäinen; lepinkäinen; isolepinkäinen; pikkulepinkäinen; ymmyrkäinen; 

märkäinen; läiskäinen; yskäinen; pitkäinen; lyhykäinen; köykäinen; äkäinen; räkäinen; 

rautatieläinen; jälkeläinen; retkeläinen; ristiretkeläinen; toivioretkeläinen; eläkeläinen; 

kansaneläkeläinen; eteläinen; täyteläinen; lyydiläinen; jengiläinen; runebergiläinen; mehiläinen; 

villimehiläinen; työmehiläinen; herhiläinen; tšekkiläinen; jenkkiläinen; takapenkkiläinen; 

mökkiläinen; seemiläinen; permiläinen; leniniläinen; marksilais-leniniläinen; marxilais-leniniläinen; 

könniläinen; presbyteeriläinen; inkeriläinen; meriläinen; leiriläinen; iiriläinen; friisiläinen; 

sisterssiläinen; sveitsiläinen; tiibetiläinen; egyptiläinen; eestiläinen; kerettiläinen; brittiläinen; 

kelttiläinen; körttiläinen; jättiläinen; pikkujättiläinen; lättiläinen; peukalokyytiläinen; 

brežneviläinen; liiviläinen; reserviläinen; kylläinen; tunnekylläinen; värikylläinen; yltäkylläinen; 

täpläinen; kyyhkyläinen; käskyläinen; näppyläinen; ryysyläinen; rääsyläinen; säätyläinen; 

kerjäläinen; keppikerjäläinen; pitäjäläinen; heikäläinen; meikäläinen; teikäläinen; sikäläinen; 

pykäläinen; jäkäläinen; täkäläinen; kyläläinen; kirkonkyläläinen; syrjäkyläläinen; härmäläinen; 

hämäläinen; perihämäläinen; venäläinen; valkovenäläinen; syöpäläinen; vepsäläinen; metsäläinen; 

yhtäläinen; hölmöläinen; söpöläinen; vähemmistöläinen; enemmistöläinen; työläinen; 

maatyöläinen; sekatyöläinen; telakkatyöläinen; palkkatyöläinen; satamatyöläinen; puhetyöläinen; 

metallityöläinen; lapsityöläinen; käsityöläinen; kivityöläinen; tehtaantyöläinen; vuorotyöläinen; 

tietotyöläinen; siirtotyöläinen; tehdastyöläinen; vierastyöläinen; kaivostyöläinen; 

valkokaulustyöläinen; rakennustyöläinen; teollisuustyöläinen; käärmemäinen; seitsemäinen; 

nestemäinen; pistemäinen; hyhmäinen; salakähmäinen; rähmäinen; piimäinen; pitkäpiimäinen; 

kielimäinen; sienimäinen; lämpimäinen; öykkärimäinen; pihtimäinen; tähtimäinen; ristimäinen; 

jättimäinen; tätimäinen; hedelmäinen; -silmäinen; harmaasilmäinen; ruskeasilmäinen; 

tarkkasilmäinen; tummasilmäinen; punasilmäinen; mustasilmäinen; kiiluvasilmäinen; 

pikisilmäinen; mantelisilmäinen; killisilmäinen; tulisilmäinen; sinisilmäinen; umpisilmäinen; 

nappisilmäinen; suurisilmäinen; yksisilmäinen; tähtisilmäinen; samettisilmäinen; kalansilmäinen; 

mulkosilmäinen; vinosilmäinen; kierosilmäinen; kirkassilmäinen; toissilmäinen; kiilusilmäinen; 

tihrusilmäinen; viirusilmäinen; surusilmäinen; tiheäsilmäinen; sirkeäsilmäinen; vihreäsilmäinen; 

pyöreäsilmäinen; teräväsilmäinen; lähimmäinen; kärjimmäinen; jälkimmäinen; keskimmäinen; 

päällimmäinen; ylimmäinen; tännimmäinen; perimmäinen; äärimmäinen; sisimmäinen; 

ensimmäinen; kahdeskymmenesensimmäinen; pengermäinen; nystermäinen; härmäinen; särmäinen; 

vajaasärmäinen; monisärmäinen; täysisärmäinen; teräväsärmäinen; miesmäinen; virkamiesmäinen; 

ihmismäinen; jättiläismäinen; räjähdysmäinen; ennätysmäinen; keihäsmäinen; öljymäinen; 

pyttymäinen; kärppämäinen; setämäinen; alijäämäinen; ylijäämäinen; ääliömäinen; ilmiömäinen; 

tyttömäinen; -nenäinen; punanenäinen; kippuranenäinen; kyömynenäinen; pystynenäinen; 

räkänenäinen; lättänenäinen; terävänenäinen; nykerönenäinen; itsenäinen; epäitsenäinen; 

yhtenäinen; epäyhtenäinen; vehnäinen; pöhnäinen; heinäinen; -seinäinen; vahvaseinäinen; 

verkkoseinäinen; jyrkkäseinäinen; rikkinäinen; äkkinäinen; keskinäinen; väkinäinen; erinäinen; 
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yksinäinen; täysinäinen; teennäinen; kivennäinen; näennäinen; perinnäinen; revinnäinen; 

synnynnäinen; käännynnäinen; mädännäinen; säädännäinen; herännäinen; siirrännäinen; 

liitännäinen; -kynäinen; sujuvakynäinen; teräväkynäinen; tänäinen; -päinen; harmaapäinen; 

hurjapäinen; sekapäinen; lakkapäinen; helapäinen; tilapäinen; uhmapäinen; huimapäinen; 

omapäinen; kuumapäinen; punapäinen; kiharapäinen; kukkurapäinen; tasapäinen; kassapäinen; 

satapäinen; monisatapäinen; vastapäinen; kaistapäinen; mustapäinen; pellavapäinen; kovapäinen; 

seppelepäinen; taaksepäinen; itsepäinen; rillipäinen; pulipäinen; kolmipäinen; turbaanipäinen; 

klanipäinen; monipäinen; nuppipäinen; jukuripäinen; silmälasipäinen; kusipäinen; lettipäinen; 

nutipäinen; huivipäinen; sarvipäinen; eteenpäinen; kymmenpäinen; nurinpäinen; sekopäinen; 

kiihkopäinen; heikkopäinen; palmikkopäinen; kenopäinen; suippopäinen; nupopäinen; 

vaahtopäinen; lanttopäinen; avopäinen; raivopäinen; leppäinen; alaspäinen; täyspäinen; ylöspäinen; 

tuhatpäinen; monituhatpäinen; kuohupäinen; kaljupäinen; koukkupäinen; kruunupäinen; 

hourupäinen; paksupäinen; tupsupäinen; huntupäinen; hattupäinen; tuittupäinen; luupäinen; 

pölkkypäinen; höyrypäinen; myssypäinen; pystypäinen; löyhäpäinen; tyhjäpäinen; tähkäpäinen; 

härkäpäinen; väkäpäinen; kylmäpäinen; rämäpäinen; tylppäpäinen; kähäräpäinen; kypäräpäinen; 

jääräpäinen; löysäpäinen; selväpäinen; hyväpäinen; teräväpäinen; yltiöpäinen; pörröpäinen; 

töyhtöpäinen; syöpäinen; keskeneräinen; -peräinen; hiekkaperäinen; seikkaperäinen; salaperäinen; 

voimaperäinen; omaperäinen; tasaperäinen; tunneperäinen; järkiperäinen; tuliperäinen; 

umpiperäinen; saviperäinen; kiviperäinen; todenperäinen; eläinperäinen; eloperäinen; aitoperäinen; 

luontoperäinen; kotoperäinen; viistoperäinen; suoperäinen; vierasperäinen; porrasperäinen; 

muukalaisperäinen; suomalaisperäinen; ruotsalaisperäinen; historiallisperäinen; kirjallisperäinen; 

kokemusperäinen; tarkoitusperäinen; alkuperäinen; älyperäinen; syntyperäinen; epäperäinen; 

hämäräperäinen; leväperäinen; ympäristöperäinen; työperäinen; -teräinen; sahateräinen; 

kaarevateräinen; kaksiteräinen; yksiteräinen; kouruteräinen; leveäteräinen; käppyräinen; 

nystyräinen; -kyttyräinen; kaksikyttyräinen; yksikyttyräinen; kähäräinen; mäkäräinen; määräinen; 

rahamääräinen; markkamääräinen; puntamääräinen; lakimääräinen; likimääräinen; keskimääräinen; 

ylimääräinen; pennimääräinen; täysimääräinen; prosenttimääräinen; ylenmääräinen; lukumääräinen; 

silmämääräinen; epämääräinen; sääntömääräinen; -pyöräinen; kumipyöräinen; kaksipyöräinen; 

kesäinen; jokakesäinen; toissakesäinen; viimekesäinen; ensikesäinen; menneenkesäinen; 

tämänkesäinen; edelliskesäinen; sisäinen; suonensisäinen; lihaksensisäinen; kohdunsisäinen; 

solunsisäinen; yhdeksäinen; känsäinen; nivelkärsäinen; metsäinen; etäinen; nöyhtäinen; itäinen; 

syltäinen; -merkintäinen; arvomerkintäinen; samaperintäinen; eriperintäinen; -levintäinen; 

maalevintäinen; vesilevintäinen; siemenlevintäinen; -häntäinen; siimahäntäinen; kippurahäntäinen; 

pihtihäntäinen; hyppyhäntäinen; töpöhäntäinen; pörröhäntäinen; -räystäinen; päästäinen; 

äskettäinen; päällettäinen; pääpiirteittäinen; säteittäinen; vähittäinen; hetkittäinen; pitkittäinen; 

ryhmittäinen; limittäinen; yksittäinen; nykäyksittäinen; hyppäyksittäinen; sysäyksittäinen; 

päivittäinen; päittäinen; yksilöittäinen; mättäinen; perättäinen; sisättäinen; hätäinen; mätäinen; 

myötäinen; laitamyötäinen; ruumiinmyötäinen; ihonmyötäinen; vartalonmyötäinen; päänmyötäinen; 

sivumyötäinen; keväinen; viimekeväinen; tämänkeväinen; epäileväinen; imeväinen; -lehväinen; 

tuuhealehväinen; sääliväinen; miettiväinen; -päiväinen; jokapäiväinen; osapäiväinen; 

toissapäiväinen; vastapäiväinen; arkipäiväinen; puolipäiväinen; kolmipäiväinen; monipäiväinen; 

viisipäiväinen; kuusipäiväinen; täysipäiväinen; pahanpäiväinen; turhanpäiväinen; samanpäiväinen; 

joutavanpäiväinen; senpäiväinen; seitsenpäiväinen; tyhjänpäiväinen; tämänpäiväinen; 

kokopäiväinen; eilispäiväinen; huomispäiväinen; täyspäiväinen; myötäpäiväinen; -pylväinen; 

omahyväinen; jyväinen; hienojyväinen; pitkäjyväinen; häilyväinen; häälyväinen; pysyväinen; 

erehtyväinen; myöntyväinen; pidättyväinen; tyytyväinen; itsetyytyväinen; ymmärtäväinen; 

ystäväinen; säästäväinen; imettäväinen; päättäväinen; pelkääväinen; pyörtyäinen; öinen; jokaöinen; 

viimeöinen; pörhöinen; pöhöinen; monisikiöinen; -teriöinen; -häiriöinen; puhehäiriöinen; 
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luonnehäiriöinen; lukihäiriöinen; muistihäiriöinen; yksiöinen; sähköinen; biosähköinen; 

valosähköinen; pietsosähköinen; ryteikköinen; -yksikköinen; jäätikköinen; lätäkköinen; näköinen; 

tarkkanäköinen; likinäköinen; normaalinäköinen; erinäköinen; pahannäköinen; hurjannäköinen; 

hauskannäköinen; samannäköinen; rumannäköinen; vakavannäköinen; yhdennäköinen; 

todennäköinen; epätodennäköinen; kaikennäköinen; monennäköinen; toisennäköinen; 

jonkinnäköinen; oudonnäköinen; huononnäköinen; jonkunnäköinen; tutunnäköinen; 

ilkeännäköinen; hyvännäköinen; minkäännäköinen; heikkonäköinen; kaukonäköinen; 

huononäköinen; ahdasnäköinen; lyhytnäköinen; ikänäköinen; pitkänäköinen; selvänäköinen; 

hyvänäköinen; terävänäköinen; röyhelöinen; röpelöinen; tällöinen; sälöinen; tämmöinen; 

äyrämöinen; kokoöinen; lämpöinen; tasalämpöinen; käyntilämpöinen; huoneenlämpöinen; 

vaihtolämpöinen; hääppöinen; pöpperöinen; unenpöpperöinen; heiveröinen; pörröinen; säröinen; 

vyötäröinen; hoikkavyötäröinen; -töinen; hankalatöinen; -lähtöinen; samalähtöinen; 

ongelmalähtöinen; monilähtöinen; suuritöinen; sisältöinen; vakavasisältöinen; samansisältöinen; 

seuraavansisältöinen; rikassisältöinen; runsassisältöinen; -ääntöinen; paljotöinen; helppotöinen; 

isotöinen; runsastöinen; -väestöinen; -säkeistöinen; yksisäkeistöinen; -enemmistöinen; 

valtionenemmistöinen; valtioenemmistöinen; vesistöinen; -pyrstöinen; -käyttöinen; 

vajaakäyttöinen; vaikeakäyttöinen; ydinenergiakäyttöinen; hankalakäyttöinen; paineilmakäyttöinen; 

kertakäyttöinen; konekäyttöinen; turbiinikäyttöinen; bensiinikäyttöinen; monikäyttöinen; 

moottorikäyttöinen; käsikäyttöinen; ydinkäyttöinen; helppokäyttöinen; paristokäyttöinen; 

akkukäyttöinen; nestekaasukäyttöinen; sähkökäyttöinen; -näyttöinen; analogianäyttöinen; 

numeronäyttöinen; jälkijättöinen; -syöttöinen; vähätöinen; vähäpätöinen; -säätöinen; itsesäätöinen; 

käsisäätöinen; termostaattisäätöinen; kaukosäätöinen; kesäöinen; tuhannen; ennen; ohimennen; 

sivumennen; perhonen; nunnaperhonen; sitruunaperhonen; haapaperhonen; auroraperhonen; 

koisaperhonen; lohiperhonen; silkkiperhonen; kaaliperhonen; koiperhonen; ritariperhonen; 

mittariperhonen; vesiperhonen; apolloperhonen; neitoperhonen; kangasperhonen; kääriäisperhonen; 

nokkosperhonen; lanttuperhonen; kiitäjäperhonen; kehrääjäperhonen; hopeatäpläperhonen; 

heinäperhonen; päiväperhonen; yöperhonen; rakonen; tekonen; vihkonen; ohjelmavihkonen; 

opasvihkonen; aakkonen; sormiaakkonen; pienaakkonen; suuraakkonen; kakkonen; miekkonen; 

naikkonen; veikkonen; nokkonen; rautanokkonen; värinokkonen; tuokkonen; marjatuokkonen; 

mämmituokkonen; ukkonen; rintamaukkonen; eukkonen; kukkonen; suukkonen; selkonen; 

henkonen; huokonen; ilmahuokonen; hikihuokonen; ihohuokonen; keskonen; nelonen; 

pariaironelonen; kakkosnelonen; pallonen; tuulonen; kolmonen; venonen; pennonen; roponen; 

kepponen; tepponen; peipponen; kupponen; kahvikupponen; sataeuronen; kymmeneuronen; 

kaksonen; lapsonen; matonen; neitonen; seitonen; viitonen; vitonen; luuvitonen; kolttonen; 

ronttonen; kutonen; kuutonen; hevonen; lahjahevonen; juoksijahevonen; tammahevonen; 

kuormahevonen; kilpahevonen; villihevonen; keppihevonen; merihevonen; puoliverihevonen; 

täysiverihevonen; lämminverihevonen; kylmäverihevonen; ravihevonen; arabianhevonen; 

suomenhevonen; nimikkohevonen; sirkushevonen; keinuhevonen; ratsuhevonen; rotuhevonen; 

puuhevonen; työhevonen; leivonen; kankkunen; kulkunen; jokunen; kuukunen; alunen; katealunen; 

päänalunen; namunen; pulmunen; lappunen; satalappunen; kirjelappunen; paperilappunen; 

tuhatlappunen; rappunen; lippunen; rippunen; varpunen; harmaavarpunen; punavarpunen; 

vihervarpunen; sirunen; murunen; kullanmurunen; kivenmurunen; tiedonmurunen; leivänmurunen; 

rahtunen; hitunen; hiekkahentunen; lintunen; kerttunen; luhtakerttunen; viitakerttunen; 

rytikerttunen; ruokokerttunen; lutunen; kyyhkynen; rauhankyyhkynen; pääskynen; sydänkäpynen; 

rystynen; hyttynen; horkkahyttynen; härkänen; höykänen; väkänen; vehnänen; kärpänen; 

lihakärpänen; kukkakärpänen; porkkanakärpänen; kääpiöohrakärpänen; huonekärpänen; 

tsetsekärpänen; kaalikärpänen; sipulikärpänen; tulikärpänen; banaanikärpänen; teatterikärpänen; 

hirvikärpänen; täikärpänen; raatokärpänen; kiiltokärpänen; loiskärpänen; hevoskärpänen; 
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kahukärpänen; häntäkärpänen; tuntokeränen; munuaiskeränen; hyvänen; jyvänen; hiekkajyvänen; 

kultajyvänen; tiedonjyvänen; itujyvänen; ykkönen; listaykkönen; yökkönen; maayökkönen; 

gammayökkönen; varsiyökkönen; orasyökkönen; mänty-yökkönen; niitty-yökkönen; käkönen; 

jänönen; tympönen; töppönen; huopatöppönen; tähtönen; sinitähtönen; tyttönen; kätönen; 

hellävaroen; lopen; muren; sen; taasen; ihkasen; vasen; nelisen; puolisen; seitsemisen; kolmisen; 

kymmenisen; pilkkoisen; toisen-; parisen; kahdeksisen; yhdeksisen; viitisen; tuhantisen; kuutisen; 

pikkuisen; vähäisen; selkosen; ilkosen; apposen; sepposen; seitsen-; joutsen; laulujoutsen; 

kyhmyjoutsen; näätsen; jäsen; kunniajäsen; kirjeenvaihtajajäsen; perustajajäsen; kannattajajäsen; 

tarkkailijajäsen; varajäsen; kantajäsen; kärkijäsen; paperijäsen; rivijäsen; perheenjäsen; 

lauseenjäsen; ruumiinjäsen; tekojäsen; maallikkojäsen; ulkojäsen; ainaisjäsen; liitännäisjäsen; 

täysjäsen; pääjäsen; henkilöjäsen; täpösen; samaten; kalpaten; verraten; kilvaten; tieten; parhaiten; 

paraiten; runsaiten; taiten; pahiten; vähiten; leikiten; miten; vanhemmiten; kiireimmiten; 

useimmiten; pikimmiten; äkimmiten; päällimmiten; enimmiten; hetimmiten; hätimmiten; eniten; 

siten; vasiten; mieluiten; päiten; turhanpäiten; pilanpäiten; kiusanpäiten; leikinpäiten; tyhjänpäiten; 

joten; eritoten; varten; vasten; varta vasten; väkisten; kohdatusten; rajatusten; nokatusten; alatusten; 

kaulatusten; kulmatusten; lomatusten; rinnatusten; tasatusten; vastatusten; aletusten; alletusten; 

nokitusten; alitusten; lomitusten; paritusten; kasvotusten; lähetysten; jäljetysten; päälletysten; 

vieretysten; kyljitysten; sylitysten; limitysten; silmitysten; käsitysten; päädytysten; pääksytysten; 

selätysten; silmätysten; nenätysten; seinätysten; perätysten; sisätysten; sitten; nytten; kuten; 

mitenkuten; jotenkuten; jouten; muuten; tyyten; täten; myöten; ahven; puna-ahven; meriahven; 

lasiahven; kirjoahven; haiven; partahaiven; hiven; non-woven; tyven; peilityven; zen; säen; pitäen; 

alun pitäen; silmällä pitäen; likipitäen; design; in; taain; parhain; varhain; aamuvarhain; rajain; 

ohjain; sauvaohjain; peliohjain; ilmanohjain; kauko-ohjain; suojain; sormisuojain; silmiensuojain; 

hengityksensuojain; kuulonsuojain; kuulosuojain; hitsaussuojain; hengityssuojain; kupusuojain; 

säteilysuojain; kirjain; kultakirjain; kapiteelikirjain; tulikirjain; petiittikirjain; kursiivikirjain; 

kohokirjain; valokirjain; painokirjain; siirtokirjain; tekstauskirjain; tunnuskirjain; kirjoituskirjain; 

tikkukirjain; alkukirjain; riimukirjain; korukirjain; korjain; taajuuskorjain; asujain; vakain; 

korkeusvakain; sivuvakain; kohdakkain; rajakkain; nokakkain; nurkakkain; alakkain; olakkain; 

kaulakkain; lomakkain; pinnakkain; rinnakkain; tasakkain; vastakkain; alekkain; allekkain; 

leikkain; nokikkain; nurkikkain; halikkain; lomikkain; nilkkain; muokkain; kasvokkain; sivukkain; 

olkain; hankain; ulkohankain; sarkain; varkain; murskain; niittomurskain; vatkain; lankavatkain; 

kierrevatkain; sähkövatkain; tutkain; lain; paalain; heinänpaalain; pyöröpaalain; puolain; tislain; 

kaulain; mittakaulain; naulain; paineilmanaulain; sinkilänaulain; main; lähimain; likimain; 

suorakulmain; kuormain; kauhakuormain; kourakuormain; heinänkuormain; kaivoskuormain; 

etukuormain; pyöräkuormain; saumain; vempain; vimpain; vaarain; sierain; ahrain; tarrain; atrain; 

muurain; suomuurain; tasain; juurta jaksain; valssain; jossain; ratsain; tain; kautta rantain; suuntain; 

luotain; radioluotain; avaruusluotain; syvyysluotain; kaikuluotain; kuuluotain; sääluotain; irtain; 

lastain; jostain; hiljattain; verrattain; maittain; portaittain; kohdittain; yksityiskohdittain; 

pääkohdittain; periodeittain; kaupungeittain; vaiheittain; arkeittain; kappaleittain; tonneittain; 

tunneittain; puolitunneittain; tuopeittain; pareittain; koreittain; laseittain; pusseittain; ammateittain; 

murteittain; asteittain; minuuteittain; alueittain; puolueittain; poikittain; nokittain; vuosiluokittain; 

arkittain; nurkittain; puuskittain; askelittain; puolittain; mittain; askelmittain; kolmittain; kulmittain; 

summittain; lomittain; kuormittain; hevoskuormittain; kunnittain; paikkakunnittain; miljoonittain; 

sadoittain; vihoittain; astioittain; kuutioittain; ajoittain; vuodenajoittain; sarjoittain; vihkoittain; 

paikoittain; viikoittain; pinkoittain; joukoittain; aloittain; paloittain; kiloittain; aalloittain; 

pulloittain; laumoittain; tusinoittain; vinoittain; kapoittain; tipoittain; vuoroittain; litroittain; 

kuuroittain; kasoittain; jaksoittain; massoittain; palstoittain; parittain; maalaisittain; pohjalaisittain; 

karjalaisittain; muukalaisittain; suomalaisittain; ruotsalaisittain; kaupunkilaisittain; 
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pääkaupunkilaisittain; virolaisittain; savolaisittain; kaksittain; nidoksittain; annoksittain; 

kierroksittain; kerroksittain; kulauksittain; tapauksittain; kohtauksittain; kantamuksittain; 

tuhansittain; osittain; aakkosittain; vuosittain; puolivuosittain; neljännesvuosittain; kausittain; 

vuorokausittain; kuukausittain; puolikuukausittain; ruuduittain; laikuittain; tukuittain; kannuittain; 

nipuittain; kimpuittain; sivuittain; suvuittain; parvittain; vinottain; sivuttain; toutain; vain; avain; 

kaavain; infrapuna-avain; vara-avain; virta-avain; lenkkiavain; diskanttiavain; momenttiavain; 

nuottiavain; korttiavain; ruuviavain; kellonavain; jakoavain; kuusiokoloavain; bassoavain; 

kiintoavain; rengasavain; yleisavain; salakirjoitusavain; hylsyavain; raivain; viivain; hakaviivain; 

kulmaviivain; laskuviivain; käyräviivain; kuivain; kasvikuivain; tukankuivain; ikkunankuivain; 

hiustenkuivain; salvain; kasvain; latvakasvain; suolikasvain; primaarikasvain; vuosikasvain; 

ihokasvain; keuhkokasvain; rakkokasvain; aivokasvain; lihaskasvain; sidekudoskasvain; 

luukasvain; syöpäkasvain; kaadin; termoskaadin; vaadin; peuranvaadin; sadin; vedin; lankavedin; 

ulosvedin; ahdin; paahdin; leivänpaahdin; turboahdin; kaihdin; rullakaihdin; sälekaihdin; vaihdin; 

suunnanvaihdin; rivinvaihdin; levynvaihdin; lämmönvaihdin; hiihdin; johdin; nollajohdin; 

virtajohdin; vaihejohdin; kuparijohdin; munanjohdin; virtsanjohdin; siemenjohdin; sapenjohdin; 

sähkönjohdin; maattojohdin; maadoitusjohdin; sähköjohdin; pohdin; rohdin; liidin; pintaliidin; 

riippuliidin; soidin; pidin; kiinnipidin; hihanpidin; hengenpidin; lampunpidin; kynttilänpidin; 

teränpidin; suodin; kudin; sukankudin; uudin; ydin; ydin-; atomiydin; luuydin; selkäydin; säädin; 

karkeasäädin; diskanttisäädin; nopeudensäädin; paineensäädin; vedonsäädin; lämmönsäädin; 

keskipakosäädin; kaukosäädin; hienosäädin; bassosäädin; kirkkaussäädin; vakionopeussäädin; 

liukusäädin; oikein; kaikkein; melkein; vihonviimein; vihoviimein; syrjäkarein; usein; yksin tein; 

suurin piirtein; drive-in; parahin; maihin; alamaihin; puolimaihin; henkitoreihin; piihin; mihin; 

kihloihin; salakihloihin; tasoihin; vanhin; kylänvanhin; jauhin; rouhin; pyyhin; tuulilasinpyyhin; 

pöyhin; haravapöyhin; heinänpöyhin; lähin; lähin; vähin; vähiin; tyhjiin; kiikkiin; nalkkiin; rökkiin; 

henkiin; mukiin; pikapuoliin; kohtapuoliin; väliin; näkemiin; kuulemiin; tavoittamattomiin; 

saavuttamattomiin; kuulumattomiin; ulottumattomiin; loputtomiin; jumiin; riittämiin; 

näkymättömiin; löytymättömiin; niin; köniin; juoponnappiin; pariin; tuiteriin; henkihieveriin; 

sirriin; esiin; varkaisiin; omenavarkaisiin; puheisiin; henkitoreisiin; kateisiin; hoteisiin; naimisiin; 

kadoksiin; sidoksiin; sotkoksiin; tainnoksiin; puolitainnoksiin; upoksiin; puolihorroksiin; 

turvoksiin; seisauksiin; pakahduksiin; tukahduksiin; tukehduksiin; tuohduksiin; puuduksiin; 

tukkeuksiin; sulkeuksiin; sotkeuksiin; kuohuksiin; nuokuksiin; sotkuksiin; hukuksiin; nukuksiin; 

uppeluksiin; sukelluksiin; sammuksiin; painuksiin; tainnuksiin; riipuksiin; kumarruksiin; 

tuuperruksiin; turruksiin; paisuksiin; hissuksiin; suutuksiin; taivuksiin; voivuksiin; juovuksiin; 

uuvuksiin; yksiin; ehdyksiin; menehdyksiin; tyrehdyksiin; kiihdyksiin; päihdyksiin; läkähdyksiin; 

keskeyksiin; väijyksiin; häkellyksiin; hämmennyksiin; hämäännyksiin; näännyksiin; väännyksiin; 

ryypyksiin; kierryksiin; pökerryksiin; puolipökerryksiin; typerryksiin; pyörryksiin;  

puolipyörryksiin; eksyksiin; väsyksiin; litistyksiin; keskeytyksiin; sassiin; vissiin; kotiin; ristiin 

rastiin; ristiin; miesmuistiin; justiin; lipettiin; hanttiin; alakanttiin; yläkanttiin; kuiviin; irviin; 

kuuluviin; ulottuviin; näkyviin; nähtäviin; perin pohjin; paljin; poljin; kytkinpoljin; jarrupoljin; 

kaasupoljin; suljin; kirjeensuljin; ovensuljin; keskussuljin; ainakin; jotensakin; jossakin; jostakin; 

pakostakin; minnekin; jonnekin; kunnekin; kaikin; likin; mikin; kumpikin; olletikin; joltisestikin; 

vallankin; jokseenkin; kumpainenkin; kulloinenkin; jommoinenkin; joltinenkin; senkin; arvatenkin; 

etenkin; tietenkin; kaikitenkin; mitenkin; kuitenkin; jotenkin; sittenkin; mihinkin; semminkin; 

kumminkin; milloinkin; jolloinkin; kulloinkin; varsinkin; jotakuinkin; kutakuinkin; suinkin; 

erittäinkin; johonkin; jokin; sikin sokin; laskin; funktiolaskin; taskulaskin; joteskin; huiskin haiskin; 

joskin; puskin; tuskin; hädin tuskin; myöskin; pitkin; kytkin; vapaakytkin; aikakytkin; kitkakytkin; 

infrapunakytkin; laippakytkin; pikavalintakytkin; virtakytkin; nestekytkin; veitsikytkin; 

automaattikytkin; nivelkytkin; valokytkin; kellokytkin; painokytkin; suunnanvaihtokytkin; 
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pitokytkin; pistokytkin; kojepistokytkin; käynnistyskytkin; keinukytkin; vipukytkin; hipaisukytkin; 

yksilevykytkin; hämäräkytkin; pääkytkin; sähkökytkin; sätkin; järvisätkin; niukin naukin; kukin; 

itse kukin; mikäkin; missäkin; mistäkin; alin; valin; elin; tarttumaelin; virtsaelin; rintaelin; 

liikuntaelin; puhe-elin; kone-elin; pääte-elin; puolue-elin; puhelin; erämaapuhelin; rahapuhelin; 

pikapuhelin; matkapuhelin; LA-puhelin; alapuhelin; ulapuhelin; vuokrapuhelin; turvapuhelin; 

kuvapuhelin; kriisipuhelin; seksipuhelin; senssipuhelin; käsipuhelin; kontaktipuhelin; tekstipuhelin; 

korttipuhelin; luottokorttipuhelin; ovipuhelin; kaiutinpuhelin; näppäinpuhelin; radiopuhelin; 

viidakkopuhelin; kolikkopuhelin; lyhytaaltopuhelin; saaristopuhelin; autopuhelin; sotilaspuhelin; 

rinnakkaispuhelin; vammaispuhelin; jonotuspuhelin; taskupuhelin; keskustelupuhelin; 

palvelupuhelin; kenkäpuhelin; seinäpuhelin; sisäpuhelin; kenttäpuhelin; pöytäpuhelin; hätäpuhelin; 

näköpuhelin; yleisöpuhelin; mielin kielin; sukupuolielin; murhemielin; toimielin; surumielin; 

äänielin; standardointielin; sanelin; taskusanelin; aistinelin; valtioelin; tekoelin; valoelin; 

tasapainoelin; johtoelin; tulenjohtoelin; hallintoelin; tuntoelin; verenkiertoelin; selin; yhteiselin; 

paikalliselin; lisääntymiselin; leviämiselin; edustuselin; yhdyselin; sukuelin; valmisteluelin; 

tiedusteluelin; paritteluelin; soluelin; kiipimäelin; sisäelin; lainsäädäntäelin; päätäntäelin; sähköelin; 

näköelin; ääntöelin; yhteistyöelin; säteilin; puhallin; hiekkapuhallin; kuumailmapuhallin; 

lämminilmapuhallin; kylmäilmapuhallin; messinkipuhallin; vaskipuhallin; ilmanpuhallin; 

keskipakopuhallin; puupuhallin; lämpöpuhallin; mullin mallin; askellin; sivellin; harjasivellin; 

liimasivellin; karvasivellin; meikkisivellin; maalisivellin; rengassivellin; kyllin; yllin kyllin; 

yltäkyllin; pikapuolin; kahtapuolin; kohtapuolin; poikkipuolin; kaulin; piirakkakaulin; hymyhuulin;  

ylin; avosylin; sillä välin; vihmin; laimin; yhteisvoimin; avosilmin; itkusilmin; syrjäsilmin; 

oikeammin; ihmeemmin; pahemmin; varhemmin; lähemmin; myöhemmin; aiemmin; liiemmin; 

likemmin; pikemmin; tarkemmin; ennemmin; paremmin; aikaisemmin; sittemmin; nyttemmin; 

kauemmin; harvemmin; parhaimmin; pahimmin; lähimmin; vähimmin; pikimmin; tarkimmin; 

äkimmin; enimmin; kauimmin; mieluimmin; ehommin; koommin; mieluummin; lämmin; 

tasalämmin; uunilämmin; talvilämmin; pikkulämmin; lypsylämmin; käyttölämmin; yhteistuumin; 

enin; painin; palanpainin; kannin; jauhennin; möyhennin; lennin; tallennin; vaimennin; 

äänenvaimennin; iskunvaimennin; tärinänvaimennin; himmennin; iirishimmennin; hämmennin; 

kuumennin; vedenkuumennin; uppokuumennin; harvennin; hienonnin; ponnin; muunnin; 

analogiadigitaalimuunnin; suunnin; radiosuunnin; käännin; virrankäännin; väännin; räikkäväännin; 

ehdoin tahdoin; vihdoin; pahoin; liioin; paikoin; paikka paikoin; kohdakkoin; piakkoin; hiljakkoin; 

tarkoin; avojaloin; paljasjaloin; poikkiteloin; väkivalloin; milloin; silloin; jolloin; tuolloin; 

muulloin; uloin; samoin; ammoin; noin; muinoin; ennen muinoin; taannoin; riemurinnoin; 

tuonnoin; hellävaroin; kerroin; kerroin; suojakerroin; kitkakerroin; lämpötilakerroin; kulmakerroin; 

taitekerroin; korrelaatiokerroin; kimmokerroin; painokerroin; muuntokerroin; laajenemiskerroin; 

lämpölaajenemiskerroin; kutistumiskerroin; pärstäkerroin; verroin; lietsoin; kaltoin; valtoin; 

vastoin; päinvastoin; muutoin; avoin; puoliavoin; tavoin; sillä tavoin; vaivoin; salvoin; harvoin; 

survoin; sauvoin; kipin kapin; nipin napin; maarin; perin; perin; alun perin; takaperin; etuperin; 

huorin; kiharrin; harjakiharrin; ilmakiharrin; kreppikiharrin; katalyyttikiharrin; hiustenkiharrin; 

höyrykiharrin; lämpökiharrin; avarrin; hierrin; kierrin; puserrin; sitruunanpuserrin; sitruspuserrin; 

kaiverrin; tärykaiverrin; koverrin; näverrin; piirrin; suuntapiirrin; tussipiirrin; siirrin; kurin; nurin; 

perin juurin; järin; ylen määrin; mielin määrin; satamäärin; likimäärin; keskimäärin; tuhatmäärin; 

hajasäärin; väärin; kirjasin; alasin; leimasin; kumileimasin; käsileimasin; purasin; kovasin; pesin; 

sienipesin; lattianpesin; ikkunanpesin; tuulilasinpesin; valonpesin; takaisin; edestakaisin; sekaisin; 

aikaisin; jalkaisin; katkaisin; valokatkaisin; hätäkatkaisin; aukaisin; laukaisin; aikalaukaisin; 

lankalaukaisin; vitkalaukaisin; itselaukaisin; kaukolaukaisin; tölkinaukaisin; korkinaukaisin; 

purkinaukaisin; laisin; ylösalaisin; valaisin; lattiavalaisin; kohdevalaisin; loistevalaisin; 

hissivalaisin; käsivalaisin; kasvivalaisin; ulkovalaisin; kiskovalaisin; uppovalaisin; kattovalaisin; 
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yleisvalaisin; sisustusvalaisin; lukuvalaisin; riippuvalaisin; seinävalaisin; sisävalaisin; 

pöytävalaisin; sähkövalaisin; työvalaisin; ilmaisin; tutkanilmaisin; metallinilmaisin; paloilmaisin; 

hiukkasilmaisin; savuilmaisin; liipaisin; iltaisin; pyhäiltaisin; perjantaisin; maanantaisin; 

lauantaisin; sunnuntaisin; läpikotaisin; tiistaisin; torstaisin; kahareisin; hajareisin; pyhisin; arkisin; 

väkisin; puoliväkisin; nelisin; kolmisin; keskiviikkoisin; sattumoisin; toisin; kotoisin; sisin; 

alkuisin; sukuisin; aamuisin; pyhäaamuisin; viikonloppuisin; päivisin; arkipäivisin; aamupäivisin; 

talvisin; nykyisin; syksyisin; syntyisin; pyhäisin; ehkäisin; peräisin; kesäisin; keväisin; öisin; 

lähtöisin; kaksin; vinksin vonksin; rajatuksin; kaulatuksin; vastatuksin; kasvotuksin; yksin; 

vieretyksin; sylityksin; silmityksin; käsityksin; selätyksin; silmätyksin; seinätyksin; perätyksin; 

sisätyksin; ypöyksin; ensin; osin; tosin; kalvosin; varsin; jyrsin; ojajyrsin; maanjyrsin; 

muokkausjyrsin; etsin; helokehäetsin; lukitsin; valitsin; ohjelmanvalitsin; kanavanvalitsin; huitsin; 

polkusin; vipusin; täysin; käsin; avokäsin; edeltäkäsin; peräsin; korkeusperäsin; sivuperäsin; 

johdatin; ukkosenjohdatin; suodatin; raitisilmasuodatin; aktiivihiilisuodatin; ilmansuodatin; 

vedensuodatin; kahvinsuodatin; öljynsuodatin; polarisaatiosuodatin; jakosuodatin; kannatin; 

hapatin; kuivatin; sadetin; sädetin; lähetin; kuvalähetin; radiolähetin; lyhytaaltolähetin; kuljetin; 

kauhakuljetin; kierukkakuljetin; hihnakuljetin; raappakuljetin; haravakuljetin; lamellikuljetin; 

ruuvikuljetin; ketjukuljetin; tärykuljetin; haketin; kosketin; liukukosketin; seinäkosketin; tuuletin; 

liesituuletin; koetin; hapetin; poretin; asetin; munanasetin; heitin; diaheitin; kuvanheitin; 

pintakuvanheitin; kuultokuvanheitin; liekinheitin; kranaatinheitin; raketinheitin; valonheitin; 

kaksoisvalonheitin; piirtoheitin; siirtoheitin; keitin; rasvakeitin; painekeitin; spriikeitin; retkikeitin; 

munankeitin; vedenkeitin; teenkeitin; kahvinkeitin; espressokeitin; kaasukeitin; nestekaasukeitin;  

kenttäkeitin; sähkökeitin; peitin-; kehitin; sovelluskehitin; rei'itin; liitin; pikaliitin; siitin; lajitin; 

pehmitin; limitin; lämmitin; esilämmitin; säärenlämmitin; polvenlämmitin; lohkolämmitin; 

säteilylämmitin; sähkölämmitin; kiinnitin; rajoitin; nopeudenrajoitin; kirjoitin; matriisikirjoitin; 

rivikirjoitin; kohokirjoitin; kaukokirjoitin; laserkirjoitin; mustesuihkukirjoitin; hiekoitin; sekoitin; 

sauvasekoitin; yksiotesekoitin; vedensekoitin; betoninsekoitin; tehosekoitin; vihmoitin; 

paloilmoitin; lannoitin; kylvölannoitin; varoitin; palovaroitin; teroitin; veitsenteroitin; 

kynänteroitin; virroitin; soitin; tasoitin; sormintasoitin; CD-soitin; kielisoitin; rytmisoitin; 

jousisoitin; kosketinsoitin; osoitin; sekuntiosoitin; tuntiosoitin; minuuttiosoitin; soolosoitin; 

puhallussoitin; säestyssoitin; näppäilysoitin; levysoitin; kuvalevysoitin; CD-levysoitin; lyömäsoitin; 

sähkösoitin; kartoitin; viivoitin; hakaviivoitin; kulmaviivoitin; viritin; suoritin; mikrosuoritin; 

keskussuoritin; levitin; lannanlevitin; sovitin; poltin; jälkipoltin; hitsauspoltin; öljypoltin; 

nelinkontin; otin; vaahdotin; pingotin; kiihotin; tarjotin; vuodetarjotin; teetarjotin; juustotarjotin; 

vekotin; pelotin; kiillotin; lattiankiillotin; vastaanotin; värivastaanotin; stereovastaanotin; 

radiovastaanotin; televisiovastaanotin; lyhytaaltovastaanotin; henkilöhakuvastaanotin; salaatinotin; 

liipotin; erotin; vedenerotin; sirotin; suolasirotin; sokerisirotin; suolansirotin; sokerinsirotin; 

pursotin; liuotin; juotin; vasarajuotin; kakkuotin; astin; raastin; hidastin; hihastin; ajastin; heijastin; 

takaheijastin; tutkaheijastin; paljastin; tutkanpaljastin; valheenpaljastin; metallinpaljastin; pakastin; 

kaappipakastin; jääkaappi-pakastin; arkkupakastin; säiliöpakastin; raikastin; rikastin; ilmastin; 

opastin; siipiopastin; valo-opastin; vastin; vastin-; kuvastin; estin; viestin; joukkoviestin; 

kestoviestin; sähköviestin; ajonestin; aistin; tahdistin; sydämentahdistin; kohdistin; puhdistin; 

katalyyttipuhdistin; marjanpuhdistin; ilmanpuhdistin; vedenpuhdistin; piipunpuhdistin; pelkistin; 

kalistin; helistin; tulistin; varmistin; kumistin; tunnistin; käynnistin; sähkökäynnistin; poistin; pistin; 

nipistin; myrkkypistin; eristin; läpivientieristin; sähköneristin; sähköeristin; kiristin; kuristin; 

puristin; voidepuristin; jätepuristin; kasvipuristin; ruuvipuristin; sitruunanpuristin; suonenpuristin; 

valkosipulinpuristin; hedelmänpuristin; liimauspuristin; voitelupuristin; uistin; lusikkauistin; 

lippauistin; luistin; pikaluistin; rullaluistin; retkiluistin; kusiluistin; kaunoluistin; taitoluistin; 

vetouistin; heittouistin; täkyuistin; ravistin; vahvistin; päätevahvistin; antennivahvistin; 
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transistorivahvistin; viritin-vahvistin; tehovahvistin; pientaajuusvahvistin; etuvahvistin; lävistin; 

väistin; saostin; tehostin; ohjaustehostin; jarrutehostin; varjostin; lampunvarjostin; tulostin; 

lasertulostin; nostin; venttiilinnostin; henkilönostin; laahustin; mehustin; höyrymehustin; jalustin; 

selustin; suomustin; sormustin; kannustin; rinnustin; tunnustin; joustin; ripustin; vaateripustin; 

savustin; tähystin; rakontähystin; virtsarakontähystin; höyrystin; säärystin; tyystin; mäystin; 

haihdutin; lauhdutin; kuidutin; kaiutin; seurantakaiutin; suihkutin; vaikutin; kolkutin; hilavitkutin; 

houkutin; talutin; killutin; sammutin; jauhesammutin; käsisammutin; kipinänsammutin; 

hiilihapposammutin; vaahtosammutin; sumutin; nuhasumutin; lääkesumutin; kyynelkaasusumutin; 

raaputin; vemputin; kaasutin; puukaasutin; juoksutin; kostutin; ilmankostutin; suutin; lattiasuutin; 

tekstiilisuutin; rakosuutin; mattosuutin; suihkusuutin; taivutin; putkentaivutin; kiihdytin; 

hiukkaskiihdytin; jäähdytin; ilmajäähdytin; viininjäähdytin; tyydytin; selkeytin; nesteytin; 

säteilytin; yllytin; hälytin; rannehälytin; suurtehohälytin; palohälytin; murtohälytin; varashälytin; 

ryypytin; höyrytin; tärytin; sauvatärytin; betonintärytin; sytytin; aikasytytin; tupakansytytin; 

savukkeensytytin; kaasunsytytin; räjäytin; törmäytin; näytin; pysäytin; hätäpysäytin; pidätin; 

pelätin; variksenpelätin; linnunpelätin; emätin; lennätin; viidakkolennätin; töllötin; syötin; kuin; 

ennen kuin; niin kuin; ikään kuin; yhtä kuin; puin; asuin-; avosuin; alassuin; ylössuin; naurusuin; 

hymysuin; istuin; istuin-; takaistuin; valtaistuin; turvaistuin; WC-istuin; plyysi-istuin; 

katapulttiistuin; kuninkaanistuin; piispanistuin; lastenistuin; tuolinistuin; keisarinistuin; 

paavinistuin; tuomioistuin; kunniatuomioistuin; markkinatuomioistuin; sotatuomioistuin; 

kansantuomioistuin; hallintotuomioistuin; erikoistuomioistuin; sotarikostuomioistuin; 

välitystuomioistuin; työtuomioistuin; heittoistuin; oikeusistuin; pesuistuin; etuistuin; lisäistuin; 

lämpöistuin; joutuin; kaavin; raavin; hevin; kaivin; kalvin; kelvin; kovin; survin; perunasurvin; 

turvin; särvin; hyvin; mielihyvin; pinyin; synnyin-; sikiäin; leviäin; lähekkäin; kyljekkäin; 

jäljekkäin; likekkäin; päällekkäin; vierekkäin; selikkäin; sylikkäin; limikkäin; silmikkäin; 

käsikkäin; ristikkäin; päikkäin; seläkkäin; silmäkkäin; nenäkkäin; seinäkkäin; peräkkäin; sisäkkäin; 

pääkkäin; selkäin; kenkäin; eläin; maaeläin; pohjaeläin; sikaeläin; sorkkaeläin; haaskaeläin; 

siimaeläin; kuormaeläin; laumaeläin; vaippaeläin; koiraeläin; kissaeläin; yhteiskuntaeläin; 

riistaeläin; nautaeläin; säde-eläin; hylje-eläin; koe-eläin; leikkieläin; lemmikkieläin; verrokkieläin; 

hämähäkkieläin; tohvelieläin; korallieläin; villieläin; toteemieläin; sienieläin; merieläin; uhrieläin; 

juurieläin; vesieläin; ripsieläin; pussieläin; kotieläin; sivettieläin; hirvieläin; sammaleläin; 

metsäneläin; tuhoeläin; terraarioeläin; kavioeläin; sammakkoeläin; vahinkoeläin; aurinkoeläin; 

onteloeläin; emoeläin; aroeläin; petoeläin; naaraseläin; koiraseläin; teuraseläin; rataseläin; 

turkiseläin; saaliseläin; kansalliseläin; jäniseläin; loiseläin; siitoseläin; hevoseläin; sirkuseläin; 

alkueläin; tarueläin; hyötyeläin; isäntäeläin; näätäeläin; päiväeläin; itiöeläin; yöeläin; näin; päin; 

miten päin; oikein päin; niin päin; noin päin; nurin päin; väärin päin; suin päin; takaapäin; allapäin; 

tuollapäin; takanapäin; ulkoapäin; kasapäin; altapäin; tuoltapäin; sivultapäin; sivullepäin; 

päällepäin; minnepäin; sinnepäin; tuonnepäin; tännepäin; taaksepäin; pikipäin; poikkipäin; 

pilanpäin; jälkeenpäin; eteenpäin; mihinpäin; kotiinpäin; leikinpäin; pitkinpäin; takaisinpäin; 

toisinpäin; sisäänpäin; avopäin; näppäin; tabulointinäppäin; välilyöntinäppäin; sarkainnäppäin; 

rivinvaihtonäppäin; toimintonäppäin; hipaisunäppäin; alaspäin; edespäin; eespäin; poispäin; 

ulospäin; ylöspäin; pystypäin; läjäpäin; sielläpäin; päälläpäin; täälläpäin; edessäpäin; missäpäin; 

perässäpäin; edeltäpäin; sieltäpäin; sisältäpäin; päältäpäin; täältäpäin; edestäpäin; jäljestäpäin; 

mistäpäin; perästäpäin; tähtäin; kiikaritähtäin; reikätähtäin; yötähtäin; äskettäin; päällettäin; 

vierettäin; perheittäin; säkeittäin; säkeittäin; lääneittäin; tyypeittäin; piireittäin; metreittäin; 

kuutiometreittäin; kilometreittäin; neliömetreittäin; tynnyreittäin; ämpäreittäin; pääpiirteittäin; 

säteittäin; riveittäin; vähittäin; kyljittäin; syrjittäin; läjittäin; hetkittäin; pitkittäin; pätkittäin; 

nelittäin; selittäin; sylittäin; pykälittäin; ryhmittäin; limittäin; nimittäin; rykelmittäin; kymmenittäin; 

erittäin; erittäin; meikäläisittäin; teikäläisittäin; hämäläisittäin; vuosineljänneksittäin; yksittäin; 
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välähdyksittäin; nykäyksittäin; väläyksittäin; hyppäyksittäin; sysäyksittäin; rivittäin; päivittäin; 

pälvittäin; päädyittäin; päittäin; röykkiöittäin; neliöittäin; yksiköittäin; yksilöittäin; perättäin; 

sisättäin; keväin; tällöin; bourbon; radon; neon; argon; tuohon; stadion; olympiastadion; 

uimastadion; moottoristadion; jalkapallostadion; hiihtostadion; soutustadion; pyöräilystadion; 

jäästadion; jam session; science fiction; lotion; par avion; paljon; distikon; dralon; salon; nailon; 

lakkanailon; kreppinailon; roll-on; triatlon; nylon; backgammon; kaanon; ksenon; kunnon; ojoon; 

sojoon; pakoon; likoon; ennakkoon; lukkoon; takalukkoon; tukkoon; lähestulkoon; puolitankoon; 

kokoon; paratkoon; eloon; umpisukkeloon; kumoon; kenoon; takakenoon; etukenoon; vinoon; 

eroon; vastavuoroon; kuntoon; tiptopkuntoon; vieraskuntoon; epäkuntoon; viistoon; takaviistoon; 

alaviistoon; etuviistoon; yläviistoon; peittoon; rhododendron; non-iron; moron; nelson; puolinelson; 

kokonelson; chanson; sisärenkaaton; maaton; isänmaaton; hampaaton; portaaton; suhdaton; 

paidaton; riidaton; ristiriidaton; langaton; selkärangaton; rahaton; tahaton; hihaton; rauhaton; 

kunniaton; asiaton; viaton; ajaton; rajaton; lahjaton; pohjaton; sijaton; linjaton; suojaton; 

lainsuojaton; karjaton; nurjaton; tupakaton; palkaton; luokaton; tuskaton; kitkaton; mutkaton; 

jumalaton; julkijumalaton; näköalaton; velaton; tilaton; vallaton; väkivallaton; äänivallaton; 

päätösvallaton; suolaton; suojaamaton; korjaamaton; lakkaamaton; lakkaamaton; tarkkaamaton; 

korkkaamaton; loukkaamaton; maalaamaton; huomaamaton; siunaamaton; kruunaamaton; 

tahraamaton; saamaton; aikaansaamaton; vastaamaton; piittaamaton; mittaamaton; raivaamaton; 

arvaamaton; äkkiarvaamaton; korvaamaton; turvaamaton; kuvaamaton; sanoin kuvaamaton; 

katkeamaton; jakamaton; palamaton; painamaton; verhoamaton; ruokkoamaton; taukoamaton; 

kumoamaton; uppoamaton; katoamaton; happamaton; maksamaton; taitamaton; läpikuultamaton; 

anteeksiantamaton; kantamaton; silmänkantamaton; peräänantamaton; rakentamaton; 

harventamaton; vuotamaton; katsastamaton; todistamaton; muistamaton; aavistamaton; 

pahaaaavistamaton; vahvistamaton; tiedostamaton; kalustamaton; puolustamaton; tunnustamaton; 

joustamaton; vastustamaton; kannattamaton; hapattamaton; rajoittamaton; sijoittamaton; 

kirjoittamaton; aloittamaton; valloittamaton; voittamaton; tavoittamaton; sovittamaton; 

malttamaton; odottamaton; pakottamaton; erottamaton; tuottamaton; auttamaton; kouluttamaton; 

taltuttamaton; vakuuttamaton; peruuttamaton; saavuttamaton; luovuttamaton; tajuamaton; 

läpitunkematon; kokematon; koskematon; lukematon; turmelematon; kaunistelematon; 

ujostelematon; kainostelematon; ajattelematon; suunnittelematon; tottelematon; siekailematon; 

kursailematon; surkeilematon; sumeilematon; rakoilematon; olematon; kuolematon; kuulematon; 

liukenematon; valkaisematon; julkaisematon; karkaisematon; ratkaisematon; ansaitsematon; 

suvaitsematon; harkitsematon; kahlitsematon; mainitsematon; tuntematon; asiantuntematon; 

naimaton; tutkimaton; huolimaton; puolihuolimaton; vartioimaton; ennakoimaton; tupakoimaton; 

valikoimaton; kolaroimaton; sensuroimaton; voimaton; motivoimaton; sopimaton; oppimaton; 

tahrimaton; vaatimaton; kahlehtimaton; talvehtimaton; ongelmaton; ilmaton; summaton; hiomaton; 

lahjomaton; rikkomaton; uskomaton; sanomaton; vastaansanomaton; mitäänsanomaton; varomaton; 

sitomaton; saumaton; puhumaton; horjumaton; liikkumaton; rikkumaton; vankkumaton; 

hiiskumaton; kuulumaton; asiaankuulumaton; ennenkuulumaton; sammumaton; vanumaton; 

taipumaton; riippumaton; loppumaton; uupumaton; asumaton; kutsumaton; tapahtumaton; 

kuihtumaton; unohtumaton; magnetoitumaton; turmeltumaton; harjaantumaton; nukkaantumaton; 

tahraantumaton; parantumaton; tahriintumaton; murtumaton; uudistumaton; ruostumaton; 

vahingoittumaton; talttumaton; tottumaton; muuttumaton; sopeutumaton; lukkiutumaton; 

sitoutumaton; liittoutumaton; sanaton; viinaton; rannaton; suunnaton; persoonaton; vaaraton; 

maraton; maraton-; varaton; tahraton; viraton; parraton; verraton; osaton; yläosaton; yhteismitaton; 

saastaton; kiistaton; tavaton; vaivaton; hulvaton; turvaton; rasvaton; luvaton; rakkaudeton; 

oikeudeton; äänioikeudeton; kansalaisuudeton; aiheeton; syyntakeeton; vastikkeeton; jaokkeeton; 

kuolleeton; kuumeeton; aineeton; tarpeeton; oireeton; aseeton; ydinaseeton; vivahteeton; nuhteeton; 
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suhteeton; luonteeton; tunteeton; saasteeton; perusteeton; periaatteeton; katteeton; moitteeton; 

puolueeton; posketon; huoleton; sukupuoleton; tuuleton; toimeton; onneton; ponneton; uneton; 

juureton; tulokseton; tapaukseton; varaukseton; vivahdukseton; sopimukseton; ajatukseton; 

tarkoitukseton; vastukseton; tunnustukseton; lapseton; poveton; laiton; tahditon; vauhditon; 

koditon; tauditon; ruumiiton; maaliton; maaliton; moraaliton; aateliton; tulliton; alkoholiton; 

harmiton; gluteeniton; soinniton; pariton; bakteeriton; sokeriton; paperiton; kaloriton; vuoriton; 

kuriton; laktoositon; magneetiton; maltiton; holtiton; prosentiton; plankton; jaoton; tiedoton; 

itsetiedoton; mahdoton; tahdoton; ehdoton; taidoton; uimataidoton; kielitaidoton; tanssitaidoton; 

ammattitaidoton; kirjoitustaidoton; lukutaidoton; muodoton; auringoton; tehoton; tuhoton; ansioton; 

valtioton; avioton; pakoton; kiekoton; kiihkoton; ruokoton; uskoton; aukoton; paloton; taloton; 

eloton; peloton; iloton; suloton; tuloton; ennakkoluuloton; intohimoton; kimmoton; armoton; 

tarmoton; hermoton; painoton; tasapainoton; innoton; mielenkiinnoton; luonnoton; kunnoton; 

asunnoton; tunnoton; vastuuntunnoton; runoton; veroton; koroton; estoton; tauoton; levoton; 

siivoton; toivoton; kelvoton; uintikelvoton; elinkelvoton; kulkukelvoton; käyttökelvoton; arvoton; 

hervoton; kasvoton; neuvoton; krypton; alaston; ilkialaston; puolialaston; charleston; mauton; 

laaduton; lohduton; kaiuton; hajuton; tajuton; salkuton; tolkuton; välilaskuton; haluton; 

ruokahaluton; sieluton; soinnuton; loppusoinnuton; loputon; koruton; suruton; maksuton; tuoksuton; 

kuuton; luuton; puuton; kohtuuton; vastuuton; edesvastuuton; avuton; savuton; uusavuton; kivuton; 

luvuton; suvuton; newton; pyton; western; spagettiwestern; italowestern; popcorn; leghorn; laidun; 

riistalaidun; karjanlaidun; luonnonlaidun; peltolaidun; lammaslaidun; mehiläislaidun; 

viljelyslaidun; kesälaidun; kuhun; kun; kiikun kaakun; heikun keikun; alun; himpun; sun; hissun 

kissun; korjuun; koukkuun; alkuun; karkuun; sotkuun; luimuun; kimppuun; loppuun; suppuun; 

mutruun; haltuun; ruttuun; sivuun; määrätyn-; kyykkyyn; köykkyyn; kyrmyyn; kyyryyn; köyryyn; 

syssyyn; lysyyn; pystyyn; lyttyyn; isämeidän; sydän; takkasydän; talvisydän; urheilijansydän; 

kynttilänsydän; pähkinänsydän; tekosydän; ihmissydän; särkynytsydän; kesäsydän; yösydän; hän; 

tähän; vähän; päähän; seitsemän; seitsemän-; vähemmän; enemmän; enimmän; yhdeksän; tiheään; 

tuhkatiheään; myöhään; järkiään; syrjään; nykyjään; syntyjään; näköjään; minnekään; 

umpimähkään; ikään; niin ikään; likikään; mikään; vastikään; puoliselkään; kenkään; etenkään; 

tietenkään; mitenkään; sittenkään; mihinkään; semminkään; ensinkään; mynkään; milläänkään; 

mönkään; läheskään; myöskään; pitkään; millänsäkään; vähääkään; miehelään; vikkelään; 

kyljellään; mielellään; kellellään; entisellään; nykyisellään; meneillään; tyhjillään; leikillään; 

puolileikillään; killillään; millään; kylmillään; ylimmillään; äärimmillään; hämillään; syönnillään; 

erillään; sirrillään; sillään; viimeisillään; kelteisillään; kohtsillään; kyykkysillään; töppösillään; 

hyvillään; kyykyllään; kyyryllään; syrjällään; pitkällään; selällään; selkoselällään; rähmällään; 

ymmällään; sinällään; lääpällään; tällään; läntällään; levällään; höllään; pörhöllään; pöyhöllään; 

pötköllään; pömpöllään; pörröllään; törröllään; höröllään; töröllään; kylään; yökylään; keskenään; 

yhtenään; yksinään; tykkänään; pitkänään; tänään; myöhempään; syrjempään; perään; vuoron 

perään; sisään; tiessään; tipotiessään; itsessään; hädissään; äkeissään; ihmeissään; käärmeissään; 

nyrpeissään; häpeissään; nyreissään; äreissään; mielissään; nälissään; missään; kylmissään; 

verissään; menehdyksissään; kiihdyksissään; läkähdyksissään; häkellyksissään; äkämyksissään; 

hämmennyksissään; hämäännyksissään; hätäännyksissään; ällistyksissään; hämmästyksissään; 

höttösissään; ikävissään; päissään; vihapäissään; humalapäissään; viinapäissään; hikipäissään; 

kännipäissään; umpipäissään; raivopäissään; kiukuspäissään; suutuspäissään; juovuspäissään; 

äkäpäissään; hätäpäissään; yhtään; äkkiseltään; verekseltään; äkikseltään; käymäseltään; 

päiväseltään; tyhjiltään; lämpimiltään; kylmiltään; pikimmiltään; perimmiltään; siltään; kohtsiltään; 

kyykkysiltään; töppösiltään; kyykyltään; kyyryltään; rähmältään; lämpimältään; pikimmältään; 

enimmältään; perimmältään; sisimmältään; sinältään; tältään; sentään; vähintään; enintään; 

myöhäisintään; järjestään; ennestään; entisestään; itsestään; viimeistään; nelistään; mistään; 
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yksistään; neljästään; pelkästään; länttään; ylipäätään; vastapäivään; myötäpäivään; syvään; 

nykyään; syntyään; höpön; vedetön; tähdetön; kädetön; perheetön; virheetön; rikkeetön; 

virikkeetön; pidäkkeetön; eleetön; ilmeetön; kiireetön; kiteetön; esteetön; omistusliitteetön; 

jännitteetön; päätteetön; pyyteetön; siveetön; hengetön; perämiehetön; tietön; jäljetön; järjetön; 

mieletön; yletön; nimetön; sydämetön; siemenetön; äänetön; veretön; ääretön; kehyksetön; 

sisällyksetön; merkityksetön; menestyksetön; keskeytyksetön; yllätyksetön; jäännöksetön; siivetön; 

pilvetön; tiehyetön; väetön; ryhditön; äiditön; kritiikitön; merkitön; riskitön; hillitön; rekyylitön; 

tyylitön; välitön; riimitön; silmitön; pennitön; synnitön; vilpitön; väritön; jäävitön; räävitön; 

säädytön; hyödytön; lyijytön; myrkytön; älytön; kesytön; kyvytön; toimintakyvytön;  

liikuntakyvytön; puhekyvytön; aloitekyvytön; tuotantokyvytön; lentokyvytön; lisääntymiskyvytön; 

siitoskyvytön; ohjauskyvytön; puolustuskyvytön; vastustuskyvytön; arvostelukyvytön; 

kilpailukyvytön; maksukyvytön; veronmaksukyvytön; työkyvytön; hävytön; sävytön; syytön; iätön; 

selätön; tekemätön; näkemätön; ennennäkemätön; viljelemätön; pitelemätön; teeskentelemätön; 

kiertelemätön; viimeistelemätön; vääristelemätön; sievistelemätön; peittelemätön; jäljittelemätön; 

määrittelemätön; käsittelemätön; häikäilemätön; kykenemätön; lesemätön; läpäisemätön; vettä 

läpäisemätön; pääsemätön; luoksepääsemätön; ylipääsemätön; läpipääsemätön; lähtemätön; 

pätemätön; vihkimätön; tinkimätön; säälimätön; kärsimätön; hedelmätön; järkkymätön; näkymätön; 

läpinäkymätön; viipymätön; leppymätön; syöpymätön; kypsymätön; pysymätön; väsymätön; 

tietymätön; ehtymätön; erehtymätön; heltymätön; kyltymätön; tyhjentymätön; syntymätön; 

myöntymätön; järjestymätön; menestymätön; rypistymätön; sivistymätön; pystymätön; 

kehittymätön; tyydyttymätön; monityydyttymätön; syttymätön; täyttymätön; päättymätön; 

selkeytymätön; keskeytymätön; vihkiytymätön; selkiytymätön; tyytymätön; värjäytymätön; 

kaupaksi käymätön; kouluakäymätön; ylikäymätön; koulunkäymätön; rippikoulunkäymätön; 

herkeämätön; nimeämätön; häpeämätön; häviämätön; sietämätön; tietämätön; vetämätön; 

järkähtämätön; värähtämätön; pitämätön; paikkansapitämätön; välinpitämätön; kieltämätön; 

lyhentämätön; väärentämätön; kiertämätön; siirtämätön; ymmärtämätön; kestämätön; kiistämätön; 

pistämätön; väistämätön; pettämätön; eittämätön; miehittämätön; kiittämätön; riittämätön; 

selittämätön; hellittämätön; ylittämätön; virittämätön; käsittämätön; selvittämätön; välttämätön; 

hirttämätön; tyydyttämätön; kesyttämätön; täyttämätön; päättämätön; värjäämätön; vääjäämätön; 

pelkäämätön; epäämätön; määräämätön; lyömätön; syömätön; isännätön; perätön; määrätön; 

päämäärätön; isätön; mitätön; leivätön; päätön; sisällötön; perinnötön; säännötön; särötön; yötön; 

työtön; piilotyötön; pitkäaikaistyötön; vyötön; pörhöön; älköön; eläköön; pörröön; höröön; töröön; 

täytäntöön; kaakao; pikakaakao; maitokaakao; faarao; farao; abo; plasebo; mambo; rambo; sambo; 

zambo; limbo; jumbo; slobo; turbo; lesbo; taco; flamenco; osso buco; avokado; tornado; eldorado; 

torpedo; libido; aikido; saldo; crescendo; kendo; diminuendo; rondo; taekwondo; budo; pseudo-; 

judo; video; video-; jumppavideo; väkivaltavideo; musiikkivideo; rokkivideo; seksivideo; 

rockvideo; pornovideo; opetusvideo; rodeo; stereo; museo; maakuntamuseo; taidemuseo; 

eläinmuseo; ulkomuseo; paikallismuseo; kansallismuseo; kotiseutumuseo; lyseo; normaalilyseo; 

yhteislyseo; tyttölyseo; info; ufo; saago; imago; ego; alter ego; superego; indigo; origo; hidalgo; 

mango; tango; bingo; flamingo; bongo; go-go; logo; embargo; largo; aho; laho; latvalaho; juurilaho; 

sydänlaho; rengaslaho; maho; taho; navaho; macho; poncho; gaucho; hieho; keho; teho; akseliteho; 

moottoriteho; ulostuloteho; tuotantoteho; ominaisteho; kokonaisteho; nimellisteho; loisteho; 

enimmäisteho; puhdistusteho; lämmitysteho; iskuteho; voiteluteho; huipputeho; pesuteho; 

säteilyteho; hyötyteho; sähköteho; lähtöteho; pätöteho; työteho; iho; kaiho; sekaiho; persikkaiho; 

laiho; ongelmaiho; kiho; alho; palho; velho; kolho; kulho; jälkiruokakulho; kastikekulho; viilikulho; 

liemikulho; lasikulho; riisikulho; salaattikulho; sulho; tenho; venho; inho; itseinho; unho; oho; 

koho; ongenkoho; ruoho; rikkaruoho; pernaruoho; maksaruoho; isomaksaruoho; nuottaruoho; 

rairuoho; kirkiruoho; koiruoho; kilpiruoho; lahnanruoho; jäsenruoho; ahvenruoho; näkinruoho; 
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laidunruoho; karhunruoho; linnunruoho; kuloruoho; purasruoho; kannusruoho; ajuruoho; 

taskuruoho; hulluruoho; ruusuruoho; lituruoho; kuuruoho; pölkkyruoho; äimäruoho; silmäruoho; 

arho; karho; lehtoarho; varho; kerho; ihailijakerho; kirjakerho; poikakerho; nollakerho; 

nappulakerho; elokuvakerho; 4H-kerho; šakkikerho; upseerikerho; nuortenkerho; vanhustenkerho; 

nuorisokerho; opintokerho; luontokerho; askartelukerho; ilmailukerho; kultapossukerho; 

näytelmäkerho; moottoripyöräkerho; päiväkerho; tyttökerho; yökerho; perho; lohiperho; uppoperho; 

päiväperho; terho; tammenterho; verho; suojaverho; rullaverho; nappulaverho; ilmaverho; 

ikkunaverho; taustaverho; säleverho; lamelliverho; puoliverho; väliverho; pitsiverho; puhviverho; 

pilviverho; oviverho; valoverho; pimennysverho; suihkuverho; sumuverho; savuverho; sivuverho; 

porho; urho; kurho; uho; jauho; sahajauho; lihajauho; soijajauho; kalajauho; talkkunajauho; 

perunajauho; ohrajauho; kaurajauho; seesamijauho; tattarijauho; verijauho; nuolijuurijauho; 

arrowjuurijauho; riisijauho; maissijauho; ruissihtijauho; kahvijauho; grahamjauho; ydinjauho; 

puurojauho; viherjauho; ruisjauho; tärkkelysjauho; rehujauho; korppujauho; pettujauho; luujauho; 

sämpyläjauho; vehnäjauho; täysjyvävehnäjauho; leipäjauho; hiivaleipäjauho; täysjyväjauho; niuho; 

kouho; ruho; tuho; itsetuho; lumituho; parintuho; joukkotuho; hyönteistuho; solutuho; öljytuho; 

metsätuho; ympäristötuho; radio; puskaradio; matkaradio; ularadio; alueradio; lähiradio; 

transistoriradio; sävelradio; stereoradio; kelloradio; paristoradio; autoradio; merirosvoradio; 

yleisradio; paikallisradio; mainosradio; taskuradio; höyryradio; kenttäradio; näköradio; yöradio; 

meedio; studio; elokuvastudio; kielistudio; televisiostudio; äänitysstudio; adagio; leegio; privilegio; 

kollegio; kardinaalikollegio; radicchio; aihio; laakio; vakio; vakio-; ahkio; soikio; palkkio; 

rahapalkkio; osapalkkio; tukipalkkio; vuosipalkkio; vientipalkkio; tuntipalkkio; myyntipalkkio; 

prosenttipalkkio; todistajanpalkkio; edustajanpalkkio; lääkärinpalkkio; tekijänpalkkio; 

provisiopalkkio; asianajopalkkio; tuotantopalkkio; perimispalkkio; esiintymispalkkio; tulospalkkio; 

kokouspalkkio; toimituspalkkio; kirjoituspalkkio; teurastuspalkkio; välityspalkkio; käännöspalkkio; 

palvelupalkkio; tarjoilupalkkio; päiväpalkkio; löytöpalkkio; houkkio; joukkio; varasjoukkio; alkio; 

halkio; takahalkio; suulakihalkio; huulihalkio; etuhalkio; sivuhalkio; jalkio; vehnänalkio; 

ihmisalkio; tunkio; rikkatunkio; roskatunkio; lantatunkio; tuokio; opetustuokio; haaskio; raiskio; 

aukio; asema-aukio; toriaukio; puistoaukio; lukio; tekniikkalukio; iltalukio; taidelukio; 

musiikkilukio; erikoislukio; urheilulukio; kesälukio; tyttölukio; valio; ruokavalio; 

erikoisruokavalio; kasvisruokavalio; laihdutusruokavalio; muotovalio; käyttövalio; ganglio; kallio; 

rantakallio; silokallio; kiintokallio; avokallio; peruskallio; emäkallio; olio; folio; metallifolio; 

alumiinifolio; portfolio; polio; kuolio; kaasukuolio; aulio; huulio; naamio; kuolinnaamio; 

kasvonaamio; kauneusnaamio; kypäränaamio; preemio; malmio; kolmio; kärkikolmio; 

varoituskolmio; päätykolmio; solmio; -kulmio; suorakulmio; nelikulmio; monikulmio; viisikulmio;  

kuusikulmio; kahdeksankulmio; kääntökulmio; kammio; takakammio; kuplakammio; hautakammio; 

painekammio; aarrekammio; munkkikammio; kampikammio; uimurikammio; munkinkammio; 

sydänkammio; kohokammio; aivokammio; rukouskammio; kidutuskammio; neitsytkammio; 

sulkukammio; sumukammio; kaasukammio; etukammio; sammio; vesisammio; huomio; tuomio; 

murskatuomio; kuritushuonetuomio; konkurssituomio; kuolemantuomio; salomonintuomio; 

salomontuomio; sakkotuomio; tappotuomio; avioerotuomio; elinkautistuomio; karkotustuomio; 

välitystuomio; hylkäystuomio; purkutuomio; pyttytuomio; harmio; sormio; hurmio; turmio; 

muumio; mainio; maanmainio; vainio; viljavainio; dominio; aarnio; aarnio; raunio; kiviraunio; 

hermoraunio; ihmisraunio; saunio; kamomillasaunio; peltosaunio; tuoksusaunio; lapio; 

puutarhalapio; ojalapio; rikkalapio; lumilapio; leivoslapio; istutuslapio; kakkulapio; leipälapio; 

kenttälapio; laipio; hulpio; umpio; lumpio; polvilumpio; kopio; raakakopio; telekopio; sinikopio; 

paperikopio; värikopio; valokopio; kserokopio; xerokopio; suurkopio; pinnakkaiskopio; 

varmuuskopio; luopio; rappio; tappio; murskatappio; mittatappio; valuuttatappio; liiketappio; 

rökäletappio; materiaalitappio; vaalitappio; tuomaritappio; kurssitappio; satotappio; tilastotappio; 
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varastotappio; kalustotappio; luottotappio; muuttotappio; miestappio; kokonaistappio; korjuutappio; 

miehistötappio; sarpio; varpio; kolumbaario; herbaario; kalendaario; diaario; solaario; skenaario; 

kauhuskenaario; delfinaario; terraario; impressaario; planetaario; inventaario; akvaario; ovaario; 

komisario; rikoskomisario; mysteerio; krematorio; sanatorio; oratorio; laboratorio; 

laadunvalvontalaboratorio; kielilaboratorio; Tullilaboratorio; tutkimuslaboratorio; 

avaruuslaboratorio; moratorio; observatorio; konservatorio; auditorio; territorio; suppositorio; trio; 

jousitrio; pianotrio; vaurio; maisemavaurio; routavaurio; homevaurio; kolarivaurio; peltivaurio; 

sydänvaurio; aivovaurio; sydänlihasvaurio; pakkasvaurio; kudosvaurio; kosteusvaurio; 

synnytysvaurio; säteilyvaurio; sikiövaurio; senturio; telluurio; invaasio; adheesio; koheesio; indisio; 

affisio; moisio; visio; televisio; matkatelevisio; valvontatelevisio; digitelevisio; lähitelevisio; 

kaapelitelevisio; väritelevisio; tekstitelevisio; satelliittitelevisio; stereotelevisio; 

mustavalkotelevisio; teräväpiirtotelevisio; mainostelevisio; taulutelevisio; revisio; multivisio; 

provisio; myyntiprovisio; luottovarausprovisio; kaksio; emulsio; puhdistusemulsio; ansio; 

rahaansio; keskiansio; reaaliansio; vuosiansio; kuukausiansio; tuntiansio; kansio; valokuvakansio; 

kierrekansio; postimerkkikansio; puristinkansio; rengaskansio; riippukansio; levykansio; 

viikkoansio; ekspansio; sotilasansio; tilapäisansio; sivuansio; lisäansio; päiväansio; työansio; 

dimensio; suspensio; tensio; hypertensio; osio; eroosio; hammaseroosio; korroosio; symposio; 

tosio; suosio; mielisuosio; kansansuosio; epäsuosio; versio; konversio; perversio; morsio; torsio; 

ekskursio; passio; sukkessio; regressio; aggressio; progressio; depressio; sessio; suksessio; fissio; 

missio; emissio; osake-emissio; remissio; komissio; sekakomissio; valvontakomissio; perkussio; 

paitsio; fuusio; diffuusio; infuusio; kylmäfuusio; kuusio; kuusio; illuusio; masturbaatio; 

akkommodaatio; delegaatio; negaatio; obligaatio; valtionobligaatio; navigaatio; konjugaatio; 

variaatio; assosiaatio; initiaatio; deviaatio; indikaatio; kodifikaatio; modifikaatio; kvalifikaatio; 

personifikaatio; verifikaatio; spesifikaatio; klassifikaatio; identifikaatio; mystifikaatio; 

komplikaatio; applikaatio; kommunikaatio; massakommunikaatio; telekommunikaatio; allokaatio; 

provokaatio; inhalaatio; eskalaatio; relaatio; korrelaatio; deflaatio; reflaatio; stagflaatio; inflaatio; 

assimilaatio; ventilaatio; hyperventilaatio; installaatio; oskillaatio; isolaatio; modulaatio; 

amplitudimodulaatio; frekvenssimodulaatio; taajuusmodulaatio; koagulaatio; ejakulaatio; 

spekulaatio; artikulaatio; simulaatio; stimulaatio; kumulaatio; manipulaatio; populaatio; ovulaatio; 

reklamaatio; sublimaatio; animaatio; nukkeanimaatio; tietokoneanimaatio; piirrosanimaatio; 

automaatio; toimistoautomaatio; teollisuusautomaatio; konfirmaatio; formaatio; deformaatio; 

reformaatio; informaatio; tuoteinformaatio; turisti-informaatio; disinformaatio; transformaatio; 

stagnaatio; resignaatio; kombinaatio; koordinaatio; deklinaatio; eliminaatio; diskriminaatio; 

kulminaatio; indoktrinaatio; hallusinaatio; kuulohallusinaatio; predestinaatio; intonaatio; 

inkarnaatio; reinkarnaatio; emansipaatio; palpaatio; komparaatio; vibraatio; federaatio; 

degeneraatio; regeneraatio; operaatio; kooperaatio; vetäytymisoperaatio; allitteraatio; 

translitteraatio; integraatio; migraatio; inspiraatio; perforaatio; dekoraatio; korporaatio; penetraatio; 

konsentraatio; kastraatio; orkestraatio; demonstraatio; illustraatio; frustraatio; realisaatio; 

materialisaatio; sosialisaatio; lokalisaatio; kanalisaatio; desentralisaatio; neutralisaatio; 

mobilisaatio; demobilisaatio; sterilisaatio; sivilisaatio; urbanisaatio; organisaatio; linjaorganisaatio; 

projektiorganisaatio; markkinointiorganisaatio; myyntiorganisaatio; katto-organisaatio; 

järjestelyorganisaatio; ionisaatio; immunisaatio; reesusimmunisaatio; polarisaatio; sekularisaatio; 

polymerisaatio; akklimatisaatio; somatisaatio; improvisaatio; fiksaatio; luksaatio; pulsaatio; 

kondensaatio; kompensaatio; ylikompensaatio; sensaatio; meditaatio; agitaatio; imitaatio; resitaatio; 

gravitaatio; levitaatio; auskultaatio; konsultaatio; implantaatio; transplantaatio; orientaatio; 

segmentaatio; argumentaatio; dokumentaatio; instrumentaatio; rotaatio; adaptaatio; manifestaatio; 

mutaatio; pistemutaatio; kromosomimutaatio; geenimutaatio; kommutaatio; permutaatio; 

amputaatio; menstruaatio; motivaatio; devalvaatio; revalvaatio; innovaatio; reservaatio; patio; 



    165/264  

kohtio; aitio; pelaaja-aitio; vaihtoaitio; rangaistusaitio; jäähyaitio; inhibitio; ambitio; traditio; 

perhetraditio; editio; koalitio; kognitio; definitio; inkvisitio; positio; prepositio; kompositio; 

propositio; appositio; oppositio; dispositio; postpositio; intuitio; aktio; reaktio; allergiareaktio; 

vastareaktio; primitiivireaktio; ydinreaktio; fissioreaktio; fuusioreaktio; valoreaktio; vaihtoreaktio; 

halkeamisreaktio; hylkimisreaktio; yliherkkyysreaktio; ketjureaktio; fraktio; diffraktio; abstraktio; 

attraktio; infektio; sekainfektio; sairaalainfektio; virtsatieinfektio; desinfektio; HIV-infektio; 

injektio; projektio; karttaprojektio; kartioprojektio; lieriöprojektio; interjektio; selektio; 

introspektio; rektio; erektio; sektio; venesektio; vivisektio; addiktio; seksiaddiktio; fiktio; sanktio; 

funktio; reaalifunktio; symbolifunktio; eksponenttifunktio; konjunktio; disjunktiivikonjunktio; 

rinnastuskonjunktio; alistuskonjunktio; punktio; lumbaalipunktio; selkäydinpunktio; obduktio; 

deduktio; reduktio; induktio; itseinduktio; produktio; reproduktio; introduktio; obstruktio; 

konstruktio; rekonstruktio; kaltio; taltio; valtio; perustajavaltio; voittajavaltio; reunavaltio; 

osavaltio; rantavaltio; ydinasevaltio; arabivaltio; kaupunkivaltio; vasallivaltio; banaanivaltio; 

agraarivaltio; saarivaltio; merivaltio; puskurivaltio; naapurivaltio; diktatuurivaltio; poliisivaltio; 

hyvinvointivaltio; kotivaltio; satelliittivaltio; jäsenvaltio; ydinvaltio; rannikkovaltio; neuvostovaltio; 

liittovaltio; mannervaltio; sotilasvaltio; kansallisvaltio; vihollisvaltio; pohjoisvaltio; oikeusvaltio; 

sopimusvaltio; holhousvaltio; teollisuusvaltio; sivistysvaltio; pikkuvaltio; etelävaltio; kääpiövaltio; 

kantio; lantio; pikkulantio; intentio; subventio; preventio; konventio; interventio; kontio; suntio; 

emootio; promootio; tohtoripromootio; nuotio; iltanuotio; leirinuotio; reseptio; deskriptio; 

transkriptio; optio; adoptio; osakeoptio; absorptio; adsorptio; korruptio; kartio; kaksoiskartio; 

särmäkartio; ympyräkartio; martio; partio; tiepartio; kärkipartio; poliisipartio; sissipartio; 

kuolemanpartio; kaukopartio; hiihtopartio; vihollispartio; pelastuspartio; järjestyspartio; 

tiedustelupartio; sisupartio; latupartio; vartio; kunniavartio; parivartio; merivartio; poliisivartio; 

lakkovartio; kuulovartio; aamuvartio; lippuvartio; etuvartio; päävartio; konsortio; suggestio; 

itsesuggestio; jälkisuggestio; joukkosuggestio; muistio; puhelinmuistio; hulttio; autio; distribuutio; 

kuutio; lihakuutio; perunakuutio; arpakuutio; liemikuutio; lihaliemikuutio; kanaliemikuutio; 

kasvisliemikuutio; halkokuutio; lanttukuutio; leipäkuutio; jääkuutio; soluutio; evoluutio; revoluutio; 

substituutio; instituutio; konstituutio; prostituutio; lapsiprostituutio; avio; kaavio; 

organisaatiokaavio; lohkokaavio; vuokaavio; kytkentäkaavio; kavio; kahvio; raivio; kuivio; 

kollokvio; talvio; rovio; noitarovio; polttorovio; arvio; virhearvio; tilannearvio; tarvearvio; 

ennakkoarvio; tuloarvio; menoarvio; erityismenoarvio; lisämenoarvio; kuntoarvio; yleisarvio; 

etukäteisarvio; kustannusarvio; talousarvio; kasvio; kuvio; kukkakuvio; pintakuvio; suuntakuvio; 

koristekuvio; sormenjälkikuvio; fraktaalikuvio; rytmikuvio; pitsikuvio; tähtikuvio; 

kukonaskelkuvio; kohokuvio; tasokuvio; kalanruotokuvio; kašmirkuvio; tunnuskuvio; 

avaruuskuvio; korukuvio; ruusukuvio; syömäkuvio; sahanteräkuvio; jo; ajo; takaa-ajo; aika-ajo; 

matka-ajo; kilpa-ajo; kamera-ajo; rata-ajo; jäärata-ajo; kaista-ajo; kautta-ajo; maantieajo; karilleajo; 

tietokoneajo; koeajo; pisteajo; kaupunkiajo; kortteliajo; ralliajo; yliajo; etappiajo; läpiajo; 

ympäriajo; insinööriajo; inssiajo; talviajo; kajo; valonkajo; ojaanajo; asianajo; hiekanajo; 

surmanajo; lannanajo; sonnanajo; soranajo; parranajo; riistanajo; yhteenajo; lumenajo; hirvenajo; 

saaliinajo; tapaninajo; nurinajo; kumoonajo; autonajo; karhunajo; ketunajo; metsänajo; peräänajo; 

sisäänajo; enduroajo; huoltoajo; maastoajo; alasajo; kokoontumisajo; yksityisajo; ulosajo; tilausajo; 

testausajo; nopeusajo; harjoitusajo; tasoitusajo; totutusajo; kuninkuusajo; porokuninkuusajo; 

taloudellisuusajo; luotettavuusajo; risteysajo; kiihdytysajo; hälytysajo; navajo; ryhmäajo; eräajo; 

metsäajo; ahjo; kahjo; opinahjo; rohjo; sohjo; lumisohjo; jääsohjo; paljo; teljo; soututeljo; peräteljo; 

banjo; jojo; varjo; patjavarjo; varavarjo; tunnelivarjo; puolivarjo; sateenvarjo; auringonvarjo; 

sydänvarjo; päivänvarjo; liitovarjo; laskuvarjo; jarruvarjo; kirjo; purjo; ujo; pujo; rujo; hako; 

kuusenhako; jako; kahtiajako; linjajako; sarjajako; paikkajako; luokkajako; sarkajako; tasajako; 

osajako; kuntajako; maakuntajako; vyöhykejako; kappalejako; astejako; aluejako; puoluejako; 
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roolijako; kolmijako; läänijako; piirijako; tuntijako; kastijako; tonttijako; maanjako; ajanjako; 

vallanjako; omaisuudenjako; palkintojenjako; saaliinjako; tulonjako; voitonjako; käskynjako; 

pesänjako; perinnönjako; työnjako; isojako; kiertojako; hammasjako; uusjako; salkkujako; 

ruotujako; tavujako; säätyjako; ryhmäjako; säkeistöjako; lako; pako; maaltapako; valuuttapako; 

liikennepako; maanpako; silmäpako; rako; ilmarako; markkinarako; äänirako; maanrako; aidanrako; 

ikkunanrako; pilvenrako; ovenrako; seinänrako; pakkorako; hajurako; vako; perunavako; 

luomivako; vesivako; kyntövako; lieko; katinlieko; keko; unikeko; muurahaiskeko; teko; teko-; 

ihmeteko; maineteko; mieliteko; sankariteko; veriteko; terroriteko; sabotaasiteko; pahanteko; 

rauhanteko; kunnianteko; politiikanteko; pilkanteko; matkanteko; valanteko; pilanteko; 

väkivallanteko; kaupanteko; kiusanteko; haitanteko; rakkaudenteko; tarpeenteko; sateenteko; 

aloitteenteko; tulenteko; sopimuksenteko; valituksenteko; päätöksenteko; lapsenteko; leikinteko; 

tilinteko; synninteko; huorinteko; vahingonteko; selonteko; sovinnonteko; touonteko; heinänteko; 

pesänteko; kylvönteko; työnteko; uroteko; valtiomiesteko; raakalaisteko; luomisteko; oikeusteko; 

tunnusteko; hirmuteko; makeahko; lahko; uskonlahko; tahko; juustotahko; viehko; pehko; kiihko; 

uskonkiihko; kansalliskiihko; vihko; kukkavihko; sekkivihko; kuponkivihko; muistivihko; 

kuittivihko; nuottivihko; poissaolovihko; kirjanpitovihko; opasvihko; morsiusvihko; kirjoitusvihko; 

reissuvihko; lohko; omenalohko; perunalohko; otsalohko; omenanlohko; päälaenlohko; 

ohimolohko; vauhko; keuhko; pölykeuhko; homepölykeuhko; kivipölykeuhko; viuhko; piko-; siko-;  

laiskajaakko; sarvijaakko; kaakko; eteläkaakko; itäkaakko; viidakko; asfalttiviidakko; 

pykäläviidakko; liehakko; maljakko; keramiikkamaljakko; kukkamaljakko; kristallimaljakko; 

lasimaljakko; valjakko; koiravaljakko; nelivaljakko; kolmivaljakko; parivaljakko; porovaljakko; 

härkävaljakko; karjakko; lakko; tupakkalakko; istumalakko; vastalauselakko; pistelakko; tukilakko; 

korpilakko; illakko; villakko; ullakko; rullakko; myötätuntolakko; suolakko; suurlakko; 

virkamieslakko; yleislakko; vauhdituslakko; mielenosoituslakko; hidastuslakko; jarrutuslakko; 

naulakko; vaatenaulakko; koululakko; nälkälakko; syömälakko; järjestölakko; emakko; femakko; 

limakko; sammakko; rupisammakko; pyrstösammakko; kermakko; venakko; liinakko; ennakko; 

ennakko-; vuokraennakko; rahtiennakko; postiennakko; veroennakko; punakko; pakko; lapakko; 

kukkalapakko; rapakko; kepakko; lepakko; pohjanlepakko; väkipakko; viisumipakko; 

lisenssipakko; palpakko; kolpakko; olutkolpakko; lompakko; nahkalompakko; 

luottokorttilompakko; solmiopakko; maantuntopakko; siirtopakko; kiinniottopakko; jorpakko; 

virtsaamispakko; järjestäytymispakko; sopimuspakko; hupakko; tytönhupakko; tyttöhupakko; 

koulupakko; ilmaisupakko; työpakko; turvavyöpakko; rakko; uimarakko; virtsarakko; erakko; 

hiirakko; sappirakko; vesirakko; kalanrakko; palorakko; torrakko; juurakko; sakko; uhkasakko; 

pikasakko; kesakko; rikesakko; vesakko; parkkisakko; lakkosakko; kurinpitosakko; oheissakko; 

sopimussakko; juopumussakko; hyvityssakko; rusakko; päiväsakko; haavakko; savakko; evakko; 

liivakko; tervakko; mäkitervakko; kiekko; pysäköintikiekko; savikiekko; kirjasinkiekko; 

liitokiekko; paluukiekko; teräkiekko; jääkiekko; riekko; mekko; kukkamekko; sukkamekko; 

puuvillamekko; mammamekko; hellemekko; kastemekko; pumpulimekko; äitiysmekko; 

essumekko; kesämekko; paikko; saraikko; vesaikko; pensaikko; vadelmapensaikko; pajupensaikko; 

portaikko; tadikko; heraldikko; luodikko; raudikko; heikko; vanhuudenheikko; hermoheikko; 

karheikko; koneikko; peikko; kapeikko; kantapeikko; lumpeikko; vuorenpeikko; metsänpeikko; 

hammaspeikko; kumpareikko; asteikko; harmaa-asteikko; palkka-asteikko; virka-asteikko; 

lämpötila-asteikko; hinta-asteikko; mitta-asteikko; pH-asteikko; molliasteikko; millimetriasteikko; 

duuriasteikko; väriasteikko; sävelasteikko; numeroasteikko; veroasteikko; arvoasteikko; 

rangaistusasteikko; arvosteluasteikko; luokitteluasteikko; sävyasteikko; kosteikko; lintukosteikko; 

mausteikko; katteikko; kortteikko; veikko; kilpaveikko; huuliveikko; siipiveikko; hupiveikko; 

happoveikko; katveikko; ryyppyveikko; graafikko; taidegraafikko; julistegraafikko;  
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mainosgraafikko; käyttögraafikko; maagikko; traagikko; hongikko; allergikko; nikkeliallergikko; 

kehikko; maalikehikko; hirsikehikko; ruohikko; jouhikko; louhikko; piikko; viikko; juhlaviikko; 

teemaviikko; piinaviikko; lähiviikko; arkiviikko; keskiviikko; mäkiviikko; naistenviikko; 

vuoroviikko; opintoviikko; pääsiäisviikko; raskausviikko; alusviikko; joulunalusviikko; 

juhannusviikko; kärsimysviikko; alkuviikko; jouluviikko; kouluviikko; loppuviikko; härkäviikko; 

työviikko; katajikko; ojikko; keliaakikko; puskikko; uskalikko; sammalikko; humalikko; talikko; 

matalikko; rantamatalikko; lantatalikko; valikko; elikko; nelikko; allikko; maallikko; villikko; 

kolikko; melankolikko; kaislikko; rantakaislikko; haulikko; makasiinihaulikko; pumppuhaulikko; 

mikko; keraamikko; poleemikko; akateemikko; taimikko; leimikko; buliimikko; miimikko; 

pantomiimikko; nimikko; baarimikko; rättimikko; ovimikko; palmikko; kankipalmikko; 

irtopalmikko; hiuspalmikko; vadelmikko; odelmikko; silmikko; kolmikko; kärkikolmikko; 

lammikko; ankkalammikko; kalalammikko; kuralammikko; lohilammikko; vesilammikko; 

tekolammikko; kasvatuslammikko; lintulammikko; ummikko; koomikko; stand up -koomikko; 

lavakoomikko; nurmikko; pihanurmikko; siirtonurmikko; lumikko; aleksityymikko; kipinämikko; 

mekaanikko; lentokonemekaanikko; hienomekaanikko; lentomekaanikko; sähkömekaanikko; 

maanikko; botaanikko; hygieenikko; elintarvikehygieenikko; ympäristöhygieenikko; 

työhygieenikko; skitsofreenikko; asteenikko; neurasteenikko; heinikko; kliinikko; teknikko; 

kauppateknikko; tietokoneteknikko; meijeriteknikko; puhelinteknikko; hammasteknikko; 

mittausteknikko; kotitalousteknikko; metsätalousteknikko; siivousteknikko; metsäteknikko; 

sähköteknikko; pyknikko; rannikko; länsirannikko; merenrannikko; suistorannikko;  

lounaisrannikko; pohjoisrannikko; etelärannikko; itärannikko; sinfonikko; monikko; filharmonikko; 

miljoonikko; monimiljoonikko; kroonikko; ironikko; unikko; paunikko; oopiumiunikko; ruunikko; 

kyynikko; loikko; paranooikko; roikko; soikko; pyykkisoikko; pesusoikko; ruoikko; eepikko; 

lepikko; atoopikko; harpikko; rikko; haarikko; parlamentaarikko; europarlamentaarikko; raajarikko; 

rajarikko; karikko; vararikko; varikko; takavarikko; asevarikko; koleerikko; hysteerikko; lierikko; 

inkerikko; lokerikko; jääpalalokerikko; postilokerikko; annostelulokerikko; sokerikko; somerikko; 

konerikko; paperikko; empiirikko; satiirikko; kelirikko; tyylirikko; välirikko; siipirikko; vesirikko; 

haaksirikko; suksirikko; kivirikko; nivelrikko; kuorikko; nenäkuorikko; nuorikko; rengasrikko; 

papurikko; lyyrikko; luonnonlyyrikko; pyörärikko; lasikko; esikko; kevätesikko; vesikko; viisikko; 

aloitusviisikko; kaksikko; voimakaksikko; kajakkikaksikko; pariairokaksikko; kanadalaiskaksikko; 

kahdeksikko; leksikko; tosikko; karsikko; klassikko; pussikko; etsikko; seitsikko; torviseitsikko; 

otsikko; alaotsikko; väliotsikko; sivuotsikko; pääotsikko; pusikko; kuusikko; kuusikko; 

istutuskuusikko; muusikko; keikkamuusikko; ravintolamuusikko; kiertuemuusikko; 

kamarimuusikko; orkesterimuusikko; tanssimuusikko; ammattimuusikko; kirkkomuusikko; 

popmuusikko; jazzmuusikko; fyysikko; sairaalafyysikko; metafyysikko; ydinfyysikko; 

geofyysikko; biofyysikko; astrofyysikko; afaatikko; psoriaatikko; laatikko; silakkalaatikko; 

hiekkalaatikko; kukkalaatikko; roskalaatikko; kalalaatikko; porkkanalaatikko; apinalaatikko; 

perunalaatikko; maksalaatikko; vaihdelaatikko; kirjelaatikko; parvekelaatikko; vuodevaatelaatikko; 

lohilaatikko; pakkilaatikko; kaalilaatikko; makaronilaatikko; liha-makaronilaatikko; sikarilaatikko; 

postilaatikko; sähköpostilaatikko; korttilaatikko; pahvilaatikko; istuinlaatikko; vetolaatikko; 

maastolaatikko; kortistolaatikko; kuljetuslaatikko; savustuslaatikko; tikkulaatikko; 

tulitikkulaatikko; työkalulaatikko; lanttulaatikko; puulaatikko; kenkälaatikko; leipälaatikko; 

pöytälaatikko; postinjättölaatikko; dramaatikko; matemaatikko; vakuutusmatemaatikko; 

systemaatikko; pragmaatikko; flegmaatikko; dogmaatikko; informaatikko; numismaatikko; 

astmaatikko; reumaatikko; fanaatikko; diabeetikko; eideetikko; atleetikko; geneetikko; foneetikko;  

kyberneetikko; teoreetikko; sotateoreetikko; talousteoreetikko; pateetikko; dieteetikko; esteetikko; 

hietikko; rantahietikko; seitikko; poliitikko; puoluepoliitikko; reaalipoliitikko; veteraanipoliitikko; 

teinipoliitikko; broileripoliitikko; sosialistipoliitikko; ammattipoliitikko; oikeistopoliitikko; 
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vasemmistopoliitikko; kunnallispoliitikko; talouspoliitikko; kriitikko; yhteiskuntakriitikko; 

taidekriitikko; teatterikriitikko; kulttuurikriitikko; kirjallisuuskriitikko; praktikko; kiropraktikko; 

taktikko; anorektikko; romantikko; kansallisromantikko; dementikko; makrobiootikko; 

semiootikko; neurootikko; pakkoneurootikko; skeptikko; epileptikko; optikko; skolastikko; 

spastikko; logistikko; yksitoistikko; ristikko; sanaristikko; kuvasanaristikko; ikkunaristikko; 

kuvaristikko; suurristikko; hiusristikko; puistikko; gnostikko; agnostikko; mystikko; analyytikko; 

laboratorioanalyytikko; psykoanalyytikko; puikko; sukkapuikko; kalapuikko; liimapuikko; 

neulepuikko; kuumepuikko; peitepuikko; pistepuikko; saslikkipuikko; huulipuikko; tahtipuikko; 

tippukivipuikko; kudinpuikko; emätinpuikko; laapispuikko; hitsauspuikko; puhdistuspuikko; 

suitsutuspuikko; vanupuikko; syömäpuikko; peräpuikko; jääpuikko; jäätelöpuikko; pyöröpuikko; 

aavikko; hiekka-aavikko; suola-aavikko; haavikko; jääaavikko; savikko; kivikko; rantakivikko; 

koivikko; rantakoivikko; ruovikko; varvikko; kanervikko; untuvikko; kolkko; jankko; pankko; 

uuninpankko; kokko; kokko; juhannuskokko; kelokko; aallokko; vasta-aallokko; ristiaallokko; 

sivuaallokko; tyrskyaallokko; peräaallokko; myötäaallokko; kannokko; rokko; tuhkarokko; 

tulirokko; vihurirokko; vesirokko; yskänrokko; isorokko; parvorokko; murrokko; nokkosrokko; 

pikkurokko; sokko; sokko-; tokko; ruokko; lapsenruokko; vuokko; keltavuokko; sinivuokko; 

merivuokko; lapinvuokko; valkovuokko; kangasvuokko; harkko; hopeaharkko; tinaharkko; 

kultaharkko; metalliharkko; saviharkko; verkko; kuhaverkko; pohjaverkko; suojaverkko; 

silakkaverkko; teräslankaverkko; tutkaverkko; kalaverkko; voimaverkko; kanaverkko; dataverkko; 

kanavaverkko; turvaverkko; kolmivaiheverkko; tieverkko; valtatieverkko; rautatieverkko; 

televerkko; sukellusveneverkko; kiintopisteverkko; lohiverkko; lähiverkko; jokiverkko; 

sääskiverkko; maaliverkko; kaapeliverkko; hailiverkko; metalliverkko; panssariverkko; 

konttoriverkko; viemäriverkko; valtakunnanverkko; lukinverkko; hämähäkinverkko; puhelinverkko; 

matkapuhelinverkko; nailonverkko; naamioverkko; televisioverkko; ajoverkko; tietoverkko; 

vesijohtoverkko; ravintoverkko; voimansiirtoverkko; ohjelmansiirtoverkko; datansiirtoverkko; 

tiedonsiirtoverkko; moskiittoverkko; rastasverkko; kakkosverkko; kolmosverkko; rappausverkko; 

hiusverkko; hyttysverkko; kärpäsverkko; teräsverkko; ykkösverkko; jakeluverkko; 

postinjakeluverkko; tiedusteluverkko; monipalveluverkko; vakoiluverkko; riimuverkko; 

katuverkko; myymäläverkko; kipinäverkko; sähköverkko; kaukolämpöverkko; kirkko; vapaakirkko; 

iltakirkko; perhekirkko; vihkikirkko; kappelikirkko; sipulikirkko; luostarikirkko; metodistikirkko; 

ristikirkko; uniaattikirkko; adventtikirkko; kivikirkko; harmaakivikirkko; linnankirkko; 

kansankirkko; paavinkirkko; valtionkirkko; tuomiokirkko; merimieskirkko; ehtoolliskirkko; 

pääsiäiskirkko; lähetyskirkko; alkukirkko; joulukirkko; puukirkko; pitkäkirkko; kynttiläkirkko; 

nirkko; leppäpirkko; norkko; hedenorkko; eminorkko; ukko; aukko; hiha-aukko; kaula-aukko; 

ilmaaukko; ampuma-aukko; istuma-aukko; markkina-aukko; ikkuna-aukko; korva-aukko; 

veneaukko; maaliaukko; hormiaukko; otsoniaukko; ääniaukko; viemäriaukko; läpivientiaukko; 

muistiaukko; oviaukko; sierainaukko; O-aukko; patoaukko; ylivuotoaukko; saukko; 

purkautumisaukko; kaivosaukko; purkausaukko; porausaukko; tuuletusaukko; lastuaukko; 

suuaukko; savuaukko; Vaukko; hylkyaukko; silmäaukko; peräaukko; täyttöaukko; ruudukko; 

eukko; ennustajaeukko; puliukko; lumiukko; appiukko; pajukko; liejukko; kukko; kalakukko; 

kalkkunakukko; patakukko; hanhikukko; fasaanikukko; karikukko; teerikukko; savikukko; 

riikinkukko; riekkokukko; metsokukko; suokukko; salvokukko; aapiskukko; muikkukukko; 

tappelukukko; lanttukukko; salvukukko; lukko; hakalukko; aikalukko; jalkalukko; leukalukko; 

munalukko; infrapunalukko; virtalukko; turvalukko; nestelukko; vesilukko; lapsilukko; 

käsivarsilukko; käsilukko; rattilukko; korttilukko; vilukko; kiväärinlukko; uppolukko; 

numerolukko; solukko; pintasolukko; rasvasolukko; kärkisolukko; tukisolukko; jälsisolukko; 

ydinsolukko; varastosolukko; lisääntymissolukko; luusolukko; kasvusolukko; syöpäsolukko; 

irtolukko; ohjauslukko; varmuuslukko; taulukko; sarjataulukko; palkkataulukko; 
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välimatkataulukko; pistetaulukko; logaritmitaulukko; ristitaulukko; tilastotaulukko; tulostaulukko; 

hajulukko; ketjulukko; riippulukko; sähkölukko; joukko; katselijajoukko; valitsijajoukko; 

katsojajoukko; poikajoukko; kasakkajoukko; palkkajoukko; roskajoukko; osajoukko; kantajoukko; 

valvontajoukko; sotajoukko; turvajoukko; jälkijoukko; kärkijoukko; väkijoukko; toverijoukko; 

tähtijoukko; kotijoukko; reservijoukko; kansanjoukko; ydinjoukko; valiojoukko; nuorisojoukko; 

saattojoukko; rosvojoukko; vierasjoukko; miesjoukko; vihollisjoukko; ihmisjoukko; valmiusjoukko; 

perusjoukko; vahvistusjoukko; miehitysjoukko; kehitysjoukko; iskujoukko; apujoukko; 

maihinnousujoukko; etujoukko; pääjoukko; tyttöjoukko; loukko; karukko; pakkasukko; 

vaivaisukko; risukko; ratsukko; tukko; tukko; vatukko; karvatukko; trasselitukko; pumpulitukko; 

veritukko; ruohotukko; stukko; hiustukko; vanutukko; pikku-ukko; tikku-ukko; joulu-ukko; 

puukko; tuppipuukko; vuolupuukko; huru-ukko; suukko; hyvänyönsuukko; lentosuukko; tonttu-

ukko; kuu-ukko; puu-ukko; varvukko; isäukko; halko; kuusihalko; koivuhalko; mäntyhalko; 

leppähalko; palko; herneenpalko; ukonpalko; pitkäpalko; salko; humalasalko; viirisalko; 

juhannussalko; lippusalko; melko; pelko; jumalanpelko; kuolemanpelko; pimeänpelko; 

elämänpelko; lentopelko; muukalaispelko; ihmispelko; koulupelko; selko; silko; ulko-; hanko; 

hiilihanko; heinähanko; iljanko; lanko; alanko; napalanko; ranko; tukiranko; luuranko; sanko; 

likasanko; tasanko; ylätasanko; jätesanko; laskisanko; vesisanko; muovisanko; palosanko; 

lypsysanko; tanko; vaniljatanko; vaihdetanko; vaatetanko; kanelitanko; viiritanko; peräsintanko; 

verhotanko; juustotanko; hammastanko; ohjaustanko; voimistelutanko; lipputanko; levytanko; 

lenko; ahdinko; vahinko; hallavahinko; tuplavahinko; miljoonavahinko; sotavahinko; riistavahinko; 

routavahinko; liikennevahinko; tuotevahinko; merivahinko; vesivahinko; hirvivahinko; 

palovahinko; kulovahinko; porovahinko; satovahinko; hoitovahinko; potilasvahinko; 

hyönteisvahinko; omaisuusvahinko; syönnösvahinko; savuvahinko; öljyvahinko; myrskyvahinko; 

henkilövahinko; ympäristövahinko; linko; hunajalinko; lumilinko; salaattilinko; kuivauslinko; 

mehulinko; pinko; hikipinko; aurinko; ilta-aurinko; vasta-aurinko; syysaurinko; kevätaurinko; 

sivuaurinko; myötäaurinko; sinko; tasinko; kertasinko; osinko; tähyssinko; kevytsinko; runko; 

teräsbetonirunko; kohdunrunko; puunrunko; koivunrunko; ristikkorunko; aivorunko; perusrunko; 

teräsrunko; puurunko; joko; koko; koko; hajakoko; tilakoko; nollakoko; tuumakoko; kuvakoko; 

rouvakoko; raekoko; tabloidikoko; standardikoko; keskikoko; normaalikoko; välikoko; 

minimikoko; kuppikoko; paperikoko; miniatyyrikoko; kirjainkoko; kirjasinkoko; jumbokoko; 

vakiokoko; foliokoko; pienoiskoko; taskukoko; ryhmäkoko; silmäkoko; määräkoko; luoko; ruoko; 

sokeriruoko; järviruoko; bamburuoko; korko; kiilakorko; lainakorko; markkinakorko; 

huutokauppakorko; rautakorko; primekorko; viitekorko; piikkikorko; reaalikorko; maankorko; 

saappaankorko; elinkorko; koronkorko; kengänkorko; ennakkokorko; sakkokorko; eurokorko; 

diskonttokorko; päiväluottokorko; heliborkorko; nimelliskorko; ohjauskorko; antolainauskorko; 

peruskorko; talletuskorko; viivästyskorko; osamaksukorko; kurko; tabasko; fiasko; kasko; lasko; 

rasko; epäkesko; fresko; disko; nitrodisko; kisko; ratakisko; raitiotiekisko; Hkisko; raitiokisko; 

teräskisko; liukukisko; lisko; lisko; kalalisko; tyrannilisko; vesilisko; sisilisko; joutsenlisko; 

lentolisko; puolisko; alapuolisko; jälkipuolisko; vuosipuolisko; pallonpuolisko; sydänpuolisko; 

aivopuolisko; alkupuolisko; loppupuolisko; yläpuolisko; kenttäpuolisko; hirmulisko; horisko; sisko; 

isosisko; pikkusisko; kipusisko; rotisko; uisko; usko; taikausko; noitausko; auktoriteettiusko; 

kansanusko; tulevaisuudenusko; lapsenusko; islaminusko; kristinusko; paavinusko; elämänusko; 

kohtalousko; rusko; iltarusko; aamurusko; messiasusko; muinaisusko; ylösnousemususko; 

sallimususko; sielu-usko; epäusko; jatko; köydenjatko; kädenjatko; selänjatko; katko; katko; 

pelikatko; mainoskatko; ajatuskatko; sähkökatko; pitko; pullapitko; vehnäspitko; sitko; notko; 

rotko; kauko-; tauko; tupakkatauko; ruokatauko; neljäsosatauko; puolitauko; tulitauko; kahvitauko; 

kokotauko; lepotauko; lounastauko; tuumaustauko; hengähdystauko; virkistystauko; ruokailutauko; 

erätauko; työtauko; touko; ruko; staalo; cembalo; jalo; epäjalo; hinkalo; onkalo; kaukalo; 
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istuinkaukalo; kiekkokaukalo; jääkiekkokaukalo; peukalo; jauhopeukalo; poropeukalo; kahmalo; 

masmalo; kainalo; palo; kapalo; miljoonapalo; tulipalo; maailmanpalo; maastopalo; karpalo; 

hikikarpalo; kyynelkarpalo; metsäpalo; salo; talo; maatalo; majatalo; harjatalo; virkatalo; kulmatalo; 

miljoonatalo; tavaratalo; kauppiastavaratalo; alennustavaratalo; itsepalvelutavaratalo; oopperatalo; 

vuokratalo; seuratalo; seurakuntatalo; osakuntatalo; eduskuntatalo; aravatalo; jugendtalo; osaketalo; 

liiketalo; hometalo; rinnetalo; pistetalo; kohtalo; elämänkohtalo; ihmiskohtalo; parkkitalo; tiilitalo; 

lamellitalo; toimitalo; monitoimitalo; tornitalo; tyyppitalo; paritalo; teatteritalo; naapuritalo; 

höylähirsitalo; pyöröhirsitalo; terassitalo; lehtitalo; luhtitalo; pysäköintitalo; kotitalo; omakotitalo; 

muotitalo; parlamenttitalo; elementtitalo; konserttitalo; korttitalo; kivitalo; rivitalo; atriumtalo; 

karjalantalo; kunnantalo; palokunnantalo; piispantalo; seurantalo; nuorisoseurantalo; pientalo; 

seurojentalo; vanhustentalo; työväentalo; seuraintalo; kaupungintalo; kuontalo; hiuskuontalo; 

autiotalo; ekotalo; harkkotalo; aurinkotalo; ilotalo; pullotalo; nuorisotalo; kirjastotalo; virastotalo; 

vartalo; omenavartalo; kantavartalo; vokaalivartalo; konsonanttivartalo; päärynävartalo; astalo; 

ylioppilastalo; vierastalo; maalaistalo; pohjalaistalo; vaivaistalo; uudistalo; valmistalo; yksinäistalo; 

kerrostalo; pienkerrostalo; oikeustalo; kummitustalo; paikoitustalo; ketjutalo; piparkakkutalo; 

purkutalo; sukutalo; palvelutalo; urheilutalo; koulutalo; surutalo; puutalo; ökytalo; häätalo; valo; 

hajavalo; ojavalo; takavalo; salamavalo; seisontavalo; vastavalo; taustavalo; liikennevalo; 

loistevalo; parkkivalo; merkkivalo; puolivalo; halogeenivalo; ankkurivalo; värivalo; ovivalo; 

neonvalo; auringonvalo; luonnonvalo; lampunvalo; kuunvalo; kynttilänvalo; päivänvalo; ulkovalo; 

halovalo; keinovalo; kattovalo; laservalo; porrasvalo; mainosvalo; tunnusvalo; varoitusvalo; 

peruutusvalo; hakuvalo; vilkkuvalo; kulkuvalo; lukuvalo; sumuvalo; jarruvalo; lisäjarruvalo; 

kaasuvalo; katuvalo; etuvalo; luuvalo; sivuvalo; öljyvalo; perävalo; sisävalo; myötävalo; sähkövalo; 

elo; tangelo; helo; kohelo; tohelo; kielo; tuonenkielo; suutarinkielo; kalliokielo; kelo; tuhkelo; 

kuikelo; sokkelo; korvasokkelo; kalvosokkelo; konkelo; karkelo; koskelo; tukkakoskelo; 

isokoskelo; pikkukoskelo; kohmelo; pomelo; rinnakkainelo; poroelo; ruipelo; tumpelo; koppelo; 

hiljaiselo; rinnakkaiselo; yhteiselo; ihmiselo; ontelo; ilmaontelo; vatsaontelo; otsaontelo; 

rintaontelo; välikorvaontelo; kajeontelo; solunesteontelo; hontelo; poskiontelo; resonanssiontelo; 

ydinontelo; lukinkalvonontelo; suuontelo; sivuontelo; täryontelo; nenäontelo; kotelo; suojakotelo; 

tumakotelo; munakotelo; saippuakotelo; savukekotelo; pistoolikotelo; nuolikotelo; revolverikotelo; 

silmälasikotelo; suksikotelo; korttikotelo; pahvikotelo; avainkotelo; kainalokotelo; kantokotelo; 

viulukotelo; kynäkotelo; muistelo; luettelo; sanaluettelo; hintaluettelo; hankintaluettelo; 

lähdeluettelo; virheluettelo; osakeluettelo; lyhenneluettelo; vaaliluettelo; nimiluettelo; tähtiluettelo; 

postimyyntiluettelo; jäsenluettelo; puhelinluettelo; ansioluettelo; maksuunpanoluettelo; 

veroluettelo; varastoluettelo; kalustoluettelo; voittoluettelo; osakasluettelo; asukasluettelo; 

rikosluettelo; tulosluettelo; omaisuusluettelo; uutuusluettelo; sisällysluettelo; lähetysluettelo; 

päätösluettelo; sukuluettelo; näyttelyluettelo; pesäluettelo; maailmanperintöluettelo; väestöluettelo; 

kiinteistöluettelo; rottelo; suutelo; uivelo; torvelo; hahlo; ilo; railo; piilo; kuurupiilo; karttupiilo; 

siilo; viljasiilo; laakasiilo; varastosiilo; ohjussiilo; rehusiilo; kilo; kilo; varttikilo; turkkilo; 

auringonkilo; painokilo; neljänneskilo; huiskilo; putkilo; vahingonilo; silmänilo; elämänilo; työnilo; 

roilo; hulpilo; suppilo; suodatinsuppilo; kaikusuppilo; tuppilo; kuusilo; kotilo; tarhakotilo; 

keuhkokotilo; lehtokotilo; purtilo; viklo; punajalkaviklo; kallo; pääkallo; pallo; maapallo; 

laakapallo; jalkapallo; sulkapallo; keilapallo; salamapallo; ilmapallo; kuumailmapallo; 

vappuilmapallo; kultapallo; rantapallo; vastapallo; kiistapallo; karttapallo; rasvapallo; untuvapallo; 

koepallo; golfpallo; squash-pallo; biljardipallo; pelipallo; puolipallo; tulipallo; nurmipallo; 

kumipallo; lumipallo; kaaripallo; tuomaripallo; koripallo; minikoripallo; vesipallo; käsipallo; 

krokettipallo; taivaanpallo; kohopallo; verkkopallo; salkopallo; kaukalopallo; uppopallo; lentopallo; 

istumalentopallo; rantalentopallo; säähavaintopallo; kiintopallo; tennispallo; pöytätennispallo; 

oksennuspallo; roikkupallo; potkupallo; voimistelupallo; ottelupallo; vappupallo; paluupallo; 
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levypallo; seinäpallo; päärynäpallo; eräpallo; pesäpallo; jääpallo; syöttöpallo; kello; työaikakello; 

hiekkakello; ruokakello; kaulakello; munakello; aisakello; iltakello; kultakello; rannekello; 

šakkikello; käkikello; digitaalikello; kielikello; pelikello; 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; sello; hillo; marjahillo; pihlajanmarjahillo; 

karviaismarjahillo; lakkahillo; mansikkahillo; kirsikkahillo; mustikkahillo; puolukkahillo; 

vadelmahillo; omenahillo; raparperihillo; karviaishillo; luumuhillo; vattuhillo; sigarillo; kollo; tollo; 

pullo; kaljapullo; samppanjapullo; pontikkapullo; liimapullo; simapullo; virvoitusjuomapullo; 

viinapullo; tippapullo; kurpitsapullo; suihkepullo; lääkepullo; mustepullo; perjantaipullo; 

viskipullo; puolipullo; rommipullo; viinipullo; happipullo; pilsneripullo; koripullo; lasipullo; 

hajuvesipullo; tuttipullo; muovipullo; magnumpullo; kokopullo; pallopullo; pikkolopullo; 

vaihtopullo; maitopullo; keittopullo; polttopullo; termospullo; tislauspullo; palautuspullo; olutpullo; 

mehupullo; suihkupullo; pikkupullo; pumppupullo; kaasupullo; nestekaasupullo; pirtupullo; 

spraypullo; kenttäpullo; kertakäyttöpullo; täyttöpullo; olo; varallaolo; mukanaolo; kotonaolo; 

vallassaolo; olemassaolo; voimassaolo; poissaolo; sairauspoissaolo; erossaolo; piccolo; gigolo; 

aukiolo; kiinniolo; vaitiolo; kolo; pikkolo; hampaankolo; rotankolo; kivenkolo; kallionkolo; 

ketunkolo; myyränkolo; kuusiokolo; pesäkolo; tremolo; nolo; paikallaanolo; paikoillaanolo; 

varuillaanolo; joutenolo; yksinolo; erilläänolo; poolo; hevospoolo; soolo; trumpettisoolo; 

soitinsoolo; pianosoolo; laulusoolo; viulusoolo; rumpusoolo; polo; kuolo; liikkeelläolo; esilläolo; 

vesilläolo; täälläolo; läsnäolo; yhdessäolo; liikkeessäolo; kulo; alakulo; sulo; tulo; rahatulo; 

rajatulo; palkkatulo; pääomatulo; ansaintatulo; perilletulo; esilletulo; julkitulo; reaalitulo; ilmitulo; 

vuositulo; kuukausitulo; ammattitulo; mukaantulo; voimaantulo; valtaantulo; vastaantulo; 

maahantulo; rahantulo; kansantulo; vedentulo; vuodentulo; toimeentulo; lumentulo; unentulo; 

väliintulo; kotiintulo; uskoontulo; yrittäjäntulo; sisääntulo; ansiotulo; osinkotulo; korkotulo; 

verotulo; nettotulo; bruttotulo; alastulo; tasajalka-alastulo; telemark-alastulo; ulostulo; 

omaisuustulo; sivutulo; lisätulo; päätulo; työtulo; kuulo; korvakuulo; ikäkuulo; luulo; harhaluulo; 

ennakkoluulo; rotuennakkoluulo; epäluulo; ohjaamo; turvaohjaamo; kirjaamo; korjaamo; 

jalkinekorjaamo; merkkikorjaamo; autokorjaamo; polkupyöräkorjaamo; pakkaamo; krakkaamo; 

leikkaamo; tarkkaamo; kuvatarkkaamo; äänitarkkaamo; murskaamo; kivimurskaamo; maalaamo; 

automaalaamo; kahlaamo; tislaamo; maamo; 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; vanamo; dynamo; kiramo; sauramo; ratamo; piharatamo; keltamo; 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; kuutamo; 

pumppuamo; emo; maaemo; kanaemo; koiraemo; sorsaemo; demo; keinoemo; lentoemo; 
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luontoemo; asemo; jänisemo; mehiläisemo; lintuemo; hahmo; komediahahmo; keulahahmo; 

voimahahmo; taustahahmo; roolihahmo; sankarihahmo; äitihahmo; johtohahmo; naishahmo; 

ihmishahmo; satuhahmo; isähahmo; henkilöhahmo; näyttämöhahmo; pehmo; aimo; vaimo; 

jalkavaimo; mallivaimo; aviovaimo; avovaimo; sivuvaimo; heimo; intiaaniheimo; beduiiniheimo; 

kasviheimo; kansanheimo; alkuasukasheimo; vuoristolaisheimo; himo; juomahimo; pelihimo; 

rahanhimo; murhanhimo; kunnianhimo; tupakanhimo; vallanhimo; kullanhimo; viinanhimo; 

verenhimo; saaliinhimo; nautinnonhimo; voitonhimo; kostonhimo; ohimo; intohimo; louhimo; 

kivilouhimo; kimo; tuhkimo; julkimo; laskimo; napalaskimo; porttilaskimo; keuhkolaskimo; 

onttolaskimo; eskimo; pukimo; lastenpukimo; valimo; rautavalimo; taidevalimo; metallivalimo; 

pronssivalimo; sementtivalimo; teräsvalimo; ompelimo; panimo; ravintolapanimo; olutpanimo; 

kuirimo; kuorimo; suurimo; mannasuurimo; ohrasuurimo; kaurasuurimo; tattarisuurimo; 

riisisuurimo; vehnäsuurimo; valkaisimo; karkaisimo; sorsimo; pianissimo; fortissimo; parkitsimo; 

paahtimo; kahvinpaahtimo; vaatehtimo; valtimo; napavaltimo; koronaarivaltimo; reisivaltimo;  

sepelvaltimo; keuhkovaltimo; kyynärvaltimo; sisusvaltimo; värttinävaltimo; sulattimo; polttimo; 

salapolttimo; kalmo; maammo; kammo; torikammo; aukiokammo; hemmo; lommo; mummo; 

homo; hiomo; lasihiomo; kivihiomo; jalokivihiomo; takomo; taidetakomo; verhoomo; pomo; 

puoluepomo; leipomo; sokerileipomo; kotileipomo; katsomo; seisomakatsomo; kotikatsomo; 

pääkatsomo; pyörökatsomo; latomo; sitomo; kirjansitomo; hautomo; kutomo; taidekutomo; 

kotikutomo; mattokutomo; valvomo; keskusvalvomo; armo; tarmo; toimintatarmo; työtarmo; 

hermo; lonkkahermo; kaulahermo; naamahermo; keskihermo; selkäydinhermo; elinhermo; 

sydänhermo; kuulohermo; tuntohermo; aivohermo; kasvohermo; iskiashermo; hammashermo; 

kolmoishermo; hajuhermo; makuhermo; nauruhermo; silmähermo; värttinähermo; näköhermo; 

jatkumo; lumo; sumo; no; italiaano; sopraano; koloratuurisopraano; mezzosopraano; oregano; 

piano; fortepiano; taffelipiano; mezzopiano; sähköpiano; jano; tiedonjano; elämänjano; nano-; pano; 

maatapano; viraltapano; liikekannallepano; vireillepano; heitteillepano; näytteillepano; 

merkillepano; tilillepano; ehdollepano; verollepano; alullepano; pöydällepano; päällepano; 

näyttämöllepano; julkipano; kiinnipano; vastaanpano; kaljanpano; perunanpano; toimeenpano; 

syytteeseenpano; oluenpano; käyntiinpano; muistiinpano; kokoonpano; kuntoonpano; alkuunpano; 

maksuunpano; pystyynpano; täytäntöönpano; poispano; keltano; kartano; karjakartano; esikartano; 

herraskartano; sukukartano; guano; eno; eno; hieno; hiuksenhieno; silkinhieno; sametinhieno; 

epähieno; vieno; meno; pääomameno; maatameno; perillemeno; ohimeno; ylimeno; läpimeno; 

nukkumaanmeno; sijoiltaanmeno; rahanmeno; kansanmeno; umpeenmeno; hengenmeno; 

keskenmeno; maihinmeno; naimisiinmeno; nurinmeno; eteenpäinmeno; alaspäinmeno; kirkonmeno; 

kumoonmeno; elämänmeno; sisäänmeno; poismeno; ulosmeno; vaatetusmeno; lisämeno; jalapeno; 

kehno; aino; kaino; paino; kirjapaino; laakapaino; liikapaino; neulapaino; omapaino; sanapaino; 

tasapaino; suolatasapaino; voimatasapaino; nestetasapaino; hormonitasapaino; sokeritasapaino; 

epätasapaino; vastapaino; kuivapaino; ihannepaino; rannepaino; tuorepaino; lausepaino; 

silkkipaino; alipaino; normaalipaino; akselipaino; setelipaino; ylipaino; molekyylipaino; 

atomipaino; paperipaino; seripaino; kuutiometripaino; neliväripaino; kolmiväripaino; kivipaino; 

äänenpaino; ruumiinpaino; kohopaino; rotaatiopaino; kuutiopaino; elopaino; nettopaino; 

bruttopaino; kangaspaino; teuraspaino; ominaispaino; kokonaispaino; vähimmäispaino; 

enimmäispaino; tilavuuspaino; offsetpaino; sivupaino; lyijypaino; tyhjäpaino; syntymäpaino; 

syväpaino; pääpaino; vaino; noitavaino; uskonvaino; juutalaisvaino; kerettiläisvaino; cappuccino; 

keino; keino-; suojakeino; taikakeino; voimakeino; tyylikeino; elinkeino; luontaiselinkeino; 

liitännäiselinkeino; maatalouselinkeino; kalastuselinkeino; palveluelinkeino; matkailuelinkeino; 

sivuelinkeino; maanviljelyelinkeino; pääelinkeino; tehokeino; pakkokeino; varokeino; 

terveydenhoitokeino; kurinpitokeino; parannuskeino; pelotuskeino; rangaistuskeino; tehostuskeino; 

painostuskeino; puolustuskeino; kidutuskeino; vaikutuskeino; houkutuskeino; esityskeino; 
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apukeino; rankaisukeino; ratkaisukeino; ilmaisukeino; ehkäisykeino; hätäkeino; albiino; sordiino; 

neutriino; kino; lino; domino; pino; pepino; paperipino; propsipino; halkopino; puupino; merino; 

kasino; latino; andantino; vino; tekno; kenno; hunajakenno; aurinkokenno; valokenno; polttokenno; 

mehiläiskenno; pakkauskenno; jono; ruokajono; soppajono; vaarajono; nelijono; kolmijono; 

parijono; vuorijono; tunturijono; taksijono; autojono; avojono; leikkausjono; vaunujono; leipäjono; 

mono; mono; kimono; laskettelumono; huono; kuono; mutakuono; sarvikuono; vuono; porno; 

porno-; sosiaaliporno; lapsiporno; tuhatkauno; runo; pilkkaruno; tunnelmaruno; proosaruno; 

sotaruno; mieteruno; rooliruno; riimiruno; nimiruno; sankariruno; sävelruno; kansanruno; 

paimenruno; muistoruno; muinaisruno; tilapäisruno; rakkausruno; jouluruno; loitsuruno; 

tilapääruno; uuno; voodoo; eioo; joo; trikoo; villatrikoo; puuvillatrikoo; pumpulitrikoo; 

nailontrikoo; talkoo; rokokoo; talonpoikaisrokokoo; haloo; tienoo; lähitienoo; keskitienoo; 

kotitienoo; tenkkapoo; sampoo; munasampoo; kuivasampoo; vauvasampoo; lääkesampoo; 

hilsesampoo; sävytesampoo; yrttisampoo; autosampoo; öljysampoo; apropoo; poppoo; politbyroo;  

jassoo; ehtoo; palttoo; puupalttoo; hepo; virtahepo; lepo; ruokalepo; vuodelepo; aselepo; 

sunnuntailepo; viikkolepo; hermolepo; päivälepo; yölepo; repo; pipo; tiukkapipo; villapipo; 

kommandopipo; kelpo; epäkelpo; sampo; rahasampo; lempo; tempo; työtempo; opo; mopo; 

invalidimopo; hoopo; ropo; happo; mahahappo; etikkahappo; suolahappo; omenahappo; 

sitruunahappo; vatsahappo; virtsahappo; rasvahappo; bentsoehappo; vetykloridihappo; rikkihappo; 

parkkihappo; oksaalihappo; hiilihappo; linolihappo; salisyylihappo; asetyylisalisyylihappo; 

kromihappo; linoleenihappo; arseenihappo; askorbiinihappo; nukleiinihappo; ribonukleiinihappo; 

desoksiribonukleiinihappo; deoksiribonukleiinihappo; viinihappo; sinihappo; voihappo; 

sappihappo; typpihappo; boorihappo; hartsihappo; aminohappo; maitohappo; keittohappo; 

muurahaishappo; öljyhappo; pellavaöljyhappo; syaanivetyhappo; hedelmähappo; lappo; nappo; 

tappo; miestappo; sieppo; harmaasieppo; viskisieppo; kirjosieppo; ketjusieppo; seppo; sanaseppo; 

runoseppo; saippo; peippo; seeprapeippo; järripeippo; viherpeippo; piippo; jippo; kippo; lippo; 

suippo; helppo; hemppo; juoppo; salajuoppo; ilmajuoppo; rapajuoppo; raidejuoppo; kaappijuoppo; 

ruorijuoppo; tuurijuoppo; kausijuoppo; rattijuoppo; tankojuoppo; olutjuoppo; luppo; suppo; suppo; 

tuppo; pumpulituppo; vanutuppo; orpo; sotaorpo; sosiaaliorpo; puoliorpo; kupo; nupo; tupo; aro; 

kukkaro; rahakukkaro; tupakkakukkaro; kolikkokukkaro; kalukukkaro; saparo; lampaansaparo; 

siansaparo; heinäaro; gabro; ero; aikaero; luokkaero; virkaero; hintaero; libero; cicero; vivahde-ero; 

mielipide-ero; rakenne-ero; jännite-ero; aste-ero; kiero; umpikiero; liero; potentiaaliero; maaliero; 

onkiliero; sukupuoliero; miero; kurssiero; kero; luikero; lonkero; lonkero; punkero; lokero; 

salalokero; tallelokero; pakastelokero; pankkilokero; muistilokero; postilokero; ovilokero; 

ekolokero; hansikaslokero; katkero; koukero; pallero; kullero; niittykullero; bolero; mamero; 

komero; ruokakomero; vaatekomero; kellarikomero; ullakkokomero; keittokomero; siivouskomero; 

kylmäkomero; seinäkomero; somero; numero; sarjanumero; murskanumero; alanumero; 

juhlanumero; teemanumero; ohjelmanumero; ohivalintanumero; neuvontanumero; suuntanumero; 

koenumero; viitenumero; valmistenumero; näytenumero; täytenumero; sunnuntainumero; 

koodinumero; tilinumero; diaarinumero; binaarinumero; rekisterinumero; bravuurinumero; 

kotinumero; muistinumero; postinumero; maannumero; onnennumero; puhelinnumero; 

kengännumero; telekopionumero; kokonumero; vetonumero; irtonumero; tilastonumero; 

voittonumero; lottonumero; kaksoisnumero; tilausnumero; jonotusnumero; tarkistusnumero; 

järjestysnumero; hälytysnumero; käytösnumero; päätösnumero; lyhytnumero; palvelunumero; 

hätäpalvelunumero; kilpailunumero; joulunumero; loppunumero; juoksunumero; sivunumero; 

hätänumero; yksilönumero; nero; taiteilijanero; hinnanero; kielinero; yleisnero; talousnero; 

koulunero; keksijänero; avioero; joukkoero; tuloero; tasoero; avoero; paapero; taapero; hapero; 

kangashapero; napero; koppero; sombrero; torero; korkeusero; asumusero; pusero; nahkapusero; 

villapusero; toppapusero; angorapusero; paitapusero; untuvapusero; collegepusero; neulepusero; 
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silkkipusero; tuulipusero; safaripusero; farmaripusero; partiopusero; poolopusero; mohairpusero; 

farkkupusero; ulkoilupusero; verryttelypusero; röyhelöpusero; työpusero; voimakkuusero; 

pituusero; näkemysero; hetero; potero; kottero; laatuero; vero; rajavero; lahjavero; leimavero; 

koiravero; haittavero; lähdevero; hyödykevero; valmistevero; vahvero; keltavahvero; 

suppilovahvero; vaivero; marginaalivero; tuontivero; huvivero; dieselvero; vanhanpiianvero; 

vanhanpojanvero; kunnanvero; valtionvero; ennakkovero; osinkovero; tulovero; elinkeinovero; 

liikevaihtovero; autovero; kunnallisvero; kirkollisvero; kulutusvero; omaisuusvero; varallisuusvero; 

jäännösvero; arvonnousuvero; lisävero; arvonlisävero; lentokenttävero; perintövero; ympäristövero; 

ikäero; pesäero; lämpöero; afro; allegro; airo; autogiro; kiro; liro; soiro; siro; viro; makro; makro-; 

mikro; mikro-; sylimikro; kotimikro; salkkumikro; pöytämikro; korohoro; joro; moro; moro; noro; 

vesinoro; poro; poro; tunturiporo; kahvinporo; ajoporo; vetoporo; teurasporo; savuporo; kuoro; 

sekakuoro; poikakuoro; kitarakuoro; oopperakuoro; lausuntakuoro; viihdekuoro; puhekuoro; 

enkelikuoro; kamarikuoro; lapsikuoro; balettikuoro; motettikuoro; kirkkokuoro; huutokuoro; 

mieskuoro; naiskuoro; laulukuoro; tyttökuoro; vuoro; vapaavuoro; ruuhkavuoro; pikavuoro; 

saunavuoro; junavuoro; iltavuoro; laivavuoro; sunnuntaivuoro; vahtivuoro; lyöntivuoro; 

sananvuoro; puheenvuoro; repliikkipuheenvuoro; ryhmäpuheenvuoro; suunvuoro; vakiovuoro; 

vartiovuoro; ulkovuoro; lepovuoro; erovuoro; lentovuoro; siirtovuoro; heittovuoro; linja-autovuoro; 

päivystysvuoro; kulkuvuoro; aamuvuoro; sisävuoro; päivävuoro; lähtövuoro; syöttövuoro; yövuoro; 

työvuoro; voro; pro; apro; hapro; repro; kupro; ferro-; metro; nitro; elektro-; intro; maestro; bistro; 

sauro; juro; muro; lesemuro; riisimuro; maissimuro; puro; vuoripuro; tunturipuro; vuoristopuro; 

turo; kuuro; kuuro; raekuuro; sadekuuro; puolikuuro; lumikuuro; umpikuuro; ukkoskuuro; 

räntäkuuro; puuro; marjapuuro; raakapuuro; puolukkapuuro; mannapuuro; perunapuuro; ohrapuuro; 

kaurapuuro; ohrahiutalepuuro; tuorepuuro; uunipuuro; mannaryynipuuro; ohraryynipuuro; 

riisiryynipuuro; vispipuuro; tattaripuuro; riisipuuro; omena-riisipuuro; bariumpuuro; uutispuuro; 

ruispuuro; joulupuuro; so; kaaso; taso; energiataso; symmetriataso; lattiataso; vaakataso; 

palkkataso; vuokrataso; hintataso; kuvataso; varustetaso; keskitaso; vertikaalitaso; horisontaalitaso; 

äänitaso; ruohonjuuritaso; kulttuuritaso; liesitaso; vesitaso; kaksitaso; yksitaso; säveltaso; elintaso; 

ansiotaso; projektiotaso; korkotaso; tulotaso; kantotaso; keittotaso; yleistaso; asumistaso; 

vaatimustaso; kustannustaso; perustaso; kehitystaso; viritystaso; sivistystaso; älykkyystaso; 

merkitsevyystaso; palvelutaso; aputaso; huipputaso; laatutaso; katutaso; pystytaso; seinätaso; 

yksilötaso; lähtötaso; työtaso; peso; iso; iso; iso-; iso-; alhaiso; keiso; myrkkykeiso; puoliso; 

prinssipuoliso; aviopuoliso; avopuoliso; koiso; munakoiso; punakoiso; karviaiskoiso; lyhtykoiso; 

nuoriso; teininuoriso; varhaisnuoriso; pääkaupunkilaisnuoriso; työläisnuoriso; koulunuoriso; 

nykynuoriso; laakso; kattilalaakso; jokilaakso; alppilaakso; vakolaakso; siirroslaakso; U-laakso; 

jakso; aikajakso; matalajakso-; poutajakso; sadejakso; jälkijakso; oppijakso; pilottijakso; ajanjakso; 

opintojakso; erikoistumisjakso; opetusjakso; alkujakso; loppujakso; pääjakso; työjakso; mafioso; 

roso; tervasroso; maestoso; calypso; harso; sideharso; tylliharso; sumuharso; suruharso; kasvuharso; 

perso; verso; maaverso; ilmaverso; juuriverso; vuosiverso; pääverso; nirso; torso; purso; turso; 

basso; kaljabasso; viinabasso; kontrabasso; kenraalibasso; sähköbasso; lasso; parnasso; espresso; 

pajatso; lietso; metso; korpimetso; ukkometso; urosmetso; skitso; otso; ruso; kaato; salakaato; 

kaskenkaato; tuulenkaato; hirvenkaato; karhunkaato; puunkaato; raato; rotanraato; rubato; spiccato; 

pizzicato; legato; kato; karvakato; otsonikato; immuunikato; perikato; luukato; yleisökato; 

väestökato; lato; heinälato; mato; laakamato; laiskamato; sukkulamato; lapamato; kastemato; 

jouhimato; onkimato; kaalimato; iilimato; mittarimato; juurimato; heisimato; lehtimato; nivelmato; 

ihomato; kihomato; jauhomato; kiiltomato; harvasukasmato; loismato; vattumato; nato; pato; 

maapato; hyydepato; lohipato; jokipato; säännöstelypato; jääpato; vibrato; moderato; sato; viljasato; 

marjasato; kirjasato; sulkasato; omenasato; perunasato; jälkisato; sienisato; viinisato; hehtaarisato; 

riisisato; kahvisato; höyhensato; siemensato; vihannessato; ruissato; ennätyssato; käpysato; 
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hedelmäsato; vehnäsato; heinäsato; mieto; sieto; kylmänsieto; 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; keto; kukkaketo; peto; kissapeto; villipeto; meripeto; vesipeto; pussipeto; suurpeto; 

ihmispeto; veto; veto; veto; takaveto; maastaveto; vastaveto; neliveto; yliveto; kardaaniveto; 

läpiveto; moottoriveto; ristiveto; rajanveto; linjanveto; nuotanveto; leuanveto; köydenveto; 

yhteenveto; hengenveto; siveltimenveto; kämmenveto; suonenveto; verenveto; aironveto; 

kissanhännänveto; kynänveto; sisäänveto; vuoroveto; ketjuveto; loppuveto; etuveto; rystyveto; 

takapyöräveto; nelipyöräveto; etupyöräveto; välistäveto; paahto; vaahto; kermavaahto; munavaahto; 

partavaahto; saippuavaahto; viinivaahto; voivaahto; muotovaahto; valkuaisvaahto; kampausvaahto; 

sammutusvaahto; ehkäisyvaahto; tahto; rauhantahto; voitontahto; puolustustahto; taistelutahto; 

ehto; virkaehto; lainaehto; reunaehto; kauppaehto; vuokraehto; hehto; minimiehto; indeksiehto; 

myyntiehto; kehto; alkukehto; lehto; uurnalehto; tammilehto; uhrilehto; muistolehto; pähkinälehto; 

rauhanehto; elinehto; elämänehto; avioehto; lakkoehto; korkoehto; vaihtoehto; 

suuntautumisvaihtoehto; luottoehto; vähimmäisehto; tilausehto; toimitusehto; vakuutusehto; 

suosituimmuusehto; kelpoisuusehto; maksuehto; määräehto; lisäehto; työehto; vaihto; 

opiskelijavaihto; harjoittelijavaihto; kauppavaihto; liikevaihto; kulttuurivaihto; vuosivaihto; 

kuukausivaihto; renkaanvaihto; rahanvaihto; ilmanvaihto; sananvaihto; suunnanvaihto; junanvaihto; 

tavaranvaihto; vedenvaihto; kirjeenvaihto; liikekirjeenvaihto; yksityiskirjeenvaihto; noottienvaihto; 

verenvaihto; laukaustenvaihto; ajatustenvaihto; harjoittelijainvaihto; vahdinvaihto; viestinvaihto; 

vartionvaihto; vuoronvaihto; öljynvaihto; syötönvaihto; sokkovaihto; oppilasvaihto; 

koululaisvaihto; päivävaihto; hiihto; tasamaahiihto; murtomaahiihto; rullahiihto; ampumahiihto; 

kilpahiihto; umpihankihiihto; retkihiihto; diagonaalihiihto; alppihiihto; tunturihiihto; vesihiihto; 

viestihiihto; sprinttihiihto; kansanhiihto; viestinhiihto; sotilaspartiohiihto; maastohiihto; 

puistohiihto; luisteluhiihto; latuhiihto; hohto; metallihohto; metallinhohto; helmiäishohto; johto; 

maajohto; nauhajohto; voimajohto; sähkövoimajohto; ilmajohto; kolmivaihejohto; suurjännitejohto; 

puoluejohto; keskijohto; koaksiaalijohto; ylijohto; välijohto; kuparijohto; vesijohto; 

lämminvesijohto; kylmävesijohto; sodanjohto; puheenjohto; liikkeenjohto; tulenjohto; puhelinjohto; 

lennonjohto; taistelunjohto; työnjohto; lakkojohto; jatkojohto; taukojohto; talojohto; siirtojohto; 

neuvostojohto; maattojohto; avojohto; sotilasjohto; liitosjohto; keskusjohto; talousjohto; 

maadoitusjohto; yritysjohto; kaasujohto; maakaasujohto; nousujohto; öljyjohto; nykyjohto; 

ryhmäjohto; liitäntäjohto; sähköjohto; lämpöjohto; syöttöjohto; rohto; tuhto; takatuhto; kokkatuhto; 

soututuhto; perätuhto; aito; maito; soijamaito; marjamaito; pihkamaito; mansikkamaito; 

mustikkamaito; kermamaito; munamaito; rintamaito; kuivamaito; kalkkimaito; tinkimaito; 

sipulimaito; ternimaito; unimaito; vuohenmaito; äidinmaito; linnunmaito; kutunmaito; 

lehmänmaito; vakiomaito; kokomaito; pullomaito; kestomaito; juustomaito; kookosmaito; 

puhdistusmaito; ihonpuhdistusmaito; kulutusmaito; täysmaito; ykkösmaito; kevytmaito; raito; 

pororaito; taito; kuvaamataito; uimataito; sotataito; puhetaito; kielitaito; insinööritaito; 

ammattitaito; ajotaito; kirjapainotaito; tietotaito; lentotaito; ruoanlaittotaito; keittotaito; soittotaito; 

valtiomiestaito; kansalaistaito; kuvaamistaito; johtamistaito; matkimistaito; esiintymistaito; 

kirjoitustaito; piirustustaito; esitystaito; merenkulkutaito; lukutaito; nuotinlukutaito; sisälukutaito; 

taistelutaito; keskustelutaito; laulutaito; ilmaisutaito; järjestelytaito; väittelytaito; erätaito; 

käsityötaito; epäaito; neito; karjalanneito; linnanneito; vedenneito; merenneito; metsänneito; 

morsiusneito; ikäneito; kiito; laskukiito; liito; varjoliito; riippuliito; lito; inkognito; finito; hoito; 

solunsalpaajahoito; jalkahoito; sairaalahoito; mielisairaalahoito; neulahoito; ilmahoito; omahoito; 

kultahoito; hierontahoito; liikuntahoito; vuodehoito; haudehoito; sädehoito; perhehoito; 
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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; 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; transito; aalto; tulva-aalto; helleaalto; paineaalto; sokkiaalto; puoliaalto; siniaalto; 

ääniaalto; vuorovesiaalto; vuoksiaalto; lakkoaalto; kantoaalto; maanjäristysaalto; myrskyaalto; 

tyrskyaalto; hyökyaalto; lämpöaalto; malto; hedelmämalto; kielto; virkakielto; lomakielto; 

toimenpidekielto; ydinkoekielto; pelikielto; vientikielto; uintikielto; pysäköintikielto; tuontikielto; 

maahantuontikielto; porttikielto; ajokielto; maahantulokielto; hukkaamiskielto; syrjimiskielto; 

ulkonaliikkumiskielto; kokoontumiskielto; poistumiskielto; myymiskielto; rakennuskielto; 

ohituskielto; esityskielto; täyskielto; hakukielto; kilpailukielto; julkaisukielto; maksukielto; 

hakkuukielto; melto; 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; hiilto; kiilto; 

harmaakiilto; pintakiilto; metallikiilto; metallinkiilto; viilto; leikkausviilto; huolto; energiahuolto; 

ruokahuolto; päihdehuolto; elintarvikehuolto; taisteluvälinehuolto; vaatehuolto; jätehuolto; 

invalidihuolto; merkkihuolto; jälkihuolto; sosiaalihuolto; vesihuolto; vuosihuolto; alkoholistihuolto; 

kansanhuolto; terveydenhuolto; avoterveydenhuolto; perusterveydenhuolto; kouluterveydenhuolto; 

ympäristöterveydenhuolto; kielenhuolto; lastenhuolto; vanhustenhuolto; kuulonhuolto; autonhuolto; 

nimistönhuolto; tietohuolto; avohuolto; oppilashuolto; hammashuolto; sijaishuolto; 

määräaikaishuolto; vammaishuolto; erityishuolto; laitoshuolto; taloushuolto; työterveyshuolto; 

äitiyshuolto; takuuhuolto; lääkintähuolto; puolto; kuulto; femto-; anto; seuraanto; saanto; johdanto; 

ilmianto; anteeksianto; toimeksianto; tiedoksianto; kanto; kanto; jälkikanto; hankikanto; rästikanto; 

aseenkanto; tullinkanto; postinkanto; ennakonkanto; laatikkoonkanto; veronkanto; luukkuunkanto; 

lahokanto; tervaskanto; elanto; manto; permanto; takapermanto; etupermanto; lainananto; 

luvananto; kädenanto; nimenanto; merkinanto; setelinanto; tiedonanto; luotonanto; arvonanto; 

suunanto; avunanto; varanto; kassavaranto; kultavaranto; valuuttavaranto; öljyvaranto; eranto; 

esperanto; verranto; kesanto; viherkesanto; katsanto; soitanto; tuotanto; energiatuotanto; 

sarjatuotanto; liikatuotanto; ohjelmatuotanto; massatuotanto; alituotanto; ylituotanto; 
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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; avanto; nuotta-avanto; uveavanto; uhkuavanto; 

kaivanto; suvanto; hento; riento; ajatuksenriento; poljento; laskento; lento; lento; vaakalento; 

matkalento; matalalento; sukkulalento; muodostelmalento; ilmalento; purjelento; liikennelento; 

koelento; ylilento; mittarilento; moottorilento; taksilento; postilento; reittilento; tähdenlento; 

soidinlento; yksinlento; olento; ihmeolento; henkiolento; sokkolento; jumalolento; ihmisolento; 

kaksoisolento; uskomusolento; avaruusolento; taitolento; liitolento; taruolento; satuolento; 

charterlento; tilauslento; sairaankuljetuslento; pommituslento; avaruuslento; liukulento; 

tiedustelulento; parveilulento; koululento; kuulento; paluulento; selkälento; häälento; yölento; 

apartamento; pimento; komento; tulikomento; rento; korento; kirvakorento; koskikorento; 

sudenkorento; neidonkorento; ukonkorento; purokorento; harsokorento; muurahaiskorento; 

keijukorento; asento; lähetyssaarnaaja-asento; noja-asento; vaaka-asento; sukkula-asento; 

seisomaasento; ampuma-asento; istuma-asento; haara-asento; virheasento; kylkiasento; ääriasento; 

lehtiasento; polviasento; lepoasento; kiertoasento; heittoasento; valmiusasento; rukousasento; 

perusasento; lootusasento; tervehdysasento; tähtäysasento; sulkuasento; makuuasento; 

kyykkyasento; hyppyasento; kyyryasento; pystyasento; sikiöasento; lähtöasento; työasento; luento; 

raamattuluento; into; virkainto; havainto; harhahavainto; aistihavainto; ufohavainto; kuulohavainto; 

yleishavainto; säähavainto; näköhavainto; kiinto-; mielenkiinto; siinto; palkinto; rahapalkinto; 

kunniapalkinto; vientipalkinto; rauhanpalkinto; valtionpalkinto; kiertopalkinto; tunnustuspalkinto; 

lohdutuspalkinto; kirjallisuuspalkinto; pääpalkinto; tutkinto; virkatutkinto; saarnalupatutkinto; 

pastoraalitutkinto; kielitutkinto; välitutkinto; diplomitutkinto; ammattitutkinto; kuljettajantutkinto; 

arkkitehdintutkinto; laivurintutkinto; lisensiaatintutkinto; metsästäjäntutkinto; jatkotutkinto; 

kirjastotutkinto; ylioppilastutkinto; oikeustutkinto; perustutkinto; korkeakoulututkinto; 

loppututkinto; pääsytutkinto; sisäänpääsytutkinto; päättötutkinto; kukinto; sarjakukinto; 

emikukinto; röyhykukinto; mykerökukinto; hallinto; tiedehallinto; itsehallinto;  

maakuntaitsehallinto; kulttuuri-itsehallinto; aluehallinto; puoluehallinto; alihallinto; 

materiaalihallinto; siviilihallinto; poliisihallinto; konkurssihallinto; ulkoasiainhallinto; 

lääninhallinto; valtionhallinto; kirkkohallinto; verohallinto; sotilashallinto; julkishallinto; 

paikallishallinto; kunnallishallinto; kirkollishallinto; oikeushallinto; keskushallinto; kouluhallinto; 

henkilöstöhallinto; poiminto; hajapoiminto; toiminto; handsfree-toiminto; sukupuolitoiminto; 

ruumiintoiminto; elintoiminto; pakkotoiminto; nuoruudeninto; šinto; luomisinto; toisinto; 

runotoisinto; uusinto; mezzotinto; nautinto; taidenautinto; ravinto; raakaravinto; sekaravinto; 

vararavinto; tuoreravinto; kasviravinto; hengenravinto; eläinravinto; luonnonravinto; maitoravinto; 

varastoravinto; ihmisravinto; kasvisravinto; lisäravinto; sovinto; työinto; uskonto; pakanauskonto; 

maailmanuskonto; luonnonuskonto; muinaisuskonto; juonto; laahusjuonto; luonto; lähiluonto; 

ihmisluonto; metsäluonto; kunto; pohjakunto; matkakunto; alakunto; priimakunto; ampumakunto; 

rapakunto; toimintakunto; mannerliikunto; ylikunto; paraatikunto; ajokunto; painokunto; 

loistokunto; teuraskunto; mieskunto; kansalaiskunto; yleiskunto; purjehduskunto; peruskunto; 

laskukunto; hirmukunto; huippukunto; julkaisukunto; nousukunto; teräkunto; käyttökunto; 

työkunto; 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; 
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soluasunto; kesäasunto; lausunto; todistajanlausunto; asiantuntijanlausunto; lääkärinlausunto; 

haastattelulausunto; loppulausunto; tunto; omatunto; itsetunto; kunniantunto; voimantunto; 

oikeudentunto; velvollisuudentunto; ylemmyydentunto; syyllisyydentunto; synnintunto; 

omanarvontunto; vastuuntunto; kivuntunto; istunto; iltaistunto; jälki-istunto; kansallistunto; 

oikeudenistunto; avajaisistunto; yleisistunto; päättäjäisistunto; täysistunto; hätäistunto; myötätunto; 

muunto; puunto; foto; foto-; telefoto; koto; koto; lintukoto; moto; proto; toto; luoto; kallioluoto; 

ulkoluoto; lintuluoto; muoto; sekamuoto; aikamuoto; sanamuoto; persoonamuoto; proosamuoto; 

toimintamuoto; hiontamuoto; kuntamuoto; kidemuoto; lääkemuoto; nominaalimuoto; kielimuoto; 

välimuoto; maskuliinimuoto; feminiinimuoto; esimuoto; sonaattimuoto; finiittimuoto; tautimuoto; 

passiivimuoto; nominatiivimuoto; aktiivimuoto; sananmuoto; verbinmuoto; taudinmuoto; 

elämänmuoto; päänmuoto; valtiomuoto; monikkomuoto; ulkomuoto; olomuoto; runomuoto; 

kieltomuoto; liittomuoto; avomuoto; ilmenemismuoto; etenemismuoto; talousmuoto; perusmuoto; 

hallitusmuoto; taivutusmuoto; vakuusmuoto; yritysmuoto; alkumuoto; palvelumuoto; urheilumuoto; 

ulkoilumuoto; ilmaisumuoto; viljelymuoto; minämuoto; määrämuoto; teriömuoto; yhtiömuoto; 

yksikkömuoto; lähtömuoto; myöntömuoto; ruoto; kylkiruoto; kalanruoto; selkäruoto; vuoto; 

maavuoto; jälkivuoto; ylivuoto; kyynelvuoto; verenvuoto; aivoverenvuoto; nenäverenvuoto; 

valkovuoto; tietovuoto; aivovuoto; kuukautisvuoto; säteilyvuoto; tsepto-; krypto; kaarto; saarto; 

kauppasaarto; merisaarto; laivastosaarto; taloussaarto; hakusaarto; marto; hiusmarto; hierto; kierto; 

lymfakierto; urakierto; rahankierto; verenkierto; keinoverenkierto; aivoverenkierto; veronkierto; 

kuunkierto; päivänkierto; peltokierto; kuukautiskierto; viljelykierto; säätykierto; työkierto; kerto; 

verto; keskiverto; irto-; liirto; vesiliirto; sohjoliirto; piirto; siirto; vastasiirto; pankkisiirto; 

viitepankkisiirto; tilisiirto; nimisiirto; postisiirto; mattisiirto; maansiirto; energiansiirto; vallansiirto;  

voimansiirto; ohjelmansiirto; pääomansiirto; maksansiirto; datansiirto; kuvansiirto; 

omaisuudensiirto; tunteensiirto; nesteensiirto; tulensiirto; luuytimensiirto; sydämensiirto; 

verensiirto; munuaisensiirto; kudoksensiirto; ajatuksensiirto; ajatustensiirto; elinsiirto; tekstinsiirto; 

tiedonsiirto; ihonsiirto; alkionsiirto; tulonsiirto; luunsiirto; sydänsiirto; lämmönsiirto; väestönsiirto; 

joukkosiirto; blankosiirto; kaukosiirto; avaussiirto; sorto; sekasorto; rotusorto; murto; huvilamurto; 

läpimurto; sillanmurto; lumenmurto; tietomurto; asuntomurto; uurto; maasto; takamaasto; 

lähimaasto; mäkimaasto; välimaasto; kalliomaasto; hiihtomaasto; avomaasto; ulkoilumaasto; 

etumaasto; lenkkeilymaasto; metsämaasto; paasto; mehupaasto; rahasto; vararahasto; 

valuuttarahasto; eläkerahasto; suhdannerahasto; stipendirahasto; katastrofirahasto; 

investointirahasto; testamenttirahasto; lakkorahasto; kukkasrahasto; verontasausrahasto; 

lahjoitusrahasto; sijoitusrahasto; avustusrahasto; vakuusrahasto; työtaistelurahasto; apurahasto; 

henkilöstörahasto; käyttörahasto; astiasto; teeastiasto; posliiniastiasto; kahviastiasto; pöytäastiasto; 

ojasto; kirjasto; ohjelmakirjasto; lainakirjasto; maakuntakirjasto; musiikkikirjasto; kurssikirjasto; 

käsikirjasto; kotikirjasto; kasettikirjasto; kaupunginkirjasto; videokirjasto; oppilaskirjasto; 

kansalliskirjasto; keskuskirjasto; sivukirjasto; pääkirjasto; lähiökirjasto; kalasto; tilasto; 

vuositilasto; maailmantilasto; rikostilasto; tulostilasto; kuolleisuustilasto; työttömyystilasto; 

väestötilasto; luolasto; puolasto; neulasto; masto; fokkamasto; keulamasto; teemasto; rihmasto; 

homerihmasto; sienirihmasto; antennimasto; ilmasto; mielipideilmasto; tunneilmasto; monsuuni-

ilmasto; meriilmasto; vuori-ilmasto; pienilmasto; mikroilmasto; mannerilmasto; teollisuusilmasto; 

sisäilmasto; työilmasto; radiomasto; isomasto; kuormasto; perämasto; sanasto; ammattisanasto; 

taajuussanasto; lainasto; hinnasto; lipasto; rokokoolipasto; kirjoituslipasto; antipasto; varasto; 

vapaavarasto; korkeavarasto; energiavarasto; viljavarasto; sanavarasto; turvavarasto; jätevarasto; 

ydinjätevarasto; tullivarasto; välivarasto; vesivarasto; käsivarasto; lämminvarasto; keskusvarasto; 

ammusvarasto; varusvarasto; talletusvarasto; varmuusvarasto; romuvarasto; öljyvarasto; 

kylmävarasto; ylijäämävarasto; virasto; Kuluttajavirasto; seurakuntavirasto; Elintarvikevirasto; 

sosiaalivirasto;  
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seurakunnanvirasto; kirkkoherranvirasto; konsulinvirasto; pääkonsulinvirasto; 

Oikeuskanslerinvirasto; Valtakunnansyyttäjänvirasto; verovirasto; lääninverovirasto;  

hallintovirasto; keskusvirasto; Rikosseuraamusvirasto; terveysvirasto; kaupunkisuunnitteluvirasto; 

Kilpailuvirasto; päällikkövirasto; kerrasto; reumakerrasto; lämpökerrasto; oksasto; pensasto; osasto; 

lihaosasto; tupakkaosasto; kosmetiikkaosasto; alaosasto; saunaosasto; haaraosasto; valuuttaosasto; 

rautaosasto; mielipideosasto; vuodeosasto; vaateosasto; puolueosasto; jalkaväkiosasto; 

ratsuväkiosasto; paperiosasto; kulttuuriosasto; lasiosasto; marssiosasto; notariaattiosasto; 

ammattiosasto; ulkomaanosasto; röntgenosasto; lastenosasto; miestenosasto; sotaväenosasto; 

ratsuväenosasto; vaununosasto; yleisönosasto; teho-osasto; joukko-osasto; nuoriso-osasto; 

laivastoosasto; vastaanotto-osasto; avo-osasto; PR-osasto; sotilasosasto; sairasosasto; naisosasto; 

paikallisosasto; erillisosasto; tutkimusosasto; talousosasto; ilmoitusosasto; synnytysosasto; 

leluosasto; lajitteluosasto; urheiluosasto; makuuvaunuosasto; messuosasto; päiväosasto; 

puolipäiväosasto; kokopäiväosasto; kartasto; koulukartasto; laivasto; kauppalaivasto; sotalaivasto; 

purjelaivasto; rannikkolaivasto; vihollislaivasto; viivasto; nuottiviivasto; karvasto; kuvasto; 

tarjouskuvasto; esto; laitaesto; kesto; vedenkesto; pakkasenkesto; värinkesto; valonkesto; 

ruosteenesto; lahonesto; pesto; presto; parhaisto; talonpoikaisto; laisto; paisto; parilointipaisto; 

hampaisto; maitohampaisto; uppopaisto; pensaisto; taisto; rattaisto; vaisto; laumavaisto; 

suuntavaisto; äidinvaisto; paikallisvaisto; itsesäilytysvaisto; itsesuojeluvaisto; ohjeisto; kojeisto; 

oikeisto; äärioikeisto; osakkeisto; tarvikkeisto; lukeneisto; aineisto; lähdeaineisto; syyteaineisto; 

primaariaineisto; tilastoaineisto; oheisaineisto; uutisaineisto; tutkimusaineisto; perusaineisto; 

opetusaineisto; todistusaineisto; vertailuaineisto; oppineisto; koneisto; virkakoneisto; 

väkivaltakoneisto; sotakoneisto; puoluekoneisto; venttiilikoneisto; hissikoneisto; jousikoneisto; 

valtiokoneisto; kellokoneisto; tuotantokoneisto; hallintokoneisto; jäähdytyskoneisto; 

laukaisukoneisto; järjestelykoneisto; kylmäkoneisto; näyttämökoneisto; käyttökoneisto; 

syöttökoneisto; huoneisto; juhlahuoneisto; kulmahuoneisto; vuokrahuoneisto; aravahuoneisto; 

osakehuoneisto; lomaosakehuoneisto; liikehuoneisto; vaalihuoneisto; pelihuoneisto; 

naapurihuoneisto; asuinhuoneisto; läpitalonhuoneisto; rivitalohuoneisto; tehdashuoneisto; 

kokoushuoneisto; päätyhuoneisto; tarpeisto; näyttämötarpeisto; oireisto; vaihteisto; jalkavaihteisto; 

automaattivaihteisto; raiteisto; aarteisto; murteisto; laitteisto; karaokelaitteisto; sprinklerilaitteisto; 

ilmastointilaitteisto; atk-laitteisto; voimansiirtolaitteisto; äänentoistolaitteisto; oheislaitteisto; 

paloilmoituslaitteisto; osoitteisto; veisto; kuvanveisto; veneenveisto; hongisto; riisto;  

vapaudenriisto; pallonriisto; viisto; lajisto; kasvilajisto; eläinlajisto; laulajisto; katajisto; johtajisto; 

puheenjohtajisto; edustajisto; avustajisto; opettajisto; soittajisto; talonpojisto; palkisto; munkisto; 

kerjäläismunkisto; arkisto; maakunta-arkisto; kuva-arkisto; elokuva-arkisto; äänitearkisto; 

kirkonarkisto; keskusarkisto; putkisto; viemäriputkisto; kenraalisto; kurjalisto; takalisto; 

sammalisto; humalisto; akselisto; vetoakselisto; aatelisto; maa-aatelisto; feodaaliaatelisto; mallisto; 

vientimallisto; suolisto; kaislisto; hakemisto; asiahakemisto; sanahakemisto; nimihakemisto; 

henkilöhakemisto; lukemisto; viihdelukemisto; oheislukemisto; kirjaimisto; asujaimisto; taimisto; 

irtaimisto; 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; koskettimisto; soittimisto; kalmisto; tarhakalmisto; ongelmisto; ohjelmisto; 

kantaohjelmisto; teatteriohjelmisto; varusohjelmisto; tammisto; vasemmisto; äärivasemmisto; 

parhaimmisto; kromosomisto; normisto; tonnisto; pientonnisto; suonisto; verisuonisto; 
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hiussuonisto; imusuonisto; joisto; loisto; linjaloisto; kukkaloisto; väriloisto; johtoloisto; poisto; 

hampaanpoisto; ilmanpoisto; karvanpoisto; vedenpoisto; kohdunpoisto; roisto; toisto; kuvantoisto; 

värientoisto; äänentoisto; värintoisto; stereotoisto; monotoisto; ruoisto; pisto; kaapisto; laakapisto; 

vikapisto; harsimapisto; papisto; matkapapisto; seurakuntapapisto; sidepisto; polvekepisto; 

päärmepisto; lannepisto; katepisto; koristepisto; tikkipisto; jälkipisto; helmipisto; napinläpipisto; 

varsipisto; ristipisto; aivipisto; miekanpisto; neulanpisto; käärmeenpisto; mehiläisenpisto; 

veitsenpisto; hyttysenpisto; tikarinpisto; harsinpisto; lapionpisto; puukonpisto; päähänpisto; opisto; 

vapaaopisto; kauppaopisto; kirjeopisto; musiikkiopisto; kieliopisto; yliopisto; kesäyliopisto; 

piilopisto; kansanopisto; työväenopisto; kansalaisopisto; urheiluopisto; punospisto; luotospisto; 

poimutuspisto; ketjupisto; solmupisto; apupisto; etupisto; hyötypisto; pykäpisto; saaristo; 

ulkosaaristo; sisäsaaristo; sakaristo; pilaristo; tuomaristo; paristo; kuivaparisto; sauvaparisto; 

alkaliparisto; nappiparisto; valaisinparisto; aurinkoparisto; sähköparisto; ritaristo; kalparitaristo; 

mittaristo; porvaristo; pikkuporvaristo; upseeristo; aliupseeristo; patteristo; ilmatorjuntapatteristo; 

vuoristo; lohkovuoristo; jonovuoristo; poimuvuoristo; naapuristo; juuristo; lasisto; neulasisto; 

naisisto; lihaksisto; iholihaksisto; oksisto; varsisto; jousisto; kuusisto; koordinaatisto; 

karttakoordinaatisto; nuotisto; kortisto; työttömyyskortisto; luisto; muisto; matkamuisto; 

sotamuisto; lapsuudenmuisto; muinaismuisto; satavuotismuisto; nuoruusmuisto; lapsuusmuisto; 

puisto; teemapuisto; koirapuisto; taidepuisto; liikennepuisto; leikkipuisto; safaripuisto; huvipuisto; 

eläinpuisto; luonnonpuisto; kirkkopuisto; kansallispuisto; urheilupuisto; ulkoilupuisto; suisto; 

haavisto; kanavisto; koivisto; holvisto; ruovisto; varvisto; kanervisto; kasvisto; merikasvisto; 

vesikasvisto; osto; jaosto; talousjaosto; vastaosto; tiedosto; lokitiedosto; heräteosto; tukiosto; 

impulssiosto; vartiosto; rajavartiosto; henkivartiosto; merivartiosto; kosto; verikosto; laatikosto; 

aakkosto; verkosto; hermosto; ääreishermosto; keskushermosto; tikapuuhermosto; nosto; 

voimanosto; maastanosto; hienosto; takaisinosto; perunannosto; kädennosto; kennosto; 

aurinkokennosto; lennosto; lakinnosto; painonnosto; lipunnosto; hatunnosto; runosto; koosto; 

lokerosto; käteisosto; yritysosto; aivosto; suonikalvosto; neuvosto; neuvosto-; kuluttajaneuvosto; 

seurakuntaneuvosto; turvaneuvosto; tiedeneuvosto; kappelineuvosto; ministerineuvosto; 

seurakunnanneuvosto; vanhempainneuvosto; valtioneuvosto; kirkkoneuvosto; hallintoneuvosto; 

liittoneuvosto; puhemiesneuvosto; laitosneuvosto; talousneuvosto; toimitusneuvosto; 

puolustusneuvosto; turvallisuusneuvosto; kilpailuneuvosto; korkeakouluneuvosto; korsto; sadusto; 

kuidusto; keijusto; akusto; lusto; kalusto; puutarhakalusto; nahkakalusto; sotakalusto; sohvakalusto; 

teekalusto; rautatiekalusto; chippendalekalusto; tyylikalusto; viestikalusto; pirttikalusto; 

kahvikalusto; ruokasalinkalusto; vakiokalusto; palokalusto; vetokalusto; tienhoitokalusto; 

lentokalusto; biedermeierkalusto; aurauskalusto; raivauskalusto; pelastuskalusto; sammutuskalusto; 

maanviljelyskalusto; koulukalusto; vuosilusto; rummusto; linnusto; riistalinnusto; vesilinnusto; 

jousto; hintajousto; ristijousto; rusto; tarusto; jumalaistarusto; kylkirusto; kilpirusto; nivelrusto; 

rengasrusto;  

kannurusto; naapurusto; nenärusto; ruususto; edustusto; juusto; goudajuusto; soijajuusto; 

gorgonzolajuusto; kermajuusto; munajuusto; herajuusto; fetajuusto; raejuusto; briejuusto; 

homejuusto; sinihomejuusto; valko-sinihomejuusto; valkohomejuusto; gruyèrejuusto; tuorejuusto; 

sulatejuusto; parmesaanijuusto; ternijuusto; uunijuusto; pippurijuusto; kotijuusto; raklettijuusto; 

kittijuusto; ryytijuusto; emmentaljuusto; edamjuusto; goudanjuusto; gorgonzolanjuusto; 

parmanjuusto; vuohenjuusto; brienjuusto; gruyèrenjuusto; emmentalinjuusto; edaminjuusto; 

cheddarinjuusto; sveitsinjuusto; tilsitinjuusto; camembertinjuusto; roquefortinjuusto; poronjuusto; 

stiltonjuusto; kutunjuusto; tahkojuusto; pallojuusto; cheddarjuusto; appenzellerjuusto; 

romadurjuusto; meesjuusto; maalaisjuusto; mysjuusto; tilsitjuusto; camembertjuusto; 

roquefortjuusto; kehäjuusto; leipäjuusto; luusto; puusto; sekapuusto; siemenpuusto; verhopuusto; 

suojuspuusto; päällyspuusto; valtuusto; aluevaltuusto; kunnanvaltuusto; seurakunnanvaltuusto; 
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kaupunginvaltuusto; kirkkovaltuusto; liittovaltuusto; varvusto; kasvusto; bakteerikasvusto; latvusto; 

puvusto; atto-; aatto; maatto; suojamaatto; nollamaatto; uudenvuodenaatto; aatonaatto; vapunaatto; 

saatto; juhlasaatto; loppiaisaatto; hautajaissaatto; ruumissaatto; riemusaatto; juhannusaatto; 

surusaatto; taatto; jouluaatto; vappuaatto; pyhäaatto; pihatto; kylmäpihatto; katto; harjakatto; 

malkakatto; satulakatto; aumakatto; huopakatto; tasakatto; telttakatto; lautakatto; nelilapekatto; 

pärekatto; taitekatto; turvekatto; pyramidikatto; mansardikatto; palkkikatto; olkikatto; tiilikatto; 

kupolikatto; vinyylikatto; välikatto; lasikatto; vesikatto; peltikatto; pulpettikatto; rättikatto; 

holvikatto; ulkokatto; vinokatto; tuotantokatto; allaskatto; paanukatto; kupukatto; sisäkatto; sulatto; 

rautasulatto; metallisulatto; kuparisulatto; matto; lattiamatto; kokolattiamatto; rahkamatto; 

nukkamatto; karvalankamatto; telamatto; villamatto; puuvillamatto; kaislamatto; neulahuopamatto; 

kuramatto; ammematto; piikkimatto; korkkimatto; tekstiilimatto; nurmimatto; kumimatto; 

painimatto; juurimatto; maissimatto; plyysimatto; juuttimatto; ovimatto; muovimatto; 

sammalmatto; sisalmatto; paimenmatto; ruohomatto; ruokomatto; tuntomatto; paimentolaismatto; 

rukousmatto; kynnysmatto; voimistelumatto; riepumatto; riippumatto; juoksumatto; ryijymatto; 

hyppymatto; räsymatto; ritilämatto; käytävämatto; valapatto; henkipatto; ratto; magneetto; teetto; 

getto; ghetto; lietto; vietto; ajanvietto; illanvietto; päättäjäisillanvietto; lomanvietto; joulunvietto; 

vapunvietto; pyhänvietto; kesänvietto; kajetto; ketto; päällysketto; letto; rämeletto; rimpiletto; netto; 

persnetto; libretto; allegretto; oktetto; kvintetto; jousikvintetto; pianokvintetto; septetto; kvartetto; 

jousikvartetto; pianokvartetto; sekstetto; duetto; laitto; ruoanlaitto; taitto; liimataitto; peitsentaitto; 

heitto; vapaaheitto; harhaheitto; rajaheitto; sivurajaheitto; lonkkaheitto; virkaheitto; niskaheitto; 

kulmaheitto; ohiheitto; käsivarsiheitto; renkaanheitto; saappaanheitto; tikanheitto; nopanheitto; 

arvanheitto; vedenheitto; nuolenheitto; huulenheitto; siemenheitto; kivenheitto; koriinheitto; 

moukarinheitto; kiekonheitto; pallonheitto; keihäänheitto; paikkoheitto; kaukoheitto; voittoheitto; 

rangaistusheitto; loppuheitto; verryttelyheitto; hyppyheitto; sisäheitto; takavyöheitto; ristivyöheitto; 

keitto; lihakeitto; ruusunmarjakeitto; mustikkakeitto; kalakeitto; kanakeitto; rusinakeitto; 

perunakeitto; makkarakeitto; siskonmakkarakeitto; parsakeitto; madekeitto; käärmekeitto; 

minestronekeitto; hernekeitto; sosekeitto; porkkanasosekeitto; lohikeitto; kaalikeitto; 

parsakaalikeitto; sipulikeitto; sienikeitto; korvasienikeitto; herkkusienikeitto; raparperikeitto; 

punajuurikeitto; linssikeitto; borssikeitto; pussikeitto; tomaattikeitto; pinaattikeitto; pontikankeitto; 

viinankeitto; kahvinkeitto; sellunkeitto; hutunkeitto; juustokeitto; vihanneskeitto; kasviskeitto; 

äyriäiskeitto; nokkoskeitto; mehukeitto; papukeitto; rapukeitto; luukeitto; sekahedelmäkeitto; 

kesäkeitto; häränhäntäkeitto; peitto; untuvapeitto; pitsipeitto; sängynpeitto; tilkkupeitto; 

sänkypeitto; päiväpeitto; hitto; moskiitto; liitto; rahaliitto; salaliitto; valaliitto; sanaliitto; hansaliitto; 

maakuntaliitto; vaaliliitto; tulliliitto; länsiliitto; ammattiliitto; ystävyydenliitto; kuntainliitto; 

lesboliitto; valtioliitto; avioliitto; opiskelija-avioliitto; seka-avioliitto; ihanneavioliitto; koeavioliitto; 

järkiavioliitto; siviiliavioliitto; seurapiiriavioliitto; lapsiavioliitto; kulissiavioliitto; pakkoavioliitto; 

sukulaisavioliitto; rakkausavioliitto; serkusavioliitto; homoliitto; avoliitto; sotilasliitto; veljesliitto; 

maalaisliitto; keskusliitto; talousliitto; puolustusliitto; ystävyysliitto; niitto; koitto; aamunkoitto; 

päivänkoitto; soitto; harhasoitto; vikasoitto; virhesoitto; välisoitto; torvisoitto; kitaransoitto; 

kellojensoitto; urkujensoitto; puhelinsoitto; kellonsoitto; sellonsoitto; pianonsoitto; viulunsoitto; 

suunsoitto; alkusoitto; ooppera-alkusoitto; koraalialkusoitto; loppusoitto; voitto; olympiavoitto; 

pikavoitto; luokkavoitto; murskavoitto; ilmavoitto; pääomavoitto; torjuntavoitto; liikevoitto; 

pistevoitto; vaalivoitto; vuosivoitto; kurssivoitto; myyntivoitto; viestivoitto; yrittäjänvoitto; 

korkovoitto; jaksovoitto; lottovoitto; muuttovoitto; suurvoitto; vierasvoitto; arpajaisvoitto; 

kolmoisvoitto; kaksoisvoitto; veikkausvoitto; luovutusvoitto; yllätysvoitto; tyrmäysvoitto; 

maaotteluvoitto; riemuvoitto; selkävoitto; pisteselkävoitto; erävoitto; päävoitto; työvoitto; uitto; 

tukinuitto; kiintouitto; irtouitto; nippu-uitto; altto; kontra-altto; veltto; poltto; murhapoltto; 

salapoltto; jälkipoltto; kotipoltto; tupakanpoltto; viinanpoltto; tervanpoltto; kaskenpoltto; 
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tiilenpoltto; ruumiinpoltto; miilunpoltto; kydönpoltto; tuhopoltto; synnytyspoltto; lantto; ontto; 

kontto; diskontto; otto; selvilleotto; kiinniotto; lapseksiotto; irtiotto; lotto; kestolotto; 

järjestelmälotto; motto; mukaanotto; vastaanotto; yksityisvastaanotto; huostaanotto; ajanotto; 

käsiajanotto; sähköajanotto; hiekanotto; kannanotto; soranotto; virranotto; osanotto; kuvanotto; 

vedenotto; yhteydenotto; yhteenotto; talteenotto; varteenotto; miehenotto; sotamiehenotto; 

juurenotto; sotaväenotto; vauhdinotto; vaarinotto; ravinnonotto; huomioonotto; luotonotto; 

haltuunotto; sisäänotto; säilöönotto; käyttöönotto; pakko-otto; risotto; ulosotto; juotto; luotto; 

rahaluotto; tavaraluotto; valuuttaluotto; vientiluotto; korttiluotto; blankoluotto; asuntoluotto; 

toimitusluotto; kulutusluotto; kehitysluotto; kiinnitysluotto; osamaksuluotto; päiväluotto; 

henkilöluotto; kiinteistöluotto; tuotto; rajatuotto; katetuotto; vuosituotto; puuntuotto; korkotuotto; 

nettotuotto; tililtäotto; konsertto; sellokonsertto; pianokonsertto; viulukonsertto; hirtto; portto; 

putto; rutto; karjarutto; pernarutto; perunarutto; kissarutto; brutto; vesirutto; jänisrutto; rapurutto; 

uutto; muutto; maassamuutto; maaltamuutto; maastamuutto; rahaksimuutto; maahanmuutto; 

majanmuutto; joukkomuutto; paluumuutto; rospuutto; sukupuutto; 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; leuto; outo; nouto; uppo-outo; huuto; hurraa-huuto; pilkkahuuto; 

iltahuuto; sotahuuto; hei-huuto; julkihuuto; välihuuto; tuskanhuuto; nimenhuuto; lainhuuto; 

kauhunhuuto; avunhuuto; eläköön-huuto; ilohuuto; valitushuuto; varoitushuuto; kehotushuuto; 

taisteluhuuto; riemuhuuto; kutsuhuuto; hätähuuto; hyvä-huuto; duo; viuluduo; luo; nuo; suo; 

rahkasuo; aapasuo; palsasuo; rämesuo; turvesuo; rimpisuo; korpisuo; kohosuo; karpalosuo; 

keidassuo; kumpusuo; tuo; vuo; magneettivuo; kyynelvuo; avo; bravo; savo; aivo; kaivo; 

lattiakaivo; kokoojakaivo; likakaivo; porakaivo; virtsakaivo; viemärikaivo; lantavesikaivo; 

sadevesikaivo; vinttikaivo; sakokaivo; palokaivo; puhdistuskaivo; saostuskaivo; suihkukaivo; 

pumppukaivo; syöksykaivo; raivo; takaraivo; taivo; leivo; siivo; toivo; iäisyystoivo; epätoivo; pivo; 

rivo; kalvo; limakalvo; herakalvo; selluloosakalvo; vatsakalvo; kovakalvo; sidekalvo; kutistekalvo; 

metallikalvo; suonikalvo; juurikalvo; värikalvo; vesikalvo; muovikalvo; immenkalvo;  

selkäydinkalvo; lukinkalvo; piirtoheitinkalvo; peitinkalvo; heijastinkalvo; alkiokalvo; verkkokalvo; 

luentokalvo; aivokalvo; sarveiskalvo; ohutkalvo; vilkkukalvo; selailukalvo; solukalvo; rumpukalvo; 

luukalvo; öljykalvo; tärykalvo; sisäkalvo; sikiökalvo; arvo; raha-arvo; raja-arvo; aika-arvo; 

paikkaarvo; markkina-arvo; kauppa-arvo; tasa-arvo; epätasa-arvo; kulta-arvo; jälleenhankinta-arvo; 

taidearvo; välinearvo; tunnearvo; oirearvo; pistearvo; likiarvo; keskiarvo; vuosikeskiarvo; 

reaaliarvo; metalliarvo; symboliarvo; kolesteroliarvo; minimiarvo; maksimiarvo; optimiarvo; 

kilpiarvo; oppiarvo; tyyppiarvo; pariarvo; veriarvo; ääriarvo; vesiarvo; substanssiarvo; kurssiarvo; 

pörssiarvo; myyntiarvo; jälleenmyyntiarvo; tonttiarvo; nuottiarvo; rahanarvo; upseerinarvo; 

aliupseerinarvo; tohtorinarvo; elämänarvo; museoarvo; vakioarvo; painoarvo; numeroarvo; 

vaihtoarvo; kirjanpitoarvo; ravintoarvo; nettoarvo; tuottoarvo; sotilasarvo; kokonaisarvo; itseisarvo; 

yhteisarvo; käänteisarvo; aatelisarvo; hetkellisarvo; nimellisarvo; ihmisarvo; uutisarvo; 
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vähimmäisarvo; enimmäisarvo; mainosarvo; tullausarvo; kauneusarvo; perusarvo; oletusarvo; 

perunkirjoitusarvo; suoritusarvo; odotusarvo; valotusarvo; verotusarvo; todistusarvo; vakuutusarvo; 

totuusarvo; uutuusarvo; jyvitysarvo; iäisyysarvo; rehuarvo; lukuarvo; romuarvo; huippuarvo; 

hakkuuarvo; nykyarvo; lisäarvo; lämpöarvo; lähtöarvo; käyttöarvo; angervo; mesiangervo; 

siperianangervo; jaloangervo; pensasangervo; morsiusangervo; töyhtöangervo; pervo; servo; korvo; 

kasvo; kivikasvo; televisiokasvo; rosvo; ilmarosvo; rantarosvo; maantierosvo; pankkirosvo; 

merirosvo; auvo; neuvo; ajoneuvo; moottoriajoneuvo; amfibioajoneuvo; maastoajoneuvo; 

sotilasajoneuvo; hevosajoneuvo; hälytysajoneuvo; hyötyajoneuvo; kuljetusneuvo; kulkuneuvo; 

maakulkuneuvo; vesikulkuneuvo; apuneuvo; embryo; scherzo; ouzo; intermezzo; ÄO; handicap; 

rap; trap; swap; hep; jep; quickstep; hip; piip; VIP; bebop; hiphop; shop; workshop; hiiop; kop; 

pop; top; tiptop; stop; nonstop; cup; maailmancup; make-up; ketchup; pick-up; gallup; 

puhelingallup; katugallup; maar; cheddar; udar; agar; agar-agar; askar; mar; huhmar; piennar; 

ojanpiennar; pellonpiennar; par; sora-r; sisar; virkasisar; kanssasisar; seurakuntasisar; 

karmeliittasisar; aatesisar; dominikaanisisar; luostarisisar; täysisisar; kotisisar; sotilaskotisisar; 

kasvattisisar; laupeudensisar; uskonsisar; isosisar; kaksoissisar; sisterssiläissisar; terveyssisar; 

täyssisar; pikkusisar; kuningatar;  

leskikuningatar; ravikuningatar; povikuningatar; kurvikuningatar; yönkuningatar; 

muurahaiskuningatar; mehiläiskuningatar; kauneuskuningatar; valtiatar; laulajatar; 

oopperalaulajatar; alttolaulajatar; johtajatar; hoitajatar; sairaanhoitajatar; taloudenhoitajatar; 

rakastajatar; opettajatar; palvelijatar; seikkailijatar; taiteilijatar; tarjoilijatar; tanssijatar; 

napatanssijatar; vatsatanssijatar; ensitanssijatar; haltijatar; espanjatar; lumoojatar; 

seppeleensitojatar; norjatar; kreikatar; ranskatar; tanskatar; jumalatar; äitijumalatar; sodanjumalatar; 

lemmenjumalatar; roomatar; ruhtinatar; suuriruhtinatar; piispatar; maaherratar; vapaaherratar; tatar; 

nurmitatar; vesitatar; herttuatar; arkkiherttuatar; onnetar; neuvoksetar; kenraalitar; japanitar; 

paronitar; papitar; ylipapitar; tsaaritar; sankaritar; sitar; markiisitar; pariisitar; kohtalotar; aallotar; 

sulotar; kaunotar; seurapiirikaunotar; runotar; raivotar; saivar; weber; freelancer; cheerleader; 

outsider; loafer; schäfer; penger; suojapenger; rantapenger; tiepenger; jokipenger; tienpenger; 

laaksopenger; voucher; biedermeier; denier; snooker; dealer; rottweiler; bestseller; appenzeller; 

kassler; khmer; designer; manner; tanner; sotatanner; taistelutanner; kinner; per; vesper; super-; 

hyper-; laser; suurteholaser; košer; besserwisser; tonic water; copywriter; bitter; babysitter; auer; 

genever; blazer; mohair; kašmir; geisir; geysir; helibor; tšador; senior; junior; art director; primus 

motor; nestor; tutor; PR; romadur; happy hour; glamour; improbatur; approbatur; magna cum laude 

approbatur; cum laude approbatur; eximia cum laude approbatur; lubenter approbatur; laudatur; 

hengetär; kotihengetär; kreivitär; tytär; kummitytär; kasvattitytär; pojantytär; veljentytär; 

sisarentytär; tyttärentytär; ottotytär; esikoistytär; viettelijätär; näyttelijätär; perijätär; myyjätär; 

syöjätär; ystävätär; taas; sadas; kolmassadas; kahdeksassadas; kahdessadas; viidessadas; 

kuudessadas; neljässadas; seitsemässadas; yhdeksässadas; ahdas; tahdas; tehdas; tupakkatehdas; 

pontikkatehdas; virvoitusjuomatehdas; viinatehdas; 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; vihdas; puhdas; saunapuhdas; tyylipuhdas; putipuhdas; 

muotopuhdas; rotupuhdas; epäpuhdas; aidas; keidas; verokeidas; hidas; csárdás; pudas; juudas; 

luudas; kangas; kangas; vahakangas; laajakangas; mokkakangas; nukkakangas; kampalankakangas; 

karstalankakangas; villakangas; puuvillakangas; liimakangas; hiomakangas; lakanakangas; 

pyyheliinakangas; huopakangas; toppakangas; taustakangas; telttakangas; pellavakangas; 

kanavakangas; untuvakangas; tweedkangas; froteekangas; pyyhekangas; purjekangas; 
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kovikekangas; neulekangas; hamekangas; sekoitekangas; julistekangas; turvekangas; jakardikangas; 

jouhikangas; tikkikangas; silkkikangas; säkkikangas; leninkikangas; kuponkikangas; tukikangas; 

smirgelikangas; vohvelikangas; metallikangas; pumpulikangas; tuulikangas; kumikangas; 

kreppikangas; farmarikangas; vuorikangas; brodyyrikangas; markiisikangas; lintuniisikangas; 

plyysikangas; asbestikangas; juuttikangas; ommelkangas; rohdinkangas; suodatinkangas; 

nailonkangas; verhokangas; kuviokangas; verkkokangas; karukkokangas; valkokangas; 

ontelokangas; painokangas; harsokangas; kalanruotokangas; joustokangas; päälliskangas; 

maarakennuskangas; sisustuskangas; farkkukangas; pukukangas; huonekalukangas; verhoilukangas; 

housukangas; kuitukangas; mikrokuitukangas; teddykangas; öljykangas; mäntykangas;  

siiviläkangas; jäkäläkangas; kesäkangas; rengas; takarengas; nilkkarengas; jalkarengas; kitkarengas; 

uimarengas; ilmarengas; lautasliinarengas; laipparengas; turparengas; vararengas; nastarengas; 

korvarengas; rannerengas; liukuesterengas; tiivisterengas; sipulirengas; kumirengas; betonirengas; 

korirengas; vuosirengas; talvirengas; hellanrengas; avainrengas; autonrengas; kaivonrengas; 

männänrengas; polkupyöränrengas; verhorengas; ulkorengas; hoitorengas; saartorengas; 

loittorengas; ananasrengas; ristikudosrengas; takausrengas; valmennusrengas; pelastusrengas; 

eturengas; savurengas; nenärengas; kesärengas; sisärengas; vyörengas; teräsvyörengas; kuningas; 

patakuningas; herttakuningas; kahlekuningas; vaalikuningas; ristikuningas; ravikuningas; 

hiihtokuningas; ruutukuningas; lyöjäkuningas; nahas; lihas; hartialihas; ojentajalihas; supistajalihas; 

kohottajalihas; sulkijalihas; olkalihas; naamalihas; puremalihas; istumalihas; pakaralihas; 

vatsalihas; deltalihas; rintalihas; sädelihas; pohjelihas; ilmelihas; poskilihas; reisilihas;  

käsivarsilihas; räätälinlihas; sydänlihas; ohimolihas; luustolihas; kasvolihas; rengaslihas; hauislihas; 

hengityslihas; epäkäslihas; kehälihas; lähentäjälihas; päännyökkääjälihas; selkälihas; silmälihas; 

iskias; alias; uskalias; puhelias; toimelias; armelias; unelias; vaatelias; kohtelias; epäkohtelias; 

vaitelias; antelias; loistelias; tuottelias; utelias; sovelias; kitulias; avulias; kivulias; armias; monias; 

kauppias; kirjakauppias; kukkakauppias; kalakauppias; hansakauppias; taidekauppias; 

huumekauppias; vaatekauppias; kioskikauppias; hallikauppias; diplomikauppias; torikauppias; 

kuolemankauppias; autokauppias; vihanneskauppias; pikkukauppias; tukkukauppias; 

kulkukauppias; katukauppias; laupias; ankerias; savuankerias; sähköankerias; messias; valtias; 

itsevaltias; kaikkivaltias; yksinvaltias; hirmuvaltias; -vuotias; satavuotias; kolmetoistavuotias; 

nelitoistavuotias; puolitoistavuotias; viisitoistavuotias; kuusitoistavuotias; kahdeksantoistavuotias; 

seitsentoistavuotias; seitsemäntoistavuotias; yhdeksäntoistavuotias; neljätoistavuotias; nelivuotias; 

puolivuotias; kolmivuotias; parivuotias; viisivuotias; kaksivuotias; yksivuotias; kuusivuotias; 

kahdeksanvuotias; kymmenvuotias; nelikymmenvuotias; kolmikymmenvuotias; 

viisikymmenvuotias; kaksikymmenvuotias; kuusikymmenvuotias; kahdeksankymmenvuotias; 

seitsenkymmenvuotias; yhdeksänkymmenvuotias; seitsenvuotias; seitsemänvuotias; 

yhdeksänvuotias; neljävuotias; kolmekymmentävuotias; viisikymmentävuotias; 

kaksikymmentävuotias; kuusikymmentävuotias; kahdeksankymmentävuotias; 

seitsemänkymmentävuotias; yhdeksänkymmentävuotias; rautias; ohjas; haljas; paljas; uljas; harjas; 

niskaharjas; sianharjas; kas; raidakas; mahakas; rahakas; vahakas; liehakas; riehakas; lihakas; 

terhakas; puuhakas; kunniakas; asiakas; kanta-asiakas; vakiasiakas; tiliasiakas; yritysasiakas; 

haamuasiakas; hartiakas; lahjakas; erikoislahjakas; peijakas; nuijakas; maljakas; niljakas; linjakas; 

railakas; kuulakas; uhmakas; voimakas; hinnakas; munakas; uunimunakas; juustomunakas; 

kinkkumunakas; rakas; haarakas; keltahaarakas; marakas; varakas; pikkuvarakas; itserakas; 

lapsirakas; eläinrakas; orakas; suomuorakas; parrakas; ihmisrakas; sukurakas; risakas; oksakas; 

osakas; tieosakas; pienosakas; pääosakas; lupsakas; moussakas; vatsakas; rehvakas; kuivakas; 

viekas; huolekas; toimekas; onnekas; ponnekas; suonekas; hapekas; sapekas; saarekas; nuorekas; 

varrekas; juurekas; lihaksekas; tuloksekas; paatoksekas; siunauksekas; tapauksekas; vivahduksekas; 

ajatuksekas; mielikuvituksekas; lapsekas; sarvekas; raikas; luonnonraikas; aamunraikas; mahdikas; 
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tahdikas; vauhdikas; kodikas; muodikas; hypermuodikas; huippumuodikas; haudikas; naudikas; 

ruudikas; vaiheikas; laineikas; maineikas; vivahteikas; taiteikas; ravinteikas; juonteikas; luonteikas; 

tunteikas; harteikas; aloitteikas; ulotteikas; toiveikas; maahikas; nahikas; nurminahikas; 

kuusenneulasnahikas; kuusenkäpynahikas; mainehikas; vuohikas; lajikas; mutkikas; kukikas; 

humalikas; mallikas; puolikas; ruhonpuolikas; pallonpuolikas; raamikas; toimikas; malmikas; 

kulmikas; aromikas; charmikas; sormikas; puolisormikas; vitamiinikas; hollannikas; sannikas; 

soinnikas; luonnikas; suunnikas; puolisuunnikas; juonikas; suonikas; saapikas; lapikas; huopikas; 

rikas; raharikas; kalarikas; tapahtumarikas; vivahderikas; vaiherikas; virikerikas; ravinnerikas; 

lajirikas; äkkirikas; väkirikas; metallirikas; malmirikas; vitamiinirikas; happirikas; saaririkas; 

lapsirikas; järvirikas; upporikas; tietorikas; ravintorikas; muotorikas; muistorikas; toivorikas; 

superrikas; valkuaisrikas; tapausrikas; seikkailurikas; juurikas; punajuurikas; sokerijuurikas; 

lehtijuurikas; rehujuurikas; metsärikas; sisältörikas; lihaksikas; kompleksikas; hansikas; 

nahkahansikas; silkkihansikas; nyrkkeilyhansikas; säämiskähansikas; näppylähansikas; kuosikas; 

temperamentikas; juotikas; verijuotikas; kastikas; aistikas; paistikas; konstikas; huovikas; juovikas; 

kurvikas; vilkas; ehdokas; kansanedustajaehdokas; voittajaehdokas; vastaehdokas; vaaliehdokas; 

mestariehdokas; presidenttiehdokas; valitsijamiesehdokas; vaihdokas; hohdokas; taidokas; 

muodokas; pudokas; lahokas; tahokas; nelitahokas; monitahokas; viisitahokas; kuusitahokas; 

tehokas; huipputehokas; ihokas; kohokas; juustokohokas; ansiokas; kartiokas; ajokas; tarjokas; 

alokas; kohtalokas; pelokas; piilokas; aallokas; pallokas; kellokas; sulokas; tulokas; sarjatulokas; 

koulutulokas; himokas; tarmokas; painokas; vinokas; osterivinokas; lennokas; innokas; 

nautinnokas; kunnokas; tunnokas; sarvikuonokas; kookas; hapokas; lipokas; upokas; nerokas; 

tasokas; rusokas; lahorusokas; voitokas; loistokas; pistokas; avokas; hihna-avokas; raivokas; 

kelvokas; arvokas; irvokas; neuvokas; kirkas; peilikirkas; tähtikirkas; vedenkirkas; kristallinkirkas; 

lasinkirkas; kaskas; viljakaskas; sylkikaskas; laulukaskas; raskas; keskiraskas; lyijynraskas; 

superraskas; hurskas; vanhurskas; tekohurskas; sitkas; maukas; laadukas; edukas; ruudukas; 

mehukas; ohukas; veriohukas; touhukas; liukas; laikukas; oikukas; pilkukas; halukas; sielukas; 

seikkailukas; tallukas; riemukas; ratkiriemukas; poimukas; vanukas; suklaavanukas; riisivanukas; 

paahtovanukas; luumuvanukas; leipävanukas; soinnukas; viirukas; asukas; raja-asukas; 

huvilaasukas; kanta-asukas; uudisasukas; alkuasukas; kesäasukas; lähiöasukas; sisukas; nousukas; 

istukas; lohi-istukas; siemenistukas; nutukas; taivukas; alas; jalas; talas; valas; miekkavalas; 

hetulavalas; sillivalas; sinivalas; lahtivalas; sarvivalas; grönlanninvalas; hammasvalas; uurteisvalas; 

ryhävalas; kokelas; upseerikokelas; ylioppilaskokelas; pappiskokelas; kuohilas; kuhilas; toipilas; 

oppilas; vapaaoppilas; kampaajaoppilas; poikaoppilas; tukioppilas; mallioppilas; ylioppilas; 

laudaturylioppilas; ammattioppilas; piano-oppilas; vaihto-oppilas; soitto-oppilas; yksityisoppilas; 

luottamusoppilas; kuunteluoppilas; lauluoppilas; viuluoppilas; tyttöoppilas; purilas; turilas; potilas; 

sairaalapotilas; reumapotilas; influenssapotilas; hoivapotilas; vuodepotilas; psyykepotilas; 

huumepotilas; kuumepotilas; verrokkipotilas; kriminaalipotilas; pyörätuolipotilas; ripulipotilas; 

paaripotilas; lapsipotilas; sokeritautipotilas; lavantautipotilas; sydänpotilas; sydämensiirtopotilas; 

AIDS-potilas; pitkäaikaispotilas; yksityispotilas; laitospotilas; leikkauspotilas; päivystyspotilas; 

haamupotilas; syöpäpotilas; sotilas; sotilas-; rintamasotilas; tinasotilas; merisotilas; vahtisotilas; 

ammattisotilas; muskettisotilas; jalkaväensotilas; vartiosotilas; palosotilas; kuningatarsotilas; 

kuningassotilas; vihollissotilas; joutilas; allas; telakka-allas; satama-allas; uima-allas; WC-allas; 

poreallas; kasteallas; pakasteallas; lohiallas; tukkiallas; tiskiallas; vesiallas; kylmävesiallas; 

järviallas; kallas; mallas; tekoallas; verkkoallas; kaatoallas; patoallas; aaltoallas; juottoallas; pallas; 

ruijanpallas; munuaisallas; ilmastusallas; saostusallas; kuntoutusallas; selkeytysallas; suihkuallas; 

pesuallas; karkaisuallas; kahluuallas; säännöstelyallas; kylmäallas; nollas; mullas; olas; vuolas; 

kaplas; atlas; kuulas; suulas; tuulas; mukamas; vehmas; priimas; mustalaispriimas; kolmas; 

taammas; hammas; takahammas; alahammas; kulmahammas; torahammas; kultahammas; 
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nastahammas; rautahammas; poskihammas; kahvihammas; irvihammas; sahanhammas; 

viisaudenhammas; tekohammas; maitohammas; raateluhammas; etuhammas; myrkkyhammas; 

syöksyhammas; ylähammas; lammas; kultalammas; uhrilammas; karakullammas; merinolammas; 

pääsiäislammas; savulammas; sammas; taaemmas; taemmas; laidemmas; alemmas; keulemmas; 

rannemmas; tuonnemmas; reunemmas; pohjoisemmas; kauemmas; taimmas; alimmas; rannimmas; 

tuonnimmas; reunimmas; uloimmas; kauimmas; ulommas; loitommas; sivummas; tuomas; armas; 

ananas; kukka-ananas; timanttiananas; ahnas; raihnas; oinas; ruhtinas; raharuhtinas; suuriruhtinas; 

renessanssiruhtinas; kirkkoruhtinas; perintöruhtinas; kannas; vannas; kinnas; nahkakinnas; 

patakinnas; pesukinnas; nyrkkeilykinnas; kunnas; miljoonas; trikomoonas; lounas; pikalounas; 

liikelounas; sunnuntailounas; länsilounas; korruptiolounas; edustuslounas; etelälounas; 

kenttälounas; oas; pas; saapas; nahkasaapas; huopasaapas; kumisaapas; talvisaapas; sotilassaapas; 

kaulussaapas; ratsastussaapas; kahluusaapas; kumiteräsaapas; reipas; lipas; rahalipas; vitkalipas; 

patruunalipas; kassalipas; rumpulipas; korulipas; säästölipas; valpas; vilpas; opas; matkaopas; 

kieliopas; tunturiopas; turistiopas; kielenopas; eräopas; kappas; tupas; naaras; paras; varas; 

karjavaras; omenavaras; murtovaras; autovaras; taskuvaras; myymälävaras; madras; vieras; 

kunniavieras; kuokkavieras; ruokavieras; juhlavieras; saunavieras; humalanvieras; ventovieras; 

miesvieras; naisvieras; illallisvieras; ehtoollisvieras; päällysvieras; yllätysvieras; messuvieras; 

kutsuvieras; näyttelyvieras; kesävieras; pöytävieras; häävieras; yövieras; sairas; kuumesairas; 

mielisairas; merisairas; kuolemansairas; lemmensairas; sydänsairas; luulosairas; pitkäaikaissairas; 

selkäsairas; piiras; karjalanpiiras; keitinpiiras; koiras; oras; vehnänoras; harras; marras; parras; 

jyrkänparras; peräparras; varras; leipävarras; porras; kalaporras; lohiporras; väliporras; sikariporras; 

hiirenporras; johtoporras; komentoporras; hallintoporras; suoritusporras; jakeluporras; katras; 

lapsikatras; lammaskatras; hauras; kuumahauras; kylmähauras; vauras; teuras; uuras; viisas; 

kirjaviisas; rikkiviisas; jälkiviisas; valtioviisas; tietoviisas; epäviisas; näsäviisas; kahdeksas; ansas; 

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; runsas; karsas; porsas; betoniporsas; jouluporsas; säästöporsas; 

syöttöporsas; tursas; patsas; elohopeapatsas; ratsastajapatsas; hymypoikapatsas; suolapatsas; 

kuvapatsas; pyörrepatsas; nestepatsas; toteemipatsas; sankaripatsas; marmoripatsas; 

miniatyyripatsas; vesipatsas; pronssipatsas; graniittipatsas; kivipatsas; maailmanpatsas; 

muistopatsas; näköispatsas; savupatsas; pölypatsas; hymytyttöpatsas; kitsas; vitsas; ratas; siipiratas; 

ruoriratas; vesiratas; myllynratas; hammasratas; ketjuratas; rietas; rastas; mustarastas; 

punakylkirastas; räkättirastas; kulorastas; laulurastas; vastas; jestas; herrajestas; herranjestas; 

verstas; suutarinverstas; nahkurinverstas; puusepänverstas; irstas; hellanlettas; juutas; kauas; kiuas; 

hiidenkiuas; sähkökiuas; pönttökiuas; autuas; raavas; havas; rahvas; taivas; iltataivas; poutataivas; 

sinitaivas; länsitaivas; tähtitaivas; itätaivas; yötaivas; kiivas; kalvas; karvas; varvas; liikavarvas; 

keskivarvas; harakanvarvas; ukkovarvas; isovarvas; pikkuvarvas; tervas; hirvas; kuvas; AIDS; 

director musices; edes; vastedes; tästedes; kahdes; kahdeskymmeneskahdes; yhdes; 

kahdeskymmenesyhdes; viides; kuudes; sees; lähes; ies; rabies; mies; maamies; rahamies; vihamies; 

murhamies; puuhamies; asiamies; kuluttaja-asiamies; oikeudenkäyntiasiamies; elinkeinoasiamies; 

potilasasiamies; sotilasasiamies; veikkausasiamies; tilausasiamies; oikeusasiamies; 

apulaisoikeusasiamies; vakuutusasiamies; työsuojeluasiamies; matkailuasiamies; työasiamies; 

rajamies; valitsijamies; toimitsijamies; nuijamies; hakamies; takamies; aikamies; poikamies; 

tupakkamies; nokkamies; kuokkamies; jalkamies; vonkamies; jokamies; virkamies; 

rautatievirkamies; siviilivirkamies; tullivirkamies; postivirkamies; eurovirkamies; sotilasvirkamies; 
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pikkuvirkamies; lähetystövirkamies; matkamies; kalamies; valamies; keulamies; saamamies; 

rintamamies; voimamies; hommamies; muonamies; saarnamies; junamies; napamies; poppamies; 

kauppamies; vasaramies; varamies; kameramies; vuokramies; seuramies; laitamies; 

suhdetoimintamies; vastarintamies; sotamies; tinasotamies; mustamies; mittamies; savottamies; 

lautamies; laivamies; turvamies; tiedemies; puhemies; varapuhemies; ikäpuhemies; liikemies; 

suurliikemies; ihannemies; viikatemies; haastemies; pistemies; puoluemies; bi-mies; lakimies; 

pilkkimies; linkkimies; merkkimies; tukkimies; tykkimies; onkimies; järkimies; kärkimies; 

leskimies; putkimies; tukimies; keskustukimies; mäkimies; mitalimies; hopeamitalimies; 

kultamitalimies; pronssimitalimies; kielimies; muskelimies; velimies; metallimies; pillimies; 

tullimies; välimies; nimimies; lumimies; romanimies; siipimies; merimies; huumorimies; 

nuorimies; ruorimies; veturimies; kiväärimies; esimies; talousesimies; vesimies; poliisimies; 

taksimies; kansimies; pursimies; ylipursimies; pronssimies; jousimies; mahtimies; lehtimies; 

sanomalehtimies; markkinointimies; myyntimies; kotimies; viestimies; postimies; ammattimies; 

muskettimies; hanttimies; remonttimies; kyytimies; rivimies; ovimies; hovimies; maanmies; 

rauhanmies; maailmanmies; kansanmies; hengenmies; naistenmies; kirkonmies; talonmies; 

kadunmies; kylänmies; machomies; valtiomies; vartiomies; kunniavartiomies; rajavartiomies; 

aviomies; malliaviomies; ajomies; sammakkomies; ukkomies; lankomies; palomies; kellomies; 

pehmomies; pomomies; talkoomies; heteromies; poromies; vaihtomies; johtomies; peltomies; 

huoltomies; murtomies; varastomies; nostomies; uittomies; ulosottomies; luottomies; muuttomies; 

joutomies; avomies; supermies; PR-mies; suurmies; sulhasmies; vierasmies; herrasmies; jees-mies; 

kirvesmies; mustalaismies; sukulaismies; yleismies; nimismies; erikoismies; pappismies; 

mestarismies; kakkosmies; mainosmies; laitosmies; hevosmies; kaivosmies; neuvosmies; 

kunnallisneuvosmies; oikeusneuvosmies; edusmies; siviilipalvelusmies; luottamusmies; 

pääluottamusmies; rakennusmies; komennusmies; talousmies; varusmies; toimitusmies; 

katsastusmies; turvallisuusmies; laillisuusmies; teollisuusmies; pankkivaltuusmies; yhdysmies; 

piällysmies; päällysmies; täydennysmies; läänitysmies; selvitysmies; järjestysmies; ennätysmies; 

maailmanennätysmies; teräsmies; ykkösmies; pikkumies; kulkumies; lukumies; tiepalvelumies; 

laulumies; koulumies; apumies; reppumies; piippumies; huippumies; jarrumies; maksumies; 

reissumies; ratsumies; etumies; takuumies; löylymies; ryyppymies; pyssymies; tekijämies; ikämies; 

ylkämies; kyllä-mies; syömämies; heinämies; kynämies; erämies; perämies; aliperämies; 

yliperämies; lentoperämies; hämärämies; metsämies; isäntämies; kenttämies; keskikenttämies; 

valtiopäivämies; päämies; sadanpäämies; valtionpäämies; yhtiömies; sähkömies; näyttämömies; 

työmies; maatyömies; sekatyömies; satamatyömies; uittotyömies; rakennustyömies; poies; karies; 

spesies; ties; kukaties; kenties; veljes; kyljes; morjes; pieles; siimes; kymmenes; kymmenes; 

kolmaskymmenes; kahdeksaskymmenes; kahdeskymmenes; viideskymmenes; kuudeskymmenes; 

neljäskymmenes; seitsemäskymmenes; yhdeksäskymmenes; aines; maa-aines; ruoka-aines; 

lähdeaines; sideaines; tarveaines; ääniaines; upseeriaines; ääriaines; kiviaines; ydinaines; tietoaines; 

kiintoaines; arkistoaines; oppilasaines; perusaines; äärimmäisyysaines; pääaines; eines; lihaeines; 

sadannes; vihannes; pakastevihannes; maustevihannes; villivihannes; tuhannes; kolmannes; 

kahdeksannes; viidennes; kuudennes; kymmenennes; kunnes; neljännes; vuosineljännes; 

seitsemännes; yhdeksännes; mones; bisnes; seksibisnes; äänes; herpes; huuliherpes; veres; juures; 

liemijuures; läskimooses; diabetes; askites; lues; blues; saves; kives; piilokives; lisäkives; ilves; 

kirves; lihakirves; pilkkakirves; leimakirves; vasarakirves; sotakirves; pronssikirves; kivikirves; 

hakokirves; palokirves; mestauskirves; piilukirves; halkaisukirves; reikäkirves; äes; kuokkarullaäes; 

lapiorullaäes; piikkiäes; joustopiikkiäes; jäykkäpiikkiäes; jousiäes; näes; lautasäes; metsä-äes; 

kukkais-; apulais-; ilmais-; kannabis; iibis; jiddiš; idis; blandis; kondis; ruodis; fudis; uudis-; alkeis; 

yleis-; seis; yhteis-; jälkikäteis-; sarveis-; pingis; mahis; siis; presiis; viis; sarjis; kis; safkis; liikkis; 

kalkkis; julkkis; superjulkkis; funkkis; narkkis; morkkis; raukkis; selkis; funkis; ruokis; turkis; 
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mokkaturkis; tekoturkis; huiskis; ranskis; roskis; letkis; saalis; kalasaalis; sotasaalis; pistesaalis; 

mitalisaalis; kalansaalis; ryöstösaalis; digitalis; mukkelis makkelis; syfilis; fiilis; kallis; paikallis-; 

kullankallis; vihollis-; amaryllis; aitoamaryllis; aulis; pehmis; kuorimis-; valmis; matkavalmis; 

sanavalmis; patavalmis; toimintavalmis; puolivalmis; painovalmis; paistovalmis; puolustusvalmis; 

hälytysvalmis; iskuvalmis; taisteluvalmis; palveluvalmis; tarjoiluvalmis; laukaisuvalmis; 

lähtövalmis; käyttövalmis; ammis; nitomis-; permis; ruumis; takaruumis; alaruumis; keskiruumis; 

astraaliruumis; suoruumis; ihmisruumis; eturuumis; yläruumis; anis; penis; finis; tennis; 

salkotennis; pöytätennis; adonis; kaunis; kuvankaunis; luonnonkaunis; muotokaunis; jänis; 

metsäjänis; keskipakois-; erikois-; kolmois-; pois; kaksois-; laapis; depis; pappis-; kippis; lippis; 

rippis; symppis; toppis; kirppis; jaspis; varis; mustavaris; elättivaris; porvaris-; exlibris; hybris; iiris; 

koris; angina pectoris; klitoris; kapris; kauris; metsäkauris; nauris; kaskinauris; naattinauris; 

koirannauris; ukonnauris; rehunauris; tyyris; hasis; psoriasis; pesis; praksis; skepsis; sepsis; 

synopsis; upsis; hupsis; höpsis; katarsis; ryysis; mäsis; klematis; paitis; raitis; tilanneraitis; 

raivoraitis; oitis; altis; riskialtis; palvelualtis; lentis; puntis; suntis; pystis; tattis; futis; jenkkifutis; 

kytis; hauis; ruis; siemenruis; juhannusruis; syysruis; kevätruis; gravis; tavis; civis; tiivis; ilmatiivis; 

vesitiivis; pölytiivis; anjovis; kovis; tarvis; korvis; kasvis; rasvis; nykyis-; erityis-; jättiläis-; 

vähimmäis-; enimmäis-; äärimmäis-; etäis-; kaks; ykskaks; snacks; veks; feeniks; bänks; yks; 

afrikaans; morjens; preesens; kaaos; liikennekaaos; jaos; saos; taos; karkeistaos; lados; calvados; 

tournedos; vedos; raakavedos; palstavedos; koevedos; korrehtuurivedos; oikovedos; taittovedos; 

pinnakkaisvedos; korjausvedos; tarkistusvedos; oikaisuvedos; vaihdos; johtajanvaihdos; 

omistajanvaihdos; hallitsijanvaihdos; paikanvaihdos; suunnanvaihdos; hallituksenvaihdos; 

sukupolvenvaihdos; rytminvaihdos; ministerinvaihdos; muodonvaihdos; ilmastonvaihdos; 

ympäristönvaihdos; henkilövaihdos; johdos; rohdos; nidos; sidos; panamasidos; palttinasidos; 

lastasidos; haudesidos; tukisidos; satiinisidos; lintuniisisidos; pomsisidos; kipsisidos; ripsisidos; 

toimikassidos; kaksoissidos; perussidos; vetysidos; suodos; kudos; pohjakudos; pintakudos; 

rasvakudos; kuvakudos; sidekudos; tukikudos; epiteelikudos; metallikudos; arpikudos; ihokudos; 

keuhkokudos; verkkokudos; hermokudos; kuultokudos; rustokudos; lihaskudos; sydänlihaskudos; 

rauhaskudos; ihonalaiskudos; jyväiskudos; pehmytkudos; imukudos; luukudos; syöpäkudos; seos; 

hopeaseos; elohopeaseos; multaseos; rautaseos; murekeseos; lääkeseos; aineseos; mausteseos; 

metalliseos; alumiiniseos; kupariseos; kaasuseos; voi-kasviöljyseos; kylmäseos; teos; hopeateos; 

historiateos; lahjateos; tilateos; muistelmateos; kokoomateos; proosateos; kultateos; elämäkertateos; 

kuvateos; lähdeteos; taideteos; maataideteos; tekstiilitaideteos; lasitaideteos; musiikkiteos; 

kirkkomusiikkiteos; merkkiteos; tekstiiliteos; mestariteos; alttariteos; orkesteriteos; kiviteos; 

sävelteos; nuoruudenteos; pianoteos; runoteos; kuoroteos; tietoteos; läpimurtoteos; arvoteos; 

suurteos; esikoisteos; alkuperäisteos; perusteos; selitysteos; menestysteos; hakuteos; alkuteos; 

viuluteos; pääteos; tungos; verentungos; väentungos; ihmistungos; louhos; kalkkilouhos; 

kivihiililouhos; marmorilouhos; kivilouhos; kalkkikivilouhos; avolouhos; jos; ajos; pujos; rikos; 

politiarikos; asianomistajarikos; tietosuojarikos; virkarikos; väkivaltarikos; sotarikos; huumerikos; 

liikennerikos; tietokonerikos; sekkirikos; henkirikos; seksuaalirikos; vaalirikos; tullirikos; 

konkurssirikos; laiminlyöntirikos; majesteettirikos; atk-rikos; valtiorikos; aviorikos; verorikos; 

jätehuoltorikos; uskontorikos; sotilasrikos; talousrikos; omaisuusrikos; varallisuusrikos; 

siveellisyysrikos; pikkurikos; säännöstelyrikos; ympäristörikos; työrikos; laskos; rintalaskos; 

vastalaskos; lautalaskos; muotolaskos; hiuslaskos; myötälaskos; jatkos; sormijatkos; katkos; 

muistikatkos; hengityskatkos; sähkökatkos; solusitkos; sotkos; tukos; liikennetukos; suolitukos; 

veritukos; laskimotukos; sepelvaltimotukos; valos; metallivalos; kipsivalos; pronssivalos; fallos; 

hiillos; viillos; mullos; huullos; ulos; neulos; kudeneulos; loimineulos; joustinneulos; verkkoneulos; 

seulos; tulos; nollatulos; tasatulos; liiketulos; koetulos; kärkitulos; vaalitulos; moukaritulos; 

testitulos; kiekkotulos; tilastotulos; loistotulos; moukarinheittotulos; kiekonheittotulos;  



    189/264  

keihäänheittotulos; voittotulos; kokonaistulos; yhteistulos; testaustulos; mittaustulos; tutkimustulos; 

punnitustulos; äänestystulos; risteytystulos; yllätystulos; ennätystulos; maailmanennätystulos; 

keihästulos; ottelutulos; neuvottelutulos; hirmutulos; huipputulos; lopputulos; juoksutulos; työtulos; 

kaamos; termos; ruokatermos; hurmos; kosmos; makrokosmos; mikrokosmos; panos; rahapanos; 

kasapanos; haulipanos; dynamiittipanos; ruutipanos; räjähdyspanos; paukkupanos; työpanos; 

mainos; ikkunamainos; suoramainos; vaalimainos; tienvarsimainos; radiomainos; televisiomainos; 

ulkomainos; valomainos; matkailumainos; seinämainos; painos; miljoonapainos; uusintapainos; 

jälkipainos; eripainos; kaksiväripainos; ensipainos; irtolehtipainos; piraattipainos; nuottipainos; 

kansanpainos; selkopainos; näköispainos; koulupainos; kinos; hiekkakinos; lumikinos; annos; à la 

carte -annos; ruoka-annos; tupla-annos; maannos; muona-annos; aikaansaannos; kerta-annos; 

sädeannos; lääkeannos; tuliannos; yliannos; maksimiannos; salaattiannos; korttiannos; ranskannos; 

tanskannos; lannos; valannos; kalmannos; noutoannos; rautaisannos; saksannos; säteilytysannos; 

myrkkyannos; säteilyannos; päiväannos; jäätelöannos; uudennos; karhennos; muhennos; 

lihamuhennos; kalamuhennos; porkkanamuhennos; perunamuhennos; kateenkorvamuhennos; 

mademuhennos; sienimuhennos; korvasienimuhennos; pinaattimuhennos; kasvismuhennos; 

laajennos; laimennos; tummennos; suomennos; raamatunsuomennos; runosuomennos; varrennos; 

suurennos; valokuvasuurennos; vahvennos; englanninnos; unkarinnos; toisinnos; ruotsinnos; 

nuotinnos; miedonnos; koonnos; vironnos; luonnos; karttaluonnos; sopimusluonnos; paksunnos; 

muunnos; värimuunnos; punos; hartiapunos; verisuonipunos; imusuonipunos; palmikkopunos; 

laskimopunos; valtimopunos; hermopunos; eepos; proosaeepos; sankarieepos; runoeepos; 

kansalliseepos; kerberos; heeros; kaarros; saarros; kierros; kunniakierros; sarjakierros; ratakierros; 

kaupunkikierros; ylikierros; ministerikierros; kirikierros; karhunkierros; vartiokierros; sakkokierros; 

lausuntokierros; lottokierros; veikkauskierros; sopimuskierros; tarkastuskierros; nimityskierros; 

syyskierros; neuvottelukierros; kerros; maakerros; pohjakerros; suojakerros; likakerros; 

lakkakerros; hiekkakerros; alakerros; nilakerros; ilmakerros; kermakerros; multakerros; pintakerros; 

yhteiskuntakerros; mutakerros; routakerros; silavakerros; rasvakerros; karikekerros; lietekerros; 

eristekerros; ruostekerros; turvekerros; maalikerros; sepelikerros; puolikerros; välikerros; 

malmikerros; lumikerros; moreenikerros; otsonikerros; kellarikerros; kuorikerros; vesikerros; 

jälsikerros; hirsikerros; savikerros; pilvikerros; kansankerros; ullakkokerros; sarveiskerros; 

harppauskerros; humuskerros; tyvisolukerros; tomukerros; pölykerros; yläkerros; kaiverros; 

kuparikaiverros; piirros; pohjapiirros; pilapiirros; kuivaneulapiirros; asemapiirros; karttapiirros; 

ääriviivapiirros; hiilipiirros; mallipiirros; linoleumipiirros; kuparipiirros; väripiirros; tussipiirros; 

kivipiirros; kalliopiirros; kaaviopiirros; rasvaliitupiirros; puupiirros; kynäpiirros; lyijykynäpiirros; 

siirros; horros; talvihorros; unenhorros; murros; äänenmurros; uurros; uros; pegasos; kroisos; aatos; 

paatos; katos; suojakatos; ruokintakatos; telttakatos; sadekatos; vuodekatos; pysäkkikatos; 

aurinkokatos; keittokatos; autokatos; nietos; petos; itsepetos; vaalipetos; vekselipetos; maanpetos; 

valtiopetos; aviopetos; veropetos; vakuutuspetos; laitos; rahalaitos; sahalaitos; satamalaitos; 

voimalaitos; atomivoimalaitos; höyryvoimalaitos; hieromalaitos; kiltalaitos; ammattikuntalaitos;  

sotalaitos; taidelaitos; rautatielaitos; liikelaitos; telelaitos; liikennelaitos; jätelaitos; 

ongelmajätelaitos; puoluelaitos; apteekkilaitos; feodaalilaitos; tullilaitos; oppilaitos; 

puutarhaoppilaitos; kauppaoppilaitos; taideoppilaitos; musiikkioppilaitos; ammattioppilaitos; 

maatalousoppilaitos; kalatalousoppilaitos; kotitalousoppilaitos; merenkulkuoppilaitos; 

sisäoppilaitos; metsäoppilaitos; torpparilaitos; ritarilaitos; luostarilaitos; kestikievarilaitos; 

teatterilaitos; viemärilaitos; vesilaitos; poliisilaitos; valssilaitos; kastilaitos; postilaitos; kyytilaitos; 

ydinlaitos; puhelinlaitos; tuomioistuinlaitos; rajavartiolaitos; ruotujakolaitos; pakkolaitos; 

palolaitos; hoitolaitos; Vankeinhoitolaitos; päivähoitolaitos; puhtaanapitolaitos; huoltolaitos; 

erityishuoltolaitos; tuotantolaitos; jätteenpolttolaitos; luottolaitos; kiinnitysluottolaitos; avolaitos; 

tehdaslaitos; tislauslaitos; panttilainauslaitos; valssauslaitos; siistauslaitos; oikeuslaitos; 
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tutkimuslaitos; kasvatuslaitos; rahoituslaitos; rangaistuslaitos; puhdistuslaitos; 

vedenpuhdistuslaitos; jalostuslaitos; edustuslaitos; kansanedustuslaitos; puolustuslaitos; 

opettajankoulutuslaitos; kuntoutuslaitos; vakuutuslaitos; teollisuuslaitos; mukavuuslaitos; 

läänityslaitos; eristyslaitos; sivistyslaitos; synnytyslaitos; koululaitos; kansakoululaitos; kaasulaitos; 

biokaasulaitos; viljelylaitos; kalanviljelylaitos; kylpylaitos; syyttäjälaitos; sähkölaitos; taitos; 

sidetaitos; keitos; kiitos; suurkiitos; liitos; hakaliitos; nurkkaliitos; kiilaliitos; liimaliitos; 

kulmaliitos; lomaliitos; vaarnaliitos; laippaliitos; kuntaliitos; alueliitos; tappiliitos; teleskooppiliitos; 

litsiliitos; niittiliitos; ponttiliitos; muhviliitos; ruuviliitos; nivelliitos; pakkoliitos; lukkoliitos; 

hermoliitos; hammasliitos; sinkkausliitos; puskuliitos; puuliitos; lohenpyrstöliitos; siitos; 

munasiitos; itsesiitos; ristisiitos; keinosiitos; sukusiitos; sisäsiitos; koitos; intos; otos; jotos; 

satunnaisotos; juotos; tinajuotos; tuotos; kansantuotos; paistos; veistos; vahaveistos; 

terrakottaveistos; hautaveistos; lumiveistos; marmoriveistos; lasiveistos; kipsiveistos; 

pronssiveistos; kiviveistos; pienoisveistos; norsunluuveistos; puuveistos; pistos; rintapistos; 

insuliinipistos; auringonpistos; ostos; ruokaostos; ikkunaostos; näyteikkunaostos; heräteostos; 

jouluostos; etäostos; kustos; muutos; kaavamuutos; rakennemuutos; lakimuutos; lämpötilanmuutos; 

ohjelmanmuutos; kannanmuutos; hinnanmuutos; suunnanmuutos; kaavanmuutos; asenteenmuutos; 

äänteenmuutos; mielenmuutos; nimenmuutos; lainmuutos; värinmuutos; kurssinmuutos; 

muodonmuutos; elämänmuutos; säänmuutos; puutos; vitamiininpuutos; laktaasinpuutos; liuos; 

soodaliuos; suolaliuos; keittosuolaliuos; alunaliuos; saippualiuos; haudeliuos; ruiskeliuos; 

ravinneliuos; jäteliuos; kolloidiliuos; puskuriliuos; väriliuos; vesiliuos; viskoosiliuos; ravintoliuos; 

pesuliuos; kaivos; hopeakaivos; suolakaivos; kultakaivos; rautakaivos; kalkkikaivos; nikkelikaivos; 

hiilikaivos; kivihiilikaivos; malmikaivos; uraanikaivos; kuparikaivos; timanttikaivos; lyijykaivos; 

leivos; suklaaleivos; toscaleivos; vuokaleivos; toskaleivos; kermaleivos; omenaleivos; 

perunaleivos; marenkileivos; muroleivos; sacherleivos; jäätelöleivos; salvos; nurkkasalvos; 

hirsisalvos; survos; puolukkasurvos; alikasvos; neuvos; maaneuvos; puutarhaneuvos; 

kanslianeuvos; kauppaneuvos; maakuntaneuvos; seurakuntaneuvos; valiokuntaneuvos; 

liikenneneuvos; apteekkineuvos; musiikkineuvos; kaupunkineuvos; sosiaalineuvos; kamarineuvos; 

ministerineuvos; teatterineuvos; vuorineuvos; poliisineuvos; kihlakunnanneuvos; 

hovioikeudenneuvos; lääninneuvos; pitäjänneuvos; museoneuvos; revisioneuvos; valtioneuvos; 

kirkkoneuvos; oloneuvos; terveydenhuoltoneuvos; hallintoneuvos; kirjastoneuvos; kunnallisneuvos; 

maanmittausneuvos; oikeusneuvos; rakennusneuvos; talousneuvos; opetusneuvos; hallitusneuvos; 

vakuutusneuvos; teollisuusneuvos; kotiteollisuusneuvos; maanviljelysneuvos; merenkulkuneuvos; 

matkailuneuvos; kouluneuvos; kotiseutuneuvos; metsäneuvos; lääkintöneuvos; eläinlääkintöneuvos; 

lainsäädäntöneuvos; lehdistöneuvos; kiinteistöneuvos; lähetystöneuvos; chips; ups; mars; topless; 

business; edelweiss; miss; rallicross; minicross; motocross; slivovits; borštš; lobbaus; mobbaus; 

dubbaus; fibaus; skimbaus; blandaus; gryndaus; bodaus; koodaus; viivakoodaus; dekoodaus; 

briiffaus; surffaus; kanavasurffaus; bluffaus; surfaus; jääsurfaus; bongaus; kaahaus; laahaus; 

raahaus; sahaus; pelkkasahaus; nelisahaus; hienosahaus; vahaus; lehaus; kihaus; pihaus; sihaus; 

kohaus; tarhaus; turkistarhaus; kettutarhaus; suhaus; suhaus; tuhaus; niiaus; hoviniiaus; kajaus; 

rajaus; silmänrajaus; vajaus; kassavajaus; massavajaus; mittavajaus; tilivajaus; happivajaus; 

vihjaus; ohjaus; inertiaohjaus; omistajaohjaus; tietokoneohjaus; uniohjaus; automaattiohjaus; 

oppilaanohjaus; ammatinvalinnanohjaus; liikunnanohjaus; materiaalinohjaus; prosessinohjaus; 

käsinohjaus; hoitoonohjaus; työnohjaus; radio-ohjaus; pakko-ohjaus; valikko-ohjaus; runko-ohjaus; 

kaukoohjaus; valo-ohjaus; pohjaus; puolipohjaus; keskusohjaus; kutsuohjaus; sähköohjaus; paijaus; 

dreijaus; sijaus; huijaus; puijaus; kiljaus; muljaus; linjaus; rojaus; suojaus; kilpikonnasuojaus; 

ruostesuojaus; lahosuojaus; palosuojaus; säteilysuojaus; harjaus; kuivaharjaus; parjaus; herjaus; 

kirjaus; korjaus; tuulikorjaus; vuosikorjaus; neulaluvunkorjaus; napaluvunkorjaus; kengänkorjaus; 

peruskorjaus; täyskorjaus; takuukorjaus; sisäkorjaus; hujaus; sujaus; tujaus; hakaus; jakaus; 
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makaus; takaus; vastatakaus; täytetakaus; pankkitakaus; vekselitakaus; valtiontakaus; 

henkilötakaus; vakaus; vakaus; epävakaus; kiekaus; suihkaus; uhkaus; tuhkaus; keikaus; 

vallankeikaus; joikaus; hakkaus; metsänhakkaus; lakkaus; polttolakkaus; ruiskulakkaus; pakkaus; 

energiapakkaus; lahjapakkaus; kuplapakkaus; tetrapakkaus; kertapakkaus; perhepakkaus; 

savukepakkaus; lääkepakkaus; painepakkaus; tuotepakkaus; kutistepakkaus; näytepakkaus; 

vakuumipakkaus; myyntipakkaus; läpipainopakkaus; kutistekalvopakkaus; suurpakkaus; 

tehdaspakkaus; alkuperäispakkaus; talouspakkaus; äitiysavustuspakkaus; äitiyspakkaus; 

isyyspakkaus; täyspakkaus; riippupakkaus; pöytäpakkaus; tyhjiöpakkaus; lämpöpakkaus; 

säästöpakkaus; kertakäyttöpakkaus; rakkaus; poikarakkaus; työpaikkarakkaus; vastarakkaus; 

palavarakkaus; itserakkaus; ensirakkaus; krakkaus; isänmaanrakkaus; nuoruudenrakkaus; 

totuudenrakkaus; lähimmäisenrakkaus; äidinrakkaus; lukkarinrakkaus; luonnonrakkaus; 

isänrakkaus; kaukorakkaus; sukulaisrakkaus; ihmisrakkaus; sukurakkaus; sakkaus; šakkaus; 

viekkaus; tsekkaus; vekkaus; paikkaus; urapaikkaus; hampaanpaikkaus; aerobikkaus; leikkaus; 

maaleikkaus; laparoskopialeikkaus; kaihileikkaus; poikkileikkaus; halkileikkaus; radikaalileikkaus; 

linoleumileikkaus; läpileikkaus; keisarileikkaus; ympärileikkaus; tukanleikkaus; hiustenleikkaus; 

lasinleikkaus; sydänleikkaus; avosydänleikkaus; kallioleikkaus; kartioleikkaus; linoleikkaus; 

tasoleikkaus; sukupuolenvaihtoleikkaus; siirtoleikkaus; sydämensiirtoleikkaus; luunsiirtoleikkaus; 

polttoleikkaus; aivoleikkaus; laserleikkaus; pitkittäisleikkaus; korjausleikkaus; muovausleikkaus; 

kauneusleikkaus; nuorennusleikkaus; ohitusleikkaus; kasvojenkohotusleikkaus; pituusleikkaus; 

jäykistysleikkaus; tähystysleikkaus; päivystysleikkaus; kaasuleikkaus; puuleikkaus; pystyleikkaus; 

silmäleikkaus; meikkaus; breikkaus; teikkaus; veikkaus; raviveikkaus; hajariviveikkaus; 

vakioveikkaus; järjestelmäveikkaus; piikkaus; spiikkaus; viikkaus; loikkaus; rikkaus; 

luonnonrikkaus; tikkaus; huikkaus; puikkaus; tuikkaus; palkkaus; aikapalkkaus; alipalkkaus; 

kaksoispalkkaus; tulospalkkaus; valkkaus; selkkaus; rajaselkkaus; työselkkaus; vilkkaus; solkkaus; 

tulkkaus; simultaanitulkkaus; samanaikaistulkkaus; lankkaus; plankkaus; rankkaus; tankkaus; 

tankkaus; ilmatankkaus; veritankkaus; itsepalvelutankkaus; sinkkaus; donkkaus; runkkaus; 

lynkkaus; kokkaus; blokkaus; muokkaus; kuumamuokkaus; pintamuokkaus; maanmuokkaus; 

nahanmuokkaus; äänenmuokkaus; pellonmuokkaus; kylmämuokkaus; syvämuokkaus;  

kylvömuokkaus; narkkaus; merkkaus; kirkkaus; virkkaus; pitsinvirkkaus; valkovirkkaus; morkkaus; 

nurkkaus; sohvanurkkaus; olonurkkaus; oleskelunurkkaus; ruokailunurkkaus; haukkaus; maukkaus; 

liukkaus; nukkaus; koukkaus; loukkaus; rajaloukkaus; alueloukkaus; kunnianloukkaus; 

oikeudenloukkaus; pukkaus; rukkaus; buukkaus; psyykkaus; vilkaus; hankaus; lankaus; vinkaus; 

dokaus; mokaus; trokaus; huokaus; karkaus; päällekarkaus; sarkaus; varkaus; murtovarkaus; 

autovarkaus; taskuvarkaus; myymälävarkaus; pyörävarkaus; käyttövarkaus; perkaus; purkaus; 

koronapurkaus; kärkipurkaus; vihanpurkaus; tunteenpurkaus; mielenpurkaus; tulivuorenpurkaus; 

ilonpurkaus; kiukunpurkaus; sisunpurkaus; sähkönpurkaus; kaasupurkaus; kipinäpurkaus; 

sähköpurkaus; haaskaus; ajanhaaskaus; raskaus; valeraskaus; rypäleraskaus; riskiraskaus; 

kolmosraskaus; kaksosraskaus; vaskaus; maiskaus; raiskaus; diskaus; leiskaus; hiiskaus; piiskaus; 

loiskaus; moiskaus; roiskaus; tiskaus; huiskaus; kuiskaus; ruiskaus; molskaus; polskaus; kirskaus; 

tirskaus; hurskaus; vanhurskaus; tekohurskaus; murskaus; purskaus; fuskaus; kuskaus; vatkaus; 

letkaus; kotkaus; potkaus; onnenpotkaus; sutkaus; sanasutkaus; tutkaus; laukaus; harhalaukaus; 

kunnialaukaus; alanurkkalaukaus; ylänurkkalaukaus; kanuunalaukaus; tolppalaukaus; rannelaukaus; 

kierrelaukaus; ohilaukaus; maalilaukaus; kaarilaukaus; lyöntilaukaus; tykinlaukaus;  

pistoolinlaukaus; kiväärinlaukaus; vahingonlaukaus; armonlaukaus; kaukolaukaus; heittolaukaus; 

yhteislaukaus; varoituslaukaus; rangaistuslaukaus; roikkulaukaus; lakaisulaukaus; rystylaukaus; 

lähtölaukaus; kääntölaukaus; paukaus; maalaus; maalaus; historiamaalaus; pohjamaalaus; 

paikkamaalaus; kukkamaalaus; luolamaalaus; maisemamaalaus; asetelmamaalaus; temperamaalaus; 

sotamaalaus; mustamaalaus; muotokuvamaalaus; laatukuvamaalaus; jauhemaalaus; pistemaalaus; 
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koristemaalaus; kalkkimaalaus; emalimaalaus; pastellimaalaus; akryylimaalaus; posliinimaalaus; 

ikonimaalaus; miniatyyrimaalaus; vesivärimaalaus; öljyvärimaalaus; lasimaalaus; 

perspektiivimaalaus; holvimaalaus; posliininmaalaus; kalliomaalaus; maljakkomaalaus; 

kirkkomaalaus; ulkomaalaus; kattomaalaus; polttomaalaus; pienoismaalaus; tasoitusmaalaus; 

ruiskumaalaus; öljymaalaus; täplämaalaus; seinämaalaus; sisämaalaus; paalaus; pyöröpaalaus; 

halaus; salaus; jodlaus; nielaus; kelaus; pikakelaus; selaus; singlaus; kahlaus; kihlaus; salakihlaus; 

rihlaus; tuhlaus; ajantuhlaus; bailaus; heilaus; peilaus; radiopeilaus; teilaus; hilaus; kiilaus; viilaus; 

pilkunviilaus; kilaus; toilaus; silaus; pintasilaus; loppusilaus; tilaus; vuositilaus; lehtitilaus; 

ajantilaus; puhelintilaus; ennakkotilaus; kestotilaus; lipputilaus; pöytätilaus; vilaus; paklaus; 

taklaus; laitataklaus; kyynärpäätaklaus; sirklaus; tallaus; grillaus; aprillaus; mollaus; nollaus; 

rullaus; tullaus; kolaus; koolaus; skoolaus; troolaus; puolaus; suolaus; kuivasuolaus; tuoresuolaus; 

riimisuolaus; sokerisuolaus; upotussuolaus; ruiskusuolaus; vuolaus; sanavuolaus; samplaus; 

sumplaus; kurlaus; tislaus; raakatislaus; kuivatislaus; jakotislaus; vislaus; penslaus; kaulaus; 

naulaus; kulaus; pulaus; kuulaus; suulaus; pamaus; siemaus; vehmaus; leimaus; leimaus; 

salamanleimaus; valonleimaus; neronleimaus; metsänleimaus; tarkastusleimaus; liimaus; 

kuumaliimaus; soimaus; itsesoimaus; huimaus; ilmaus; kuvailmaus; tunneilmaus; filmaus; 

kaitafilmaus; koefilmaus; mikrofilmaus; kannanilmaus; mielipiteenilmaus; tunteenilmaus; 

mielenilmaus; tahdonilmaus; kiertoilmaus; kulmaus; kadunkulmaus; slammaus; trimmaus; 

hummaus; pummaus; summaus; zoomaus; kromaus; harmaus; siirtokuormaus; hurmaus; saumaus; 

kuumasaumaus; humaus; kumaus; huumaus; tuumaus; lanaus; manaus; treenaus; rienaus; ahnaus; 

kahnaus; raihnaus; lainaus; panttilainaus; rahanlainaus; kaukolainaus; antolainaus; ottolainaus; 

rainaus; hinaus; tinaus; skannaus; pinnaus; spinnaus; koulupinnaus; hoonaus; kloonaus; vaarnaus; 

purnaus; turnaus; squash-turnaus; tennisturnaus; mestaruusturnaus; siunaus; ruumiinsiunaus; 

munaus; kardinaalimunaus; punaus; duunaus; kruunaus; föönaus; napaus; tapaus; hajatapaus; 

rajatapaus; perhetapaus; ihannetapaus; merkkitapaus; ideaalitapaus; sosiaalitapaus; normaalitapaus; 

ääritapaus; tositapaus; tautitapaus; kuolemantapaus; ennakkotapaus; suurtapaus; sairastapaus; 

rinnakkaistapaus; erikoistapaus; erityistapaus; yksityistapaus; yksittäistapaus; sairaustapaus; 

oikeustapaus; poikkeustapaus; onnettomuustapaus; päivystystapaus; pikkutapaus; huipputapaus; 

hätätapaus; vapaus; virkavapaus; toimintavapaus; puhevapaus; vaalivapaus; tilivapaus; 

viisumivapaus; erivapaus; säterivapaus; passivapaus; sananvapaus; valinnanvapaus; 

mielipiteenvapaus; ajatuksenvapaus; uskonvapaus; uskonnonvapaus; omantunnonvapaus; 

painovapaus; elinkeinovapaus; verovapaus; liikkumisvapaus; kokoontumisvapaus; 

yhdistymisvapaus; järjestäytymisvapaus; sopimusvapaus; vastuuvapaus; kiepaus; kaipaus; ripaus; 

salpaus; kampaus; leijonanharjakampaus; nutturakampaus; paašikampaus; irokeesikampaus; 

vesikampaus; afrokampaus; poninhäntäkampaus; tempaus; kopaus; huopaus; kaappaus; 

lentokonekaappaus; vallankaappaus; sotilasvallankaappaus; kidnappaus; rappaus; roiskerappaus; 

lieterappaus; terrastirappaus; seinärappaus; sieppaus; neppaus; kreppaus; preppaus; steppaus; 

dippaus; peippaus; reippaus; teippaus; sliippaus; piippaus; piippaus; vippaus; valppaus; kamppaus; 

vamppaus; imppaus; pomppaus; dumppaus; pumppaus; moppaus; toppaus; olkatoppaus; ruoppaus; 

harppaus; varppaus; kuppaus; lespaus; vispaus; lupaus; nunnalupaus; munkkilupaus; luostarilupaus; 

uudenvuodenlupaus; kuuliaisuudenlupaus; partiolupaus; vaitiololupaus; avioliittolupaus; 

raittiuslupaus; naaraus; haraus; varaus; aikavaraus; paikkavaraus; suhdannevaraus; hotellivaraus; 

investointivaraus; ajanvaraus; paikanvaraus; ydinvaraus; pellonvaraus; ennakkovaraus; 

luottovaraus; arvovaraus; alkeisvaraus; pöytävaraus; sähkövaraus; flambeeraus; radeeraus; 

skandeeraus; aplodeeraus; brodeeraus; tangeeraus; briljeeraus; parkkeeraus; frankeeraus; meleeraus; 

fileeraus; puleeraus; paneeraus; saneeraus; allergiasaneeraus; velkasaneeraus; yrityssaneeraus; 

signeeraus; drapeeraus; skalpeeraus; tupeeraus; kaseeraus; laseeraus; glaseeraus; plaseeraus; 

fraseeraus; pliseeraus; fikseeraus; äkseeraus; lanseeraus; poseeraus; dateeraus; friteeraus; siteeraus; 
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noteeraus; pohjanoteeraus; valuuttanoteeraus; kurssinoteeraus; pörssinoteeraus; justeeraus; 

laveeraus; tussilaveeraus; vieraus; uhraus; kairaus; maakairaus; syväkairaus; sairaus; reumasairaus; 

elämäntapasairaus; maksasairaus; vatsasairaus; korvasairaus; kuumesairaus; mielisairaus; 

verisuonisairaus; autoimmuunisairaus; merisairaus; stressisairaus; nivelsairaus; sydänsairaus; 

ihosairaus; keuhkosairaus; luulosairaus; hermosairaus; elintasosairaus; suolistosairaus; aivosairaus; 

hammassairaus; hankinnaissairaus; kulumissairaus; rappeutumissairaus; loissairaus; hiussairaus; 

perussairaus; rasitussairaus; säteilysairaus; selkäsairaus; silmäsairaus; syöpäsairaus; liraus; piraus; 

tiraus; vuokraus; maanvuokraus; edelleenvuokraus; kohdunvuokraus; loraus; klooraus; poraus; 

koeporaus; timanttiporaus; öljynporaus; soraus; fluoraus; vuoraus; vaakavuoraus; lautavuoraus; 

ulkovuoraus; pystyvuoraus; tupraus; narraus; sparraus; herraus; petraus; keitraus; titraus; filtraus; 

entraus; entraus; sintraus; ootraus; auraus; hauraus; kuumahauraus; kylmähauraus; vauraus; 

syväauraus; seuraus; jälkiseuraus; oikeusseuraus; huraus; luraus; kuuraus; muuraus; tiilimuuraus; 

puhtaaksimuuraus; tasaus; suhdannetasaus; hinnantasaus; paineentasaus; tulontasaus; päiväntasaus; 

syyspäiväntasaus; kevätpäiväntasaus; vesaus; aisaus; seisaus; päivänseisaus; talvipäivänseisaus; 

kesäpäivänseisaus; työnseisaus; veisaus; hisaus; liisaus; viisaus; kirjaviisaus; rikkiviisaus; 

jälkiviisaus; kamariviisaus; elämänviisaus; valtioviisaus; tietoviisaus; risaus; naksaus; saksaus; 

miksaus; niksaus; moksaus; muksaus; runsaus; lajirunsaus; posaus; napsaus; rapsaus; kiepsaus; 

kipsaus; lipsaus; nipsaus; ripsaus; kopsaus; kopsaus; ropsaus; karsaus; kuorsaus; massaus; rassaus; 

vernissaus; valssaus; valssaus; kuumavalssaus; kylmävalssaus; sponssaus; pronssaus; tussaus; 

katsaus; tilannekatsaus; vuosikatsaus; osavuosikatsaus; sanomalehtikatsaus; viikkokatsaus; 

yleiskatsaus; puolivuotiskatsaus; uutiskatsaus; kirjallisuuskatsaus; satsaus; etsaus; petsaus; peitsaus; 

hitsaus; sulahitsaus; pistehitsaus; limihitsaus; asetyleenihitsaus; kaarihitsaus; puikkohitsaus; 

puristushitsaus; plasmasuihkuhitsaus; kaasuhitsaus; suojakaasuhitsaus; kylmähitsaus; sähköhitsaus; 

kitsaus; vitsaus; santsaus; lintsaus; funtsaus; luotsaus; putsaus; sukurutsaus; kiusaus; lohikiusaus; 

janssoninkiusaus; kinkkukiusaus; rusaus; kruusaus; taus; lataus; ydinräjähdelataus;  

räjähdysainelataus; tunnelataus; ylilataus; ydinlataus; petaus; liftaus; ahtaus; ahtaus; tilanahtaus; 

rahtaus; aikarahtaus; vehtaus; sihtaus; sihtaus; kohtaus; epilepsiakohtaus; astmakohtaus; 

kuumekohtaus; paniikkikohtaus; välikohtaus; rajavälikohtaus; kihtikohtaus; pahoinvointikohtaus; 

sappikivikohtaus; lemmenkohtaus; sydänkohtaus; yskänkohtaus; joukkokohtaus; kuorokohtaus; 

suonenvetokohtaus; raivokohtaus; sairaskohtaus; pyörtymiskohtaus; rakkauskohtaus; 

huimauskohtaus; sairauskohtaus; halvauskohtaus; kouristuskohtaus; väsymyskohtaus; itkukohtaus; 

kipukohtaus; loppukohtaus; naurukohtaus; sänkykohtaus; yskäkohtaus; sisäkohtaus; puhtaus; 

sävelpuhtaus; rotupuhtaus; epäpuhtaus; aitaus; karja-aitaus; kuoriaitaus; köysiaitaus; poroaitaus; 

jaloitteluaitaus; hitaus; šektaus; valtaus; aluevaltaus; nurkanvaltaus; takaisinvaltaus; talonvaltaus; 

yritysvaltaus; kultaus; multaus; korvantaus; suuntaus; suorasuuntaus; tasasuuntaus; vinosuuntaus; 

luotaus; kaikuluotaus; syväluotaus; akseptaus; kryptaus; hartaus; sairaalahartaus; iltahartaus; 

sävelhartaus; radiohartaus; saattohartaus; aamuhartaus; kertaus; vertaus; virtaus; pohjavirtaus; 

ilmavirtaus; valtavirtaus; vastavirtaus; luodevirtaus; aatevirtaus; nestevirtaus; ylivirtaus; 

kulttuurivirtaus; muotivirtaus; verenvirtaus; suihkuvirtaus; pystyvirtaus; lastaus; nastaus; vastaus; 

mestaus; pestaus; testaus; siistaus; listaus; tekstaus; karstaus; irstaus; rustaus; riettaus; skeittaus; 

peittaus; reittaus; niittaus; kuumaniittaus; kylmäniittaus; viittaus; lähdeviittaus; tahdinviittaus; 

kittaus; splittaus; mittaus; kulmamittaus; murtoviivamittaus; kuvamittaus; mielipidemittaus; 

asennemittaus; satelliittimittaus; maanmittaus; ajanmittaus; kulmanmittaus; korkeudenmittaus; 

etäisyydenmittaus; merenmittaus; radonmittaus; valonmittaus; säteilynmittaus; kolmiomittaus; 

monikulmiomittaus; ulosmittaus; korkeusmittaus; syvyysmittaus; kuittaus; kalttaus; talttaus; 

pulttaus; kanttaus; panttaus; jälkipanttaus; testamenttaus; senttaus; tenttaus; printtaus; konttaus; 

diskonttaus; ponttaus; junttaus; lunttaus; nuottaus; talvinuottaus; starttaus; flirttaus; lauttaus; 

nippulauttaus; puttaus; nuuttaus; tuuttaus; hautaus; joukkohautaus; polttohautaus; arkkuhautaus; 
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buuaus; avaus; sarja-avaus; tulenavaus; ovenavaus; ruumiinavaus; pelinavaus; tilinavaus; 

aamunavaus; päivänavaus; kaivaus; laivaus; raivaus; maanraivaus; miinanraivaus; pellonraivaus; 

suonraivaus; uudisraivaus; vaivaus; reivaus; veivaus; kiivaus; viivaus; alleviivaus; yliviivaus; 

hoivaus; kuivaus; ilmakuivaus; uunikuivaus; leijukuivaus; kylmäkuivaus; tyhjiökuivaus; halvaus; 

neliraajahalvaus; poikimahalvaus; lapsihalvaus; laidunhalvaus; sydänhalvaus; naamahermohalvaus; 

aivohalvaus; kasvohalvaus; hengityshalvaus; lämpöhalvaus; palvaus; holvaus; holvaus; solvaus; 

povaus; muovaus; arvaus; karvaus; karvaus; tervaus; korvaus; matkakorvaus; lomakorvaus; 

suorakorvaus; sotakorvaus; sunnuntaikorvaus; kilometrikorvaus; vahingonkorvaus; 

satovahinkokorvaus; pellonvarauskorvaus; hinnanalennuskorvaus; vakuutuskorvaus;  

sairausvakuutuskorvaus; työttömyyskorvaus; kulukorvaus; ylityökorvaus; sorvaus; rasvaus; kuvaus; 

sarjakuvaus; matkakuvaus; tunnelmakuvaus; ilmakuvaus; taustakuvaus; tallekuvaus; tilannekuvaus; 

koekuvaus; trikkikuvaus; värikuvaus; väärävärikuvaus; lapsikuvaus; ristikuvaus; magneettikuvaus; 

satelliittikuvaus; ajankuvaus; kansankuvaus; luonteenkuvaus; röntgenkuvaus; tulenkuvaus; 

toimenkuvaus; tapainkuvaus; luonnonkuvaus; tehtävänkuvaus; työnkuvaus; stereokuvaus; 

reproduktiokuvaus; ulkokuvaus; valokuvaus; sarjavalokuvaus; ilmavalokuvaus; taidevalokuvaus; 

värivalokuvaus; tähtivalokuvaus; mustavalkovalokuvaus; mikrovalokuvaus; arkistovalokuvaus; 

elokuvaus; makrokuvaus; reprokuvaus; luontokuvaus; aivokuvaus; ihmiskuvaus; kerroskuvaus; 

tietokonekerroskuvaus; kauhukuvaus; kaikukuvaus; taistelukuvaus; sisäkuvaus; henkilökuvaus; 

lämpökuvaus; miljöökuvaus; edus; huudahdus; vingahdus; kahahdus; kiehahdus; liehahdus; 

lehahdus; kihahdus; pihahdus; sihahdus; kohahdus; viuhahdus; suhahdus; tuhahdus; kajahdus; 

kiljahdus; muljahdus; lojahdus; mojahdus; rojahdus; karjahdus; horjahdus; nurjahdus; hujahdus; 

sujahdus; keikahdus; liikahdus; tuikahdus; pilkahdus; valonpilkahdus; toivonpilkahdus; vilkahdus; 

torkahdus; maiskahdus; leiskahdus; hiiskahdus; loiskahdus; moiskahdus; roiskahdus; luiskahdus; 

esiinluiskahdus; ruiskahdus; molskahdus; polskahdus; mulskahdus; narskahdus; kirskahdus; 

pirskahdus; tirskahdus; korskahdus; purskahdus; retkahdus; notkahdus; haukahdus; paukahdus; 

niukahdus; kukahdus; nukahdus; poukahdus; kalahdus; valahdus; ailahdus; heilahdus; 

takaheilahdus; kurssinheilahdus; etuheilahdus; kilahdus; vilahdus; kellahdus; kolahdus; solahdus;  

ulahdus; mulahdus; pulahdus; tuulahdus; pamahdus; lemahdus; remahdus; leimahdus; 

salamanleimahdus; valonleimahdus; simahdus; hulmahdus; kimmahdus; romahdus;  

pörssiromahdus; hermoromahdus; armahdus; humahdus; kumahdus; inahdus; keinahdus; uinahdus; 

soinnahdus; onnahdus; ponnahdus; hirnahdus; huoahdus; vapahdus; kiepahdus; piipahdus; tipahdus; 

pompahdus; kopahdus; karahdus; narahdus; parahdus; hairahdus; kirahdus; lirahdus; pirahdus; 

sirahdus; tirahdus; korahdus; lorahdus; sorahdus; tuprahdus; urahdus; naurahdus; hurahdus; 

murahdus; rasahdus; seisahdus; hisahdus; risahdus; haksahdus; naksahdus; raksahdus; niksahdus; 

vinksahdus; loksahdus; moksahdus; poksahdus; tuoksahdus; muksahdus; posahdus; kapsahdus; 

napsahdus; rapsahdus; kiepsahdus; repsahdus; lipsahdus; nipsahdus; ripsahdus; plumpsahdus; 

kopsahdus; ropsahdus; tupsahdus; tussahdus; katsahdus; lausahdus; rusahdus; vavahdus; hievahdus; 

kivahdus; vivahdus; värivivahdus; ulvahdus; hulvahdus; uuvahdus; purjehdus; matkapurjehdus; 

ilmapurjehdus; kilpapurjehdus; valtameripurjehdus; avomeripurjehdus; maailmanympäripurjehdus; 

yksinpurjehdus; talonpoikaispurjehdus; jääpurjehdus; tulehdus; klamydiatulehdus; haimatulehdus; 

kitarisatulehdus; nielurisatulehdus; maksatulehdus; rintatulehdus; haavatulehdus; korvatulehdus; 

jännetulehdus; utaretulehdus; suolitulehdus; luomitulehdus; hiivasienitulehdus; verisuonitulehdus; 

niveltulehdus; välikorvantulehdus; ientulehdus; keuhkoputkentulehdus; umpisuolentulehdus; 

imusuonentulehdus; jännetupentulehdus; keuhkopussintulehdus; emätintulehdus; 

poskiontelontulehdus; vatsakalvontulehdus; aivokalvontulehdus; sydäntulehdus; ihotulehdus; 

keuhkotulehdus; rakkotulehdus; laskimotulehdus; valtimotulehdus; hermotulehdus; aivotulehdus; 

sydänlihastulehdus; sylkirauhastulehdus; maitorauhastulehdus; kivestulehdus; munuaistulehdus; 

kurkkutulehdus; nielutulehdus; silmätulehdus; unohdus; modus; juoheus; karheus; urheus; kauheus; 



    195/264  

jouheus; lakeus; makeus; rohkeus; uhkarohkeus; siviilirohkeus; tyhmänrohkeus; kansalaisrohkeus; 

kuohkeus; uhkeus; lauhkeus; muhkeus; haikeus; vaikeus; rahavaikeus; tulkintavaikeus; 

painovaikeus; pitovaikeus; kurinpitovaikeus; virtsaamisvaikeus; nielemisvaikeus; oppimisvaikeus; 

liikkumisvaikeus; sopeutumisvaikeus; keskittymisvaikeus; hengitysvaikeus; kouluvaikeus; 

maksuvaikeus; oikeus; maaoikeus; turvapaikkaoikeus; kotipaikkaoikeus; vankilaoikeus; 

lomaoikeus; tapaoikeus; kauppaoikeus; vuokraoikeus; valtaoikeus; rantaoikeus; valintaoikeus; 

hallintaoikeus; vallintaoikeus; nautintaoikeus; sotaoikeus; perheoikeus; puheoikeus; tieoikeus; 

eläkeoikeus; aloiteoikeus; velvoiteoikeus; rasiteoikeus; syyteoikeus; apteekkioikeus; alioikeus; 

sosiaalioikeus; vaalioikeus; siviilioikeus; mallioikeus; tapulioikeus; ylioikeus; vesiylioikeus; 

äänioikeus; erioikeus; merioikeus; vesioikeus; prosessioikeus; finanssioikeus; yksinmyyntioikeus; 

panttioikeus; patenttioikeus; hovioikeus; kihlakunnanoikeus; valtakunnanoikeus; raastuvanoikeus; 

omankädenoikeus; jokamiehenoikeus; laamanninoikeus; lääninoikeus; amatöörinoikeus; 

yksinoikeus; luonnonoikeus; tekijänoikeus; keksijänoikeus; valtio-oikeus; optio-oikeus; aviooikeus; 

etuajo-oikeus; lakko-oikeus; kirkko-oikeus; vaitiolo-oikeus; vero-oikeus; veto-oikeus; vaihto-

oikeus; salassapito-oikeus; veronkanto-oikeus; hallinto-oikeus; itsehallinto-oikeus; sovintooikeus; 

asunto-oikeus; etuosto-oikeus; soikeus; valamiesoikeus; välimiesoikeus; muukalaisoikeus; 

kansalaisoikeus; luontaisoikeus; julkisoikeus; tapaamisoikeus; ihmisoikeus; sopimisoikeus; 

irtisanomisoikeus; asumisoikeus; katumisoikeus; takautumisoikeus; yhdistymisoikeus; 

nimittämisoikeus; määräämisoikeus; itsemääräämisoikeus; veronmääräämisoikeus; esikoisoikeus; 

yksityisoikeus; rikosoikeus; kuittausoikeus; sopimusoikeus; kustannusoikeus; rakennusoikeus; 

perusoikeus; valitusoikeus; nimenkirjoitusoikeus; verotusoikeus; kalastusoikeus; lunastusoikeus; 

omistusoikeus; maanomistusoikeus; edustusoikeus; palautusoikeus; vakuutusoikeus; avaruusoikeus; 

varallisuusoikeus; välitysoikeus; nimitysoikeus; kiinnitysoikeus; äänestysoikeus; metsästysoikeus; 

pidätysoikeus; päätösoikeus; muutoksenhakuoikeus; kulkuoikeus; sukuoikeus; anniskeluoikeus; 

opiskeluoikeus; julkaisuoikeus; etuoikeus; metsänhakkuuoikeus; käräjäoikeus; merkintäoikeus; 

päätäntäoikeus; kenttäoikeus; henkilöoikeus; perintöoikeus; valtiosääntöoikeus; ympäristöoikeus; 

käyttöoikeus; työoikeus; tuikeus; kaikkeus; maailmankaikkeus; poikkeus; poikkeus-; kukkeus; 

valkeus; julkeus; ankeus; kankeus; kuolonkankeus; virastokankeus; alkukankeus; vankeus; 

velkavankeus; tutkintavankeus; sotavankeus; panttivankeus; rangaistusvankeus; vesileipävankeus; 

sokeus; sanasokeus; lumisokeus; värisokeus; vauhtisokeus; pälvisokeus; puna-vihersokeus; 

hämäräsokeus; päiväsokeus; huokeus; karkeus; suodatinkarkeus; pannukarkeus; korkeus; 

harjakorkeus; tulvakorkeus; huonekorkeus; lakikorkeus; keskikorkeus; minimikorkeus; 

maksimikorkeus; sävelkorkeus; vedenkorkeus; äänenkorkeus; lentokorkeus; nostokorkeus; 

putoamiskorkeus; rakennuskorkeus; putouskorkeus; aloituskorkeus; virityskorkeus; 

ennätyskorkeus; räystäskorkeus; työskentelykorkeus; säkäkorkeus; surkeus; notkeus; raukeus; 

saddukeus; haaleus; vaaleus; kalleus; perhekalleus; sukukalleus; perintökalleus; koleus; kaameus; 

prameus; sameus; tahmeus; laimeus; komeus; karmeus; sumeus; ahneus; rahanahneus; moneus; 

kauneus; luonnonkauneus; naiskauneus; apeus; kapeus; rapeus; kalpeus; kuolonkalpeus; kopeus; 

nopeus; maanopeus; nauhanopeus; rajanopeus; matkanopeus; taajamanopeus; kulmanopeus; 

puhenopeus; ohjenopeus; tilannenopeus; keskinopeus; tulinopeus; ylinopeus; miniminopeus; 

maksiminopeus; marssinopeus; sekuntinopeus; tuntinopeus; käyntinopeus; vakionopeus; 

reaktionopeus; ajonopeus; pakonopeus; kiitonopeus; lentonopeus; matkalentonopeus; kiertonopeus; 

siirtonopeus; kattonopeus; putoamisnopeus; etenemisnopeus; pyörimisnopeus; liukumisnopeus; 

vaihtumisnopeus; muuttumisnopeus; irtautumisnopeus; etääntymisnopeus; vähimmäisnopeus; 

enimmäisnopeus; virtausnopeus; suoritusnopeus; räjähdysnopeus; ennätysnopeus; kulkunopeus; 

lukunopeus; huippunopeus; nousunopeus; kasvunopeus; kehänopeus; pyörintänopeus; päivänopeus; 

lähtönopeus; suopeus; epäsuopeus; pappeus; naispappeus; suppeus; upeus; laupeus; maireus; 

koreus; pintakoreus; vieraskoreus; soreus; tuoreus; haureus; ammattihaureus; mureus; naiseus; 
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toiseus; fariseus; kalseus; lapseus; useus; kateus; naapurikateus; ammattikateus; sisarkateus; 

peniskateus; sisaruskateus; salavuoteus; kosteus; latteus; saveus; loveus; tyyfus; hus; laahus; pahus; 

vanhus; tuohus; validius; invalidius; solidius; absurdius; hius; niskahius; otsahius; luonnonhius; 

tekohius; käpyhius; munkkius; falskius; karskius; triviaalius; lojaalius; radikaalius; formaalius; 

normaalius; epänormaalius; banaalius; liberaalius; neutraalius; fataalius; vitaalius; brutaalius; 

paralleelius; labiilius; stabiilius; homofiilius; infantiilius; vasallius; aulius; valmius; sanavalmius; 

toimintavalmius; sotavalmius; katastrofivalmius; uhrivalmius; puolustusvalmius; hälytysvalmius; 

iskuvalmius; taisteluvalmius; palveluvalmius; kouluvalmius; maksuvalmius; lähtövalmius; 

käyttövalmius; abnormius; anonyymius; urbaanius; humaanius; simultaanius; spontaanius; 

suvereenius; tyrannius; modernius; immuunius; sekundaarius; populaarius; primaarius; sankarius; 

vapaamuurarius; keisarius; mestarius; stradivarius; rehtorius; narrius; marttyyrius; viskoosius; 

abstraktius; eksaktius; korrektius; valtius; itsevaltius; kaikkivaltius; yksinvaltius; adekvaattius; 

majesteettius; raittius; tilanneraittius; täysraittius; alttius; tapaturma-alttius; eleganttius; pikanttius; 

autius; paavius; naiivius; lahjus; nahjus; rahjus; ohjus; torjuntaohjus; ilmatorjuntaohjus; 

ohjustentorjuntaohjus; panssarintorjuntaohjus; monikärkiohjus; ydinohjus; kauko-ohjus; euro-ohjus; 

pohjus; kukkapohjus; puolustusohjus; hyökkäysohjus; risteilyohjus; suojus; hartiasuojus; 

niskasuojus; rintasuojus; säärisuojus; polvisuojus; nilkansuojus; korvansuojus; kädensuojus; 

ketjunsuojus; ruukunsuojus; teränsuojus; päänsuojus; kasvosuojus; kyynärsuojus; hammassuojus; 

harjus; lurjus; fiikus; koivufiikus; hokkuspokkus; fokus; krookus; serkus; sirkus; mediasirkus; 

kirppusirkus; 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; hibiskus; joskus; kuskus; alus; matkustaja-alus; saattaja-alus; majakka-alus; 

ilmaalus; kauppa-alus; sota-alus; purjealus; konealus; tankkialus; viikinkialus; jokialus; tukialus; 

lentotukialus; kaapelialus; turbiinialus; kantosiipialus; merialus; valtamerialus; moottorialus; 

sisävesialus; luotsialus; rahtialus; valaanpyyntialus; lastialus; kuivalastialus; irtolastialus; 

raskaslastialus; konttialus; peräporttialus; huvialus; jalus; mahanalus; vatsanalus; leuanalus; 

kynnenalus; ydinalus; silmänalus; päänalus; vartioalus; merivartioalus; rannikkoalus; kelirikkoalus; 

ro-ro-alus; kantotasoalus; komentoalus; säähavaintoalus; saaristoalus; sepalus; sisaralus; 

siipiratasalus; vihollisalus; sukellusalus; merentutkimusalus; kuljetusalus; kalastusalus; 

pelastusalus; meripelastusalus; avaruusalus; öljynkeräysalus; suihkualus; taistelualus; 

tiedustelualus; koulualus; maihinnousualus; kuualus; risteilyalus; ilmatyynyalus; höyryalus; 

hävittäjäalus; emäalus; säiliöalus; työntöalus; pielus; suojelus; varjelus; hakkelus; turmelus; 

tapainturmelus; ompelus; tappelus; selus; tuolinselus; muistelus; palvelus; rintamapalvelus; 

tupapalvelus; sotapalvelus; vastapalvelus; laivapalvelus; asepalvelus; hetkipalvelus; siviilipalvelus; 

ylipalvelus; alttaripalvelus; meripalvelus; aktiivipalvelus; jumalanpalvelus; juhlajumalanpalvelus; 

iltajumalanpalvelus; muistojumalanpalvelus; avajaisjumalanpalvelus; ehtoollisjumalanpalvelus; 

päättäjäisjumalanpalvelus; kiitosjumalanpalvelus; aamujumalanpalvelus; kenttäjumalanpalvelus; 

päiväjumalanpalvelus; karhunpalvelus; ystävänpalvelus; vartiopalvelus; ulkopalvelus; 
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varusmiespalvelus; työpalvelus; rumilus; tilus; vesitilus; hutilus; madallus; puhallus; 

hiekkapuhallus; lasinpuhallus; uskallus; kimallus; sammallus; painallus; kavallus; maankavallus; 

veronkavallus; pesänkavallus; taivallus; oivallus; sivallus; ruoskansivallus; vaellus; korpivaellus; 

tunturivaellus; kansainvaellus; pyhiinvaellus; sielunvaellus; hiihtovaellus; ujellus; hujellus; 

jokellus; sokellus; askellus; sukellus; syvyyssukellus; kevytsukellus; urheilusukellus; kommellus; 

pupellus; sovellus; gladiolus; plus; kaulus; laakakaulus; kriminnahkakaulus; kilpikonnakaulus; 

paitakaulus; karvakaulus; sadekaulus; pikeekaulus; tukikaulus; saalikaulus; krimikaulus; 

pitsikaulus; myllynkivikaulus; huivikaulus; paidankaulus; nukenkaulus; herrainkaulus; takinkaulus; 

papinkaulus; puseronkaulus; housunkaulus; poolokaulus; kiintokaulus; irtokaulus; merimieskaulus; 

kiinalaiskaulus; savupiippukaulus; pystykaulus; röyhelökaulus; cumulus; seuraamus; 

oikeusseuraamus; rangaistusseuraamus; toteamus; takamus; housuntakamus; talamus; hypotalamus; 

anteeksiantamus; kantamus; rintamus; kattamus; olettamus; perusolettamus; edesottamus; 

luottamus; itseluottamus; kansalaisluottamus; epäluottamus; tuottamus; kuolemantuottamus; 

lankeemus; syntiinlankeemus; hakemus; lainahakemus; lupahakemus; haastehakemus; 

konkurssihakemus; patenttihakemus; muutoksenhakemus; erohakemus; korvaushakemus; 

avustushakemus; vakuutushakemus; kiinnityshakemus; velkajärjestelyhakemus; työhakemus; 

kokemus; seksikokemus; ammattikokemus; lapsuudenkokemus; elämänkokemus; kilpailukokemus; 

lisäkokemus; työkokemus; koettelemus; olemus; ydinolemus; perusolemus; ravitsemus; 

vajaaravitsemus; aliravitsemus; ylösnousemus; tuntemus; itsetuntemus; asiantuntemus; 

kielentuntemus; paikallistuntemus; ihmistuntemus; lehmus; metsälehmus; priimus; hurjimus; 

kurjimus; raakimus; surkimus; laiskimus; 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; 

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; sallimus; sopimus; rajasopimus; urakkasopimus; 

lainasopimus; kauppasopimus; vapaakauppasopimus; vuokrasopimus; maanvuokrasopimus; 

kolmikantasopimus; hankintasopimus; aiesopimus; rasitesopimus; puitesopimus; kartellisopimus; 

tullisopimus; raamisopimus; termiinisopimus; gentlemannisopimus; kassakaappisopimus; 

oppisopimus; esisopimus; vuosisopimus; lisenssisopimus; vientisopimus; rauhansopimus; 

välirauhansopimus; vakiosopimus; valtiosopimus; roikkosopimus; runkosopimus; tulosopimus; 

aseleposopimus; verosopimus; virkaehtosopimus; toimiehtosopimus; avioehtosopimus; 

työehtosopimus; tavaranvaihtosopimus; avunantosopimus; ostosopimus; herrasmiessopimus; 

ammattilaissopimus; johdannaissopimus; yleissopimus; loitontamissopimus; vakauttamissopimus; 

tilaussopimus; liisaussopimus; panttaussopimus; kustannussopimus; taloussopimus; 

vakautussopimus; vakuutussopimus; luovutussopimus; hyökkäämättömyyssopimus; 

ystävyyssopimus; kauttakulkusopimus; ydinsulkusopimus; maksupalvelusopimus; maksusopimus; 



    198/264  

osamaksusopimus; yhtiösopimus; kiintiösopimus; perintösopimus; työsopimus; yhteistyösopimus; 

kurimus; parsimus; generalissimus; vaatimus; uhkavaatimus; palkkavaatimus; syytevaatimus; 

aluevaatimus; jälkivaatimus; roolivaatimus; minimivaatimus; kurssivaatimus; tutkintovaatimus; 

lunnasvaatimus; erikoisvaatimus; vähimmäisvaatimus; muutosvaatimus; korvausvaatimus; 

vahingonkorvausvaatimus; palkankorotusvaatimus; rangaistusvaatimus; kelpoisuusvaatimus; 

totuusvaatimus; pätevyysvaatimus; laatuvaatimus; pääsyvaatimus; aistimus; harha-aistimus; 

väriaistimus; kuuloaistimus; tasapainoaistimus; tuntoaistimus; hajuaistimus; makuaistimus; 

kipuaistimus; näköaistimus; lämpöaistimus; lakmus; helmus; katselmus; paraatikatselmus; 

loppukatselmus; kaitselmus; silmus; ammus; valojuova-ammus; panssariammus; alikaliiperiammus; 

ylikaliiperiammus; rakettiammus; ydinammus; tykinammus; valoammus; onteloammus; 

kaasuammus; valaisuammus; savuammus; täsmäammus; kirjomus; aikomus; rikkomus; 

liikennerikkomus; lainrikkomus; jätehuoltorikkomus; sopimusrikkomus; pikkurikkomus; velkomus; 

uskomus; kansanuskomus; neulomus; anomus; laina-anomus; lupa-anomus; armonanomus; 

joukkoanomus; eroanomus; sanomus; erivapausanomus; korvausanomus; armahdusanomus; 

kokoomus; hallituskokoomus; vetoomus; rauhanvetoomus; leipomus; katsomus; 

maailmankatsomus; elämänkatsomus; latomus; kertomus; matkakertomus; proosakertomus; 

toimintakertomus; kuvakertomus; tosikertomus; vuosikertomus; jatkokertomus; sairaskertomus; 

luomiskertomus; rikoskertomus; rakkauskertomus; sairauskertomus; tarkastuskertomus; 

tilintarkastuskertomus; kehyskertomus; jännityskertomus; kauhukertomus; seikkailukertomus; 

luomus; taideluomus; mestariluomus; suomus; toivomus; sormus; luokkasormus; kihlasormus; 

kultasormus; kantasormus; smaragdisormus; vihkisormus; rubiinisormus; safiirisormus; 

sinettisormus; briljanttisormus; timanttisormus; kivisormus; maisterinsormus; katekismus; 

katkismus; vakaumus; antaumus; humus; kuorihumus; kangashumus; sitoumus; velkasitoumus; 

nimennäissitoumus; takaussitoumus; vakuussitoumus; maksusitoumus; takuusitoumus; taipumus; 

uusiutumistaipumus; voipumus; juopumus; liikennejuopumus; raideliikennejuopumus; 

vesiliikennejuopumus; rattijuopumus; luopumus; uupumus; arkiuupumus; työuupumus; asumus; 

luola-asumus; ihmisasumus; vedenpaisumus; kutsumus; elämänkutsumus; paatumus; katumus; 

etumus; kuihtumus; taantumus; turtumus; koostumus; ainekoostumus; vakiokoostumus; suostumus; 

sattumus; tottumus; ruokatottumus; ostotottumus; kulutustottumus; makutottumus; lukutottumus; 

ruokailutottumus; suuttumus; puutumus; tetanus; kuhnus; seinus; miinus; hajaannus; harjaannus; 

sekaannus; lamaannus; kimpaannus; herpaannus; juhannus; kannus; kannus; paikannus; 

satelliittipaikannus; radiopaikannus; ritarikannus; ritarinkannus; kukonkannus; kiurunkannus; 

häpykannus; parannus; ihmeparannus; henkiparannus; maanparannus; kansanparannus; 

tienparannus; luonnonparannus; metsänparannus; kaukoparannus; luontaisparannus; perusparannus; 

kustannus; rajakustannus; matkakustannus; työvoimakustannus; pääomakustannus; vuosikustannus; 

kirjankustannus; tuotantokustannus; lisäkustannus; työkustannus; kahdennus; loppukahdennus; 

todennus; liudennus; uudennus; pahennus; vanhennus; ohennus; kohennus; karhennus; varhennus; 

turhennus; muhennus; tuuhennus; aiennus; vaiennus; laajennus; aluelaajennus; pallolaajennus; 

vajennus; ojennus; kädenojennus; kurinpito-ojennus; huojennus; veronhuojennus; verohuojennus; 

rakennus; maarakennus; piharakennus; vajarakennus; suojarakennus; sairaalarakennus; 

asemarakennus; siltarakennus; navettarakennus; rautatierakennus; liikerakennus; tiilirakennus; 

kasarmirakennus; betonirakennus; siipirakennus; luostarirakennus; teatterirakennus; 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; vankennus; tarkennus; soukennus; 
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alennus; opiskelija-alennus; kassa-alennus; henkilökunta-alennus; vaalennus; lapsialennus; 

kausialennus; palkanalennus; hinnanalennus; vuokranalennus; jäsenalennus; veronalennus; 

arvonalennus; toistoalennus; käteisalennus; paljousalennus; sisarusalennus; tukkualennus; 

ryhmäalennus; tallennus; kuvantallennus; äänentallennus; televisiotallennus; laimennus; paimennus; 

vaimennus; äänenvaimennus; valmennus; olympiavalmennus; perhevalmennus; työhönvalmennus; 

sopeutumisvalmennus; synnytysvalmennus; urheiluvalmennus; ammennus; tummennus; komennus; 

suihkukomennus; työkomennus; suomennus; varmennus; rumennus; kuumennus; iskukuumennus; 

huipennus; loppuhuipennus; nuorennus; varrennus; murennus; suurennus; asennus; masennus; 

kaamosmasennus; uppoasennus; sähköasennus; oksennus; verioksennus; rusennus; kavennus; 

vahvennus; loivennus; halvennus; kovennus; harvennus; apuharvennus; yläharvennus; korvennus; 

mallinnus; rinnus; kaksinnus; soitinnus; miedonnus; jalonnus; ulonnus; hienonnus; huononnus; 

loitonnus; punnus; tunnus; sosiaaliturvatunnus; liiketunnus; rekisteritunnus; kansallisuustunnus; 

käyttäjätunnus; henkilötunnus; bonus; tonus; aunus; karjala-aunus; reunus; surureunus; lesbous; 

couscous; lahous; mahous; holhous; nuohous; verhous; lautaverhous; tiiliverhous; ulkoverhous; 

paljous; vedenpaljous; väenpaljous; tarjous; palkkatarjous; naimatarjous; vastatarjous; 

myyntitarjous; jäsentarjous; avuntarjous; avajaistarjous; tutustumistarjous; erikoistarjous; ujous; 

rujous; evakkous; heikkous; vanhuudenheikkous; luonteenheikkous; puna-viherheikkous; 

lihasheikkous; muusikkous; kolkkous; lankous; lenkous; linkous; kokous; työmaakokous; 

edustajakokous; luokkakokous; seurantakokous; maakuntakokous; hiippakuntakokous; 

rovastikuntakokous; turvakokous; telekokous; puoluekokous; synodaalikokous; ministerikokous; 

piirikokous; torikokous; vuosikokous; maailmankokous; seurakunnankokous; kansankokous; 

väenkokous; velkojainkokous; piispainkokous; pappeinkokous; puhelinkokous; pitäjänkokous; 

varjokokous; lakkokokous; liittokokous; yleiskokous; kansalliskokous; kirkolliskokous; 

perustamiskokous; evankelioimiskokous; järjestäytymiskokous; pelastuskokous; 

turvallisuuskokous; herätyskokous; sukukokous; huippukokous; tynkäkokous; kyläkokous; 

ryhmäkokous; hätäkokous; yhtiökokous; työkokous; siskous; rukous; ruokarukous; iltarukous; 

esirukous; polvirukous; isämeidänrukous; kiitosrukous; pöytärukous; talous; maatalous; 

tehomaatalous; rahatalous; puutarhatalous; energiatalous; sähköenergiatalous; karjatalous; 

siipikarjatalous; sekatalous; sikatalous; ruokatalous; kalatalous; maatilatalous; voimatalous; 

sähkövoimatalous; suunnitelmatalous; kanatalous; markkinatalous; vaihdantatalous; riistatalous; 

liiketalous; puitetalous; meijeritalous; vesitalous; kotitalous; kollektiivitalous; maailmantalous; 

kansantalous; valtiontalous; kasinotalous; verotalous; porotalous; vaihtotalous; maitotalous; 

komentotalous; ravintotalous; suurtalous; omavaraistalous; luontaistalous; sulkeistalous; 

yhteistalous; julkistalous; turkistalous; kunnallistalous; luontoistalous; yksityistalous; 

yksinäistalous; laitostalous; hevostalous; maanviljelystalous; yritystalous; kilpailutalous; 

säännöstelytalous; siirtymätalous; erätalous; metsätalous; tehometsätalous; yksityismetsätalous; 

sähkötalous; lämpötalous; yhteisötalous; ryöstötalous; nolous; sulous; heimous; homous; kumous; 

vallankumous; vastavallankumous; bolsevikkivallankumous; bolševikkivallankumous; 

kulttuurivallankumous; palatsivallankumous; samettivallankumous; maailmanvallankumous; 

lumous; hienous; epähienous; vienous; kehnous; kainous; vinous; huonous; runous; 

tunnelmarunous; taiderunous; mieterunous; balladirunous; sankarirunous; ritarirunous; 

trubaduurirunous; virsirunous; kansanrunous; paimenrunous; muinaisrunous; tilapäisrunous; 

opetusrunous; laulurunous; nykyrunous; tilapäärunous; helppous; juoppous; raidejuoppous; 

ruorijuoppous; tuurijuoppous; kausijuoppous; rattijuoppous; tankojuoppous; orpous; kierous; 

nerous; kirous; kirkonkirous; jurous; kuurous; isous; patous; mietous; tietous; kirjatietous; aitous; 

epäaitous; hentous; rentous; martous; viistous; velttous; onttous; leutous; outous; putous; 

vesiputous; siivous; lauantaisiivous; viikkosiivous; suursiivous; syyssiivous; joulusiivous; rivous; 

rosvous; ilmarosvous; merirosvous; pus; riipus; kaulariipus; campus; kampus; tempus; liittotempus; 
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kompus; opus; kuopus; korpus; harus; sisarus; varus; vierus; seinänvierus; numerus; perus; perus-; 

virus; papilloomavirus; influenssavirus; rotavirus; tietokonevirus; HI-virus; poliovirus; rokkovirus; 

tuhkarokkovirus; vihurirokkovirus; vesirokkovirus; adenovirus; retrovirus; parvovirus; herpesvirus; 

syylävirus; syöpävirus; kumarrus; avarrus; kangerrus; mongerrus; aherrus; kaiherrus; kuherrus; 

tuherrus; kujerrus; nujerrus; nakerrus; pakerrus; takerrus; vaikerrus; kukerrus; punnerrus; 

penkkipunnerrus; punerrus; soperrus; puserrus; kaiverrus; puukaiverrus; tuiverrus; koverrus; cirrus; 

tesaurus; dinosaurus; tyrannosaurus; brontosaurus; suurus; papyrus; sus; kaasus; jeesus; partajeesus; 

reesus; rhesus; sisus; luksus; konsensus; lapsus; passus; jessus; kissus; sadatus; johdatus; suodatus; 

vuodatus; verenvuodatus; lainhuudatus; jauhatus; suodatinjauhatus; pannujauhatus; ajatus; 

takaajatus; toiminta-ajatus; ydinajatus; pakkoajatus; johtoajatus; pajatus; kuningasajatus; 

ihmisajatus; perusajatus; iäisyysajatus; sivuajatus; pääajatus; kaakatus; kikatus; kalkatus; kilkatus; 

elatus; rallatus; liplatus; sulatus; liekkisulatus; ruoansulatus; metallinsulatus; marmatus; painatus; 

painatus; sokeapainatus; taidepainatus; tarvepainatus; sateenkaaripainatus; väripainatus; 

yksiväripainatus; iirispainatus; kannatus; paapatus; hapatus; papatus; tapatus; lepatus; eteislepatus; 

vipatus; supatus; maksatus; status; puistatus; vilunpuistatus; nostatus; kuivatus; ilmakuivatus; 

pakastekuivatus; maankuivatus; suonkuivatus; luokokuivatus; kasvatus; tapakasvatus; 

liikuntakasvatus; ihmissuhdekasvatus; taidekasvatus; perhekasvatus; liikennekasvatus; 

asennekasvatus; itsekasvatus; musiikkikasvatus; seksuaalikasvatus; sukupuolikasvatus; 

kotikasvatus; ammattikasvatus; siankasvatus; karjankasvatus; lastenkasvatus; metsänkasvatus; 

lammikkokasvatus; verkkoallaskasvatus; varhaiskasvatus; kansalaiskasvatus; aikuiskasvatus; 

erityiskasvatus; laitoskasvatus; hevoskasvatus; raittiuskasvatus; siisteyskasvatus; terveyskasvatus; 

kansainvälisyyskasvatus; koulukasvatus; ympäristökasvatus; kuvatus; sadetus; kuljetus; 

maakuljetus; salakuljetus; ilmakuljetus; pintakuljetus; kauttakuljetus; laivakuljetus; tiekuljetus; 

rautatiekuljetus; maantiekuljetus; venekuljetus; lähikuljetus; merikuljetus; helikopterikuljetus; 

bussikuljetus; sairaankuljetus; tavarankuljetus; edelleenkuljetus; äänenkuljetus; rahdinkuljetus; 

kotiinkuljetus; postinkuljetus; kaukokuljetus; huoltokuljetus; lentokuljetus; autokuljetus; 

koululaiskuljetus; poiskuljetus; hevoskuljetus; koulukuljetus; kylmäkuljetus; henkilökuljetus; 

haketus; kosketus; pohjakosketus; kulttuurikosketus; kaksoiskosketus; taistelukosketus; 

neuvottelukosketus; rusketus; talletus; rahatalletus; suhdannetalletus; pankkitalletus; tukitalletus; 

investointitalletus; määräaikaistalletus; päivätalletus; oletus; kuoletus; tuuletus; ikkunatuuletus; 

kohmetus; taimetus; ummetus; lumetus; tekolumetus; koetus; aineenkoetus; voimainkoetus; 

hapetus; opetus; teoriaopetus; klinikkaopetus; luokkaopetus; uimaopetus; kauppaopetus; iltaopetus; 

taideopetus; puheopetus; teleopetus; liikenneopetus; periodiopetus; lähiopetus; lukiopetus; 

tukiopetus; sukupuoliopetus; esiopetus; projektiopetus; kotiopetus; ammattiopetus; intensiiviopetus; 

lopetus; kielenopetus; kieltenopetus; musiikinopetus; uskonnonopetus; urheilunopetus; 

laulunopetus; teho-opetus; studio-opetus; ajo-opetus; joukko-opetus; kauko-opetus; luento-opetus; 

havainto-opetus; monimuoto-opetus; yliopisto-opetus; sotilasopetus; samanaikaisopetus; 

kokonaisopetus; jaksoittaisopetus; alkeisopetus; aikuisopetus; erityisopetus; yksityisopetus; 

talousopetus; kotitalousopetus; perusopetus; täydennysopetus; alkuopetus; kouluopetus; 

korkeakouluopetus; ryhmäopetus; pienryhmäopetus; metsäopetus; etäopetus; asetus; oksetus; 

morsetus; vaatetus; suojavaatetus; savetus; kovetus; vaaitus; tarkkavaaitus; habitus; rahditus; 

tahditus; vauhditus; suhditus; kooditus; ohitus; poi'itus; ojitus; salaojitus; suonojitus; metsäojitus; 

kalkitus; nokitus; luokitus; riskiluokitus; tautiluokitus; arvoluokitus; kalleusluokitus; laatuluokitus; 

kantokykyluokitus; ikäluokitus; parkitus; korkitus; putkitus; sähköputkitus; lukitus; takalukitus; 

keskuslukitus; sähkölukitus; nukitus; alitus; paalitus; rimanalitus; valitus; verovalitus; 

hallintovalitus; kunnallisvalitus; hallitus; holhoojahallitus; kansanrintamahallitus; sinipunahallitus; 

punamultahallitus; nukkehallitus; puoluehallitus; siviilihallitus; Tullihallitus; kabinettihallitus; 

marionettihallitus; Patenttihallitus; kunnanhallitus; kaupunginhallitus; lääninhallitus; 
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koalitiohallitus; varjohallitus; Kirkkohallitus; Verohallitus; sortohallitus; oikeistohallitus; 

vasemmistohallitus; neuvostohallitus; liittohallitus; sotilashallitus; virkamieshallitus; sijaishallitus; 

väliaikaishallitus; pakolaishallitus; kirkollishallitus; kokoomushallitus; Opetushallitus; 

hirmuhallitus; Metsähallitus; vähemmistöhallitus; enemmistöhallitus; jallitus; mullitus; puolitus; 

sulitus; tulitus; ilotulitus; raamitus; toimitus; tavaratoimitus; kastetoimitus; aluetoimitus; 

vihkitoimitus; vaalitoimitus; alttaritoimitus; uhritoimitus; kulttuuritoimitus; virantoimitus; 

tyhjäntoimitus; vihkimistoimitus; uutistoimitus; maanmittaustoimitus; laskutoimitus; 

urheilutoimitus; pommitus; vaakapommitus; syöksypommitus; kummitus; lomitus; kromitus; 

puomitus; normitus; sormitus; kuormitus; hajakuormitus; liikakuormitus; ravinnekuormitus; 

koekuormitus; saastekuormitus; jätekuormitus; akselikuormitus; tuulikuormitus; ylikuormitus; 

jätevesikuormitus; murtokuormitus; huippukuormitus; punnitus; muonitus; laivamuonitus; suonitus; 

verisuonitus; tornitus; kuurnitus; munitus; maadoitus; suojamaadoitus; nollamaadoitus; laidoitus; 

raidoitus; seepraraidoitus; laudoitus; vaakalaudoitus; ruodelaudoitus; paneelilaudoitus; 

vuorilaudoitus; muottilaudoitus; vinolaudoitus; kattolaudoitus; pystylaudoitus; seinälaudoitus; 

raudoitus; verkkoraudoitus; langoitus; nahoitus; rahoitus; omarahoitus; itserahoitus; riskirahoitus; 

setelirahoitus; tulorahoitus; nauhoitus; kuvanauhoitus; videonauhoitus; rauhoitus; tilusrauhoitus; 

kuturauhoitus; kunnioitus; itsekunnioitus; epäkunnioitus; kuvioitus; ajoitus; radiohiiliajoitus; 

majoitus; maatilamajoitus; telttamajoitus; perhemajoitus; hotellimajoitus; kasarmimajoitus; 

joukkomajoitus; aamiaismajoitus; yhteismajoitus; tilapäismajoitus; sisämajoitus; rajoitus; 

aikarajoitus; lapsirajoitus; vientirajoitus; tuontirajoitus; tuotannonrajoitus; painorajoitus; 

tuotantorajoitus; nopeusrajoitus; päästörajoitus; lahjoitus; rahalahjoitus; miljoonalahjoitus; 

testamenttilahjoitus; sijoitus; hajasijoitus; virhesijoitus; riskisijoitus; loppusijoitus; harjoitus; 

voimaharjoitus; stemmaharjoitus; ampumaharjoitus; rataharjoitus; sotaharjoitus; karttaharjoitus; 

kenraaliharjoitus; peliharjoitus; intervalliharjoitus; sormiharjoitus; seminaariharjoitus; 

hartaudenharjoitus; tieteenharjoitus; ruumiinharjoitus; ammatinharjoitus; uskonnonharjoitus; 

kuntoharjoitus; maastoharjoitus; yhteisharjoitus; kertausharjoitus; sovellusharjoitus; 

kirjoitusharjoitus; rentoutusharjoitus; tyhjennysharjoitus; hengitysharjoitus; käännösharjoitus; 

pukuharjoitus; taisteluharjoitus; keskusteluharjoitus; lauluharjoitus; viimeistelyharjoitus; 

näytelmäharjoitus; sarjoitus; kirjoitus; propagandakirjoitus; herjakirjoitus; pikakirjoitus; 

pilkkakirjoitus; salakirjoitus; kiistakirjoitus; hautakirjoitus; kuvakirjoitus; mielipidekirjoitus; 

tarkekirjoitus; allekirjoitus; päällekirjoitus; ainekirjoitus; konekirjoitus; pistekirjoitus; 

hieroglyfikirjoitus; jälkikirjoitus; henkikirjoitus; nimikirjoitus; puhtaaksikirjoitus; käsikirjoitus; 

lehtikirjoitus; automaattikirjoitus; nuottikirjoitus; kivikirjoitus; historiankirjoitus; sokeainkirjoitus; 

kirjainkirjoitus; oikeinkirjoitus; perunkirjoitus; sisäänkirjoitus; kohokirjoitus; painokirjoitus; 

kaunokirjoitus; piirtokirjoitus; siirtokirjoitus; yleisönosastokirjoitus; muistokirjoitus; 

asioimiskirjoitus; solvauskirjoitus; omistuskirjoitus; puolustuskirjoitus; häväistyskirjoitus; 

riimukirjoitus; tavukirjoitus; seinäkirjoitus; pääkirjoitus; nuolenpääkirjoitus; yleisökirjoitus; koitus; 

hiekoitus; viekoitus; sekoitus; teesekoitus; värisekoitus; kahvisekoitus; rehusekoitus; paikoitus; 

vinopaikoitus; vuoropaikoitus; pilkoitus; tarkoitus; itsetarkoitus; tositarkoitus; määrätarkoitus; 

käyttötarkoitus; aloitus; heloitus; teloitus; veloitus; aikaveloitus; suoraveloitus; jälkiveloitus; 

valloitus; silloitus; villoitus; pauloitus; teemoitus; vihmoitus; liimoitus; rimoitus; alusrimoitus; 

ilmoitus; vikailmoitus; työpaikkailmoitus; virheilmoitus; lehti-ilmoitus; sanomalehti-ilmoitus; 

kontakti-ilmoitus; teksti-ilmoitus; kuolinilmoitus; ennakkoilmoitus; paloilmoitus; elinkeinoilmoitus; 

veroilmoitus; kirjeenvaihtoilmoitus; muuttoilmoitus; saapumisilmoitus; rikosilmoitus; 

muutosilmoitus; kihlausilmoitus; kokousilmoitus; pikkuilmoitus; seinäilmoitus; hätäilmoitus; 

kuumoitus; sanoitus; hihnoitus; lainoitus; aravalainoitus; miinoitus; lannoitus; vihantalannoitus; 

typpilannoitus; lehtilannoitus; luonnonlannoitus; metsänlannoitus; hiilihappolannoitus; 

lentolannoitus; viherlannoitus; sannoitus; innoitus; hinnoitus; linnoitus; kantalinnoitus; 
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kenttälinnoitus; pinnoitus; sirotepinnoitus; punoitus; haaroitus; varoitus; lakkovaroitus; 

metsäpalovaroitus; tulosvaroitus; myrskyvaroitus; säteilyvaroitus; vieroitus; teroitus; virroitus; 

tasoitus; eduntasoitus; vasoitus; taksoitus; ansoitus; liikakansoitus; ylikansoitus; osoitus; 

tahtiosoitus; postiosoitus; kunnianosoitus; rakkaudenosoitus; kiitollisuudenosoitus; 

hellyydenosoitus; ystävyydenosoitus; mielenosoitus; vastalausemielenosoitus; joukkomielenosoitus; 

luottamuksenosoitus; huomionosoitus; suosionosoitus; valitusosoitus; maksuosoitus; laatoitus; 

viitoitus; mitoitus; tuumamitoitus; standardimitoitus; moduulimitoitus; senttimetrimitoitus; 

kartoitus; ilmakartoitus; ilmakuvakartoitus; isotooppikartoitus; stereokartoitus; kaukokartoitus; 

peruskartoitus; kaikukartoitus; lastoitus; nastoitus; listoitus; palstoitus; taustoitus; kaavoitus; 

asemakaavoitus; tavoitus; aivoitus; viivoitus; vaakaviivoitus; vinoviivoitus; pystyviivoitus; 

velvoitus; kilvoitus; uskonkilvoitus; vilvoitus; arvoitus; kuva-arvoitus; karvoitus; häpykarvoitus; 

virvoitus; mapitus; napitus; piilonapitus; tapitus; kampitus; jaaritus; haritus; paritus; emeritus; 

spiritus; klooritus; soritus; fluoritus; nuoritus; suoritus; rahasuoritus; osasuoritus; merkkisuoritus; 

roolisuoritus; nappisuoritus; mestarisuoritus; ennakkosuoritus; loistosuoritus; toistuvaissuoritus; 

käteissuoritus; luontoissuoritus; kilpailusuoritus; urheilusuoritus; huippusuoritus; näyttelijäsuoritus; 

työsuoritus; vuoritus; uritus; kuritus; luritus; lemmenluritus; lasitus; tinalasitus; rasitus; liikarasitus; 

sotarasitus; ylirasitus; hermorasitus; aikaerorasitus; verorasitus; lihasrasitus; sukurasitus; 

kiinteistörasitus; työrasitus; kansitus; ositus; kuositus; suositus; porsitus; passitus; pronssitus; 

pussitus; jousitus; ilmajousitus; kaasunestejousitus; aktiivijousitus; erillisjousitus; tontitus; nuotitus; 

laastitus; postitus; kutitus; avitus; kahvitus; kovitus; lovitus; sovitus; viihdesovitus; orkesterisovitus; 

radiosovitus; pianosovitus; kuorosovitus; iskelmäsovitus; näytelmäsovitus; näyttämösovitus; 

juovitus; muovitus; huvitus; kuvitus; mielikuvitus; piirroskuvitus; satukuvitus; kaktus; 

käärmekaktus; siilikaktus; korallikaktus; lehtikaktus; vaarinkaktus; pallokaktus; pylväskaktus; 

joulukaktus; director cantus; vantus; otus; jaotus; astejaotus; kadotus; madotus; tiedotus; 

aikatiedotus; massatiedotus; tilannetiedotus; poliisitiedotus; radiotiedotus; joukkotiedotus; 

numerotiedotus; jäätiedotus; säätiedotus; vaahdotus; ehdotus; vastaehdotus; lakiehdotus; 

ponsiehdotus; kompromissiehdotus; muutosehdotus; korjausehdotus; sopimusehdotus; 

parannusehdotus; välitysehdotus; päätösehdotus; sovitteluehdotus; johdotus; sidotus; odotus; 

rooliodotus; pudotus; pingotus; kehotus; rippikehotus; maksukehotus; tehotus; kiihotus; 

kansankiihotus; lihotus; inhotus; hohotus; naurunhohotus; kohotus; huohotus; niuhotus; touhotus; 

vouhotus; liotus; hajotus; toljotus; murjotus; pujotus; pakotus; metallinpakotus; sakotus; hekotus; 

nikotus; solkotus; rokotus; influenssarokotus; tehosterokotus; calmetterokotus; tuberkuloosirokotus; 

syöttirokotus; lavantautirokotus; poliorokotus; isorokkorokotus; jäykkäkouristusrokotus; 

kurkkumätärokotus; karkotus; maastakarkotus; verkotus; kiskotus; pirskotus; ruskotus; kotkotus; 

aukotus; haukotus; puukotus; valotus; aikavalotus; alivalotus; ylivalotus; automaattivalotus; 

kaksoisvalotus; helotus; pelotus; kailotus; hoilotus; loilotus; silotus; aallotus; pallotus; ellotus; 

mellotus; kiillotus; kengänkiillotus; kollotus; tollotus; vollotus; pullotus; kuullotus; kolotus; 

hampaankolotus; molotus; polotus; kulotus; hahmotus; loimotus; hermotus; kumotus; painotus; 

tasapainotus; vannotus; honotus; jonotus; saunotus; lootus; riepotus; viipotus; nipotus; helpotus; 

tullihelpotus; verohelpotus; pompotus; upotus; erotus; korkoerotus; poroerotus; verotus; 

harkintaverotus; lähdeverotus; jälkiverotus; valtionverotus; arvioverotus; yhteisverotus; 

kunnallisverotus; erillisverotus; sirotus; jorotus; korotus; kuoppakorotus; pennikorotus; 

indeksikorotus; prosenttikorotus; palkankorotus; hinnankorotus; vuokrankorotus; veronkorotus; 

tasokorotus; yleiskorotus; porotus; vuorotus; kasvinvuorotus; irrotus; seisotus; jaksotus; varsotus; 

pursotus; rusotus; toitotus; torventoitotus; luototus; tauotus; liuotus; toivotus; onnentoivotus; 

tervetulotoivotus; voivotus; valvotus; turvotus; kuvotus; eukalyptus; hidastus; kangastus; rengastus; 

sekarengastus; rahastus; kuljettajarahastus; avorahastus; ihastus; nuoruudenihastus; vihastus; 

ajastus; kajastus; valonkajastus; ohjastus; heijastus; hajaheijastus; paljastus; muotokuvanpaljastus; 
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valjastus; marjastus; pakastus; leijupakastus; mekastus; rikastus; malminrikastus; tarkastus; 

tupatarkastus; turvatarkastus; jälkitarkastus; tullitarkastus; kaappitarkastus; vuositarkastus; 

kotitarkastus; lihantarkastus; pöytäkirjantarkastus; piispantarkastus; kassantarkastus; 

röntgentarkastus; kielentarkastus; siementarkastus; ruumiintarkastus; levikintarkastus; 

tilintarkastus; lääkärintarkastus; passintarkastus; maidontarkastus; kuulontarkastus; näöntarkastus; 

ennakkotarkastus; joukkotarkastus; palotarkastus; työhöntulotarkastus; numerotarkastus; 

verotarkastus; vastaanottotarkastus; määräaikaistarkastus; rakennustarkastus; terveystarkastus; 

yllätystarkastus; lopputarkastus; ikäryhmätarkastus; kirkastus; liukastus; kalastus; salakalastus; 

nuottakalastus; kotitarvekalastus; jokikalastus; troolikalastus; merikalastus; avomerikalastus; 

haavikalastus; talvikalastus; järvikalastus; silakankalastus; lohenkalastus; helmenkalastus; 

ääntenkalastus; sillinkalastus; heittouistinkalastus; tehokalastus; perhokalastus; rannikkokalastus; 

verkkokalastus; riistokalastus; heittokalastus; sukelluskalastus; virkistyskalastus; koukkukalastus; 

urheilukalastus; kutukalastus; tyrskykalastus; rysäkalastus; ryöstökalastus; kelastus; pelastus; 

meripelastus; paraatipelastus; hengenpelastus; lentopelastus; haamupelastus; mallastus; mellastus; 

samastus; riemastus; ilmastus; hammastus; muurihammastus; kimmastus; vimmastus; kummastus; 

anastus; sanastus; rinnastus; lunastus; pakkolunastus; punastus; kompastus; opastus; työhönopastus; 

työnopastus; sarastus; aamunsarastus; päivänsarastus; orastus; sorastus; öljysorastus; harrastus; 

liikuntaharrastus; taideharrastus; mieliharrastus; lempiharrastus; teatteriharrastus; kulttuuriharrastus; 

muotiharrastus; asianharrastus; taiteenharrastus; soittoharrastus; lukuharrastus; kotiseutuharrastus; 

keräilyharrastus; porrastus; syvyysporrastus; teurastus; rituaaliteurastus; hätäteurastus; uurastus; 

karsastus; piilokarsastus; sorsastus; katsastus; olympiakatsastus; tyyppikatsastus; autokatsastus; 

ratsastus; kilparatsastus; esteratsastus; hiihtoesteratsastus; maastoratsastus; kouluratsastus; vastus; 

lankavastus; lavastus; aivastus; kiivastus; ilmanvastus; ominaisvastus; kuumennusvastus; 

ruskistusvastus; lämmitysvastus; kuvastus; sähkövastus; vaihtosähkövastus; säätövastus; huolestus; 

koestus; rangaistus; putkarangaistus; raipparangaistus; kuritushuonerangaistus; joukkuerangaistus; 

arestirangaistus; kuolemanrangaistus; sakkorangaistus; kurinpitorangaistus; muuntorangaistus; 

käyttäytymisrangaistus; vapausrangaistus; vankeusrangaistus; karkotusrangaistus; ottelurangaistus; 

jäähyrangaistus; häpeärangaistus; vesileipärangaistus; aikaistus; valaistus; juhlavalaistus; 

tunnelmavalaistus; iltavalaistus; keinovalaistus; yleisvalaistus; katuvalaistus; öljyvalaistus; 

sähkövalaistus; yövalaistus; työvalaistus; ajantasaistus; samankaltaistus; samansuuntaistus; 

yhdensuuntaistus; valtavirtaistus; virtaviivaistus; ahdistus; hengenahdistus; sydämenahdistus; 

eroahdistus; tahdistus; vaakatahdistus; pystytahdistus; kohdistus; puhdistus; vedenpuhdistus; 

ihonpuhdistus; uskonpuhdistus; vastauskonpuhdistus; juurakkopuhdistus; todistus; virkatodistus; 

lomatodistus; haastetodistus; kastetodistus; vihkitodistus; oppitodistus; lukukausitodistus; 

protestitodistus; panttitodistus; kuolintodistus; papintodistus; lääkärintodistus; isännöitsijäntodistus; 

optiotodistus; erotodistus; tutkintotodistus; ylioppilastutkintotodistus; vastaanottotodistus; 

osanottotodistus; ylioppilastodistus; vihkimistodistus; komennustodistus; talletustodistus; 

sijoitustodistus; rasitustodistus; rokotustodistus; verotustodistus; vakuustodistus; 

varattomuustodistus; kansallisuustodistus; osuustodistus; terveystodistus; kiinnitystodistus; 

pidätystodistus; ennakonpidätystodistus; henkilöllisyystodistus; joulutodistus; koulutodistus; 

keskikoulutodistus; rippikoulutodistus; takuutodistus; vihkimätodistus; syntymätodistus; 

alkuperätodistus; henkilötodistus; päästötodistus; päättötodistus; työtodistus; pudistus; 

päänpudistus; uudistus; rahauudistus; kuntauudistus; rahanuudistus; tutkinnonuudistus; 

hallinnonuudistus; koulunuudistus; metsänuudistus; verouudistus; koulu-uudistus; vaiheistus; 

ohjeistus; karkeistus; paineistus; koneistus; tietokoneistus; aseistus; ydinaseistus; tuotteistus; 

kauhistus; vankistus; tarkistus; rajantarkistus; kielentarkistus; inflaatiotarkistus; kurkistus; ruskistus; 

koukistus; tukistus; alistus; formaalistus; saalistus; valistus; kuluttajavalistus; liikennevalistus; 

seksuaalivalistus; sukupuolivalistus; seksivalistus; raittiusvalistus; terveysvalistus; kallistus; 
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ennallistus; laillistus; mullistus; luonnonmullistus; pullistus; tasapuolistus; julistus; ohjelmajulistus; 

pannajulistus; sodanjulistus; ohjelmanjulistus; sananjulistus; puolueettomuusjulistus; 

itsenäisyysjulistus; tulistus; voimistus; valmistus; sarjavalmistus; massavalmistus; kotivalmistus; 

nahanvalmistus; viinanvalmistus; ruoanvalmistus; oluenvalmistus; viininvalmistus;  

paperinvalmistus; tekstinvalmistus; omistus; maaomistus; osa-aikaomistus; komistus; maanomistus; 

ristiinomistus; metsänomistus; somistus; ikkunasomistus; ulkomaalaisomistus; yhteisomistus; 

yksityisomistus; varmistus; sivustavarmistus; jälkivarmistus; lennonvarmistus; ponnistus; 

voimanponnistus; voimainponnistus; tahdonponnistus; lihasponnistus; suunnistus; 

korttelisuunnistus; viestisuunnistus; reittisuunnistus; hiihtosuunnistus; lentosuunnistus; 

sukellussuunnistus; yösuunnistus; monistus; kaunistus; ulkoistus; kukoistus; kapistus; supistus; 

jälkisupistus; tuotannonsupistus; lihassupistus; synnytyssupistus; aristus; karistus; varistus; 

antikristus; koristus; suoristus; kuristus; kouristus; kuumekouristus; kuolinkouristus; 

laidunkouristus; lihaskouristus; jäykkäkouristus; puristus; muottipuristus; kädenpuristus; 

kylmäpuristus; turistus; patistus; altistus; kutistus; rutistus; loppurutistus; aavistus; ennakkoaavistus; 

vavistus; vahvistus; kaupanvahvistus; tilauksenvahvistus; tilausvahvistus; jäävahvistus; saostus; 

vedostus; pinnakkaisvedostus; muodostus; teorianmuodostus; pääomanmuodostus; 

sananmuodostus; hinnanmuodostus; pinnanmuodostus; mielipiteenmuodostus; käsitteenmuodostus; 

äänenmuodostus; parinmuodostus; tulonmuodostus; jäänmuodostus; seostus; ehostus; tehostus; 

itsetehostus; hiostus; varjostus; viivavarjostus; aakkostus; laskostus; jalostus; lihanjalostus; 

sianjalostus; karjanjalostus; kalanjalostus; kivenjalostus; metallinjalostus; kasvinjalostus; 

kotieläinjalostus; rodunjalostus; puunjalostus; öljynjalostus; metsänjalostus; jatkojalostus; 

tuotantojalostus; hevosjalostus; risteytysjalostus; selostus; taustaselostus; tilanneselostus; 

jälkiselostus; lehtiselostus; radioselostus; tapausselostus; tutkimusselostus; urheiluselostus; ulostus; 

tulostus; kuulostus; hermostus; panostus; mainostus; ennakkomainostus; painostus; annostus; 

liikaannostus; yliannostus; innostus; kiinnostus; kunnostus; korostus; itsekorostus; saarrostus; 

siirrostus; murrostus; uurrostus; arvostus; itsearvostus; aliarvostus; yliarvostus; edustus; 

olympiaedustus; liikaedustus; aliedustus; yliedustus; myyntiedustus; diplomaattiedustus; 

ulkomaanedustus; yksinedustus; paikallisedustus; mehustus; rehustus; pohjustus; matkustus; 

aikamatkustus; alustus; kalustus; puolustus; linjapuolustus; paikkapuolustus; ilmapuolustus; 

kilpikonnapuolustus; itsepuolustus; siilipuolustus; siviilipuolustus; meripuolustus; prässipuolustus; 

maanpuolustus; rannikkopuolustus; avaruuspuolustus; sumppupuolustus; pehmustus; suomustus; 

kannustus; ennustus; sääennustus; linnustus; sonnustus; tunnustus; rakkaudentunnustus; 

synnintunnustus; uskontunnustus; reunustus; sepustus; ripustus; kardaaniripustus; pyöränripustus; 

varustus; suojavarustus; rintavarustus; sotavarustus; asevarustus; ydinasevarustus; laivanvarustus; 

paaluvarustus; taisteluvarustus; etuvarustus; perustus; kiviperustus; harkkoperustus; piirustus; 

pohjapiirustus; käsivarapiirustus; viivapiirustus; ääriviivapiirustus; rakennepiirustus; konepiirustus; 

detaljipiirustus; hiilipiirustus; mallipiirustus; tussipiirustus; perspektiivipiirustus; kartanpiirustus; 

koneenpiirustus; sivellinpiirustus; luonnospiirustus; leikkauspiirustus; rakennuspiirustus; 

lyijykynäpiirustus; sähköpiirustus; työpiirustus; suurustus; sisustus; kodinsisustus; vastustus; 

avustus; raha-avustus; vaateavustus; sosiaaliavustus; valtionavustus; lakkoavustus; ravustus; 

savustus; sotilasavustus; kuumasavustus; vuotuisavustus; hautausavustus; äitiysavustus; 

työttömyysavustus; kylmäsavustus; kiehautus; kohautus; olankohautus; harhautus; hajautus; 

vakautus; aikautus; lakkautus; sakkautus; letkautus; palautus; kurinpalautus; veronpalautus; 

syötönpalautus; ostopalautus; heilautus; kädenheilautus; vilautus; pulautus; lomautus; 

pakkolomautus; huomautus; reunahuomautus; vastahuomautus; jälkihuomautus; välihuomautus; 

sivuhuomautus; napautus; vapautus; kiepautus; kopautus; tasautus; naksautus; haihdutus; laihdutus; 

lohdutus; lauhdutus; kidutus; itsekidutus; kuidutus; haudutus; puudutus; spinaalipuudutus; 

epiduraalipuudutus; selkäydinpuudutus; kokovartalopuudutus; johtopuudutus; paikallispuudutus; 
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ruudutus; aiheutus; makeutus; sakeutus; vaikeutus; oikeutus; sopeutus; toteutus; vingutus; kiehutus; 

tihutus; tuhutus; poijutus; huljutus; ketjutus; ujutus; nakutus; hehkutus; suihkutus; suorasuihkutus; 

laikutus; vaikutus; massavaikutus; vastavaikutus; haittavaikutus; sirpalevaikutus; lumevaikutus; 

painevaikutus; jälkivaikutus; tulivaikutus; puskurivaikutus; kulttuurivaikutus; kontrastivaikutus; 

plasebovaikutus; tuhovaikutus; kaukovaikutus; piilovaikutus; vuorovaikutus; siirtovaikutus; 

pitkäaikaisvaikutus; kerrannaisvaikutus; seurannaisvaikutus; kokonaisvaikutus; yhteisvaikutus; 

seurausvaikutus; oikeusvaikutus; heijastusvaikutus; terveysvaikutus; sivuvaikutus; myrkkyvaikutus; 

myötävaikutus; ympäristövaikutus; keikutus; liikutus; mielenliikutus; uikutus; ruikutus; tuikutus; 

kalkutus; nalkutus; kilkutus; nilkutus; pilkutus; vilkutus; kolkutus; tolkutus; jankutus; lankutus; 

renkutus; lonkutus; lirkutus; sirkutus; laskutus; maiskutus; niiskutus; roiskutus; huiskutus; 

kuiskutus; ruiskutus; metallinruiskutus; lentoruiskutus; narskutus; kirskutus; nirskutus; tirskutus; 

purskutus; hauskutus; rouskutus; puuskutus; vatkutus; hetkutus; petkutus; kitkutus; lutkutus; 

prutkutus; paukutus; nukutus; nuijanukutus; eetterinukutus; houkutus; ruukutus; paalutus; 

peruspaalutus; valutus; sielutus; heilutus; hännänheilutus; viilutus; ulkoilutus; muilutus; vilutus; 

puhallutus; kellutus; sovellutus; hullutus; solutus; kulutus; kerskakulutus; vuosikulutus; 

energiankulutus; voimankulutus; virrankulutus; vedenkulutus; polttoaineenkulutus; hapenkulutus; 

ammustenkulutus; bensiininkulutus; maidonkulutus; ravinnonkulutus; öljynkulutus; sähkönkulutus; 

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; sulutus; kuulutus; 

kutsuntakuulutus; avioliittokuulutus; etsintäkuulutus; riimutus; poimutus; silmutus; sammutus; 

jälkisammutus; palonsammutus; vaahtosammutus; rummutus; romutus; tomutus; naarmutus; 

sumutus; paanutus; vanutus; kihnutus; keinutus; tainnutus; vakiinnutus; soinnutus; tunnutus; 

jurnutus; tuloutus; tasoutus; rentoutus; kuntoutus; kaaputus; raaputus; vaaputus; naputus; taputus; 

kättentaputus; riiputus; liputus; juhlaliputus; ulosliputus; suruliputus; niputus; tiputus; huiputus; 

pulputus; sulputus; pamputus; kimputus; pimputus; rimputus; simputus; jumputus; sumputus; 

koputus; urputus; huputus; tuputus; narutus; herutus; lirutus; virutus; tuprutus; jarrutus; 

paniikkijarrutus; äkkijarrutus; moottorijarrutus; hätäjarrutus; kuorrutus; suklaakuorrutus; 

marenkikuorrutus; sokerikuorrutus; sokerivesikuorrutus; nuorrutus; turrutus; juurrutus; asutus; 

hajaasutus; raja-asutus; kaasutus; pika-asutus; huvila-asutus; vaara-asutus; tienvarsiasutus; 

omakotiasutus; pasutus; suomalaisasutus; ruotsalaisasutus; siirtolaisasutus; uudisasutus; kyläasutus; 

paisutus; raksutus; lonksutus; juoksutus; puksutus; rapsutus; tepsutus; hipsutus; sipsutus; tipsutus; 

hupsutus; tupsutus; hassutus; suitsutus; usutus; vitutus; kartutus; tartutus; astutus; saastutus; istutus; 

suojaistutus; kukkaistutus; kuoppaistutus; kalanistutus; perunanistutus; riistanistutus; metsänistutus; 

kivikkoistutus; siirtoistutus; puistoistutus; pengeristutus; syysistutus; kevätistutus; muistutus; 

veromuistutus; puuistutus; kostutus; orjuutus; vakuutus; matkavakuutus; huvilavakuutus; 

tapaturmavakuutus; kuolemanvaaravakuutus; matkatavaravakuutus; eläkevakuutus;  

liikennevakuutus; henkivakuutus; ryhmähenkivakuutus; alivakuutus; sosiaalivakuutus; ylivakuutus; 

merivakuutus; lasivakuutus; kotivakuutus; hallitsijanvakuutus; uskollisuudenvakuutus; 

jälleenvakuutus; vahinkovakuutus; hirvivahinkovakuutus; kaskovakuutus; palovakuutus; 

lentovakuutus; autovakuutus; sairasvakuutus; rinnakkaisvakuutus; ainaisvakuutus; 

varkausvakuutus; sairausvakuutus; kuljetusvakuutus; totuusvakuutus; keskeytysvakuutus; 

työttömyysvakuutus; täysvakuutus; vastuuvakuutus; ryhmävakuutus; yhdistelmävakuutus; 

lisävakuutus; henkilövakuutus; hauskuutus; lepuutus; kelpuutus; toppuutus; peruutus; 

kulmaperuutus; valtuutus; prokuuravaltuutus; sivuutus; saavutus; loistosaavutus; suursaavutus; 
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koulusaavutus; huippusaavutus; työsaavutus; savutus; tavutus; taivutus; sivulletaivutus; 

taaksetaivutus; eteentaivutus; sivutaivutus; vaivutus; hivutus; sakinhivutus; voivutus; huovutus; 

luovutus; alueluovutus; verenluovutus; perinnönluovutus; pakkoluovutus; uuvutus; pahuus; 

miehuus; laihuus; vanhuus; ohuus; turhuus; laajuus; heilahduslaajuus; taajuus; syketaajuus; 

kellotaajuus; suurtaajuus; kierrostaajuus; värähdystaajuus; hengitystaajuus; värähtelytaajuus; rajuus; 

johtajuus; markkinajohtajuus; puheenjohtajuus; pääjohtajuus; yksinhuoltajuus; edustajuus; kaljuus; 

valjuus; keljuus; uljuus; orjuus; maaorjuus; velkaorjuus; neekeriorjuus; hurjuus; kurjuus; lujuus; 

luonteenlujuus; mielenlujuus; tahdonlujuus; vetolujuus; murtolujuus; väsymislujuus; puristuslujuus; 

taivutuslujuus; venytyslujuus; märkälujuus; raakuus; makuus; vakuus; reaalivakuus; nimivakuus; 

kiinnitysvakuus; henkilövakuus; leuhkuus; taikuus; poikuus; riehakkuus; terhakkuus; puuhakkuus; 

kunniakkuus; asiakkuus; lahjakkuus; luonnonlahjakkuus; erikoislahjakkuus; niljakkuus; linjakkuus; 

helakkuus; hailakkuus; railakkuus; solakkuus; kuulakkuus; uhmakkuus; kimakkuus; voimakkuus; 

äänenvoimakkuus; kentänvoimakkuus; valaistusvoimakkuus; räjähdysvoimakkuus; 

kenttävoimakkuus; hanakkuus; tanakkuus; punakkuus; kipakkuus; topakkuus; varakkuus; osakkuus; 

lupsakkuus; vatsakkuus; navakkuus; rehvakkuus; rivakkuus; kalvakkuus; toimekkuus; onnekkuus; 

ponnekkuus; sapekkuus; nuorekkuus; tuloksekkuus; lapsekkuus; mahdikkuus; tahdikkuus; 

vauhdikkuus; kodikkuus; muodikkuus; vaiheikkuus; maineikkuus; vivahteikkuus; tunteikkuus; 

toiveikkuus; mutkikkuus; mallikkuus; kulmikkuus; aromikkuus; soinnikkuus; luonnikkuus; 

juonikkuus; hoikkuus; aistikkuus; konstikkuus; kurvikkuus; sankkuus; vankkuus; ehdokkuus; 

hohdokkuus; taidokkuus; tehokkuus; ansiokkuus; kohtalokkuus; pelokkuus; sulokkuus; himokkuus; 

tarmokkuus; painokkuus; lennokkuus; innokkuus; tunnokkuus; hapokkuus; nerokkuus; voitokkuus; 

raivokkuus; arvokkuus; irvokkuus; neuvokkuus; tarkkuus; ampumatarkkuus; osumatarkkuus; 

käyntitarkkuus; näöntarkkuus; mittaustarkkuus; punnitustarkkuus; epätarkkuus; syvätarkkuus; 

näkötarkkuus; serkkuus; maukkuus; laadukkuus; mehukkuus; touhukkuus; niukkuus; piukkuus; 

tiukkuus; oikukkuus; halukkuus; ostohalukkuus; sielukkuus; riemukkuus; soinnukkuus; sisukkuus; 

kuninkuus; arkuus; kunnianarkuus; hallanarkuus; tuulenarkuus; pakkasenarkuus; valonarkuus; 

omantunnonarkuus; kylmänarkuus; painoarkuus; ihmisarkuus; laiskuus; hauskuus; riuskuus; 

nuukuus; hankaluus; tukaluus; kamaluus; jumaluus; kataluus; mataluus; kavaluus; salakavaluus; 

nokkeluus; sukkeluus; aateluus; oveluus; reiluus; epäreiluus; hulluus; suuruudenhulluus; 

vainohulluus; juoppohulluus; raivohulluus; kuuhulluus; happamuus; samuus; tuhmuus; avoimuus; 

tuimuus; julmuus; vanhemmuus; alemmuus; paremmuus; suosituimmuus; huonommuus; 

alastomuus; hampaattomuus; selkärangattomuus; rahattomuus; tahattomuus; rauhattomuus; 

asiattomuus; viattomuus; ajattomuus; rajattomuus; lahjattomuus; luokattomuus; tuskattomuus; 

näköalattomuus; velattomuus; vallattomuus; väkivallattomuus; tarkkaamattomuus; 

huomaamattomuus; saamattomuus; aikaansaamattomuus; piittaamattomuus; mittaamattomuus; 

arvaamattomuus; kumoamattomuus; katoamattomuus; taitamattomuus; läpikuultamattomuus; 

anteeksiantamattomuus; peräänantamattomuus; muistamattomuus; tiedostamattomuus; 

vastustamattomuus; voittamattomuus; tavoittamattomuus; malttamattomuus; tuottamattomuus; 

peruuttamattomuus; kokemattomuus; koskemattomuus; ujostelemattomuus; ajattelemattomuus; 

suunnittelemattomuus; tottelemattomuus; kansalaistottelemattomuus; siekailemattomuus; 

olemattomuus; kuolemattomuus; kuulemattomuus; liukenemattomuus; suvaitsemattomuus; 

harkitsemattomuus; tuntemattomuus; asiantuntemattomuus; naimattomuus; kiimattomuus; 

tutkimattomuus; huolimattomuus; tupakoimattomuus; voimattomuus; sopimattomuus; 

vaatimattomuus; summattomuus; lahjomattomuus; rikkomattomuus; uskomattomuus; 

varomattomuus; saumattomuus; puhumattomuus; liikkumattomuus; vankkumattomuus; 

vanumattomuus; taipumattomuus; riippumattomuus; uupumattomuus; turmeltumattomuus; 

parantumattomuus; murtumattomuus; tottumattomuus; muuttumattomuus; sopeutumattomuus; 

sitoutumattomuus; sanattomuus; suunnattomuus; persoonattomuus; vaarattomuus; varattomuus; 
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verrattomuus; osattomuus; haitattomuus; yhteismitattomuus; kiistattomuus; tavattomuus; 

vaivattomuus; turvattomuus; luvattomuus; rakkaudettomuus; kansalaisuudettomuus; aiheettomuus; 

syyntakeettomuus; vastikkeettomuus; aineettomuus; tarpeettomuus; aseettomuus; vivahteettomuus; 

nuhteettomuus; suhteettomuus; luonteettomuus; tunteettomuus; saasteettomuus; perusteettomuus; 

periaatteettomuus; moitteettomuus; puolueettomuus; huolettomuus; onnettomuus; 

junaonnettomuus; rautatieonnettomuus; liikenneonnettomuus; merionnettomuus; ydinonnettomuus; 

lentoonnettomuus; auto-onnettomuus; suuronnettomuus; hukkumisonnettomuus; 

ohitusonnettomuus; räjähdysonnettomuus; säteilyonnettomuus; unettomuus; juurettomuus; 

ajatuksettomuus; tarkoituksettomuus; lapsettomuus; laittomuus; tahdittomuus; kodittomuus; 

moraalittomuus; tullittomuus; soinnittomuus; bakteerittomuus; kurittomuus; magneetittomuus; 

maltittomuus; holtittomuus; muistittomuus; tiedottomuus; mahdottomuus; ehdottomuus; 

taidottomuus; kielitaidottomuus; kirjoitustaidottomuus; lukutaidottomuus; uuslukutaidottomuus; 

muodottomuus; tehottomuus; ansiottomuus; pakottomuus; kiihkottomuus; ruokottomuus; 

uskottomuus; elottomuus; pelottomuus; ilottomuus; sulottomuus; ennakkoluulottomuus; 

intohimottomuus; kimmottomuus; armottomuus; painottomuus; tasapainottomuus; innottomuus; 

luonnottomuus; asunnottomuus; tunnottomuus; vastuuntunnottomuus; runottomuus; verottomuus; 

estottomuus; tauottomuus; levottomuus; siivottomuus; toivottomuus; kelvottomuus; 

elinkelvottomuus; käyttökelvottomuus; arvottomuus; hervottomuus; kasvottomuus; neuvottomuus; 

mauttomuus; lohduttomuus; hajuttomuus; tajuttomuus; tolkuttomuus; haluttomuus; 

ruokahaluttomuus; kouluhaluttomuus; loputtomuus; koruttomuus; suruttomuus; maksuttomuus; 

kohtuuttomuus; vastuuttomuus; avuttomuus; uusavuttomuus; kivuttomuus; suvuttomuus; varmuus; 

itsevarmuus; käyntivarmuus; uskonvarmuus; voitonvarmuus; epävarmuus; käyttövarmuus; rumuus; 

kuumuus; ihanuus; pakanuus; uuspakanuus; kumppanuus; rauhankumppanuus; rikoskumppanuus; 

yhtiökumppanuus; pienuus; minuus; konnuus; kaikkivoipuus; halpuus; rampuus; pahansuopuus; 

hyvänsuopuus; piispuus; kiharuus; karuus; ankaruus; sankaruus; kumaruus; sisaruus; hataruus; 

itaruus; mestaruus; hallimestaruus; viestimestaruus; maailmanmestaruus; suomenmestaruus; 

piirinmestaruus; ikämiesmestaruus; avaruus; lähiavaruus; ulkoavaruus; ahkeruus; katkeruus; 

tomeruus; vantteruus; uutteruus; koveruus; toveruus; asetoveruus; työtoveruus; koiruus; huoruus; 

nuoruus;  

varhaisnuoruus; suoruus; epäsuoruus; herruus; ilmaherruus; kauppaherruus; meriherruus; pelkuruus; 

karkuruus; rintamakarkuruus; naapuruus; rajanaapuruus; taituruus; sanataituruus; petturuus; 

suuruus; erisuuruus; yhtäsuuruus; vihaisuus; alhaisuus; vainoharhaisuus; varhaisuus; uskaliaisuus; 

puheliaisuus; toimeliaisuus; armeliaisuus; uneliaisuus; vaateliaisuus; kohteliaisuus;  

epäkohteliaisuus; vaiteliaisuus; anteliaisuus; loisteliaisuus; tuotteliaisuus; uteliaisuus; soveliaisuus; 

kituliaisuus; kuuliaisuus; lainkuuliaisuus; avuliaisuus; tarkkarajaisuus; ahdasrajaisuus; -lahjaisuus; 

heikkolahjaisuus; -pohjaisuus; perinpohjaisuus; sijaisuus; lomasijaisuus; ensisijaisuus; 

viransijaisuus; toissijaisuus; etusijaisuus; hiljaisuus; haudanhiljaisuus; kuolemanhiljaisuus; 

hiirenhiljaisuus; radiohiljaisuus; yksivakaisuus; epävakaisuus; sekaisuus; -nahkaisuus; 

herkkänahkaisuus; hyvänahkaisuus; salavihkaisuus; ruuhkaisuus; aikaisuus; oikea-aikaisuus; 

yliaikaisuus; väliaikaisuus; eriaikaisuus; vanhanaikaisuus; samanaikaisuus; elinaikaisuus; 

yhtaikaisuus; lyhytaikaisuus; nykyaikaisuus; pitkäaikaisuus; määräaikaisuus; yhtäaikaisuus; 

äkkipikaisuus; -vikaisuus; mielenvikaisuus; lahovikaisuus; rinnakkaisuus; vastakkaisuus; 

palkkaisuus; samapalkkaisuus; alipalkkaisuus; tunkkaisuus; -luokkaisuus; keskiluokkaisuus; 

ensiluokkaisuus; verkkaisuus; mustasukkaisuus; pitkätukkaisuus; ylimalkaisuus; velkaisuus; 

yliolkaisuus; vastahankaisuus; -ruokaisuus; kaikkiruokaisuus; uppiniskaisuus; moskaisuus; 

roskaisuus; tuskaisuus; kaukaisuus; mukaisuus; asianmukaisuus; ajanmukaisuus; tavanmukaisuus; 

yhdenmukaisuus; todenmukaisuus; oikeudenmukaisuus; epäoikeudenmukaisuus; 

totuudenmukaisuus; tarkoituksenmukaisuus; epätarkoituksenmukaisuus; lainmukaisuus; 
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muodinmukaisuus; tyylinmukaisuus; johdonmukaisuus; epäjohdonmukaisuus; luonnonmukaisuus; 

säännönmukaisuus; suorasukaisuus; alaisuus; maalaisuus; ulkomaalaisuus; farisealaisuus; 

buddhalaisuus; zenbuddhalaisuus; šiialaisuus; gallialaisuus; aasialaisuus; peripohjalaisuus; 

espanjalaisuus; karjalaisuus; kalaisuus; raakalaisuus; sekalaisuus; kreikkalaisuus; amerikkalaisuus; 

afrikkalaisuus; muukalaisuus; puolalaisuus; lamalaisuus; brahmalaisuus; suomalaisuus; 

supisuomalaisuus; länsisuomalaisuus; aitosuomalaisuus; epäsuomalaisuus; itäsuomalaisuus; 

monijumalaisuus; yksijumalaisuus; lainalaisuus; tullinalaisuus; kurinalaisuus; sunnalaisuus; 

sorronalaisuus; vastuunalaisuus; käskynalaisuus; stoalaisuus; eurooppalaisuus; impivaaralaisuus; 

salaisuus; virkasalaisuus; sotasalaisuus; kirjesalaisuus; liikesalaisuus; pankkisalaisuus; 

vaalisalaisuus; rippisalaisuus; ammattisalaisuus; kansalaisuus; monikansalaisuus;  

maailmankansalaisuus; kaksoiskansalaisuus; puhelinsalaisuus; valtiosalaisuus; sotilassalaisuus; 

ruotsalaisuus; kahtalaisuus; juutalaisuus; kungfutselaisuus; konfutselaisuus; helluntailaisuus; 

freudilaisuus; baskilaisuus; trotskilaisuus; katolilaisuus; roomalaiskatolilaisuus; islamilaisuus; 

kiihkoislamilaisuus; kalvinilaisuus; platonilaisuus; tolstoilaisuus; toipilaisuus; erilaisuus; 

luterilaisuus; marksilaisuus; preussilaisuus; tilaisuus; juhlatilaisuus; huutokauppatilaisuus; 

iltatilaisuus; kutsuntatilaisuus; perhetilaisuus; puhetilaisuus; kastetilaisuus; glögitilaisuus; 

vihkitilaisuus; vaalitilaisuus; kahvitilaisuus; huvitilaisuus; cocktailtilaisuus; englantilaisuus; 

informaatiotilaisuus; palkintojenjakotilaisuus; perinnönjakotilaisuus; valantekotilaisuus; 

muistotilaisuus; käpykaartilaisuus; metsäkaartilaisuus; avajaistilaisuus; erojaistilaisuus; 

julkistamistilaisuus; vihkimistilaisuus; yksityistilaisuus; vihkiäistilaisuus; päättäjäistilaisuus; 

jäähyväistilaisuus; gnostilaisuus; siunaustilaisuus; hartaustilaisuus; rukoustilaisuus; 

tiedotustilaisuus; paljastustilaisuus; muotokuvanpaljastustilaisuus; edustustilaisuus; väitöstilaisuus; 

tohtorinväitöstilaisuus; päätöstilaisuus; ammattilaisuus; sala-ammattilaisuus; puoliammattilaisuus; 

muhamettilaisuus; balttilaisuus; bysanttilaisuus; goottilaisuus; herrnhutilaisuus; 

vesillelaskutilaisuus; keskustelutilaisuus; neuvottelutilaisuus; joutilaisuus; päätilaisuus; 

yleisötilaisuus; lehdistötilaisuus; työtilaisuus; slaavilaisuus; marxilaisuus; puolivillaisuus; 

samanlaisuus; maolaisuus; taolaisuus; lesbolaisuus; tuholaisuus; lestadiolaisuus; alkiolaisuus; 

pakolaisuus; maanpakolaisuus; lahkolaisuus; heimolaisuus; hengenheimolaisuus; epikurolaisuus;  

paimentolaisuus; šintolaisuus; kiertolaisuus; siirtolaisuus; taistolaisuus; oikeistolaisuus; 

äärioikeistolaisuus; vasemmistolaisuus; äärivasemmistolaisuus; liittolaisuus; suolaisuus; 

savolaisuus; hindulaisuus; sukulaisuus; kielisukulaisuus; puolisukulaisuus; verisukulaisuus; 

täysisukulaisuus; alkusukulaisuus; rotusukulaisuus; kaksinaamaisuus; turhamaisuus; 

epäurheilijamaisuus; viuhkamaisuus; poikamaisuus; sikamaisuus; akkamaisuus; penikkamaisuus; 

veitikkamaisuus; raukkamaisuus; moukkamaisuus; alamaisuus; kanamaisuus; halpamaisuus; 

tanttamaisuus; kaavamaisuus; raakilemaisuus; aavemaisuus; omaleimaisuus; rutiinimaisuus; 

tyrannimaisuus; -voimaisuus; alivoimaisuus; ylivoimaisuus; lainvoimaisuus; elinvoimaisuus; 

alkuvoimaisuus; barbaarimaisuus; maneerimaisuus; narrimaisuus; taiturimaisuus; aasimaisuus; 

länsimaisuus; kotimaisuus; ammattimaisuus; idioottimaisuus; vammaisuus; kuulovammaisuus; 

kehitysvammaisuus; näkövammaisuus; vimmaisuus; omaisuus; -omaisuus; maaomaisuus; 

miljoonaomaisuus; reaaliomaisuus; kuutiomaisuus; tosikkomaisuus; ulkomaisuus; 

rahvaanomaisuus; uusrahvaanomaisuus; taianomaisuus; kansanomaisuus; tavanomaisuus; 

luonteenomaisuus; tunteenomaisuus; lapsenomaisuus; lainomaisuus; erinomaisuus; sadunomaisuus; 

tarunomaisuus; tutunomaisuus; vaihto-omaisuus; yhteisomaisuus; kansallisomaisuus;  

yksityisomaisuus; rahoitusomaisuus; petomaisuus; vaistomaisuus; roistomaisuus; perintöomaisuus; 

käyttöomaisuus; mannermaisuus; tapaturmaisuus; tehdasmaisuus; nousukasmaisuus; 

lammasmaisuus; pensasmaisuus; maalaismaisuus; naismaisuus; keljumaisuus; pikkumaisuus; 

pentumaisuus; vittumaisuus; yksituumaisuus; naisuus; hajanaisuus; vajanaisuus; -sanaisuus; 

liikasanaisuus; monisanaisuus; suurisanaisuus; vuolassanaisuus; lyhytsanaisuus; teräväsanaisuus; 



    209/264  

raihnaisuus; vakinaisuus; vaillinaisuus; puolinaisuus; kolminaisuus; ominaisuus; lajiominaisuus; 

sukupuoliominaisuus; johtajanominaisuus; luonteenominaisuus; ajo-ominaisuus; 

hankinnaisominaisuus; kansallisominaisuus; perusominaisuus; rotuominaisuus; moninaisuus; 

umpinaisuus; muinaisuus; harvinaisuus; olennaisuus; epäolennaisuus; valinnaisuus; sovinnaisuus; 

epäsovinnaisuus; sidonnaisuus; luokkasidonnaisuus; puoluesidonnaisuus; normisidonnaisuus; 

indeksisidonnaisuus; arvosidonnaisuus; satunnaisuus; kokonaisuus; asukokonaisuus; katkonaisuus; 

monipersoonaisuus; vaitonaisuus; irtonaisuus; avonaisuus; kaunaisuus; tasareunaisuus; 

erimunaisuus; punaisuus; napaisuus; kaksinapaisuus; tapaisuus; pahantapaisuus; huonotapaisuus; 

pahansuopaisuus; raisuus; haaraisuus; -varaisuus; vakavaraisuus; omavaraisuus;  

elintarvikeomavaraisuus; vieraanvaraisuus; tulkinnanvaraisuus; vaistonvaraisuus; hienovaraisuus; 

tahraisuus; eriseuraisuus; kovakouraisuus; eripuraisuus; tasaisuus; ajantasaisuus; epätasaisuus; 

oksaisuus; -osaisuus; ryppyotsaisuus; verivirtsaisuus; valkuaisvirtsaisuus; -kohtaisuus; 

omakohtaisuus; vastakohtaisuus; ajankohtaisuus; ulkokohtaisuus; yksityiskohtaisuus; 

henkilökohtaisuus; yksilökohtaisuus; -suhtaisuus; tasasuhtaisuus; sopusuhtaisuus; epäsuhtaisuus; 

riitaisuus; ristiriitaisuus; kaltaisuus; samankaltaisuus; valtaisuus; rahavaltaisuus; virkavaltaisuus; 

omavaltaisuus; pääomavaltaisuus; tasavaltaisuus; itsevaltaisuus; ilkivaltaisuus; väkivaltaisuus; 

mielivaltaisuus; täysivaltaisuus; kansanvaltaisuus; yksinvaltaisuus; tahdonvaltaisuus; 

arvovaltaisuus; miesvaltaisuus; kokonaisvaltaisuus; päätösvaltaisuus; keltaisuus; kultaisuus; 

ulkokultaisuus; -kantaisuus; luokkakantaisuus; puoluekantaisuus; alkukantaisuus; lantaisuus; 

samanhintaisuus; -tulkintaisuus; monitulkintaisuus; -pintaisuus; tasapintaisuus; itsepintaisuus; 

nurkkakuntaisuus; suuntaisuus; erisuuntaisuus; suurisuuntaisuus; yksisuuntaisuus; 

samansuuntaisuus; sotaisuus; keskinkertaisuus; yksinkertaisuus; ainutkertaisuus; vertaisuus; 

tasavertaisuus; saastaisuus; vastaisuus; oikeudenvastaisuus; lainvastaisuus; neuvostovastaisuus; 

juutalaisvastaisuus; asteittaisuus; vajaamittaisuus; tasamittaisuus; täysimittaisuus; summittaisuus; 

yhtämittaisuus; ajoittaisuus; aalloittaisuus; vuoroittaisuus; jaksoittaisuus; herttaisuus; vaisuus; 

tarkkaavaisuus; huomaavaisuus; vajavaisuus; eroavaisuus; katoavaisuus; unohtavaisuus; 

opettavaisuus; vastaanottavaisuus; luottavaisuus; auttavaisuus; huikentelevaisuus; tottelevaisuus; 

rukoilevaisuus; olevaisuus; kuolevaisuus; tulevaisuus; lähitulevaisuus; suvaitsevaisuus; 

harkitsevaisuus; vaivaisuus; -viivaisuus; suoraviivaisuus; yksiviivaisuus; sopivaisuus; 

huolehtivaisuus; uskovaisuus; varovaisuus; karvaisuus; kovakorvaisuus; rasvaisuus; usvaisuus; 

horjuvaisuus; yhteenkuuluvaisuus; taipuvaisuus; riippuvaisuus; alentuvaisuus; alistuvaisuus; 

muuttuvaisuus; mukautuvaisuus; sopeutuvaisuus; adverbisuus; sporadisuus; periodisuus; 

melodisuus; parodisuus; kaunopuheisuus; rakeisuus; tasarakeisuus; omintakeisuus; syyntakeisuus; 

repaleisuus; kuolleisuus; lapsikuolleisuus; sydänkuolleisuus; poikaskuolleisuus; 

imeväiskuolleisuus; äitiyskuolleisuus; syöpäkuolleisuus; kokeneisuus; lukeneisuus; 

pahamaineisuus; oppineisuus; kuluneisuus; paatuneisuus; ummehtuneisuus; harjaantuneisuus; 

lamaantuneisuus; vieraantuneisuus; nuhraantuneisuus; masentuneisuus; harrastuneisuus; 

huolestuneisuus; ahdistuneisuus; onnistuneisuus; hermostuneisuus; hienostuneisuus; 

innostuneisuus; kaavoittuneisuus; kiihottuneisuus; tottuneisuus; latautuneisuus; sulkeutuneisuus; 

kieroutuneisuus; luutuneisuus; mantereisuus; -katseisuus; avarakatseisuus; kaukokatseisuus; 

avokatseisuus; teräväkatseisuus; sateisuus; polanteisuus; rakenteisuus; tasarakenteisuus; 

ravinteisuus; luonteisuus; arkaluonteisuus; sesonkiluonteisuus; eriluonteisuus; -tunteisuus; 

hienotunteisuus; herkkätunteisuus; uurteisuus; saasteisuus; rinnasteisuus; porrasteisuus; alisteisuus; 

puristeisuus; sekakoosteisuus; tasakoosteisuus; korosteisuus; kerrosteisuus; ruosteisuus; taitteisuus; 

hajataitteisuus; likitaitteisuus; kaukotaitteisuus; oma-aloitteisuus; ulotteisuus; neliulotteisuus; 

kolmiulotteisuus; -painotteisuus; asiapainotteisuus; etupainotteisuus; -vaikutteisuus; 

vuorovaikutteisuus; amorfisuus; apokryfisuus; maagisuus; traagisuus; nostalgisuus; demagogisuus; 

analogisuus; fysiologisuus; loogisuus; epäloogisuus; allergisuus; iankaikkisuus; julkisuus; arkisuus; 
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koskisuus; globaalisuus; feodaalisuus; ideaalisuus; irreaalisuus; adverbiaalisuus; aksiaalisuus; 

sosiaalisuus; asosiaalisuus; epäsosiaalisuus; spatiaalisuus; eksponentiaalisuus; lojaalisuus; 

radikaalisuus; musikaalisuus; epämusikaalisuus; lokaalisuus; molaalisuus; animaalisuus; 

anomaalisuus; formaalisuus; normaalisuus; epänormaalisuus; fenomenaalisuus; finaalisuus; 

originaalisuus; rationaalisuus; irrationaalisuus; traditionaalisuus; funktionaalisuus; emotionaalisuus; 

tonaalisuus; atonaalisuus; liberaalisuus; bilateraalisuus; moraalisuus; teatraalisuus; neutraalisuus; 

paradoksaalisuus; kausaalisuus; fataalisuus; digitaalisuus; vitaalisuus; fundamentaalisuus; 

sentimentaalisuus; monumentaalisuus; totaalisuus; visuaalisuus; seksuaalisuus; biseksuaalisuus; 

homoseksuaalisuus; heteroseksuaalisuus; transseksuaalisuus; sensuaalisuus; aktuaalisuus; 

intertekstuaalisuus; alkalisuus; jumalisuus; paralleelisuus; aatelisuus; homofiilisuus; 

kuninkaallisuus; sotilaallisuus; maallisuus; ylimaallisuus; isänmaallisuus; hurraaisänmaallisuus; 

kiihkoisänmaallisuus; epäisänmaallisuus; yltiöisänmaallisuus; ruhtinaallisuus; autuaallisuus; 

taivaallisuus; tahallisuus; rauhallisuus; liiallisuus; kunniallisuus; seremoniallisuus; 

epähistoriallisuus; asiallisuus; uusasiallisuus; epäasiallisuus; viallisuus; ajallisuus; rajallisuus; 

kirjallisuus; propagandakirjallisuus; komediakirjallisuus; roskakirjallisuus; matkakirjallisuus; 

draamakirjallisuus; muistelmakirjallisuus; kertomakirjallisuus; oopperakirjallisuus; 

proosakirjallisuus; sotakirjallisuus; elämäkertakirjallisuus; undergroundkirjallisuus; 

viihdekirjallisuus; lähdekirjallisuus; taidekirjallisuus; esseekirjallisuus; murrekirjallisuus; 

musiikkikirjallisuus; kioskikirjallisuus; novellikirjallisuus; romaanikirjallisuus; 

populaarikirjallisuus; dekkarikirjallisuus; tendenssikirjallisuus; debattikirjallisuus; 

ammattikirjallisuus; maailmankirjallisuus; nuortenkirjallisuus; lastenkirjallisuus; selkokirjallisuus; 

kaunokirjallisuus; nuorisokirjallisuus; tietokirjallisuus; tieteiskirjallisuus; kansalliskirjallisuus; 

työläiskirjallisuus; valistuskirjallisuus; tunnustuskirjallisuus; käännöskirjallisuus; kauhukirjallisuus; 

satukirjallisuus; nykykirjallisuus; näytelmäkirjallisuus; paikallisuus; pilkallisuus; tuskallisuus; 

juhlallisuus; draamallisuus; voimallisuus; ongelmallisuus; ohjelmallisuus; katkelmallisuus; 

suunnitelmallisuus; maailmallisuus; yleismaailmallisuus; pulmallisuus; kummallisuus; 

eriskummallisuus; hekumallisuus; piinallisuus; kapinallisuus; pinnallisuus; valtakunnallisuus; 

yhteiskunnallisuus; persoonallisuus; johtajapersoonallisuus; rajatilapersoonallisuus; kaupallisuus; 

vaarallisuus; hengenvaarallisuus; varallisuus; kansanvarallisuus; kansallisvarallisuus; virallisuus; 

epävirallisuus; kerrallisuus; irrallisuus; seurallisuus; kansallisuus; vähemmistökansallisuus; 

enemmistökansallisuus; osallisuus; proosallisuus; kiusallisuus; profeetallisuus; haitallisuus; 

navallisuus; tavallisuus; tuttavallisuus; epätavallisuus; oivallisuus; turvallisuus; liikenneturvallisuus; 

tuoteturvallisuus; meriturvallisuus; ajoturvallisuus; paloturvallisuus; tietoturvallisuus;  

lentoturvallisuus; potilasturvallisuus; perusturvallisuus; työturvallisuus; kuvallisuus; esikuvallisuus; 

vertauskuvallisuus; luvallisuus; todellisuus; lumetodellisuus; arkitodellisuus; virtuaalitodellisuus; 

tekotodellisuus; keinotodellisuus; nykytodellisuus; epätodellisuus; taloudellisuus; epätaloudellisuus; 

totuudellisuus; paheellisuus; aiheellisuus; valheellisuus; murheellisuus; oikeellisuus; 

vastikkeellisuus; alkeellisuus; aineellisuus; koneellisuus; tarpeellisuus; haureellisuus; 

ylenkatseellisuus; kateellisuus; suhteellisuus; taiteellisuus; epätaiteellisuus; ihanteellisuus; 

asenteellisuus; tunteellisuus; murteellisuus; todisteellisuus; koristeellisuus; perusteellisuus; 

aatteellisuus; aloitteellisuus; tavoitteellisuus; puutteellisuus; puolueellisuus; haaveellisuus; 

huolellisuus; onnellisuus; suurellisuus; naisellisuus; epänaisellisuus; tuloksellisuus; kerroksellisuus; 

veistoksellisuus; vajauksellisuus; maalauksellisuus; siunauksellisuus; varauksellisuus; 

valokuvauksellisuus; poikkeuksellisuus; luottamuksellisuus; tuottamuksellisuus; 

vakaumuksellisuus; antaumuksellisuus; taantumuksellisuus; kumouksellisuus; 

vallankumouksellisuus; vastavallankumouksellisuus; tarkoituksellisuus; arvoituksellisuus; 

mielikuvituksellisuus; vastuksellisuus; puolustuksellisuus; tunnustuksellisuus; aakkosellisuus; 

lapsellisuus; laillisuus; perustuslaillisuus; ruumiillisuus; soinnillisuus; vanhoillisuus; papillisuus; 
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sankarillisuus; ritarillisuus; mestarillisuus; porvarillisuus; poroporvarillisuus; pikkuporvarillisuus; 

toverillisuus; taiturillisuus; ammatillisuus; maltillisuus; aistillisuus; yliaistillisuus; kasvillisuus; 

pohjakasvillisuus; tundrakasvillisuus; rantakasvillisuus; pintakasvillisuus; tunturikasvillisuus; 

vesikasvillisuus; ruohokasvillisuus; kalliokasvillisuus; lehtokasvillisuus; vuoristokasvillisuus; 

suokasvillisuus; pensaskasvillisuus; aluskasvillisuus; varpukasvillisuus; jaollisuus; raadollisuus; 

mahdollisuus; valintamahdollisuus; virhemahdollisuus; elinmahdollisuus; voitonmahdollisuus; 

ansiomahdollisuus; kehittymismahdollisuus; vaikutusmahdollisuus; kehitysmahdollisuus; 

käyttömahdollisuus; työmahdollisuus; ehdollisuus; muodollisuus; epämuodollisuus; teollisuus; 

sahateollisuus; nahkateollisuus; telakkateollisuus; tupakkateollisuus; keramiikkateollisuus; 

elektroniikkateollisuus; kutomateollisuus; virvoitusjuomateollisuus; kotimarkkinateollisuus; 

tajuntateollisuus; sotateollisuus; tevateollisuus; viihdeteollisuus; taideteollisuus; tevanaketeollisuus; 

sotatarviketeollisuus; elintarviketeollisuus; lääketeollisuus; väriaineteollisuus; 

rakennusaineteollisuus; jalkineteollisuus; offshoreteollisuus; aseteollisuus; vaateteollisuus; 

valmisvaateteollisuus; turveteollisuus; silkkiteollisuus; tiiliteollisuus; tekstiiliteollisuus; 

metalliteollisuus; kumiteollisuus; margariiniteollisuus; sokeriteollisuus; vaneriteollisuus; 

paperiteollisuus; vuoriteollisuus; väriteollisuus; lasiteollisuus; seksiteollisuus; prosessiteollisuus; 

käsiteollisuus; vientiteollisuus; kotiteollisuus; saviteollisuus; kiviteollisuus; muoviteollisuus; 

huviteollisuus; kemianteollisuus; pienteollisuus; puusepänteollisuus; rakennuspuusepänteollisuus; 

puutaloteollisuus; panimoteollisuus; leipomoteollisuus; tietoteollisuus; autoteollisuus; 

suurteollisuus; tehdasteollisuus; kangasteollisuus; kaivannaisteollisuus; makeisteollisuus; 

kaivosteollisuus; vaatetusteollisuus; puunjalostusteollisuus; öljynjalostusteollisuus; 

puolustusteollisuus; terästeollisuus; huonekaluteollisuus; leikkikaluteollisuus; leluteollisuus; 

matkailuteollisuus; selluteollisuus; savupiipputeollisuus; koruteollisuus; puuteollisuus; 

öljyteollisuus; äänilevyteollisuus; kenkäteollisuus; metsäteollisuus; vahingollisuus; vihollisuus; 

turmiollisuus; tappiollisuus; suosiollisuus; epäsuosiollisuus; pakollisuus; monikollisuus; rikollisuus; 

taparikollisuus; väkivaltarikollisuus; huumerikollisuus; tietokonerikollisuus; atk-rikollisuus; 

piilorikollisuus; nuorisorikollisuus; valkokaulusrikollisuus; talousrikollisuus; pikkurikollisuus; 

kirkollisuus; vapaakirkollisuus; korkeakirkollisuus; matalakirkollisuus; uskollisuus; 

puolueuskollisuus; merkkiuskollisuus; ostouskollisuus; elollisuus; armollisuus; verrannollisuus; 

havainnollisuus; epähavainnollisuus; nautinnollisuus; sovinnollisuus; uskonnollisuus;  

kiihkouskonnollisuus; luonnollisuus; yliluonnollisuus; epäluonnollisuus; kunnollisuus; tunnollisuus; 

runollisuus; urhoollisuus; verollisuus; jaksollisuus; petollisuus; kiitollisuus; epäkiitollisuus; 

otollisuus; levollisuus; kelvollisuus; velvollisuus; virkavelvollisuus; asevelvollisuus; 

tilivelvollisuus; oppivelvollisuus; tilintekovelvollisuus; vaitiolovelvollisuus; verovelvollisuus; 

salassapitovelvollisuus; kunnossapitovelvollisuus; kirjanpitovelvollisuus; huoltovelvollisuus; 

ilmiantovelvollisuus; kansalaisvelvollisuus; todistamisvelvollisuus; saapumisvelvollisuus; 

väistämisvelvollisuus; korvausvelvollisuus; vahingonkorvausvelvollisuus; elatusvelvollisuus; 

opetusvelvollisuus; todistusvelvollisuus; maksuvelvollisuus; vastuuvelvollisuus; väistövelvollisuus; 

näyttövelvollisuus; työvelvollisuus; edullisuus; epäedullisuus; oikullisuus; herkullisuus; 

soinnullisuus; lopullisuus; pirullisuus; surullisuus; miehuullisuus; suullisuus; kohtuullisuus; 

vastuullisuus; yhteisvastuullisuus; sivullisuus; kasvullisuus; suvullisuus; symbolisuus; 

melankolisuus; moolisuus; katolisuus; kreikkalaiskatolisuus; roomalaiskatolisuus; tasapuolisuus; 

pintapuolisuus; mielipuolisuus; monipuolisuus; yksipuolisuus; molemminpuolisuus; sukupuolisuus; 

kaksisukupuolisuus; tulisuus; tuulisuus; pahantuulisuus; hyväntuulisuus; huonotuulisuus; 

dynaamisuus; biodynaamisuus; poleemisuus; aneemisuus; akateemisuus; omatoimisuus; 

ergonomisuus; ekonomisuus; koomisuus; valkosormisuus; urbaanisuus; viktoriaanisuus; 

mekaanisuus; humaanisuus; puritaanisuus; simultaanisuus; spontaanisuus; mutageenisuus; 

endogeenisuus; biogeenisuus; onkogeenisuus; homogeenisuus; karsinogeenisuus; heterogeenisuus; 
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eksogeenisuus; allergeenisuus; ekumeenisuus; suvereenisuus; maskuliinisuus; lakonisuus; 

ikonisuus; demonisuus; kroonisuus; ironisuus; monotonisuus; unisuus; aamu-unisuus; tehoisuus; 

tuhoisuus; vakioisuus; -avioisuus; moniavioisuus; kaksiavioisuus; yksiavioisuus; varjoisuus; 

vastahakoisuus; tasajakoisuus; kolmijakoisuus; kaksijakoisuus; lakoisuus; keskipakoisuus; 

valopakoisuus; todellisuuspakoisuus; -tekoisuus; keinotekoisuus; kiihkoisuus; yksioikoisuus; 

erikoisuus; vesakkoisuus; yksitoikkoisuus; karikkoisuus; kivikkoisuus; tukkoisuus; valkoisuus; 

vaikeaselkoisuus; aurinkoisuus; tasakokoisuus; erikokoisuus; täysikokoisuus; huokoisuus; 

hiushuokoisuus; kuivakiskoisuus; kylmäkiskoisuus; -uskoisuus; taikauskoisuus; epäuskoisuus; 

hyväuskoisuus; liukoisuus; rasvaliukoisuus; vesiliukoisuus; valoisuus; eloisuus; sokkeloisuus; 

iloisuus; siloisuus; sairaalloisuus; vaivalloisuus; kivulloisuus; alakuloisuus; suloisuus; 

huonokuuloisuus; -luuloisuus; ennakkoluuloisuus; epäluuloisuus; monivaimoisuus; yksivaimoisuus; 

verenhimoisuus; intohimoisuus; kimmoisuus; suurenmoisuus; -hermoisuus; vahvahermoisuus; 

heikkohermoisuus; herkkähermoisuus; kylmähermoisuus; -painoisuus; tasapainoisuus; 

alipainoisuus; täysipainoisuus; etupainoisuus; peräpainoisuus; tiukkapipoisuus; kelpoisuus; 

yhteiskuntakelpoisuus; salonkikelpoisuus; vaalikelpoisuus; mallikelpoisuus; toimikelpoisuus; 

oikeustoimikelpoisuus; merikelpoisuus; elinkelpoisuus; painokelpoisuus; saantokelpoisuus; 

maastokelpoisuus; luottokelpoisuus; purjehduskelpoisuus; oikeuskelpoisuus; palveluskelpoisuus; 

edustuskelpoisuus; vähennyskelpoisuus; hakukelpoisuus; kulkukelpoisuus; vertailukelpoisuus; 

kenttäkelpoisuus; käyttökelpoisuus; vilpoisuus; happoisuus; liikahappoisuus; heppoisuus; 

leppoisuus; takaperoisuus; veroisuus; tasaveroisuus; vastavuoroisuus; soisuus; monitasoisuus; 

eritasoisuus; yhtäjaksoisuus; rosoisuus; satoisuus; tietoisuus; luokkatietoisuus; hintatietoisuus; 

itsetietoisuus; laatutietoisuus; minätietoisuus; epätietoisuus; määrätietoisuus; vetoisuus; 

vekselivetoisuus; nettovetoisuus; vaahtoisuus; -tahtoisuus; pahantahtoisuus; vastentahtoisuus; 

hyväntahtoisuus; -ehtoisuus; vapaaehtoisuus; valaehtoisuus; omaehtoisuus; vaihtoehtoisuus; 

hoitoisuus; helppohoitoisuus; pitoisuus; hopeapitoisuus; energiapitoisuus; asiapitoisuus; 

kultapitoisuus; multapitoisuus; rasvapitoisuus; kuiva-ainepitoisuus; valkuaisainepitoisuus; 

ravinnepitoisuus; nestepitoisuus; kalkkipitoisuus; mineraalipitoisuus; hiilipitoisuus; 

metallipitoisuus; alkoholipitoisuus; kolesterolipitoisuus; malmipitoisuus; happipitoisuus; 

sokeripitoisuus; vesipitoisuus; radonpitoisuus; happopitoisuus; valkuaispitoisuus; 

kivennäispitoisuus; kuitupitoisuus; lyijypitoisuus; antoisuus; kantoisuus; laajakantoisuus; 

kauaskantoisuus; kiintoisuus; mielenkiintoisuus; luontoisuus; kuntoisuus; vajaakuntoisuus; 

alakuntoisuus; asekuntoisuus; puolikuntoisuus; mieskuntoisuus; epäkuntoisuus; -tuntoisuus; 

vastuuntuntoisuus; myötätuntoisuus; kotoisuus; muotoisuus; vapaamuotoisuus; monimuotoisuus; 

erimuotoisuus; epämuotoisuus; sekasortoisuus; estoisuus; -vaistoisuus; vuoristoisuus; 

valapattoisuus; -taittoisuus; hajataittoisuus; likitaittoisuus; kaukotaittoisuus; riittoisuus; 

itseriittoisuus; voittoisuus; vientivoittoisuus; vieraanvoittoisuus; ruotsinvoittoisuus; tuottoisuus; 

vajaatuottoisuus; epätoivoisuus; arvoisuus; ala-arvoisuus; halpa-arvoisuus; tasa-arvoisuus; 

moniarvoisuus; eriarvoisuus; ensiarvoisuus; samanarvoisuus; kaksikasvoisuus; kaksineuvoisuus; 

yksineuvoisuus; -oppisuus; oikeaoppisuus; puhdasoppisuus; vääräoppisuus; arpisuus; barbaarisuus; 

solidaarisuus; sekundaarisuus; kapillaarisuus; molaarisuus; polaarisuus; primaarisuus; 

summaarisuus; agraarisuus; totalitaarisuus; autoritaarisuus; parlamentaarisuus;  

epäparlamentaarisuus; elementaarisuus; fragmentaarisuus; karisuus; eriparisuus; allegorisuus; 

kategorisuus; apriorisuus; provokatorisuus; diktatorisuus; retorisuus; reflektorisuus; geometrisuus; 

ilkikurisuus; pahankurisuus; hullunkurisuus; kompleksisuus; paradoksisuus; ortodoksisuus; 

epäortodoksisuus; kerroksisuus; monikerroksisuus; viskoosisuus; virtuoosisuus; klassisuus; 

uusklassisuus; tasatahtisuus; profylaktisuus; abstraktisuus; taktisuus; affektisuus; -vointisuus; 

pahoinvointisuus; mahtipontisuus; kaksikotisuus; yksikotisuus; totisuus; yksitotisuus; aseptisuus; 

sarkastisuus; elastisuus; plastisuus; spastisuus; drastisuus; fantastisuus; arkaistisuus; snobistisuus; 
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sadistisuus; ateistisuus; pasifistisuus; anarkistisuus; feodalistisuus; realistisuus; epärealistisuus; 

formalistisuus; funktionalistisuus; fatalistisuus; dualistisuus; optimistisuus; atomistisuus; 

sovinistisuus; anakronistisuus; egoistisuus; utopistisuus; sekularistisuus; karakteristisuus; 

rigoristisuus; humoristisuus; puristisuus; futuristisuus; rasistisuus; narsistisuus; separatistisuus; 

artistisuus; -muistisuus; huonomuistisuus; atavistisuus; agnostisuus; diagnostisuus; dramaattisuus; 

melodramaattisuus; problemaattisuus; systemaattisuus; pragmaattisuus; flegmaattisuus; 

dogmaattisuus; filmaattisuus; aksiomaattisuus; diplomaattisuus; automaattisuus; fanaattisuus; 

apaattisuus; empaattisuus; sympaattisuus; demokraattisuus; epädemokraattisuus; byrokraattisuus; 

aristokraattisuus; staattisuus; ekstaattisuus; analgeettisuus; askeettisuus; atleettisuus; magneettisuus; 

konkreettisuus; teoreettisuus; pateettisuus; majesteettisuus; poliittisuus; kosmopoliittisuus; 

epäpoliittisuus; ylenpalttisuus; pedanttisuus; giganttisuus; romanttisuus; protestanttisuus; 

temperamenttisuus; autenttisuus; symbioottisuus; karioottisuus; psykoottisuus; despoottisuus; 

eroottisuus; neuroottisuus; eksoottisuus; sporttisuus; absoluuttisuus; analyyttisuus; tautisuus; 

takapajuisuus; tajuisuus; vaikeatajuisuus; kansantajuisuus; todellisuudentajuisuus; lapsentajuisuus; 

piilotajuisuus; helppotajuisuus; yleistajuisuus; liejuisuus; -hakuisuus; keskihakuisuus; 

valohakuisuus; tarkoitushakuisuus; ikuisuus; aikuisuus; kaikuisuus; takkuisuus; laikkuisuus; 

erikorkuisuus; tasajatkuisuus; sotkuisuus; monilukuisuus; täysilukuisuus; helppolukuisuus; 

vähälukuisuus; -sukuisuus; jalosukuisuus; mieluisuus; -sieluisuus; meluisuus; kuuluisuus; 

maailmankuuluisuus; hirmuisuus; taipuisuus; sopuisuus; epäsopuisuus; tuhruisuus; erisuuruisuus; 

suurisuisuus; rääväsuisuus; -laatuisuus; vajaalaatuisuus; omalaatuisuus; ainoalaatuisuus; 

tasalaatuisuus; pahanlaatuisuus; heikkolaatuisuus; erikoislaatuisuus; ainutlaatuisuus; etuisuus; 

omituisuus; tasapituisuus; eripituisuus; sopusointuisuus; epäsointuisuus; tuntuisuus; sekarotuisuus; 

puhdasrotuisuus; suotuisuus; epäsuotuisuus; tunnettuisuus; erisivuisuus; -kasvuisuus; 

täysikasvuisuus; kitukasvuisuus; impulsiivisuus; ekspansiivisuus; massiivisuus; passiivisuus; 

aggressiivisuus; progressiivisuus; eksklusiivisuus; negatiivisuus; provokatiivisuus; superlatiivisuus; 

normatiivisuus; dekoratiivisuus; demonstratiivisuus; figuratiivisuus; adversatiivisuus; 

auktoritatiivisuus; fakultatiivisuus; innovatiivisuus; konservatiivisuus; positiivisuus; 

HIVpositiivisuus; intuitiivisuus; aktiivisuus; radioaktiivisuus; interaktiivisuus; attraktiivisuus; 

epäaktiivisuus; affektiivisuus; objektiivisuus; subjektiivisuus; adjektiivisuus; kollektiivisuus; 

deduktiivisuus; produktiivisuus; suggestiivisuus; pihtipolvisuus; paksuus; tasapaksuus; fiksuus; 

osuus; matkaosuus; markkinaosuus; tieosuus; koskiosuus; ankkuriosuus; viestiosuus; keskosuus; 

valtionosuus; jako-osuus; voitto-osuus; arvo-osuus; sisarosuus; taivasosuus; rahoitusosuus; 

omarahoitusosuus; katuosuus; omavastuuosuus; hyötyosuus; määräosuus; perintöosuus; työosuus; 

lapsuus; varhaislapsuus; lepsuus; hupsuus; etuus; sosiaalietuus; kohtuus; saituus; noituus; pituus; 

tasapituus; keskipituus; normaalipituus; ylipituus; polvipituus; aallonpituus; iskunpituus; 

vakiopituus; aaltopituus; kokonaispituus; yhteispituus; syntymäpituus; sisäpituus; työpituus; 

valtuus; toimivaltuus; erikoisvaltuus; totuus; osatotuus; puolitotuus; mustuus; tunnettuus; 

suosittuus; tuttuus; autuus; uutuus; kirjauutuus; levyuutuus; uhkaavuus; leikkaavuus; tarkkaavuus; 

raflaavuus; huimaavuus; mukaansatempaavuus; vastaavuus; lohkeavuus; poikkeavuus; lihavuus; 

liikalihavuus; omenalihavuus; päärynälihavuus; vajavuus; viljavuus; kirjavuus; vakavuus; 

suuntavakavuus; haudanvakavuus; kuolemanvakavuus; sekavuus; nokkavuus; jalkavuus; jatkavuus; 

leukavuus; mukavuus; epämukavuus; alavuus; juhlavuus; tilavuus; sylinteritilavuus; kuutiotilavuus; 

kiintotilavuus; irtotilavuus; nettotilavuus; kokonaistilavuus; iskutilavuus; sulavuus; ilmavuus; 

painavuus; eroavuus; katoavuus; koppavuus; saatavuus; vanhahtavuus; mahtavuus; johtavuus; 

suprajohtavuus; sähkönjohtavuus; taitavuus; suggeroitavuus; valtavuus; multavuus; kuultavuus; 

kuultavuus; läpikuultavuus; kantavuus; rintavuus; suotavuus; epäsuotavuus; haastavuus; 

kalastavuus; sairastavuus; rangaistavuus; mullistavuus; loistavuus; kiinnostavuus; edustavuus; 

ennustavuus; joustavuus; ohjattavuus; muokattavuus; kannattavuus; ennalta-arvattavuus; 
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vaihdettavuus; ajettavuus; kuolettavuus; opettavuus; naurettavuus; valitettavuus; kunnioitettavuus; 

luotettavuus; epäluotettavuus; saavutettavuus; luettavuus; syyksiluettavuus; havaittavuus; 

hallittavuus; mittavuus; tavoittavuus; velvoittavuus; rasittavuus; moitittavuus; nautittavuus; 

huvittavuus; taottavuus; inhottavuus; lahjottavuus; uskottavuus; epäuskottavuus; pelottavuus; 

kammottavuus; vastaanottavuus; tuottavuus; vaikuttavuus; liikuttavuus; arveluttavuus; tuttavuus; 

liiketuttavuus; vakuuttavuus; juohevuus; muhevuus; tukevuus; huikentelevuus; tungettelevuus; 

tunkeilevuus; kuolevuus; liukenevuus; kaarevuus; purevuus; juurevuus; nasevuus; puisevuus; 

juoksevuus; suvaitsevuus; harkitsevuus; hallitsevuus; ravitsevuus; kaltevuus; sivukaltevuus; 

pontevuus; luontevuus; vartevuus; vahvuus; muonavahvuus; sotavahvuus; normaalivahvuus; 

miesvahvuus; muonitusvahvuus; taisteluvahvuus; määrävahvuus; sallivuus; yhteistoimivuus; 

loivuus; sopivuus; yhteensopivuus; vaativuus; kuivuus; nuivuus; kovuus; karkaisukovuus; 

varovuus; kiehtovuus; sitovuus; yleissitovuus; luovuus; harvuus; horjuvuus; sujuvuus; kaikuvuus; 

liikkuvuus; jatkuvuus; epäjatkuvuus; liukuvuus; kelluvuus; kuuluvuus; yhteenkuuluvuus; taipuvuus; 

riippuvuus; päihderiippuvuus; lääkeriippuvuus; huumeriippuvuus; alkoholiriippuvuus; osuvuus; 

vaihtuvuus; soveltuvuus; ilmaantuvuus; alentuvuus; tuntuvuus; murtuvuus; hidastuvuus; 

sairastuvuus; istuvuus; alistuvuus; toistuvuus; puristuvuus; kutistuvuus; sattuvuus; haavoittuvuus; 

kiihottuvuus; ulottuvuus; muuttuvuus; ohjautuvuus; aliohjautuvuus; yliohjautuvuus; 

muokkautuvuus; mukautuvuus; varautuvuus; uhrautuvuus; muovautuvuus; sopeutuvuus; korvus; 

latvus; erehdys; tervehdys; kukkatervehdys; vastatervehdys; natsitervehdys; partiotervehdys; 

vuorotervehdys; kukkastervehdys; jäähyväistervehdys; laulutervehdys; lipputervehdys; 

syntymäpäivätervehdys; hengähdys; leyhähdys; myhähdys; röyhähdys; kähähdys; rähähdys; 

sähähdys; röhähdys; nyrjähdys; ärjähdys; läjähdys; mäjähdys; räjähdys; pommiräjähdys; 

ydinräjähdys; alkuräjähdys; väestöräjähdys; läikähdys; säikähdys; päähänpälkähdys; välkähdys; 

läiskähdys; mäiskähdys; räiskähdys; pyrskähdys; tyrskähdys; pärskähdys; tärskähdys; yskähdys; 

nytkähdys; hätkähdys; mätkähdys; rätkähdys; sykähdys; nyökähdys; päännyökähdys; helähdys; 

älähdys; sälähdys; välähdys; valonvälähdys; älynvälähdys; mölähdys; pölähdys; läimähdys; 

kömmähdys; hymähdys; jymähdys; rymähdys; rämähdys; tömähdys; venähdys; äännähdys; 

käännähdys; ynähdys; hypähdys; kierähdys; vierähdys; hyrähdys; jyrähdys; ukkosenjyrähdys; 

pyrähdys; ärähdys; pärähdys; särähdys; tärähdys; aivotärähdys; värähdys; örähdys; hörähdys; 

mörähdys; törähdys; torventörähdys; pyörähdys; eskimopyörähdys; kiintopyörähdys; syöksähdys; 

läpsähdys; räpsähdys; säpsähdys; ryöpsähdys; töyssähdys; lätsähdys; jysähdys; pysähdys; 

äkkipysähdys; sydämenpysähdys; sydänpysähdys; rysähdys; räsähdys; väsähdys; levähdys; 

revähdys; häivähdys; mylvähdys; sävähdys; pyydys; turistipyydys; syöttipyydys; kalanpyydys; 

rotanpyydys; ravunpyydys; sulkupyydys; eheys; mieheys; tiheys; neuletiheys; liikennetiheys; 

lyöntitiheys; väestöntiheys; valotiheys; kiintotiheys; irtotiheys; asukastiheys; asumistiheys; 

kasvutiheys; väestötiheys; kylvötiheys; pöyheys; käheys; veljeys; aseveljeys; veriveljeys; hehkeys; 

viehkeys; kiihkeys; nihkeys; jyhkeys; pöyhkeys; röyhkeys; veikeys; pikeys; sikeys; räikeys; 

selkeys; ilkeys; vinkeys; synkeys; kerkeys; virkeys; tärkeys; elintärkeys; pikkutärkeys; törkeys; 

leskeys; kesäleskeys; letkeys; sitkeys; iskusitkeys; töykeys; äkeys; heleys; viileys; sileys; villeys; 

pehmeys; jähmeys; kimeys; pimeys; pilkkopimeys; kelmeys; himmeys; yrmeys; rämeys; römeys; 

tiineys; valetiineys; tyyneys; mielentyyneys; kepeys; kipeys; seurankipeys; mustankipeys; ripeys; 

hilpeys; ylpeys; ammattiylpeys; tyhmänylpeys; sukuylpeys; rotuylpeys; hempeys; lempeys; 

tympeys; leppeys; kirpeys; nyrpeys; hereys; liereys; vehreys; vihreys; kiireys; kireys; takakireys; 

vireys; nyreys; äreys; järeys; käreys; pyöreys; ykseys; penseys; ynseys; rempseys; misseys; säyseys; 

yhteys; maayhteys; asiayhteys; junayhteys; seurakuntayhteys; selustayhteys; lauttayhteys; 

laivayhteys; puheyhteys; tieyhteys; rautatieyhteys; kirjeyhteys; teleyhteys; liikenneyhteys; 

katseyhteys; lauseyhteys; pankkiyhteys; linkkiyhteys; sukupuoliyhteys; kolmiyhteys; meriyhteys; 

kulttuuriyhteys; lossiyhteys; bussiyhteys; viestiyhteys; tekstiyhteys; lähettiyhteys; satelliittiyhteys; 
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puhelinyhteys; satelliittipuhelinyhteys; kohtalonyhteys; radioyhteys; jatkoyhteys; tietoyhteys; 

huoltoyhteys; lentoyhteys; ajatusyhteys; keskusteluyhteys; syy-yhteys; viestintäyhteys; näköyhteys; 

tähteys; kiinteys; jänteys; pirteys; siisteys; epäsiisteys; risteys; rautatieristeys; tienristeys; 

kadunristeys; tasoristeys; eritasoristeys; T-risteys; litteys; kiltteys; keveys; leveys; raideleveys; 

sormenleveys; kämmenenleveys; leikkuuleveys; työleveys; tiiveys; kiveys; mukulakiveys; 

noppakiveys; laattakiveys; nupukiveys; katukiveys; siveys; terveys; kansanterveys; mielenterveys; 

työterveys; hirveys; tyveys; hys; kehys; diakehys; listakehys; turvakehys; viitekehys; tuntikehys; 

budjettikehys; ikkunankehys; valokuvankehys; peilinkehys; taulunkehys; ompelukehys; frigidiys; 

härskiys; seniiliys; steriiliys; fertiiliys; villiys; legitiimiys; intiimiys; anonyymiys; sihteeriys; 

ministeriys; pääministeriys; marttyyriys; amatööriys; missiys; perverssiys; rehtiys; äitiys; kilttiys; 

presidenttiys; hinttiys; tiiviys; jääviys; kyljys; murekekyljys; grillikyljys; välikyljys; lampaankyljys; 

porsaankyljys; siankyljys; vasikankyljys; talouskyljys; viljelys; tupakkaviljelys; mansikkaviljelys; 

perunaviljelys; nurmiviljelys; viiniviljelys; pirttiviljelys; maanviljelys; siemenviljelys; peltoviljelys; 

pengerviljelys; vihannesviljelys; uudisviljelys; kasteluviljelys; hedelmäviljelys; tärkkelys; 

perunatärkkelys; riisitärkkelys; maissitärkkelys; selys; vetelys; viettelys; epäilys; vihellys; 

loppuvihellys; ähellys; sähellys; häkellys; mökellys; imellys; tiimellys; temmellys; kimmellys; 

sepellys; ripellys; vipellys; räpellys; kähvellys; kirvellys; sävellys; kitarasävellys; oopperasävellys; 

mestarisävellys; orkesterisävellys; soitinsävellys; sellosävellys; soolosävellys; pianosävellys; 

kuorosävellys; urkusävellys; laulusävellys; viulusävellys; sisällys; asiasisällys; ydinsisällys; 

kuutiosisällys; ajatussisällys; pääsisällys; pyällys; päällys; nahkapäällys; paperipäällys; 

kirjanpäällys; uuninpäällys; tyynynpäällys; kangaspäällys; sylys; puusylys; välys; päälys-; 

näkemys; kokonaisnäkemys; yleisnäkemys; pyhimys; suojeluspyhimys; pylväspyhimys; vihkimys; 

pappisvihkimys; ilkimys; pyrkimys; valtapyrkimys; rauhanpyrkimys; törkimys; ylimys; perimys; 

testamenttiperimys; vallanperimys; kruununperimys; tylsimys; kärsimys; sijaiskärsimys; hedelmys; 

teelmys; eksymys; hyväksymys; kysymys; aikakysymys; pulmakysymys; kompakysymys; 

riitakysymys; arvovaltakysymys; tulkintakysymys; vastakysymys; kiistakysymys; periaatekysymys; 

välikysymys; jokerikysymys; kabinettikysymys; tenttikysymys; avainkysymys; ydinkysymys; 

elinkysymys; kohtalonkysymys; omantunnonkysymys; ambitiokysymys; veikkauskysymys; 

luottamuskysymys; peruskysymys; hallituskysymys; ikuisuuskysymys; kynnyskysymys; 

etukysymys; henkilökysymys; yleisökysymys; väsymys; matkaväsymys; sotaväsymys; 

kevätväsymys; taisteluväsymys; työväsymys; viehtymys; perehtymys; kiihtymys; viihtymys; 

päihtymys; ryhtymys; mieltymys; kiintymys; piintymys; kääntymys; nääntymys; myöntymys; 

nöyrtymys; ärtymys; viettymys; pettymys; täyttymys; eläymys; kieltäymys; sydämys; selkämys; 

tuolinselkämys; äkämys; elämys; ahaa-elämys; taide-elämys; tietämys; pitämys; ääntämys; 

ymmärtämys; höyhenys; kymmenys; tähdennys; pidennys; täydennys; ampumatarviketäydennys; 

ammustäydennys; tihennys; lyhennys; lainanlyhennys; höyhennys; löyhennys; möyhennys; 

vähennys; painonvähennys; arvonvähennys; verovähennys; tyhjennys; hiljennys; jäljennys; 

väljennys; heikennys; viilennys; höllennys; ylennys; virkaylennys; mielenylennys; siemennys; 

luonnonsiemennys; keinosiemennys; pehmennys; pimennys; auringonpimennys; kuunpimennys; 

uutispimennys; ilmennys; himmennys; hämmennys; täsmennys; enennys; pienennys; väärennys; 

rahanväärennys; nimenväärennys; setelinväärennys; sisennys; kypsennys; esikypsennys; 

höyrykypsennys; tyhjiökypsennys; matalalämpökypsennys; jäsennys; lauseenjäsennys; pitennys; 

lievennys; veronlievennys; sievennys; kevennys; levennys; selvennys; nimenselvennys; kärvennys; 

syvennys; ikkunasyvennys; orkesterisyvennys; ruokailusyvennys; seinäsyvennys; kynnys; 

äänikynnys; lukiokynnys; kuulokynnys; havaintokynnys; uutiskynnys; erotuskynnys; 

ärsytyskynnys; kipukynnys; melukipukynnys; julkaisukynnys; lähtökynnys; hännys; hämäännys; 

hätäännys; typerys; pengerrys; peherrys; kiherrys; viherrys; käherrys; töherrys; hykerrys; myllerrys; 

sinerrys; leperrys; piiperrys; piperrys; typerrys; näperrys; viserrys; liverrys; ymmärrys; 
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väärinymmärrys; yhteisymmärrys; ihmisymmärrys; ympärys; rinnanympärys; silmänympärys; 

säärys; lähdetys; sikiönlähdetys; sädetys; lähetys; poste restante -lähetys; rahalähetys; pikalähetys; 

miekkalähetys; kukkalähetys; tavaralähetys; uusintalähetys; kaupunkilähetys; kaapelilähetys; 

värilähetys; postilähetys; kenttäpostilähetys; satelliittilähetys; stereolähetys; radiolähetys; 

televisiolähetys; postiennakkolähetys; joukkolähetys; ulkolähetys; lyhytaaltolähetys; 

merimieslähetys; juutalaislähetys; yhteislähetys; paikallislähetys; uutislähetys; myöhäislähetys; 

vastauslähetys; jälkivaatimuslähetys; aamulähetys; katulähetys; raamattulähetys; sisälähetys; 

päivälähetys; iljetys; hiiletys; viiletys; ihmetys; imetys; menetys; aluemenetys; muistinmenetys; 

ansionmenetys; pallonmenetys; painonmenetys; typetys; kivetys; katukivetys; näivetys; päivetys; 

kylvetys; kyyditys; kierteitys; pisteitys; hengitys; maahengitys; palleahengitys; sisäänhengitys; 

ihohengitys; tekohengitys; uloshengitys; kidushengitys; soluhengitys; solisluuhengitys; 

nenähengitys; syvähengitys; kengitys; miehitys; varamiehitys; roolimiehitys; kaksoismiehitys; 

kehitys; palkkakehitys; urakehitys; hintakehitys; suhdannekehitys; rakennekehitys; tuotekehitys; 

lajinkehitys; sikiönkehitys; yksilönkehitys; lämmönkehitys; väestönkehitys; ansiokehitys; 

tulokehitys; sikiökehitys; hihitys; pyhitys; rei'itys; jäljitys; läjitys; piikitys; kellontikitys; tilkitys; 

tölkitys; linkitys; sinkitys; kuumasinkitys; merkitys; yleismerkitys; perusmerkitys; sivumerkitys; 

keskitys; hajakeskitys; vallankeskitys; tykistökeskitys; pitkitys; tykitys; pyykitys; säkitys; lääkitys; 

esilääkitys; estolääkitys; kipulääkitys; rökitys; selitys; karttaselitys; meriselitys; maailmanselitys; 

sananselitys; unienselitys; lainselitys; raamatunselitys; vakioselitys; rakennusselitys; työselitys; 

silitys; päänsilitys; tilitys; itsetilitys; kuukausitilitys; villitys; muotivillitys; ylitys; rajanylitys; 

säkeenylitys; välitys; kukkavälitys; kierukkavälitys; hihnavälitys; hypoidivälitys; käsivälitys; 

tiedonvälitys; vedonvälitys; asunnonvälitys; kiinteistönvälitys; työnvälitys; uutisvälitys; 

ketjuvälitys; pehmitys; ryhmitys; suurvaltaryhmitys; tasoryhmitys; riimitys; kimitys; limitys; 

nimitys; kunnianimitys; virkanimitys; pimitys; lämmitys; maalämmitys; lattialämmitys; 

ilmalämmitys; hakelämmitys; turvelämmitys; hiililämmitys; kivihiililämmitys; uunilämmitys; 

esilämmitys; kuumavesilämmitys; aurinkolämmitys; kaukolämmitys; kattolämmitys; 

keskuslämmitys; puulämmitys; öljylämmitys; höyrylämmitys; sähkölämmitys; yösähkölämmitys; 

yölämmitys; rytmitys; käämitys; magneettikäämitys; kiinnitys; tarranauhakiinnitys; velkakiinnitys; 

tarrakiinnitys; kierrekiinnitys; pulttikiinnitys; ruuvikiinnitys; irtaimistokiinnitys; jännitys; jännitys-; 

liikajännitys; pintajännitys; nestejännitys; hermojännitys; lihasjännitys; lämpöjännitys; äänitys; 

liveäänitys; jälkiäänitys; digitaaliäänitys; esiäänitys; läänitys; studioäänitys; keinopää-äänitys; 

kepitys; sepitys; piipitys; lipitys; ripitys; tyypitys; eritys; kieritys; hormonieritys; umpieritys; 

vieritys; limaneritys; kuonaneritys; virtsaneritys; hieneritys; syljeneritys; hormonineritys; 

maidoneritys; rauhaseritys; teritys; ristiteritys; sisäeritys; leiritys; piiritys; liritys; siritys; viritys; 

pianonviritys; idunviritys; yritys; joint venture -yritys; murhayritys; itsemurhayritys; uhkayritys; 

monialayritys; kapinayritys; hoivayritys; perheyritys; liikeyritys; pienyritys; pöytälaatikkoyritys; 

tytäryritys; yhteisyritys; yksityisyritys; jättiläisyritys; huijausyritys; karkausyritys; kaappausyritys; 

maatalousyritys; teollisuusyritys; sovitteluyritys; palveluyritys; henkilöstöyritys; väritys; 

arvoväritys; määritys; ajanmääritys; paikanmääritys; kannanmääritys; suunnanmääritys; 

taudinmääritys; iänmääritys; nyöritys; pyöritys; päänpyöritys; esitys; kantaesitys; uusintaesitys; 

lausuntaesitys; varietee-esitys; lakiesitys; musiikkiesitys; pantomiimiesitys; teatteriesitys; 

ensiesitys; tanssiesitys; budjettiesitys; radioesitys; talousarvioesitys; ennakkoesitys; sooloesitys; 

kuoroesitys; havaintoesitys; sovintoesitys; kokonaisesitys; yleisesitys; yhteisesitys; 

riisuutumisesitys; äänestysesitys; sovitteluesitys; lauluesitys; vesitys; näyttämöesitys; yleisöesitys; 

niisitys; metsitys; käsitys; harhakäsitys; moraalikäsitys; historiankäsitys; maailmankäsitys; 

opinkäsitys; väärinkäsitys; uskonkäsitys; elämänkäsitys; ennakkokäsitys; kokonaiskäsitys; 

yleiskäsitys; oikeuskäsitys; siveyskäsitys; raamattukäsitys; minäkäsitys; viestitys; kestitys; tekstitys; 

syötitys; lievitys; levitys; lentolevitys; revitys; leivitys; kivitys; rivitys; päivitys; selvitys; 
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tulliselvitys; laivanselvitys; välienselvitys; lennonselvitys; pesänselvitys; veroselvitys; sukuselvitys; 

lisäselvitys; lähtöselvitys; hyvitys; ostohyvitys; ikähyvitys; jyvitys; hävitys; hedelmöitys; 

itsehedelmöitys; koeputkihedelmöitys; keinohedelmöitys; ylevöitys; köntys; järjestys; aikajärjestys; 

sanajärjestys; ratajärjestys; yhteiskuntajärjestys; huonejärjestys; sormijärjestys; poliisijärjestys; 

marssijärjestys; maailmanjärjestys; luonnonjärjestys; elämänjärjestys; valtiojärjestys;  

numerojärjestys; vuorojärjestys; palkintojärjestys; arvojärjestys; sulkeisjärjestys; nokkimisjärjestys; 

perimisjärjestys; säätämisjärjestys; peräkkäisjärjestys; aakkosjärjestys; oikeusjärjestys;  

etuoikeusjärjestys; jumalanpalvelusjärjestys; rakennusjärjestys; talousjärjestys; paremmuusjärjestys; 

suuruusjärjestys; suosittuusjärjestys; tärkeysjärjestys; kiireysjärjestys; perimysjärjestys; 

vallanperimysjärjestys; sytytysjärjestys; kiireellisyysjärjestys; lukujärjestys; käsittelyjärjestys; 

ikäjärjestys; epäjärjestys; pöytäjärjestys; päiväjärjestys; valtiopäiväjärjestys; yhtiöjärjestys; 

lähtöjärjestys; työjärjestys; pielestys; rellestys; helmestys; ilmestys; sienestys; menestys; menestys-;  

myyntimenestys; jättimenestys; maailmanmenestys; jättiläismenestys; arvostelumenestys; 

koulumenestys; jymymenestys; yleisömenestys; äänestys; teleäänestys; koeäänestys; 

luottamuslauseäänestys; kotiäänestys; postiäänestys; kansanäänestys; jäsenäänestys; ristiinäänestys; 

ennakkoäänestys; kädennostoäänestys; huutoäänestys; avoäänestys; lippuäänestys; yleisöäänestys; 

verestys; hirvestys; äestys; säestys; orkesterisäestys; edistys; yhdistys; opiskelijayhdistys; 

valitsijayhdistys; kaupunginosayhdistys; marttayhdistys; ammattiyhdistys; jäsenyhdistys; 

työväenyhdistys; puhelinyhdistys; riistanhoitoyhdistys; metsänhoitoyhdistys; uittoyhdistys; 

asukasyhdistys; asumisoikeusyhdistys; raittiusyhdistys; kannatusyhdistys; matkailuyhdistys; 

kotiseutuyhdistys; yleistys; viimeistys; röyhistys; kärjistys; likistys; pelkistys; pilkistys; tirkistys; 

virkistys; mielenvirkistys; kyykistys; jäykistys; pyllistys; ällistys; työllistys; ylistys; hölmistys; 

tyrmistys; hymistys; rymistys; rämistys; sinistys; pinnistys; rynnistys; loppurynnistys; käynnistys; 

käsikäynnistys; kylmäkäynnistys; sähkökäynnistys; virnistys; nipistys; tylpistys; rypistys; 

itsetypistys; näpistys; eristys; suojaeristys; heristys; äänieristys; kosteudeneristys; ääneneristys; 

sähköneristys; lämmöneristys; kosteuseristys; sähköeristys; lämpöeristys; kiristys; piristys; siristys; 

tiristys; vetristys; käyristys; järistys; jälkijäristys; maanjäristys; käristys; poronkäristys; täristys; 

väristys; vilunväristys; vääristys; pyöristys; litistys; entistys; tiivistys; kivistys; päänkivistys; 

sivistys; kirjasivistys; kansansivistys; sydämensivistys; yleissivistys; koulusivistys; 

korkeakoulusivistys; irvistys; lävistys; sisäistys; keväistys; häväistys; pyhäinhäväistys; sähköistys; 

pyydystys; kehystys; tähystys; ilmatähystys; suolentähystys; rakontähystys; virtsarakontähystys; 

sisätähystys; päällystys; höyrystys; päivystys; takapäivystys; lääkäripäivystys; puhelinpäivystys; 

yöpäivystys; hengästys; keihästys; närkästys; pelästys; kyllästys; painekyllästys; puunkyllästys; 

hämmästys; terästys; närästys; metsästys; tarhametsästys; haukkametsästys; salametsästys; 

ajokoirametsästys; leijonanmetsästys; peuranmetsästys; sorsanmetsästys; hirvenmetsästys; 

puhvelinmetsästys; pääkallonmetsästys; karhunmetsästys; linnunmetsästys; ketunmetsästys; 

ajometsästys; ihmismetsästys; urheilumetsästys; ryöstömetsästys; mätästys; evästys; seivästys; 

viivästys; kiihdytys; viihdytys; jäähdytys; ilmajäähdytys; nestejäähdytys; vesijäähdytys; hyydytys; 

tyydytys; itsetyydytys; jäädytys; syväjäädytys; eheytys; selkeytys; keskeytys; raskaudenkeskeytys; 

imeytys; vetreytys; yhteytys; kiteytys; nesteytys; risteytys; terveytys; selkiytys; eriytys; väijytys; 

nyyhkytys; läikytys; helkytys; rynkytys; änkytys; myrkytys; elohopeamyrkytys; ruokamyrkytys; 

angiinamyrkytys; virtsamyrkytys; lääkeainemyrkytys; arsenikkimyrkytys; nikkelimyrkytys; 

alkoholimyrkytys; sienimyrkytys; nikotiinimyrkytys; kuparimyrkytys; fosforimyrkytys; 

verenmyrkytys; lentomyrkytys; raskausmyrkytys; rehumyrkytys; kaasumyrkytys; savumyrkytys; 

lyijymyrkytys; lipeämyrkytys; häkämyrkytys; järkytys; läiskytys; mäiskytys; räiskytys; helskytys; 

jyskytys; ryskytys; räyskytys; käskytys; jytkytys; nytkytys; rytkytys; sytkytys; rätkytys; sätkytys; 

nykytys; tykytys; sydämentykytys; kyykytys; höykytys; röykytys; räkytys; säteilytys; säilytys; 

itsesäilytys; kellarisäilytys; talvisäilytys; kylmäsäilytys; edellytys; toimintaedellytys; 
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perusedellytys; yllytys; myllytys; pöllytys; löylytys; älytys; hälytys; ilmahälytys; palohälytys; 

säteilyhälytys; sälytys; pölytys; itsepölytys; tuulipölytys; ristipölytys; hyönteispölytys; venytys; 

liennytys; synnytys; perhesynnytys; alatiesynnytys; imukuppisynnytys; vesisynnytys; pihtisynnytys; 

kotisynnytys; sijaissynnytys; syöksysynnytys; käännytys; myönnytys; lepytys; rämpytys; rypytys; 

läpytys; räpytys; ryöpytys; verrytys; pyörrytys; höyrytys; kärytys; tärytys; vyörytys; kesytys; 

eksytys; läksytys; räksytys; kypsytys; raakakypsytys; jälkikypsytys; kellarikypsytys; läpsytys; 

räpsytys; ärsytys; yskänärsytys; hyssytys; lässytys; väsytys; pystytys; sytytys; aikasytytys; 

magneettosytytys; hehkusytytys; levytys; viivytys; häivytys; elvytys; puhalluselvytys; 

paineluelvytys; puhallus-paineluelvytys; sävytys; syövytys; viivasyövytys; nöyryytys; hätyytys; 

syvyytys; syrjäytys; räjäytys; ydinräjäytys; mätkäytys; päännyökäytys; törmäytys; täsmäytys; 

venäytys; näpäytys; läpsäytys; näpsäytys; pysäytys; röyhtäytys; vedätys; idätys; pidätys; 

virtsanpidätys; ennakonpidätys; veronpidätys; joukkopidätys; juopumuspidätys; mädätys; säädätys; 

viehätys; uutuudenviehätys; hähätys; rähätys; läähätys; sätkätys; jäkätys; käkätys; mäkätys; räkätys; 

säkätys; selätys; yllätys; jymy-yllätys; pälätys; ennätys; olympiaennätys; rataennätys; 

ulkorataennätys; sisärataennätys; mäkiennätys; halliennätys; lennätys; yleisölennätys; 

maailmanennätys; keihäänheittoennätys; korkeusennätys; nopeusennätys; urheiluennätys; 

lämpöennätys; yleisöennätys; pälpätys; pärpätys; läpätys; väpätys; herätys; helluntaiherätys; 

äkkiherätys; puhelinherätys; kierrätys; säksätys; lypsätys; vätys; kydötys; pöhötys; sähkötys; 

radiosähkötys; valosähkötys; sönkötys; hökötys; mökötys; ällötys; töllötys; mölötys; häämötys; 

pölpötys; hömpötys; lörpötys; höpötys; söpötys; töpötys; törrötys; hörötys; hömpsötys; hössötys; 

sössötys; miehyys; puhemiehyys; esimiehyys; jylhyys; lyhyys; pyhyys; tekopyhyys; epäpyhyys; 

jäyhyys; köyhyys; tunneköyhyys; löyhyys; vähyys; verenvähyys; ehjyys; tyhjyys; häijyys; veljyys; 

väljyys; yrittäjyys; pienyrittäjyys; yksityisyrittäjyys; vedekkyys; miehekkyys; epämiehekkyys; 

kärjekkyys; mielekkyys; epämielekkyys; nimekkyys; ytimekkyys; lemmekkyys; äänekkyys; 

verekkyys; menestyksekkyys; itsekkyys; epäitsekkyys; tyvekkyys; ryhdikkyys; trendikkyys; 

ilmeikkyys; piikikkyys; päällikkyys; ylipäällikkyys; tyylikkyys; särmikkyys; rytmikkyys; 

sinnikkyys; värikkyys; seksikkyys; vitsikkyys; lystikkyys; synkkyys; herkkyys; liikaherkkyys; 

suhdanneherkkyys; tunneherkkyys; yliherkkyys; kiriherkkyys; valoherkkyys; kiihottumisherkkyys; 

syttymisherkkyys; kosketusherkkyys; räjähdysherkkyys; epäherkkyys; jyrkkyys; äkkijyrkkyys; 

älykkyys; mykkyys; kuuromykkyys; kyvykkyys; sävykkyys; jäykkyys; niveljäykkyys; 

lihasjäykkyys; ärhäkkyys; sähäkkyys; iäkkyys; jämäkkyys; rämäkkyys; nenäkkyys; pönäkkyys; 

räväkkyys; märkyys; vikkelyys; imelyys; kömpelyys; vetelyys; äitelyys; hintelyys; hellyys; kyllyys; 

höllyys; tylyys; tyhmyys; lämpimyys; kylmyys; vähemmyys; ylemmyys; enemmyys; etevämmyys;  

virheettömyys; eleettömyys; ilmeettömyys; kiireettömyys; esteettömyys; siveettömyys; 

hengettömyys; järjettömyys; mielettömyys; ylettömyys; nimettömyys; sydämettömyys; 

äänettömyys; äärettömyys; ryhdittömyys; kritiikittömyys; tyylittömyys; välittömyys; vilpittömyys; 

värittömyys; räävittömyys; säädyttömyys; hyödyttömyys; älyttömyys; kesyttömyys; kyvyttömyys; 

puhekyvyttömyys; aloitekyvyttömyys; lisääntymiskyvyttömyys; puolustuskyvyttömyys; 

pidätyskyvyttömyys; virtsanpidätyskyvyttömyys; arvostelukyvyttömyys; maksukyvyttömyys; 

työkyvyttömyys; hävyttömyys; syyttömyys; teeskentelemättömyys; häikäilemättömyys; 

kykenemättömyys; läpäisemättömyys; pätemättömyys; tinkimättömyys; säälimättömyys; 

kärsimättömyys; hedelmättömyys; järkkymättömyys; näkymättömyys; läpinäkymättömyys; 

leppymättömyys; syöpymättömyys; kypsymättömyys; väsymättömyys; erehtymättömyys; 

kyltymättömyys; myöntymättömyys; sivistymättömyys; kehittymättömyys; tyytymättömyys; 

herkeämättömyys; häpeämättömyys; häviämättömyys; sietämättömyys; tietämättömyys; 

järkähtämättömyys; välinpitämättömyys; ymmärtämättömyys; kestämättömyys; kiistämättömyys; 

väistämättömyys; kiittämättömyys; riittämättömyys; selittämättömyys; hellittämättömyys; 

käsittämättömyys; välttämättömyys; päättämättömyys; vääjäämättömyys; epäämättömyys; 
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syömättömyys; perättömyys; mitättömyys; päättömyys; säännöttömyys; työttömyys; 

kitkatyöttömyys; massatyöttömyys; suhdannetyöttömyys; rakennetyöttömyys; kausityöttömyys; 

joukkotyöttömyys; piilotyöttömyys; nuorisotyöttömyys; pitkäaikaistyöttömyys; alkutyöttömyys; 

jäsenyys; kunniajäsenyys; tarkkailijajäsenyys; pakkojäsenyys; ulkojäsenyys; liitännäisjäsenyys; 

täysjäsenyys; emännyys; isännyys; kisaisännyys; tylppyys; käypyys; kieryys; kiikkeryys; 

kitkeryys; jämeryys; kiperyys; typeryys; höperyys; löperyys; ketteryys; kiveryys; pyrkyryys; 

käyryys; nöyryys; kähäryys; hämäryys; näppäryys; sorminäppäryys; täpäryys; vääryys; syys; syys-

; kesyys; isyys; läheisyys; elämänläheisyys; ihmisläheisyys; likeisyys; säikeisyys; monisäikeisyys; 

liikkeisyys; virikkeisyys; vyöhykkeisyys; -sykkeisyys; keskeisyys; itsekeskeisyys; 

ihmiskeskeisyys; minäkeskeisyys; yksilökeskeisyys; -eleisyys; suurieleisyys; vähäeleisyys; 

yleisyys; vähäilmeisyys; menneisyys; lähimenneisyys; levinneisyys; perehtyneisyys; 

kiihtyneisyys; köyhtyneisyys; pysähtyneisyys; kiintyneisyys; syntyneisyys; ärtyneisyys; 

estyneisyys; edistyneisyys; eristyneisyys; sivistyneisyys; ikävystyneisyys; kivettyneisyys; 

kehittyneisyys; jännittyneisyys; jälkeenjääneisyys; penkereisyys; kiireisyys; -vireisyys; 

alavireisyys; epävireisyys; monitieteisyys; pitkäveteisyys; yhteisyys; kiteisyys; helteisyys; 

kielteisyys; elämänkielteisyys; perinteisyys; jänteisyys; lyhytjänteisyys; pitkäjänteisyys; 

myönteisyys; elämänmyönteisyys; kierteisyys; suurpiirteisyys; selväpiirteisyys; -ymmärteisyys; 

vaikeaymmärteisyys; helppoymmärteisyys; seesteisyys; eristeisyys; yksiselitteisyys; jännitteisyys; 

lyhytjännitteisyys; pitkäjännitteisyys; arvoväritteisyys; apokryfisyys; elegisyys; energisyys; 

miehisyys; monimiehisyys; hikisyys; leikkisyys; yhtäkkisyys; pahanilkisyys; henkisyys; 

hurmahenkisyys; tervehenkisyys; samanhenkisyys; ahdashenkisyys; vähäjärkisyys; 

teräväjärkisyys; samankeskisyys; epäkeskisyys; mäkisyys; tasaväkisyys; -kielisyys; 

oikeakielisyys; sorakielisyys; puolikielisyys; monikielisyys; kaksikielisyys; yksikielisyys; 

puhdaskielisyys; teräväkielisyys; -mielisyys; vajaamielisyys; vapaamielisyys; oikeamielisyys; 

vihamielisyys; harhamielisyys; hajamielisyys; nurjamielisyys; matalamielisyys; uhmamielisyys; 

avaramielisyys; ylimielisyys; monimielisyys; umpimielisyys; erimielisyys; tulkintaerimielisyys; 

kaksimielisyys; yksimielisyys; samanmielisyys; maailmanmielisyys; lapsenmielisyys; 

vastenmielisyys; jakomielisyys; kiihkomielisyys; heikkomielisyys; jalomielisyys; ilomielisyys; 

hentomielisyys; intomielisyys; avomielisyys; ahdasmielisyys; kuningasmielisyys; raskasmielisyys; 

kansallismielisyys; kristillismielisyys; ystävällismielisyys; edistysmielisyys; kevytmielisyys; 

surumielisyys; ilkeämielisyys; vähämielisyys; synkkämielisyys; pitkämielisyys; väärämielisyys; 

tylsämielisyys; myötämielisyys; steriilisyys; tähdellisyys; täydellisyys; epätäydellisyys; 

erheellisyys; virheellisyys; ihmeellisyys; esineellisyys; kiireellisyys; neitseellisyys; tieteellisyys; 

epätieteellisyys; viihteellisyys; enteellisyys; perinteellisyys; esteellisyys; viitteellisyys; 

käsitteellisyys; pyyteellisyys; siveellisyys; sukupuolisiveellisyys; epäsiveellisyys; terveellisyys; 

epäterveellisyys; hyveellisyys; hengellisyys; rehellisyys; epärehellisyys; veljellisyys; järjellisyys; 

ylellisyys; elimellisyys; eläimellisyys; sydämellisyys; merellisyys; äärellisyys; ylimyksellisyys; 

elämyksellisyys; menestyksellisyys; edistyksellisyys; yllätyksellisyys; ennätyksellisyys; 

äidillisyys; leikillisyys; merkillisyys; esimerkillisyys; äkillisyys; välillisyys; inhimillisyys; yli-

inhimillisyys; epäinhimillisyys; rytmillisyys; hämillisyys; synnillisyys; tyypillisyys; erillisyys; 

värillisyys; säntillisyys; kristillisyys; tapakristillisyys; sunnuntaikristillisyys; nimikristillisyys;  

muotokristillisyys; alkukristillisyys; ratkaisukristillisyys; epäkristillisyys; idyllisyys; säädyllisyys; 

hyödyllisyys; myrkyllisyys; älyllisyys; syyllisyys; sotasyyllisyys; hedelmällisyys; 

järjestelmällisyys; täsmällisyys; epätäsmällisyys; kärsivällisyys; syvällisyys; ystävällisyys; 

ihmisystävällisyys; epäystävällisyys; säällisyys; henkilöllisyys; yksilöllisyys; perinnöllisyys; 

käytännöllisyys; epäkäytännöllisyys; säännöllisyys; epäsäännöllisyys; työllisyys; vajaatyöllisyys; 

alityöllisyys; ylityöllisyys; täystyöllisyys; tyylisyys; tasavälisyys; kansainvälisyys; endeemisyys; 

systeemisyys; ihmisyys; erinimisyys; rytmisyys; vapaarytmisyys; -sydämisyys; kovasydämisyys; 
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jalosydämisyys; avosydämisyys; kylmäsydämisyys; hyväsydämisyys; hygieenisyys; 

epähygieenisyys; feminiinisyys; sinisyys; teknisyys; kyynisyys; äänisyys; kovaäänisyys; 

suuriäänisyys; erityyppisyys; stereotyyppisyys; perifeerisyys; eteerisyys; verisyys; kuumaverisyys; 

vähäverisyys; kylmäverisyys; empiirisyys; symmetrisyys; asymmetrisyys; epäsymmetrisyys; 

eksentrisyys; egosentrisyys; lyyrisyys; värisyys; erivärisyys; -säärisyys; länkisäärisyys; 

autoritäärisyys; piilokiveksisyys; -merkityksisyys; monimerkityksisyys; erimerkityksisyys; 

emäksisyys; fyysisyys; hektisyys; entisyys; syntisyys; lisälyöntisyys; skeptisyys; elliptisyys; 

pessimistisyys; fennistisyys; elitistisyys; mystisyys; eettisyys; synteettisyys; esteettisyys; 

epäesteettisyys; finiittisyys; definiittisyys; kriittisyys; epäkriittisyys; implisiittisyys; 

eksplisiittisyys; identtisyys; analyyttisyys; myyttisyys; kätisyys; oikeakätisyys; tarkkakätisyys; 

vasenkätisyys; avokätisyys; helläkätisyys; hölläkätisyys; defensiivisyys; intensiivisyys; 

depressiivisyys; ekspressiivisyys; primitiivisyys; definitiivisyys; sensitiivisyys; efektiivisyys; 

selektiivisyys; fiktiivisyys; deskriptiivisyys; resistiivisyys; kivisyys; pilvisyys; valkopälvisyys; 

törkyisyys; myrskyisyys; kykyisyys; elinkykyisyys; työkykyisyys; nykyisyys; -älyisyys; 

vajaaälyisyys; vähäälyisyys; pölyisyys; ryppyisyys; viihtyisyys; epäviihtyisyys; yksityisyys; -

syntyisyys; ärtyisyys; kärttyisyys; erisäätyisyys; epäsäätyisyys; sävyisyys; ylhäisyys; iäisyys; 

viheliäisyys; kekseliäisyys; viitseliäisyys; pisteliäisyys; säästeliäisyys; mietteliäisyys; 

yritteliäisyys; yksityisyritteliäisyys; työteliäisyys; häveliäisyys; äveriäisyys; syrjäisyys; 

salamyhkäisyys; umpimähkäisyys; valkotähkäisyys; kahutähkäisyys; -ikäisyys; alaikäisyys; 

tasaikäisyys; yli-ikäisyys; eri-ikäisyys; täysi-ikäisyys; samanikäisyys; pitkäikäisyys; lähekkäisyys; 

päällekkäisyys; vierekkäisyys; ristikkäisyys; peräkkäisyys; -selkäisyys; suoraselkäisyys; 

notkoselkäisyys; kieroselkäisyys; nöyräselkäisyys; lyhykäisyys; köykäisyys; äkäisyys; 

täyteläisyys; sikhiläisyys; leniniläisyys; kerettiläisyys; brittiläisyys; körttiläisyys; brežneviläisyys; 

kylläisyys; tunnekylläisyys;  

värikylläisyys; yltäkylläisyys; täpläisyys; kerjäläisyys; härmäläisyys; hämäläisyys; perihämäläisyys; 

venäläisyys; yhtäläisyys; salakähmäisyys; pitkäpiimäisyys; öykkärimäisyys; tätimäisyys; 

silmäisyys; tarkkasilmäisyys; sinisilmäisyys; yksisilmäisyys; kierosilmäisyys; teräväsilmäisyys; 

äärimmäisyys; vajaasärmäisyys; monisärmäisyys; miesmäisyys; setämäisyys; ääliömäisyys; 

ilmiömäisyys; tyttömäisyys; itsenäisyys; epäitsenäisyys; yhtenäisyys; epäyhtenäisyys; rikkinäisyys; 

keskinäisyys; väkinäisyys; yksinäisyys; täysinäisyys; teennäisyys; synnynnäisyys; mädännäisyys; 

herännäisyys; hurjapäisyys; sekapäisyys; tilapäisyys; uhmapäisyys; huimapäisyys; omapäisyys; 

tasapäisyys; itsepäisyys; vesipäisyys; täyspäisyys; kaljupäisyys; härkäpäisyys; kylmäpäisyys; 

rämäpäisyys; jääräpäisyys; yltiöpäisyys; keskeneräisyys; -peräisyys; seikkaperäisyys; salaperäisyys; 

voimaperäisyys; omaperäisyys; tunneperäisyys; järkiperäisyys; todenperäisyys; eloperäisyys; 

vierasperäisyys; tarkoitusperäisyys; alkuperäisyys; älyperäisyys; epäperäisyys; leväperäisyys; 

työperäisyys; määräisyys; täysimääräisyys; silmämääräisyys; epämääräisyys; känsäisyys; 

metsäisyys; etäisyys; vaakaetäisyys; kulmaetäisyys; ampumaetäisyys; lähietäisyys; kuuloetäisyys; 

huutoetäisyys; varmuusetäisyys; kävelyetäisyys; pystyetäisyys; näköetäisyys; yksittäisyys; 

perättäisyys; -myötäisyys; hyväntekeväisyys; epäileväisyys; arkipäiväisyys; täysipäiväisyys; 

tyhjänpäiväisyys; täyspäiväisyys; omahyväisyys; näkyväisyys; häilyväisyys; erehtyväisyys; 

myöntyväisyys; pidättyväisyys; tyytyväisyys; itsetyytyväisyys; työtyytyväisyys; ymmärtäväisyys; 

säästäväisyys; päättäväisyys; näköisyys; tarkkanäköisyys; likinäköisyys; erinäköisyys; 

samannäköisyys; yhdennäköisyys; todennäköisyys; epätodennäköisyys; heikkonäköisyys; 

kaukonäköisyys; ahdasnäköisyys; lyhytnäköisyys; ikänäköisyys; pitkänäköisyys; selvänäköisyys; 

terävänäköisyys; vajaalämpöisyys; säröisyys; -lähtöisyys; asiakaslähtöisyys; suuritöisyys; 

helppotöisyys; vajaakäyttöisyys; jälkijättöisyys; vähäpätöisyys; äksyys; tylsyys; kypsyys; 

sukupuolikypsyys; varhaiskypsyys; sukukypsyys; koulukypsyys; hakkuukypsyys; epäkypsyys; 

neitsyys; löysyys; miehevyys; mehevyys; rehevyys; lievyys; sievyys; hikevyys; henkevyys; 
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järkevyys; kärkevyys; iskevyys; jykevyys; väkevyys; kantavierreväkevyys; viettelevyys; piilevyys; 

epäilevyys; ylevyys; pyylevyys; kykenevyys; yhtenevyys; lipevyys; repäisevyys; läpäisevyys; 

merkitsevyys; etevyys; lehtevyys; jäntevyys; kätevyys; pätevyys; ammattipätevyys; yleispätevyys; 

erityispätevyys; epäpätevyys; selvyys; itsestäänselvyys; epäselvyys; hyvyys; näkyvyys; 

maanäkyvyys; läpinäkyvyys; häilyvyys; säilyvyys; venyvyys; syvyys; vedensyvyys; lumensyvyys; 

muokkaussyvyys; istutussyvyys; kulkusyvyys; pysyvyys; kyntösyvyys; kylvösyvyys; työsyvyys; 

kiihtyvyys; kulmakiihtyvyys; viihtyvyys; kouluviihtyvyys; työviihtyvyys; esiintyvyys; syntyvyys; 

lisääntyvyys; myöntyvyys; hoitomyöntyvyys; ärtyvyys; käynnistyvyys; pystyvyys; syttyvyys; 

pidättyvyys; käyvyys; sikiävyys; siliävyys; ikävyys; elävyys; terävyys; tietävyys; vetävyys; 

puoleensavetävyys; nähtävyys; luonnonnähtävyys; itävyys; pitävyys; mitanpitävyys; vedenpitävyys; 

tuulenpitävyys; äänenpitävyys; värinpitävyys; yhtäpitävyys; käsiteltävyys; kiiltävyys; tyhjentävyys; 

kestävyys; hallankestävyys; vedenkestävyys; pakkasenkestävyys; talvenkestävyys; 

varastoinninkestävyys; palonkestävyys; valonkestävyys; iskunkestävyys; pesunkestävyys; 

kylmänkestävyys; kulumiskestävyys; syöpymiskestävyys; puristuskestävyys; nakutuskestävyys; 

kulutuskestävyys; silmiinpistävyys; ystävyys; kestiystävyys; ihmisystävyys; säästävyys; 

siedettävyys; iljettävyys; ymmärrettävyys; kiitettävyys; käsitettävyys; käytettävyys; riittävyys; 

merkittävyys; jännittävyys; hirvittävyys; epätyydyttävyys; järkyttävyys; epäilyttävyys; 

miellyttävyys; epämiellyttävyys; hyväksyttävyys; ikävystyttävyys; viehättävyys; yllättävyys; 

päättävyys; hyökkäävyys; kyhäys; kerjäys; värjäys; metallinvärjäys; kestovärjäys; läjäys; läjäys; 

mäjäys; nyyhkäys; ikäys; säikäys; kärkkäys; värkkäys; lykkäys; rääkkäys; eläinrääkkäys; yökkäys; 

hyökkäys; salamahyökkäys; rintamahyökkäys; ilmahyökkäys; massahyökkäys; vastahyökkäys; 

sivustahyökkäys; valehyökkäys; pommihyökkäys; sissihyökkäys; terroristihyökkäys; 

maahanhyökkäys; torpedohyökkäys; soolohyökkäys; ylimenohyökkäys; happohyökkäys; 

lentohyökkäys; pistohyökkäys; suurhyökkäys; yleishyökkäys; saarrostushyökkäys; ylityshyökkäys; 

yllätyshyökkäys; ylläkköhyökkäys; nyökkäys; päännyökkäys; hylkäys; henkäys; tuulenhenkäys; 

läiskäys; mäiskäys; räiskäys; tärskäys; mäskäys; nytkäys; mätkäys; nykäys; äkkinykäys; sykäys; 

maksusykäys; sähläys; möhläys; sämpläys; nypläys; pitsinnypläys; höyläys; väläys; älynväläys; 

pöläys; työläys; läimäys; silmäys; yleissilmäys; syrjäsilmäys; tyrmäys; särmäys; päärmäys; 

törmäys; yhteentörmäys; täsmäys; jymäys; hämäys; rämäys; tömäys; räknäys; ynnäys; härnäys; 

syynäys; epäys; välppäys; ymppäys; hyppäys; äkkihyppäys; näppäys; töppäys; ryöppäys; näpäys; 

räpäys; silmänräpäys; keräys; listakeräys; taksvärkkikeräys; rahankeräys; paperinkeräys; 

lasinkeräys; muovinkeräys; lumpunkeräys; kansalaiskeräys; päivätyökeräys; kehräys; kärräys; 

hyräys; jyräys; jyräys; tyräys; täräys; määräys; pikamääräys; matkamääräys; lääkemääräys; 

tallimääräys; puhelinmääräys; varomääräys; siirtomääräys; soveltamismääräys; 

palvelukseenastumismääräys; pysyväismääräys; karkotusmääräys; turvallisuusmääräys; 

pidätysmääräys; maksumääräys; säännöstelymääräys; häätömääräys; työmääräys; töräys; pyöräys; 

lisäys; perheenlisäys; painonlisäys; tuotannonlisäys; veronlisäys; arvonlisäys; väestönlisäys; 

läpsäys; näpsäys; räpsäys; ryöpsäys; törsäys; jynssäys; tyssäys; mässäys; prässäys; jysäys; pysäys; 

äkkipysäys; rysäys; kertarysäys; sysäys; alkusysäys; loppusysäys; räsäys; väsäys; höösäys; 

röyhtäys; tähtäys; ryntäys; ostoryntäys; pänttäys; kyttäys; tyyttäys; päiväys; myyntipäiväys; ylväys; 

tölväys; värväys; syväys; säväys; ryöväys; henkilöys; yksilöys; hölmöys; syöppöys; tyttöys; köngäs; 

keihäs; tapparakeihäs; leppäkeihäs; köynneliäs; kekseliäs; viitseliäs; pisteliäs; säästeliäs; mietteliäs; 

yritteliäs; työteliäs; häveliäs; äveriäs; neljäs; vedekäs; tähdekäs; miehekäs; epämiehekäs; kärjekäs; 

mielekäs; nimekäs; ytimekäs; lemmekäs; äänekäs; typekäs; verekäs; viiksekäs; sisällyksekäs; 

elämyksekäs; merkityksekäs; menestyksekäs; yllätyksekäs; itsekäs; epäitsekäs; siivekäs; tyvekäs; 

väekäs; ryhdikäs; tähdikäs; trendikäs; ilmeikäs; perinteikäs; jänteikäs; rei'ikäs; piikikäs; läikikäs; 

läiskikäs; nivelikäs; täplikäs; tyylikäs; pykälikäs; särmikäs; rytmikäs; sinnikäs; värikäs; seksikäs; 

epäseksikäs; viiksikäs; kynsikäs; vitsikäs; yhtikäs; lystikäs; kärkäs; hyödykäs; älykäs; yliälykäs; 
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huippuälykäs; kyvykäs; sävykäs; ärhäkäs; räyhäkäs; iäkäs; reiäkäs; neljäkäs; nenäkäs; epäkäs; 

teräkäs; nisäkäs; petonisäkäs; kärsäkäs; pikikärsäkäs; tukkikärsäkäs; vattukärsäkäs; käärökärsäkäs; 

hyväkäs; kääväkäs; sisällökäs; pyrstökäs; köriläs; ukonköriläs; lähettiläs; kulttuurilähettiläs; 

hyväntahdonlähettiläs; suurlähettiläs; erikoislähettiläs; työläs; emäs; seitsemäs; edemmäs; idemmäs; 

lähemmäs; myöhemmäs; jäljemmäs; syrjemmäs; likemmäs; keskemmäs; ylemmäs; seinemmäs; 

kiinnemmäs; sinnemmäs; lännemmäs; tännemmäs; peremmäs; sisemmäs; etemmäs; syvemmäs; 

lähimmäs; likimmäs; ylimmäs; tännimmäs; sisimmäs; syksymmäs; etelämmäs; etäämmäs; 

keväämmäs; kynnäs; rynnäs; rypäs; typäs; entäpäs; eräs; teräs; hopeateräs; harjateräs; pikateräs; 

kulmateräs; tartuntateräs; vanneteräs; rakenneteräs; H-teräs; I-teräs; kankiteräs; profiiliteräs; 

hiiliteräs; kromiteräs; mangaaniteräs; betoniteräs; L-teräs; kuusioteräs; takoteräs; tankoteräs; 

jaloteräs; muototeräs; seosteräs; rakennusteräs; työkaluteräs; valuteräs; kehräs; ulkokehräs; 

sisäkehräs; äyräs; jokiäyräs; töyräs; rantatöyräs; mäentöyräs; yhdeksäs; entäs; räystäs; mätäs; 

korallimätäs; sammalmätäs; ruohomätäs; eväs; matkaeväs; retkieväs; seiväs; tukiseiväs; 

aidanseiväs; lasikuituseiväs; heinäseiväs; ylväs; pylväs; A-pylväs; kukkapylväs; kamerapylväs; 

tukipylväs; maalipylväs; puolipylväs; marmoripylväs; kilometripylväs; kivipylväs; tippukivipylväs; 

virstanpylväs; puhelinpylväs; valaisinpylväs; kannatinpylväs; ohjauspylväs; lyhtypylväs; 

sähköpylväs; ryväs; nähkääs; nääs; löydös; hautalöydös; malmilöydös; muinaislöydös; säädös; 

jälkisäädös; yskös; veriyskös; kytkös; ylös; jäljennös; taidejäljennös; faksimilejäljennös; 

värijäljennös; kipsijäljennös; valojäljennös; pienoisjäljennös; todistusjäljennös; pienennös; 

väärennös; nimenväärennös; selvennös; nimenselvennös; filminnös; tekstinnös; kynnös; köynnös; 

kukkaköynnös; kultaköynnös; herttaköynnös; ihmeköynnös; koralliköynnös; viiniköynnös; 

koiranköynnös; karhunköynnös; varjoköynnös; kelloköynnös; piippuköynnös; tuoksuköynnös; 

ruusuköynnös; soihtuköynnös; havuköynnös; metsäköynnös; venäjännös; jäännös; pyhäinjäännös; 

jakojäännös; muinaisjäännös; käännös; raakakäännös; aurakäännös; proosakäännös; konekäännös; 

romaanikäännös; simultaanikäännös; raamatunkäännös; lehmänkäännös; runokäännös; 

lappalaiskäännös; jäniskäännös; täyskäännös; U-käännös; luisukäännös; säännös; lainsäännös; 

täytäntöönpanosäännös; erityissäännös; oikeussäännös; väännös; syönnös; väitös; tohtorinväitös; 

syytös; vastasyytös; itsesyytös; käytös; väärinkäytös; näytös; jälkinäytös; esinäytös; muotinäytös; 

lentonäytös; taitolentonäytös; loppunäytös; köytös; jätös; päätös; nahkapäätös; lupapäätös; 

periaatepäätös; välipäätös; tilinpäätös; ennakkopäätös; johtopäätös; hallintopäätös; ostopäätös; 

yhteispäätös; hylkäyspäätös; ryhmäpäätös; enemmistöpäätös; rötös; kylvös; myös; valjaat; 

silavaljaat; turvavaljaat; luokkivaljaat; hevosenvaljaat; hevosvaljaat; tikkaat; konetikkaat; 

lapetikkaat; laituritikkaat; köysitikkaat; palotikkaat; hätätikkaat; olympiarenkaat; itämaat; lunnaat; 

maltaat; ruismaltaat; portaat; rullaportaat; kierreportaat; laituriportaat; köysiportaat; laskuportaat; 

liukuportaat; maihinnousuportaat; rattaat; käsirattaat; nukenrattaat; lastenrattaat; sateenvarjorattaat; 

hikilaudat; jalkaraudat; käsiraudat; ketunraudat; bermudat; beat; pöytähopeat; perintöhopeat; tangat; 

nougat; oppirahat; hi-hat; kylmänvihat; tuhat; vuosituhat; orgiat; rapiat; sukupuoliasiat; seksiasiat; 

ulkoasiat; rakkausasiat; sisäasiat; ehtoollisastiat; hengenlahjat; kolmospojat; kaksospojat; 

kellonvitjat; tomaattisilakat; ratsupaikat; rintsikat; menkat; perskat; piipunperskat; hatkat; 

pitsisukat; kihlat; oopperajuhlat; elokuvajuhlat; filmijuhlat; rapujuhlat; herättäjäjuhlat; silat; 

sosiaalitilat; nuorisotilat; akselivallat; länsivallat; niskavillat; silakkarullat; kakkulat; rytmikapulat; 

hippulat; atulat; maavoimat; ilmavoimat; markkinavoimat; sotavoimat; merivoimat; oikeistovoimat; 

vasemmistovoimat; vihollisvoimat; puolustusvoimat; appivanhemmat; esivanhemmat; 

kasvattivanhemmat; isovanhemmat; kasvatusvanhemmat; molemmat; saatesanat; rippisanat; 

muistosanat; asetussanat; tervehdyssanat; päätössanat; alkusanat; loppusanat; syntysanat; 

markkinat; rahamarkkinat; silakkamarkkinat; pääomamarkkinat; lainamarkkinat; 

puutavaramarkkinat; valuuttamarkkinat; osakemarkkinat; lähimarkkinat; jälkimarkkinat; 

termiinimarkkinat; arvopaperimarkkinat; vientimarkkinat; kotimarkkinat; pestimarkkinat; 
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kotimaanmarkkinat; ulkomaanmarkkinat; maailmanmarkkinat; optiomarkkinat; euromarkkinat; 

avioliittomarkkinat; luottomarkkinat; johdannaismarkkinat; yhteismarkkinat; spot-markkinat; 

joulumarkkinat; pestuumarkkinat; sisämarkkinat; työmarkkinat; perushankinnat; 

valkosipuliperunat; röstiperunat; ranskanperunat; pariisinperunat; kokoperunat; trenchcoat; hipat; 

kotihipat; nuhatipat; korvatipat; kamferitipat; silmätipat; nenätipat; lähtökuopat; sinunkaupat; 

enkelinkiharat; rahavarat; lahjavarat; ruokavarat; voimavarat; vesivoimavarat; sanavarat; lainavarat; 

muonavarat; raakaainevarat; ravinnevarat; turvevarat; hiilivarat; malmivarat; äänivarat; vesivarat; 

kolehtivarat; korkovarat; verovarat; voittovarat; veikkausvoittovarat; käteisvarat; veikkausvarat; 

lahjoitusvarat; öljyvarat; metsävarat; käyttövarat; virsiseurat; herännäisseurat; olympiakisat; 

nappulakisat; sprintterikisat; esikisat; talvikisat; tukkilaiskisat; urheilukisat; tynkäkisat; kesäkisat; 

tirsat; hovitavat; oltavat; ihmistavat; ilmavaivat; passiivat; aktiivat; rintakarvat; säärikarvat; 

kainalokarvat;  

häpykarvat; debet; tiibet; routavuodet; vaihdevuodet; sortovuodet; menekkivaikeudet; 

alkuvaikeudet; A-oikeudet; B-oikeudet; kruununkalleudet; vastaanottojuhlallisuudet; 

avajaisjuhlallisuudet; tuomarinohjeet; rahkeet; piirustustarvikkeet; ompelutarvikkeet; 

koulutarvikkeet; stereokuulokkeet; alkeet; perkeet; kalanperkeet; skeet; pukeet; pikahiutaleet; 

sipulihiutaleet; bileet; teknobileet; retkijalkineet; tamineet; liittoutuneet; länsiliittoutuneet; 

kamppeet; rääppeet; ruokatarpeet; tykötarpeet; kauppatieteet; sosiaalitieteet; mittasuhteet; 

perhesuhteet; länsisuhteet; diplomaattisuhteet; ulkomaansuhteet; lännensuhteet; idänsuhteet; 

olosuhteet; keliolosuhteet; sääolosuhteet; työolosuhteet; korkeussuhteet; kaikusuhteet; perhesiteet; 

harteet; ääripiirteet; savakkomurteet; lounaismurteet; kaakkoismurteet; lyydiläismurteet; 

hämäläismurteet; äyrämöismurteet; hepoasteet; tasapisteet; kokonaispisteet; yhteispisteet; 

saniteettikalusteet; retkivarusteet; ulkoiluvarusteet; likavaatteet; liinavaatteet; lenkkivaatteet; 

petivaatteet; vanginvaatteet; pitovaatteet; ruumisvaatteet; sänkyvaatteet; pyhävaatteet; sisävaatteet; 

vatsanpeitteet; jakopuitteet; hyntteet; ryntteet; lauteet; kuteet; alfasäteet; beetasäteet; buffet; länget; 

ämmänlänget; market; supermarket; revontulet; nimikirjaimet; kuolaimet; kankikuolaimet; 

pakkokuolaimet; pukimet; näkimet; synnytinelimet; hengityselimet; aterimet; keritsimet; vetimet; 

hohtimet; rohtimet; antimet; kielenkantimet; housunkannattimet; kiittimet; hoksottimet; 

synnyttimet; ulkosynnyttimet; sisäsynnyttimet; ummet; gourmet; ekstranet; lainahöyhenet; ikenet; 

beignet; asiakirjakannet; kloottikannet; korukannet; nokkaunet; bänet; whippet; höyhensaaret; 

reunavuoret; sydänjuuret; jet set; offset; lakkiaiset; potkiaiset; tupaantuliaiset; kuuliaiset; 

naamiaiset; -paniaiset; maahanpaniaiset; kamppiaiset; tanssiaiset; konserttitanssiaiset; 

illallistanssiaiset; maistiaiset; alkajaiset; kihlajaiset; penkinpainajaiset; turnajaiset; kruunajaiset; 

tappajaiset; arpajaiset; raha-arpajaiset; pika-arpajaiset; tavara-arpajaiset; varpajaiset; paljastajaiset; 

kastajaiset; maistajaiset; harjannostajaiset; lopettajaiset; virkaanasettajaiset; vastaanottajaiset; 

hautajaiset; avajaiset; peijaiset; karhunpeijaiset; rikkojaiset; erojaiset; katsojaiset; 

seppeleensitojaiset; valvojaiset; uudenvuodenvalvojaiset; riekkujaiset; virkaanastujaiset; istujaiset; 

illanistujaiset; harjakaiset; paralympialaiset; olympialaiset; talviolympialaiset; kesäolympialaiset; 

lintukotolaiset; varpaiset; terveiset; kansalaisillalliset; kansalaispäivälliset; yliset; kuulumiset; 

iltauutiset; sähkeuutiset; puhelinuutiset; radiouutiset; televisiouutiset; varhaisuutiset; 

myöhäisuutiset; aamu-uutiset; -tekiäiset; kaupantekiäiset; vihkiäiset; nimiäiset; rääppiäiset; 

rääpiäiset; läksiäiset; lähtiäiset; ristiäiset; kissanristiäiset; myyjäiset; ryyppäjäiset; väittäjäiset; 

päättäjäiset; myötäjäiset; näkäräiset; vyötäiset; jäähyväiset; kaimakset; viinakset; sakset; 

puutarhasakset; lankasakset; kalasakset; oksasakset; mittasakset; tukkisakset; paperisakset; 

kynsisakset; peltisakset; ravunsakset; juontosakset; pensassakset; lintusakset; levysakset; 

pähkinäsakset; keittiösakset; lehdekset; veljekset; kalpaveljekset; kaksosveljekset; sekavihannekset; 

sisarekset; mursunviikset; sukkikset; pitkikset; anopikset; mensikset; langokset; siskokset; 

persaukset; kidukset; tukihiukset; ohimohiukset; irtohiukset; pikkuserkukset; tulukset; 
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kumppanukset; riitakumppanukset; palkkakustannukset; omakustannukset; hankintakustannukset; 

perhekustannukset; lääkekustannukset; varastointikustannukset; elinkustannukset; 

hoitokustannukset; kunnossapitokustannukset; ylläpitokustannukset; kokonaiskustannukset; 

asumiskustannukset; korjauskustannukset; pakkauskustannukset; sairauskustannukset; 

rakennuskustannukset; kuljetuskustannukset; valmistuskustannukset; lämmityskustannukset; 

jakelukustannukset; kokonaisyksikkökustannukset; käyttökustannukset; puolisisarukset; 

täysisisarukset; kolmossisarukset; kaksossisarukset; täyssisarukset; kaverukset; toverukset; 

opiskelutoverukset; työtoverukset; naapurukset; rajanaapurukset; pitopohjasukset; retkisukset; 

mäkisukset; persukset; ylioppilaskirjoitukset; kehruukset; persuukset; tuttavukset; 

silmälasinkehykset; kälykset; sisälmykset; kirkonkymmenykset; ystävykset; morseaakkoset; 

sokeainaakkoset; nokoset; apposet; parihevoset; hopeahapset; tekoripset; irtoripset; knesset; suitset; 

päitset; lukuset; tikarappuset; kituset; nivuset; hyppyset; bouquet; ravet; näet; copyright; suhtkoht; 

suht; IT; parfait; kait; suitsait; universiadit; kredit; pihdit; linjapihdit; laakapihdit; lankapihdit; 

jääpalapihdit; tukkipihdit; putkipihdit; grillipihdit; sokeripihdit; vetoniittipihdit; lukkopihdit; 

hammaspihdit; grillauspihdit; synnytyspihdit; katkaisupihdit; maakolloidit; sisätaudit; treffit; 

sokkotreffit; juomingit; syömingit; kalsongit; tongit; putkitongit; genitaalit; seurakuntavaalit; 

eduskuntavaalit; oopperafestivaalit; elokuvafestivaalit; filmifestivaalit; protestivaalit; 

parlamenttivaalit; eurovaalit; maalisvaalit; kunnallisvaalit; kirkollisvaalit; hallitusvaalit; 

hajotusvaalit; sopuvaalit; maapäivävaalit; henkselit; rillit; prillit; puhevälit; jamit; geimit; keimit; 

bikinit; pikkutunnit; paarit; dongarit; tekarit; uikkarit; penkkarit; kokkarit; sammarit; simmarit; 

kummarit; farmarit; samettifarmarit; talvifarmarit; loparit; kalsarit; lantsarit; hiihtarit; polttarit; 

polvarit; kekkerit; kinkerit; lukukinkerit; hakupaperit; henkilöpaperit; liperit; kalterit; sanskrit; 

kutrit; vankkurit; synttärit; nyyttärit; sankalasit; uimalasit; kaihilasit; lähilasit; meikkilasit; 

kontaktilasit; kolmiteholasit; kaksiteholasit; aurinkolasit; kaukolasit; piilolasit; pluslasit;  

miinuslasit; lukulasit; laskettelulasit; silmälasit; kiesit; leggingsit; tilsit; prosit; lähtöpassit; finanssit; 

naistentanssit; talkootanssit; latotanssit; juhannustanssit; sekahakutanssit; levytanssit; päivätanssit; 

senssit; resurssit; shortsit; sortsit; bermudasortsit; mikrosortsit; pyöräilysortsit; kastanjetit; pinsetit; 

nyyttikestit; kahvikestit; rapukestit; huit; ravit; iltaravit; totalisaattoriravit; totoravit; kuninkuusravit; 

kirkkokahvit; läksiäiskahvit; känttykahvit; reivit; rintaliivit; äitiysliivit; pistinkasvit; croissant; 

management; understatement; establishment; vol-au-vent; pohjatiedot; luottotiedot; alkeistiedot; 

perustiedot; yhteystiedot; säätiedot; henkilötiedot; aselepoehdot; sopimusehdot; pidot; ruokapidot; 

korvalappustereot; linnanrauniot; kapiot; katurata-ajot; maajoukot; siirtomaajoukot; rajajoukot; 

suojajoukot; kriisinhallintajoukot; vastarintajoukot; ilmatorjuntajoukot; rauhanturvajoukot; 

kodinturvajoukot; panssarijoukot; pioneerijoukot; sissijoukot; viestijoukot; kommandojoukot; 

laskuvarjojoukot; huoltojoukot; paikallisjoukot; linnoitusjoukot; piiritysjoukot; maahanlaskujoukot; 

taistelujoukot; urheilujoukot; polkupyöräjoukot; lääkintäjoukot; pippalot; lähivalot; ramppivalot; 

huomiovalot; ajovalot; kaukovalot; lentovalot; parrasvalot; lähestymisvalot; kynnysvalot; 

tutkaaallot; ula-aallot; keskiaallot; kippariaallot; desimetriaallot; senttimetriaallot; radioaallot; 

valoaallot; mikroaallot; sanomakellot; putkikellot; karjankellot; kuolinkellot; sielunkellot; 

hääkellot; ihanneolot; liikenneolot; arkiolot; normaaliolot; keliolot; ääriolot; tosiolot; kotiolot; 

luonnonolot; asunto-olot; maalaisolot; yksityisolot; poikkeusolot; nykyolot; jääolot; sääolot; 

työolot; vuokratulot; myyntitulot; ilmoitustulot; matkailutulot; pääsylipputulot; metsätulot; 

luentomuistiinpanot; taikamenot; palkkamenot; velkamenot; ruokamenot; salamenot; juhlamenot; 

kosintamenot; palvontamenot; sosiaalimenot; uhrimenot; soidinmenot; initiaatiomenot; 

korkomenot; siirtomenot; sotilasmenot; salaismenot; kokonaismenot; talousmenot; puhdistusmenot; 

edustusmenot; puolustusmenot; kulutusmenot; häämenot; materiaalitoiminnot; opinnot; 

aineopinnot; musiikkiopinnot; kieliopinnot; ammattiopinnot; jatko-opinnot; yliopisto-opinnot; 

soitto-opinnot; alkeisopinnot; yleisopinnot; erikoistumisopinnot; alkuopinnot; lauluopinnot; 
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kouluopinnot; korkeakouluopinnot; kompleksimonot; talkoot; siivoustalkoot; säästötalkoot; tarot; 

aivot; keskiaivot; väliaivot; ihmisaivot; isotaivot; pikkuaivot; kasvot; äidinkasvot; ihmiskasvot; 

kuukasvot; camembert; roquefort; bed and breakfast; poltergeist; twist; kuminauhatwist; glasnost; 

just; must; jumalaut; jukolaut; piupaut; fudut; ohut; paperinohut; seitinohut; sujut; menkut; farkut; 

merkkifarkut; pillifarkut; samettifarkut; talvifarkut; terkut; sisuskalut; sisäkalut; port salut; 

juhlavalmistelut; sotavalmistelut; jouluvalmistelut; lähtövalmistelut; hallitustunnustelut; 

rauhanneuvottelut; hallitusneuvottelut; bailut; kulttuurikilpailut; ikäkausikilpailut; ravikilpailut; 

piirinmestaruuskilpailut; hilut; täysinpalvellut; kuollut; valekuollut; puolikuollut; aivokuollut; 

tervetullut; olut; hanaolut; pohjahiivaolut; pintahiivaolut; tölkkiolut; keskiolut; tynnyriolut; 

inkivääriolut; kausiolut; pullo-olut; nelosolut; kolmosolut; ykkösolut; kevytolut; vehnäolut; 

ruokakulut; hankintakulut; lääkekulut; rahtikulut; oikeudenkäyntikulut; postikulut; 

kunnossapitokulut; perimiskulut; pakkauskulut; sairauskulut; toimituskulut; edustuskulut; 

lähetyskulut; lämmityskulut; lisäkulut; mut; kemut; hassahtanut; allekirjoittanut; kokenut; ainut; 

nainut; vastanainut; ylikukkinut; oppinut; itseoppinut; kamarioppinut; kirjanoppinut; lainoppinut; 

täysinoppinut; oikeusoppinut; sinut; sotavaunut; vauvanvaunut; nukenvaunut; lastenvaunut; 

ruumisvaunut; juoksuvaunut; poisnukkunut; juopunut; paatunut; sofistikoitunut; raffinoitunut; 

masentunut; iki-ihastunut; ahdistunut; onnistunut; hermostunut; hienostunut; innostunut; 

liikarasittunut; ylirasittunut; ylikiihottunut; helpottunut; sulkeutunut; vannoutunut; out; ragoût; 

knock-out; burnout; passepartout; stout; layout; kaput; korvalaput; tikaraput; reput; lemput; input; 

output; airut; torut; lentojarrut; urut; pilliurut; vesiurut; valourut; sähköurut; mensut; kampsut; 

kimpsut; messut; asuntomessut; illatsut; jortsut; open house -kutsut; herrakutsut; iltakutsut; 

kotikutsut; kahvikutsut; cocktailkutsut; lastenkutsut; vieraskutsut; syntymäpäiväkutsut; housut; 

nahkahousut; sukkahousut; sarkahousut; villahousut; uimahousut; vaippahousut; toppahousut; 

kurahousut; golfhousut; khakihousut; pelihousut; välihousut; haaremihousut; bikinihousut; 

farmarihousut; pussihousut; prässihousut; samettihousut; polvihousut; ukkohousut; hiihtohousut; 

irtohousut; saapashousut; alushousut; bikinialushousut; ratsastushousut; pitkäthousut; pikkuhousut; 

potkuhousut; urheiluhousut; kahluuhousut; verryttelyhousut; huut; nojapuut; eritasonojapuut; 

tikapuut; luomapuut; saunapuut; kerinpuut; kangaspuut; pitkospuut; tuut; henkisavut; hermosavut; 

YT; käädyt; ehyt; tiehyt; ilmatiehyt; sappitiehyt; maitotiehyt; lyhyt; ultralyhyt; kytkyt; kätkyt; 

vällyt; pehmyt; pehmyt-; immyt; nyt; valantehnyt; mennyt; edesmennyt; poismennyt; herännyt; 

väsynyt; rättiväsynyt; kuolemanväsynyt; päihtynyt; häiriintynyt; vastasyntynyt; uudestisyntynyt; 

sivistynyt; ikävystynyt; itkettynyt; kehittynyt; alikehittynyt; pidättynyt; koulunkäynyt; elähtänyt; 

höpsähtänyt; jälkeenjäänyt; käsikärryt; kottikärryt; hevoskärryt; työntökärryt; pöksyt; pikkupöksyt; 

neitsyt; kevyt; ultrakevyt; untuvankevyt; höyhenenkevyt; pumpulinkevyt; tyyt; hynttyyt; rynttyyt; 

pikkukengät; käräjät; maakäräjät; turpakäräjät; maakuntakäräjät; kuninkaankäräjät; 

kihlakunnankäräjät; kansankäräjät; suurkäräjät; saamelaiskäräjät; pökät; pässinpökkimät; 

sekahedelmät; venät; leukaperät; kellonperät; piipunperät; ohjasperät; kevät; tulvakevät; 

varhaiskevät; alkukevät; loppukevät; maapäivät; maakuntapäivät; kissanpäivät; vanhuudenpäivät; 

valtiopäivät; säätyvaltiopäivät; kirkkopäivät; liittopäivät; neuvottelupäivät; häät; hopeahäät; 

kultahäät; tanssihäät; timanttihäät; kirkkohäät; kaksoishäät; näät; ryntäät; merenkulkusäännöt; 

kolmostytöt; kaksostytöt; LVI-työt; toukotyöt; älkööt; tööt; hau; miau; mau; tau; vau; tabu; tabu; 

sanatabu; karibu; bambu; ecu; kakadu; gradu; pro gradu; handu; hindu; EU; kung-fu; tofu; spurgu; 

jehu; pääjehu; kehu; omakehu; itsekehu; mehu; lihamehu; marjamehu; viinimarjamehu; 

mustaviinimarjamehu; sekamehu; mansikkamehu; kirsikkamehu; mustikkamehu; puolukkamehu; 

punaherukkamehu; mustaherukkamehu; sukkamehu; vadelmamehu; omenamehu; sitruunamehu; 

rypälemehu; viinirypälemehu; tuoremehu; tiivistemehu; jälkimehu; appelsiinimehu; tyrnimehu; 

greippimehu; raparperimehu; tomaattimehu; karpalomehu; vihermehu; vehnänorasmehu; täysmehu; 

hedelmämehu; rehu; karkearehu; kalarehu; vihantarehu; kuivarehu; hauderehu; tuorerehu; väkirehu; 
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öljyväkirehu; nurmirehu; karjanrehu; kalanrehu; kananrehu; minkinrehu; eläinrehu; laidunrehu; 

painorehu; juottorehu; valkuaisrehu; kivennäisrehu; säilörehu; rullasäilörehu; kihu; tunturikihu; 

roihu; tihu; luihu; kalhu; kolhu; tanhu; kansantanhu; kohu; kuohu; pintakuohu; tunnekuohu; 

mielenkuohu; karhu; maakarhu; harmaakarhu; nallekarhu; puolikarhu; merikarhu; pussikarhu; 

verokarhu; marjaskarhu; muurahaiskarhu; pesukarhu; teddykarhu; emäkarhu; jääkarhu; kauhu; 

rimakauhu; panssarikauhu; torikauhu; vesikauhu; pakokauhu; pauhu; sauhu; huhu; touhu; 

työntouhu; tiu; haju; kalmanhaju; ruoanhaju; hienhaju; ruudinhaju; ruumiinhaju; rikinhaju; 

sillinhaju; ominaishaju; paju; hopeapaju; takapaju; koripaju; hanhenpaju; raju; saju; taju; suuntataju; 

tilannetaju; kielitaju; tyylitaju; rytmitaju; kauneudentaju; todellisuudentaju; suhteellisuudentaju; 

huumorintaju; muodontaju; muototaju; oikeustaju; todellisuustaju; lieju; pohjalieju; savilieju; kahju; 

suonikohju; keiju; poiju; valopoiju; tuiju; halju; kalju; palju; pesupalju; valju; kelju; kilju; kulju; 

nulju; pulju; koju; markkinakoju; lehtikoju; myyntikoju; kahvikoju; vartiokoju; jäätelökoju; poju; 

roju; korpiroju; harju; hiekkaharju; soraharju; poikittaisharju; pitkittäisharju; karju; villikarju; 

murju; ketju; hopeaketju; kauhaketju; nilkkaketju; kitkaketju; telaketju; ravintolaketju; kaulaketju; 

tapahtumaketju; kauppaketju; kultaketju; liikeketju; ranneketju; hiiliketju; hotelliketju; lumiketju; 

ankkuriketju; vesiketju; poliisiketju; vilttiketju; nivelketju; avainketju; vetoketju; spiraalivetoketju; 

tuotantoketju; ravintoketju; saartoketju; ohjelmansiirtoketju; tukimiesketju; hampurilaisketju; 

kakkosketju; ajatusketju; kuljetusketju; todistusketju; puolustusketju; talutusketju; varmuusketju; 

hyökkäysketju; ykkösketju; myymäläketju; kylmäketju; teräketju; juju; kikuju; haku; sekahaku; 

tietokonehaku; paikanhaku; ruoanhaku; viranhaku; luvanhaku; muutoksenhaku; lainhaku; 

tiedonhaku; työnhaku; kaukohaku; yhteishaku; henkilöhaku; laku; maku; jälkimaku; esimaku; 

sivumaku; naku; saku; deeku; teku; hehku; punahehku; värihehku; valkohehku; syyshehku; pehku; 

turvepehku; tihku; suihku; juomasuihku; virtsasuihku; konepistoolisuihku; elektronisuihku; 

konekiväärisuihku; vesisuihku; käsisuihku; luotisuihku; hiukkassuihku; sumusuihku; uhku; haiku; 

haiku; kaiku; vastakaiku; jälkikaiku; joiku; luiku; akku; kaakku; paakku; multapaakku; lumipaakku; 

juuripaakku; savipaakku; raakku; hakku; jakku; nahkajakku; safarijakku; turkisjakku; kakku; 

nugaakakku; suklaakakku; toscakakku; vahakakku; hunajakakku; soijakakku; raakakakku; 

hiekkakakku; mansikkakakku; mokkakakku; toskakakku; kermakakku; omenakakku; rusinakakku; 

kuivakakku; koekakku; maustekakku; täytekakku; marenkikakku; kinuskikakku; tiikerikakku; 

sokerikakku; rapsikakku; maissikakku; korinttikakku; savikakku; kahvikakku; siemenkakku; 

bostonkakku; kilokakku; kennokakku; murokakku; juustokakku; piparkakku; sacherkakku; 

kookoskakku; keikauskakku; rehukakku; pannukakku; öljykakku; käpykakku; piimäkakku; 

hedelmäkakku; pähkinäkakku; maapähkinäkakku; voileipäkakku; jäätelökakku; takku; lyijyakku; 

jekku; nekku; laikku; vaikku; meikku; kiikku; oikku; luonnonoikku; roikku; pikku; pikku-; prikku; 

tikku; lihatikku; takkatikku; suolatikku; makkaratikku; mittatikku; tähtisadetikku; tulitikku; 

kynsitikku; cocktailtikku; hammastikku; laskutikku; puutikku; silmätikku; jäätelötikku; uikku; 

silkkiuikku; tuliluikku; muikku; suolamuikku; tuikku; öljytuikku; salkku; attaseasalkku; 

asiakirjasalkku; nahkasalkku; osakesalkku; arvopaperisalkku; ministerinsalkku; nelkku; telkku; 

nilkku; pilkku; likapilkku; homepilkku; ruostepilkku; desimaalipilkku; teerenpilkku; 

auringonpilkku; valopilkku; kauneuspilkku; kymmenyspilkku; häpeäpilkku; tilkku; maatilkku; 

paikkatilkku; mallitilkku; peltotilkku; kangastilkku; vilkku; suuntavilkku; varoitusvilkku; tolkku; 

julkku; mulkku; punatulkku; kankku; lankku; lattialankku; poikkilankku; ponnistuslankku; 

juoksulankku; mankku; kenkku; brenkku; kinkku; lumikinkku; palvikinkku; keittokinkku; 

joulukinkku; savukinkku; linkku; sinkku; kunkku; punkku; arkku; silta-arkku; pakastearkku; 

kapioarkku; ruumisarkku; herkku; serkku; täysiserkku; maalaisserkku; täysserkku; pikkuserkku; 

sirkku; keltasirkku; lapinsirkku; peltosirkku; pajusirkku; virkku; iltavirkku; illanvirkku; 

aamunvirkku; aamuvirkku; orkku; torkku; iltatorkku; illantorkku; aamuntorkku; aamutorkku; 

kurkku; kurkku; etikkakurkku; suolakurkku; lavakurkku; kasvihuonekurkku; maustekurkku; 
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raspikurkku; avomaankurkku; murkku; murkku; haukku; haukku; laukku; attasealaukku; 

mahalaukku; nahkalaukku; olkalaukku; matkalaukku; satulalaukku; vatsalaukku; iltalaukku; 

karttalaukku; karvalaukku; lannelaukku; rannelaukku; meikkilaukku; kirjekuorilaukku; käsilaukku; 

toalettilaukku; kantolaukku; lentolaukku; ostoslaukku; valmiuslaukku; pukulaukku; työkalulaukku; 

koululaukku; ensiapulaukku; sivulaukku; kärrylaukku; kylmälaukku; pyörälaukku; vyölaukku; 

naukku; paukku; jymypaukku; neukku; peukku; kiukku; kukku; koukku; alakoukku; kalakoukku; 

hellakoukku; polakoukku; taikinakoukku; kaidekoukku; vaatekoukku; hiilikoukku; sormikoukku; 

käsikoukku; syöttikoukku; ruuvikoukku; konnankoukku; ongenkoukku; hauenkoukku; 

painokoukku; vetokoukku; nostokoukku; kyynärkoukku; virkkauskoukku; naarauskoukku; 

ripustuskoukku; iskukoukku; virkkuukoukku; yläkoukku; seinäkoukku; loukku; velkaloukku; 

kuolemanloukku; surmanloukku; turmanloukku; rotanloukku; hiirenloukku; kannustinloukku; 

tuloloukku; köyhyysloukku; moukku; tukku; pikatukku; noutotukku; hiustukku; luukku; 

lattialuukku; tuhkaluukku; salaluukku; ikkunaluukku; kirjeluukku; nokiluukku; sosiaaliluukku; 

postiluukku; kissanluukku; uuninluukku; paloluukku; vetoluukku; kattoluukku; nuohousluukku; 

tuuletusluukku; tirkistysluukku; lippuluukku; suuluukku; seinäluukku; ruukku; suojaruukku; 

kukkaruukku; turveruukku; viiniruukku; vesiruukku; saviruukku; kiviruukku; kestokasteluruukku; 

alku; taiteilijanalku; miehenalku; viiksenalku; palonalku; polku; harhapolku; karjapolku; 

saunapolku; lenkkipolku; retkipolku; kotipolku; lehmänpolku; oikopolku; luontopolku; kuntopolku; 

vuoristopolku; muurahaispolku; kinttupolku; sivupolku; lenkkeilypolku; syrjäpolku; metsäpolku; 

kulku; kauttakulku; ohikulku; alikulku; ylikulku; läpikulku; sävelkulku; merenkulku; 

kauppamerenkulku; rannikkomerenkulku; ajatuksenkulku; postinkulku; tiedonkulku; kiertokulku; 

voittokulku; kehityskulku; riemukulku; sointukulku; sulku; maasulku; hakasulku; palkkasulku; 

ilmasulku; kauppasulku; hintasulku; kanavasulku; tiesulku; kaarisulku; tuulensulku; höyrynsulku; 

työnsulku; oikosulku; aaltosulku; uutissulku; lyhytsulku; katusulku; höyrysulku; työsulku; hinku; 

niinku; vinku; tunku; doku; hoku; joku; huoku; karku; parku; purku; tuomionpurku; surku; turku; 

kasku; lasku; mahalasku; ruokalasku; matkalasku; ravintolalasku; liikkeellelasku; vesillelasku; 

kumparelasku; pistelasku; jälkilasku; hotellilasku; välilasku; vesilasku; kotilasku; prosenttilasku; 

maahanlasku; ajanlasku; sananlasku; miinanlasku; hinnanlasku; seppeleenlasku; liikkeeseenlasku; 

yhteenlasku; koskenlasku; seppeltenlasku; ääntenlasku; järvenlasku; mäenlasku; mutkamäenlasku; 

joukkuemäenlasku; leikinlasku; puhelinlasku; auringonlasku; lipunlasku; luvunlasku; jakolasku; 

oikolasku; pakkolasku; korkolasku; kertolasku; viistolasku; tilauslasku; nopeuslasku; tasoituslasku; 

osituslasku; vähennyslasku; hyvityslasku; päätöslasku; syöksylasku; ynnälasku; päässälasku; 

hätälasku; sähkölasku; tasku; takatasku; paikkatasku; ilmatasku; rintatasku; karttatasku; valetasku; 

reisitasku; kivitasku; povitasku; muovitasku; ientasku; takintasku; liivintasku; housuntasku; 

pensastasku; kengurutasku; sivutasku; tyhjätasku; sisätasku; isku; palleaisku; harhaisku; 

itsemurhaisku; takaisku; taikaisku; ilmaisku; vastaisku; karateisku; tuli-isku; pommi-isku; piisku; 

kultapiisku; ensi-isku; miekanisku; kuokanisku; piiskanisku; ruoskanisku; salamanisku; 

surmanisku; raipanisku; vasaranisku; kirveenisku; suonenisku; siivenisku; ydinisku; nyrkinisku; 

kuolinisku; puukonisku; armonisku; silmänisku; tehoisku; tietoisku; kostoisku; tyrmäysisku; 

huisku; puuterihuisku; pölyhuisku; muisku; ruisku; korvaruisku; maaliruisku; moottoriruisku; 

injektioruisku; sankoruisku; paloruisku; maalausruisku; reppuruisku; peräruisku; tuisku; lumituisku; 

kämmensyrjäisku; pääisku; sähköisku; romsku; narsku; matsku; jutsku; rausku; fusku; rousku; 

haaparousku; keltarousku; mustarousku; karvarousku; kangasrousku; kuusenleppärousku; pusku; 

katku; rikinkatku; ketku; letku; mahaletku; puutarhaletku; metalliletku; kumiletku; vesiletku; 

muoviletku; paloletku; vedenpoistoletku; kasteluletku; metku; retku; itku; kitku; litku; tekoitku; 

hääitku; potku; potku; vapaapotku; takapotku; kulmapotku; karatepotku; kärkipotku; maalipotku; 

banaanipotku; saksipotku; onnenpotku; aasinpotku; rangaistuspotku; alkupotku; sotku; sekasotku; 

jutku; peräprutku; leuku; lapinleuku; liuku; riuku; tiuku; juku; luku; sijaluku; sekaluku; pikaluku; 
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paikkaluku; murskaluku; kuolemanvaaraluku; tasaluku; massaluku; sataluku; huuliltaluku; 

kantaluku; kertaluku; vastaluku; kaksituhattaluku; mittaluku; suhdeluku; kappaleluku; pisteluku; 

lähiluku; keskiluku; väkiluku; reaaliluku; desimaaliluku; kardinaaliluku; ordinaaliluku; 

rationaaliluku; irrationaaliluku; kromosomiluku; oktaaniluku; binaariluku; imaginaariluku; 

metriluku; indeksiluku; kompleksiluku; vuosiluku; lapsiluku; prosenttiluku; kartanluku; 

läksyjenluku; kymmenluku; nelikymmenluku; kolmikymmenluku; viisikymmenluku; 

kaksikymmenluku; kuusikymmenluku; kahdeksankymmenluku; seitsenkymmenluku; 

yhdeksänkymmenluku; onnenluku; ajatustenluku; korrehtuurinluku; nuotinluku; madonluku; 

läksynluku; teholuku; arvioluku; sakoluku; oikoluku; ulkoluku; runkoluku; vuoroluku; jaksoluku; 

johdantoluku; murtoluku; epämurtoluku; par-luku; asukasluku; miesluku; satunnaisluku; 

kokonaisluku; käänteisluku; nidosluku; kierrosluku; korjausluku; vertausluku; tunnusluku; 

perusluku; hapetusluku; tarkistusluku; tehokkuusluku; järjestysluku; tuhatluku; alkuluku; 

vertailuluku; huippuluku; oikaisuluku; laatuluku; sivuluku; lehmäluku; silmäluku; eräluku;  

sisäluku; kolmekymmentäluku; kaksikymmentäluku; kuusikymmentäluku;  

kahdeksankymmentäluku; seitsemänkymmentäluku; yhdeksänkymmentäluku; jyväluku; pääluku; 

yksikköluku; puku; suojapuku; nahkapuku; sukkapuku; virkapuku; sotilasvirkapuku; juhlapuku; 

puuvillapuku; uimapuku; vuokrapuku; paitapuku; liituraitapuku; iltapuku; rantapuku; mittapuku; 

lottapuku; pellavapuku; valepuku; neulepuku; asepuku; khakipuku; vihkipuku; lenkkipuku; 

arkipuku; siviilipuku; tuulipuku; kumipuku; lumipuku; rippipuku; safaripuku; samettipuku; 

körttipuku; liivipuku; talvipuku; nunnanpuku; piispanpuku; kansanpuku; höyhenpuku; soidinpuku; 

vanginpuku; kuolinpuku; aataminpuku; lapinpuku; papinpuku; narrinpuku; pitäjänpuku; partiopuku; 

kokopuku; hiihtopuku; maastopuku; sotilaspuku; merimiespuku; naamiaispuku; lappalaispuku; 

mustalaispuku; kansallispuku; valmispuku; morsiuspuku; sukelluspuku; peruspuku; pelastuspuku; 

ratsastuspuku; avaruuspuku; ykköspuku; kevätpuku; jakkupuku; pikkupuku; potkupuku; 

voimistelupuku; surupuku; housupuku; tonttupuku; kutupuku; verryttelypuku; kävelypuku; 

pyhäpuku; märkäpuku; yhdistelmäpuku; kesäpuku; hääpuku; lämpöpuku; yöpuku; työpuku; suku; 

hallitsijasuku; maskuliinisuku; feminiinisuku; keisarisuku; kuningassuku; ruhtinassuku; miessuku; 

talonpoikaissuku; naissuku; aatelissuku; ihmissuku; pappissuku; tuku; paalu; rajapaalu; 

merkkipaalu; toteemipaalu; peruspaalu; sumupaalu; häpeäpaalu; halu; ruokahalu; mielihalu; 

riidanhalu; vallanhalu; kiusanhalu; mukavuudenhalu; opinhalu; tiedonhalu; sensaationhalu; 

nautinnonhalu; voitonhalu; kostonhalu; tappelunhalu; vaihtelunhalu; taistelunhalu; sovittelunhalu; 

huvittelunhalu; seikkailunhalu; kokeilunhalu; komeilunhalu; elämänhalu; ostohalu; luomishalu; 

yrittämishalu; omistushalu; vastustushalu; lukuhalu; tappeluhalu; taisteluhalu; palveluhalu; 

kokeiluhalu; kalu; taikakalu; juhlakalu; huonekalu; nahkahuonekalu; standardihuonekalu; 

antiikkihuonekalu; rottinkihuonekalu; mahonkihuonekalu; putkihuonekalu; tyylihuonekalu; 

tammihuonekalu; korihuonekalu; plyysihuonekalu; rokokoohuonekalu; talonpoikaishuonekalu; 

puuhuonekalu; perintöhuonekalu; tarvekalu; leikkikalu; työkalu; puutarhatyökalu; kierretyökalu; 

käsityökalu; kivityökalu; puutyökalu; valu; paikallavalu; taidevalu; painevalu; tinanvalu; savenvalu; 

metallinvalu; pronssinvalu; teräsvalu; liukuvalu; puhelu; ulkolinjapuhelu; virkapuhelu; 

matkapuhelu; vastapuhelu; lähipuhelu; välipuhelu; satelliittipuhelu; ulkomaanpuhelu; kaksinpuhelu; 

yksinpuhelu; radiopuhelu; kaukopuhelu; vuoropuhelu; paikallispuhelu; yksityispuhelu; 

verkkoryhmäpuhelu; hätäpuhelu; henkilöpuhelu; nielu; nenänielu; sielu; laumasielu; joukkosielu; 

kaunosielu; sukulaissielu; ihmissielu; pikkusielu; ajelu; rekiajelu; huviajelu; tapaninajelu; 

kiertoajelu; autoajelu; penkinpainajaisajelu; suojelu; ilmasuojelu; taisteluainesuojelu; itsesuojelu; 

kuluttajansuojelu; maisemansuojelu; ilmansuojelu; soidensuojelu; meriensuojelu; vesiensuojelu; 

rantojensuojelu; merensuojelu; lastensuojelu; rakennustensuojelu; kasvinsuojelu; eläinsuojelu; 

luonnonsuojelu; nuorisonsuojelu; maaperänsuojelu; metsänsuojelu; väestönsuojelu;  
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ympäristönsuojelu; palosuojelu; rakennussuojelu; säteilysuojelu; työsuojelu; varjelu; hätävarjelu; 

jakelu; vedenjakelu; postinjakelu; maidonjakelu; sähkönjakelu; joukkojakelu; varhaisjakelu; 

ilmaisjakelu; yhteisjakelu; nakkelu; haeskelu; kuljeskelu; oleskelu; nuoleskelu; naureskelu; 

pureskelu; pohdiskelu; tutkiskelu; painiskelu; anniskelu; opiskelu; iltaopiskelu; kirjeopiskelu; 

itseopiskelu; jatko-opiskelu; monimuoto-opiskelu; yliopisto-opiskelu; jaksoittaisopiskelu; 

yksityisopiskelu; etäopiskelu; kosiskelu; moitiskelu; nautiskelu; kehuskelu; liikuskelu; ammuskelu; 

istuskelu; lelu; pulmalelu; sotalelu; valelu; unilelu; stressilelu; muovilelu; pehmolelu; tarttumislelu; 

purulelu; melu; liikennemelu; lentomelu; turmelu; ympäristömelu; sanelu; painelu; ompelu; 

pohjaompelu; taideompelu; päällikeompelu; koneompelu; koristeompelu; korko-ompelu; 

revinnäisompelu; pukuompelu; koruompelu; reikäompelu; tappelu; nyrkkitappelu; kukkotappelu; 

katutappelu; kylätappelu; katselu; salakatselu; raatelu; latelu; matelu; suhahtelu; kajahtelu; 

huojahtelu; horjahtelu; tuikahtelu; vilkahtelu; torkahtelu; poukahtelu; ailahtelu; heilahtelu; 

leimahtelu; hulmahtelu; onnahtelu; huoahtelu; murahtelu; rasahtelu; risahtelu; raksahtelu; 

tuoksahtelu; kapsahtelu; lipsahtelu; valehtelu; vaihtelu; hintavaihtelu; suhdannevaihtelu; 

äännevaihtelu; astevaihtelu; äkkivaihtelu; sesonkivaihtelu; värivaihtelu; vuosivaihtelu; 

kausivaihtelu; vuorokausivaihtelu; hinnanvaihtelu; värinvaihtelu; säänvaihtelu; lämmönvaihtelu; 

satunnaisvaihtelu; korkeusvaihtelu; kosteusvaihtelu; kohtelu; unohtelu; nuhtelu; huuhtelu; 

mahahuuhtelu; värihuuhtelu; vesihuuhtelu; emätinhuuhtelu; hoitelu; voitelu; sairaanvoitelu; 

kimaltelu; vaeltelu; kantelu; parantelu; rakentelu; huikentelu; komentelu; oksentelu; runtelu; 

kuuntelu; salakuuntelu; vesikuuntelu; puhelinkuuntelu; radionkuuntelu; muuntelu; kaartelu; 

askartelu; imartelu; saivartelu; kangertelu; kuhertelu; koukertelu; hoipertelu; sopertelu; kiemurtelu; 

astelu; hidastelu; ihastelu; puuhastelu; heijastelu; hurjastelu; sukupuolihurjastelu; seksihurjastelu; 

vauhtihurjastelu; autohurjastelu; kastelu; rakastelu; viekastelu; vuoteenkastelu; keinokastelu; 

tarkastelu; hurskastelu; sadetuskastelu; vitkastelu; yökastelu; kalastelu; kummastelu; kinastelu; 

punastelu; tepastelu; kompastelu; arastelu; varastelu; sairastelu; harrastelu; herrastelu; viisastelu; 

jälkiviisastelu; porsastelu; patsastelu; kitsastelu; rietastelu; rehvastelu; taivastelu; karvastelu; 

haistelu; taistelu; maataistelu; rajataistelu; luokkataistelu; ilmataistelu; valtataistelu; torjuntataistelu; 

lähitaistelu; materiaalitaistelu; vaalitaistelu; kielitaistelu; tulitaistelu; meritaistelu; mottitaistelu;  

kaksintaistelu; perääntymistaistelu; vetäytymistaistelu; vapaustaistelu; oikeustaistelu; 

saarrostustaistelu; puolustustaistelu; uuvutustaistelu; viivytystaistelu; itsenäisyystaistelu; 

ratkaisutaistelu; katutaistelu; härkätaistelu; työtaistelu; ahdistelu; todistelu; nahistelu; kakistelu; 

tutkistelu; itsetutkistelu; sapelinkalistelu; kallistelu; pullistelu; voimistelu; iltavoimistelu; 

telinevoimistelu; välinevoimistelu; rekkivoimistelu; puomivoimistelu; vesivoimistelu; 

taukovoimistelu; taitovoimistelu; permantovoimistelu; kuntovoimistelu; aivovoimistelu; 

rengasvoimistelu; naisvoimistelu; ajatusvoimistelu; äitiysvoimistelu; kiinteytysvoimistelu; 

aamuvoimistelu; satuvoimistelu; ryhmävoimistelu; silmävoimistelu; lääkintävoimistelu; valmistelu; 

matkavalmistelu; tulivalmistelu; esivalmistelu; verovalmistelu; alkuvalmistelu; tykistövalmistelu; 

varmistelu; ponnistelu; kaunistelu; supistelu; karistelu; varistelu; koristelu; pintakoristelu; 

upotuskoristelu; suoristelu; kouristelu; puristelu; uistelu; luistelu; vapaaluistelu; pikaluistelu; 

kaukalopikaluistelu; rullaluistelu; muodostelmaluistelu; retkiluistelu; pariluistelu; rusettiluistelu; 

kaunoluistelu; taitoluistelu; yleisöluistelu; muistelu; vetouistelu; heittouistelu; ravistelu; ostelu; 

muodostelu; ujostelu; elostelu; nostelu; hienostelu; kainostelu; annostelu; luonnostelu; napostelu; 

repostelu; arvostelu; kirja-arvostelu; elokuva-arvostelu; taidearvostelu; musiikkiarvostelu; 

teatteriarvostelu; lukukausiarvostelu; lehtiarvostelu; konserttiarvostelu; oppilasarvostelu; 

kirjallisuusarvostelu; tiedustelu; mielipidetiedustelu; puhelintiedustelu; lentotiedustelu; 

kuuntelutiedustelu; riiustelu; keskustelu; eduskuntakeskustelu; lähetekeskustelu; vaalikeskustelu; 

paneelikeskustelu; budjettikeskustelu; puhelinkeskustelu; maratonkeskustelu; radiokeskustelu; 

vuorokeskustelu; kansalaiskeskustelu; yleiskeskustelu; yksityiskeskustelu; välikysymyskeskustelu; 
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ryhmäkeskustelu; pöytäkeskustelu; käytäväkeskustelu; matkustelu; puolustelu; kuulustelu; 

uusintakuulustelu; poliisikuulustelu; ristikuulustelu; ehtolaiskuulustelu; kertauskuulustelu; 

korotuskuulustelu; tunnustelu; rauhantunnustelu; kaupustelu; katukaupustelu; varustelu; 

kilpavarustelu; sotavarustelu; asevarustelu; ydinasevarustelu; ydinvarustelu; perustelu; seurustelu; 

jeesustelu; vastustelu; jutustelu; mutustelu; saattelu; sadattelu; haihattelu; ajattelu; vapaa-ajattelu; 

toiveajattelu; arkiajattelu; rooliajattelu; rallattelu; rupattelu; supattelu; haastattelu; 

revolverihaastattelu; lehtihaastattelu; postihaastattelu; puhelinhaastattelu; radiohaastattelu; 

kiertohaastattelu; katuhaastattelu; syvähaastattelu; haistattelu; tungettelu; laskettelu; koskettelu; 

panettelu; koettelu; opettelu; asettelu; tavoiteasettelu; ongelmanasettelu; tavoitteenasettelu; 

kysymyksenasettelu; vastakkainasettelu; ehdokasasettelu; ohittelu; uhittelu; lajittelu; käsinlajittelu; 

luokittelu; laatuluokittelu; valittelu; surunvalittelu; huolittelu; sommittelu; kummittelu; maanittelu; 

onnittelu; nimipäiväonnittelu; syntymäpäiväonnittelu; suunnittelu; maisemasuunnittelu; 

urasuunnittelu; kuntasuunnittelu; yhteiskuntasuunnittelu; yhdyskuntasuunnittelu; perhesuunnittelu; 

liikennesuunnittelu; tuotesuunnittelu; aluesuunnittelu; kaupunkisuunnittelu; systeeminsuunnittelu; 

verosuunnittelu; kokonaissuunnittelu; taloussuunnittelu; sisustussuunnittelu; seutusuunnittelu; 

ympäristösuunnittelu; juonittelu; vastaanhangoittelu; vihoittelu; liioittelu; sijoittelu; harjoittelu; 

voimaharjoittelu; rataharjoittelu; kuivaharjoittelu; lajiharjoittelu; intervalliharjoittelu; esiharjoittelu; 

ajoharjoittelu; kuntoharjoittelu; nopeusharjoittelu; opetusharjoittelu; kestävyysharjoittelu; 

sisäharjoittelu; kenttäharjoittelu; työharjoittelu; kirjoittelu; viekoittelu; niskoittelu; jaloittelu; 

paloittelu; ilmoittelu; hinnoittelu; varoittelu; herroittelu; soittelu; osoittelu; massoittelu; kiusoittelu; 

tavoittelu; kilvoittelu; vilvoittelu; kaupittelu; jaarittelu; parittelu; mairittelu; osittelu; jossittelu; 

havittelu; kahvittelu; sovittelu; hurvittelu; huvittelu; kuvittelu; rouvittelu; ottelu; maaottelu; 

kolmimaaottelu; voimistelumaaottelu; yleisurheilumaaottelu; hopeaottelu; liigaottelu; jaottelu; 

sarjaottelu; seuraottelu; kultaottelu; karsintaottelu; uusintaottelu; haasteottelu; squash-ottelu; 

puulaakiottelu; finaaliottelu; semifinaaliottelu; kolmiottelu; simultaaniottelu; painiottelu; 

moniottelu; amatööriottelu; viisiottelu; sotilasviisiottelu; revanssiottelu; pronssiottelu; kotiottelu; 

rästiottelu; pujottelu; kanavapujottelu; suurpujottelu; nikottelu; vokottelu; laiskottelu; kiskottelu; 

uskottelu; haukottelu; pelottelu; ilottelu; pallottelu; keplottelu; luulottelu; hahmottelu; hemmottelu; 

kymmenottelu; seitsenottelu; keinottelu; valuuttakeinottelu; kurssikeinottelu; pörssikeinottelu; 

tonttikeinottelu; televisio-ottelu; jääkiekko-ottelu; jalkapallo-ottelu; koripallo-ottelu; 

vesipalloottelu; pesäpallo-ottelu; jääpallo-ottelu; riepottelu; juopottelu; työmaajuopottelu; erottelu; 

rotuerottelu; sirottelu; vuorottelu; kasvivuorottelu; sukupolvenvuorottelu; kasvinvuorottelu; 

vierasottelu; isottelu; ammattilaisottelu; tennisottelu; pöytätennisottelu; avausottelu; harjoitusottelu; 

katsastusottelu; mestaruusottelu; maailmanmestaruusottelu; ystävyysottelu; näytösottelu; luottelu; 

miekkailuottelu; sopuottelu; loppuottelu; ratkaisuottelu; voivottelu; neuvottelu; palkkaneuvottelu; 

kauppaneuvottelu; aseidenriisuntaneuvottelu; perheneuvottelu; liikeneuvottelu; teleneuvottelu; 

puhelinneuvottelu; videoneuvottelu; tuloneuvottelu; aseleponeuvottelu; tuponeuvottelu; 

sovintoneuvottelu; TES-neuvottelu; sopimusneuvottelu; tarkistusneuvottelu; kurkistusneuvottelu; 

rugbyottelu; nyrkkeilyottelu; välieräottelu; karttelu; sauhuttelu; puhuttelu; juttelu; huljuttelu; 

keikuttelu; liikuttelu; oikuttelu; kalkuttelu; herkuttelu; lirkuttelu; surkuttelu; maiskuttelu; 

kuiskuttelu; nirskuttelu; vitkuttelu; paukuttelu; kiukuttelu; houkuttelu; rilluttelu; hulluttelu; 

sinuttelu; koputtelu; tupruttelu; paisuttelu; hipsuttelu; hupsuttelu; hassuttelu; hissuttelu; tissuttelu; 

suostuttelu; vakuuttelu; toppuuttelu; utelu; soutelu; huutelu; suutelu; palvelu; ateriapalvelu; 

juhlapalvelu; ohjelmapalvelu; yhdyskuntapalvelu; turvapalvelu; tiepalvelu; telepalvelu; 

huonepalvelu; itsepalvelu; pankkipalvelu; tukipalvelu; sosiaalipalvelu; lääkäripalvelu; seksipalvelu; 

hyvinvointipalvelu; kotipalvelu; postipalvelu; puhelinpalvelu; silmänpalvelu; yleisönpalvelu; 

informaatiopalvelu; tietopalvelu; teletietopalvelu; pitopalvelu; terveydenhuoltopalvelu; 

kirjastopalvelu; ostopalvelu; avopalvelu; asiakaspalvelu; ilmaispalvelu; uutispalvelu; 
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lähimmäispalvelu; tulospalvelu; vaalitulospalvelu; siivouspalvelu; kuljetuspalvelu; 

muonituspalvelu; pelastuspalvelu; turvallisuuspalvelu; terveyspalvelu; tiedustelupalvelu; 

maksupalvelu; ystäväpalvelu; sääpalvelu; tiesääpalvelu; lentosääpalvelu; työpalvelu; arvelu; 

ennakkoarvelu; iglu; snobbailu; surffailu; kaahailu; ihailu; itseihailu; harhailu; puuhailu; majailu; 

vihjailu; ohjailu; leijailu; naljailu; kirjailu; orjailu; korjailu; jahkailu; uhkailu; aikailu; haikailu; 

keikailu; sikailu; hakkailu; miekkailu; kalpamiekkailu; florettimiekkailu; säilämiekkailu; paikkailu; 

keikkailu; seikkailu; sotaseikkailu; lemmenseikkailu; naisseikkailu; rakkausseikkailu; veikkailu; 

kikkailu; kelkkailu; purjekelkkailu; moottorikelkkailu; ohjaskelkkailu; tarkkailu; kameratarkkailu; 

itsetarkkailu; karjantarkkailu; laaduntarkkailu; naukkailu; huokailu; ruokailu; työpaikkaruokailu; 

joukkoruokailu; kouluruokailu; karkailu; kuiskailu; kerskailu; tuskailu; matkailu; aikamatkailu; 

maatilamatkailu; laivamatkailu; karavaanimatkailu; lapsiseksimatkailu; turistimatkailu; 

talvimatkailu; järvimatkailu; kotimaanmatkailu; ulkomaanmatkailu; kaukomatkailu; 

luontomatkailu; automatkailu; kalastusmatkailu; avaruusmatkailu; terveysmatkailu; 

seikkailumatkailu; ryhmämatkailu; leirintämatkailu; leukailu; mukailu; nuukailu; maalailu; 

äännemaalailu; sävelmaalailu; kaunomaalailu; halailu; salailu; selailu; keilailu; toilailu; pilailu; 

kaulailu; keimailu; voimailu; ilmailu; liikenneilmailu; siviili-ilmailu; sotilasilmailu; urheiluilmailu; 

hummailu; lomailu; maatilalomailu; tuumailu; manailu; sanailu; kuhnailu; kinailu; uinailu; siunailu;  

tapailu; säveltapailu; kilpailu; ideakilpailu; taktiikkakilpailu; laukkakilpailu; keilakilpailu; 

kuulakilpailu; ampumakilpailu; koirakilpailu; sisäratakilpailu; iltakilpailu; hintakilpailu; 

karsintakilpailu; uusintakilpailu; melontakilpailu; maantiekilpailu; aatekilpailu; joukkuekilpailu; 

pilkkikilpailu; mäkikilpailu; hallikilpailu; rallikilpailu; painikilpailu; moukarikilpailu; missikilpailu; 

uintikilpailu; viestikilpailu; triatlonkilpailu; maratonkilpailu; takaa-ajokilpailu; kiekkokilpailu; 

haulikkokilpailu; elintasokilpailu; tietokilpailu; hiihtokilpailu; kiekonheittokilpailu; arvokilpailu; 

teräsmieskilpailu; hevoskilpailu; motocrosskilpailu; arvauskilpailu; valokuvauskilpailu; 

purjehduskilpailu; kauneuskilpailu; tarjouskilpailu; peruskilpailu; kirjoituskilpailu; tasoituskilpailu; 

pudotuskilpailu; katsastuskilpailu; ratsastuskilpailu; suunnistuskilpailu; kuninkuuskilpailu; 

mestaruuskilpailu; hallimestaruuskilpailu; viestimestaruuskilpailu; maailmanmestaruuskilpailu; 

kiihdytyskilpailu; kestävyyskilpailu; keihäskilpailu; alkukilpailu; mäenlaskukilpailu; 

rangaistuspotkukilpailu; voimistelukilpailu; luistelukilpailu; pikaluistelukilpailu; varustelukilpailu; 

tarkkailukilpailu; keilailukilpailu; urheilukilpailu; yleisurheilukilpailu; laulukilpailu; viulukilpailu; 

loppukilpailu; juoksukilpailu; kutsukilpailu; laatukilpailu; soutukilpailu; kävelykilpailu; 

pyöräilykilpailu; kerroshyppykilpailu; pituushyppykilpailu; seiväshyppykilpailu; näytelmäkilpailu; 

yleisökilpailu; kyntökilpailu; kuulantyöntökilpailu; reippailu; hiippailu; kamppailu; valtakamppailu; 

kuolinkamppailu; kaksinkamppailu; shoppailu; hupailu; vierailu; ohjaajavierailu; pikavierailu; 

vastavierailu; ministerivierailu; teatterivierailu; ensivierailu; valtiovierailu; laivastovierailu; 

kuningasvierailu; sukulaisvierailu; velvollisuusvierailu; ystävyysvierailu; työvierailu; tiirailu; 

torailu; seurailu; hourailu; kisailu; visailu; tietovisailu; kursailu; pussailu; vitsailu; kruusailu; 

mahtailu; tehtailu; maalitehtailu; tulostehtailu; sihtailu; vertailu; hintavertailu; irstailu; rustailu; 

mittailu; telttailu; flirttailu; lautailu; rullalautailu; purjelautailu; lainelautailu; lumilautailu; 

jäälautailu; kaavailu; tavailu; ivailu; diivailu; kiivailu; muovailu; arvailu; irvailu; lorvailu; sorvailu; 

kuvailu; urheilu; laukkaurheilu; nappulaurheilu; ampumaurheilu; kilpaurheilu; massaurheilu; 

moottoriveneurheilu; joukkueurheilu; puulaakiurheilu; penkkiurheilu; ralliurheilu; junioriurheilu; 

moottoriurheilu; amatööriurheilu; vesiurheilu; tanssiurheilu; ikäkausiurheilu; uintiurheilu; 

ammattiurheilu; eliittiurheilu; kanoottiurheilu; raviurheilu; talviurheilu; kansanurheilu; 

laskuvarjourheilu; hiihtourheilu; lentourheilu; moottorilentourheilu; kuntourheilu; autourheilu; 

sotilasurheilu; ammattilaisurheilu; koululaisurheilu; vammaisurheilu; naisurheilu; yleisurheilu; 

hevosurheilu; kalastusurheilu; ratsastusurheilu; huippu-urheilu; moottoripyöräurheilu; kesäurheilu; 

sisäurheilu; kenttäurheilu; jääurheilu; kujeilu; makeilu; halkeilu; tunkeilu; kokeilu; surkeilu; oleilu; 
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huuleilu; prameilu; solmeilu; komeilu; sormeilu; kuumeilu; reilu; kareilu; oireilu; koreilu; poreilu; 

epäreilu; taiteilu; tasapainotaiteilu; tunteilu; haaveilu; parveilu; torveilu; kiilu; miilu; piilu; viilu; 

mahonkiviilu; tammiviilu; puuviilu; kyntöviilu; kilu; limboilu; ufoilu; machoilu; verhoilu; tarjoilu; 

ruokatarjoilu; teetarjoilu; bufettitarjoilu; kahvitarjoilu; pöytiintarjoilu; buffettarjoilu; ujoilu; 

makoilu; pakoilu; rakoilu; vakoilu; vastavakoilu; sotilasvakoilu; teollisuusvakoilu; sekoilu; 

kiihkoilu; vauhkoilu; hikoilu; loikoilu; lakkoilu; korpilakkoilu; liitokiekkoilu; jääkiekkoilu; 

kukkoilu; poukkoilu; ulkoilu; venkoilu; norkoilu; rukoilu; palloilu; jalkapalloilu; koripalloilu; 

vesipalloilu; käsipalloilu; lentopalloilu; pesäpalloilu; jääpalloilu; sooloilu; samoilu; pehmoilu; 

pomoilu; uumoilu; tasapainoilu; vinoilu; runoilu; tempoilu; jippoilu; kieroilu; lieroilu; kiroilu; 

aaltoilu; hentoilu; intoilu; terveysintoilu; kuntoilu; muotoilu; hiusmuotoilu; hortoilu; viittoilu; 

velttoilu; autoilu; kilpa-autoilu; ralliautoilu; rosvoilu; huilu; nokkahuilu; poikkihuilu; panhuilu; 

paimenhuilu; pikkolohuilu; huhuilu; pikkuhuilu; touhuilu; keljuilu; kuilu; roskakuilu; jätekuilu; 

hissikuilu; kuikuilu; takkuilu; oikkuilu; vilkuilu; elintasokuilu; kaivoskuilu; metkuilu; velmuilu; 

rimpuilu; sopuilu; temppuilu; hoppuilu; piruilu; juoruilu; lepsuilu; satuilu; etuilu; tuittuilu; vittuilu; 

renttuilu; tonttuilu; pottuilu; vilu; sellu; sulfaattisellu; sulfiittisellu; liukosellu; lumppusellu; pillu; 

hullu; sotahullu; nippelihullu; puolihullu; filmihullu; suuruudenhullu; lapinhullu; vainohullu; 

juoppohullu; raivohullu; hevoshullu; yllytyshullu; urheiluhullu; kuuhullu; pähkähullu; kylähullu; 

seinähullu; työhullu; solu; tappajasolu; okasolu; plasmasolu; munasolu; punasolu; visasolu; 

kantasolu; rasvasolu; sauvasolu; putkisolu; tukisolu; sukupuolisolu; niinisolu; tappisolu; verisolu; 

pigmenttisolu; jättisolu; tyvisolu; siemensolu; ydinsolu; aistinsolu; valkosolu; emosolu; hermosolu; 

aivosolu; tytärsolu; lihassolu; lisääntymissolu; jyväissolu; jyvässolu; sukusolu; imusolu; luusolu; 

puusolu; tylppysolu; syöjäsolu; syöpäsolu; nuolu; vuolu; laulu; pilkkalaulu; juomalaulu; 

maakuntalaulu; puhelaulu; minnelaulu; rekilaulu; leikkilaulu; piirileikkilaulu; kisällilaulu; 

psalmilaulu; ritarilaulu; koloratuurilaulu; virsilaulu; tanssilaulu; marssilaulu; protestilaulu; 

kvartettilaulu; kansanlaulu; joutsenlaulu; lastenlaulu; työväenlaulu; seireeninlaulu; kaksinlaulu; 

yksinlaulu; kukonlaulu; runonlaulu; linnunlaulu; kuviolaulu; kirkkolaulu; soololaulu; runolaulu; 

kuorolaulu; mieskuorolaulu; naiskuorolaulu; vuorolaulu; kehtolaulu; ylioppilaslaulu; 

merimieslaulu; yhteislaulu; kansallislaulu; rakkauslaulu; ylistyslaulu; ketjulaulu; taistelulaulu; 

joululaulu; riemulaulu; tuutulaulu; työlaulu; taulu; aikataulu; rautatieaikataulu; sunnuntaiaikataulu; 

tikkataulu; kukkataulu; naamataulu; maisemataulu; valvontataulu; kojetaulu; varoketaulu; 

maalitaulu; nimitaulu; helmitaulu; logaritmitaulu; fläppitaulu; mittaritaulu; alttaritaulu; virsitaulu; 

tussitaulu; votiivitaulu; huoneentaulu; laintaulu; turisti-informaatiotaulu; kuviotaulu; valotaulu; 

kellotaulu; numerotaulu; kieltotaulu; kertotaulu; rengastaulu; tulostaulu; mainostaulu; ohjaustaulu; 

ilmoitustaulu; varoitustaulu; suunnistustaulu; etäisyystaulu; sukutaulu; koulutaulu; seinätaulu; 

lehtiötaulu; näyttötaulu; kiulu; viulu; ensiviulu; lampaanviulu; bassoviulu; alttoviulu; luuviulu; 

sähköviulu; kulu; matkakulu; ajankulu; sivukulu; ikäkulu; joulu; pikkujoulu; koulu; korkeakoulu; 

kauppakorkeakoulu; tiedekorkeakoulu; taidekorkeakoulu; musiikkikorkeakoulu; 

ammattikorkeakoulu; kansankorkeakoulu; poikakoulu; niskakoulu; alakoulu; uimakoulu; 

koirakoulu; kansakoulu; alakansakoulu; yläkansakoulu; iltakoulu; seurakuntakoulu; 

kuvataidekoulu; viipalekoulu; liikennekoulu; leikkikoulu; musiikkileikkikoulu; musiikkikoulu; 

keskikoulu; normaalikoulu; katedraalikoulu; mannekiinikoulu; rippikoulu; oppikoulu; 

luostarikoulu; aliupseerikoulu; Reserviupseerikoulu; leirikoulu; esikoulu; tanssikoulu; 

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; pulu; kuulu; maankuulu; 

maailmankuulu; zulu; aamu; krapulaaamu; haamu; haamu-; lauantaiaamu; sunnuntaiaamu; 
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huomenaamu; pakkasaamu; varhaisaamu; eilisaamu; huomisaamu; pääsiäisaamu; syysaamu; 

kevätaamu; jouluaamu; pyhäaamu; kesäaamu; kamu; namu; emu; riemu; voitonriemu; lemu; remu; 

rohmu; kuhmu; imu; rasvaimu; leimu; syysleimu; riimu; riimu; limu; loimu; poimu; rasvapoimu; 

mongolinpoimu; ihopoimu; pimu; almu; palmu; sulkapalmu; taatelipalmu; vuoripalmu; 

saagopalmu; kookospalmu; öljypalmu; käpypalmu; kääpiöpalmu; valmu; kelmu; selluloosakelmu; 

pintakelmu; muovikelmu; paistokelmu; pakastuskelmu; solukelmu; velmu; silmu; sirkkasilmu; 

kukkasilmu; hankasilmu; lehtisilmu; alkeissilmu; makusilmu; itusilmu; solmu; nukkasolmu; 

rautatiesolmu; suolisolmu; umpisolmu; rusettisolmu; osmansolmu; osmonsolmu; ämmänsolmu; 

verkkosolmu; hermosolmu; vetosolmu; merimiessolmu; jalussolmu; paalusolmu; lippusolmu; 

juoksusolmu; pulmu; ammu; mummu; proomu; lastiproomu; romu; rautaromu; peltiromu; 

avaruusromu; tomu; juomu; kuomu; luomu-; suomu; kalansuomu; peitinsuomu; kehtosuomu; 

sarveissuomu; silmusuomu; käpysuomu; naarmu;  

pintanaarmu; verinaarmu; jermu; hirmu; hirmu-; pirttihirmu; formu; vormu; univormu; 

sotilasunivormu; humu; juhlahumu; karnevaalihumu; vappuhumu; kumu; kumu; sumu; 

hernerokkasumu; merisumu; tähtisumu; kyynelsumu; rengassumu; kierteissumu; savusumu; 

jääsumu; luumu; kakiluumu; litsiluumu; paanu; kattopaanu; raanu; manu; tanu; vanu; 

selluloosavanu; vuorivanu; selluvanu; menu; nenu; tenu; ainu; vainu; keinu; pihakeinu; 

puutarhakeinu; nuorakeinu; narukeinu; tiinu; jannu; kannu; kermakannu; tinakannu; teekannu; 

lasikannu; vesikannu; kahvikannu; maitokannu; termoskannu; kastelukannu; pumppukannu; 

öljykannu; jerrykannu; pannu; viinapannu; rautapannu; teepannu; vokkipannu; vohvelipannu; 

uunipannu; parilointipannu; pyttipannu; kahvipannu; wokpannu; paistinpannu; ohukaispannu; 

lettupannu; junnu; kirnu; hiidenkirnu; vaunu; matkustajavaunu; tupakkavaunu; haarukkavaunu; 

ravintolavaunu; junavaunu; tavaravaunu; rautatievaunu; raitiotievaunu; jätevaunu; vihivaunu; 

salonkivaunu; uunivaunu; kippivaunu; panssarivaunu; amfibiopanssarivaunu; 

taistelupanssarivaunu; rynnäkköpanssarivaunu; postivaunu; junanvaunu; lämminvaunu; 

raitiovaunu; nivelraitiovaunu; taukovaunu; metrovaunu; vetovaunu; asuntovaunu; siivousvaunu; 

kuljetusvaunu; autojenkuljetusvaunu; jäähdytysvaunu; hyökkäysvaunu; matkailuvaunu; 

tarjoiluvaunu; makuuvaunu; sivuvaunu; härkävaunu; perävaunu; puoliperävaunu; asuntoperävaunu; 

matkailuperävaunu; säiliöperävaunu; päivävaunu; säiliövaunu; rynnäkkövaunu; henkilövaunu; 

kruunu; orjantappurakruunu; kultakruunu; piikkikruunu; kristallikruunu; sarvikruunu; 

kuninkaankruunu; keisarinkruunu; marttyyrinkruunu; kattokruunu; kuningaskruunu; 

morsiuskruunu; kynttiläkruunu; clou; apu; asiantuntija-apu; kaapu; nunnankaapu; munkinkaapu; 

papinkaapu; ruoka-apu; virka-apu; pohjeapu; aseapu; vaateapu; katastrofiapu; naapuriapu; kriisiapu; 

ensiapu; kotiapu; ammattiapu; ulkomaanapu; asiantuntijanapu; kuolinapu; lääkärinapu; köyhäinapu; 

valtionapu; talkooapu; vetoapu; kodinhoitoapu; huoltoapu; papu; vahapapu; tarhapapu; soijapapu; 

taitepapu; adsukipapu; kahvipapu; kikpapu; kahvinpapu; kaakaopapu; mungopapu; leikkopapu; 

salkopapu; pensaspapu; ruusupapu; härkäpapu; rapu; katkarapu; jokirapu; krapu; maakrapu; 

erakkorapu; taskurapu; täplärapu; sijaisapu; tilapäisapu; hautausapu; oikeusapu; elatusapu; 

vaatetusapu; kehitysapu; hätäapu; työapu; riepu; lattiariepu; henkiriepu; tomuriepu; pesuriepu; 

lattianpesuriepu; pölyriepu; kipu; mahakipu; vatsakipu; rintakipu; rasitusrintakipu; korvakipu; 

heijastekipu; aavekipu; terminaalikipu; nivelkipu; sydänkipu; päänkipu; lihaskipu; hammaskipu; 

kuukautiskipu; synnytyskipu; kurkkukipu; kasvukipu; selkäkipu; pääkipu; tipu; pääsiäistipu; vipu; 

vaihdevipu; ampu; umpu; kumpu; hautakumpu; rumpu; patarumpu; noitarumpu; bongorumpu; 

viidakkorumpu; isorumpu; bassorumpu; mainosrumpu; kuivausrumpu; pikkurumpu; jarrurumpu; 

suukopu; sopu; naapurisopu; epäsopu; vaappu; lappu; paikkalappu; narikkalappu; ruokalappu; 

leukalappu; kuolalappu; lupalappu; patalappu; kantalappu; hintalappu; rintalappu; kirjelappu; 

vaatelappu; osoitelappu; hikilappu; nimilappu; laastarilappu; paperilappu; viestilappu; lunttilappu; 

sakkolappu; korkolappu; jonotuslappu; pannulappu; silmälappu; rappu; vappu; heppu; peppu; 
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reppu; satulareppu; eväsreppu; selkäreppu; hippu; piippu; merenvahapiippu; tiilipiippu; haulipiippu; 

oopiumipiippu; vesipiippu; rauhanpiippu; tykinpiippu; kiväärinpiippu; pyssynpiippu; savupiippu; 

lippu; vapaalippu; olympialippu; sarjalippu; paikkalippu; makuupaikkalippu; ruokalippu; 

matkalippu; kulmalippu; kapinalippu; leijonalippu; junalippu; vaakunalippu; punalippu; 

kauppalippu; arpalippu; kantalippu; sotalippu; kertalippu; laivalippu; elokuvalippu; seuruelippu; 

vaalilippu; nimilippu; umpilippu; paperilippu; teatterilippu; vuosilippu; bussilippu; kausilippu; 

kuukausilippu; tähtilippu; hakaristilippu; siniristilippu; konserttilippu; lastenlippu; valtiolippu; 

osinkolippu; korkolippu; menolippu; verolippu; ennakkoverolippu; merkinantolippu; lentolippu; 

totolippu; merirosvolippu; sotilaslippu; koululaislippu; kansallislippu; mainoslippu; alennuslippu; 

jonotuslippu; kansallisuuslippu; mukavuuslippu; äänestyslippu; metsästyslippu; merenkulkulippu; 

taistelulippu; seutulippu; ruutulippu; paluulippu; meno-paluulippu; pääsylippu; ryhmälippu; 

pöytälippu; lähtölippu; näyttölippu; nippu; persiljanippu; tukkinippu; setelinippu; paperinippu; 

köysinippu; avainnippu; rippu; esirippu; rautaesirippu; huippu; huippu-; ruuhkahuippu; 

suhdannehuippu; lumihuippu; tunturihuippu; vuorenhuippu; tunturinhuippu; mastonhuippu; 

hännänhuippu; tuotantohuippu; kuormitushuippu; suippu; silppu; sulppu; hamppu; manilahamppu; 

himphamppu; lamppu; elohopealamppu; lattialamppu; taikalamppu; 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; pamppu; pamppu; puoluepamppu; teollisuuspamppu; 

pemppu; temppu; taikatemppu; korttitemppu; taitotemppu; katoamistemppu; mainostemppu; 

hokkuspokkustemppu; sirkustemppu; hattutemppu; kypärätemppu; silmänkääntötemppu; kimppu; 

kukkakimppu; ongelmakimppu; säiekimppu; maustekimppu; avainkimppu; hermokimppu; 

lihaskimppu; lehdeskimppu; morsiuskimppu; sisukimppu; ruusukimppu; kuitukimppu; hääkimppu; 

limppu; perunalimppu; rouhelimppu; ruislimppu; imelälimppu; piimälimppu; simppu; punasimppu; 

kivisimppu; härkäsimppu; omppu; pomppu; romppu; lumppu; villalumppu; pumppu; jalkapumppu; 

ilmapumppu; rintapumppu; nestepumppu; moottoripumppu; vesipumppu; kiertovesipumppu; 

käsipumppu; ovipumppu; ruuvipumppu; keskipakopumppu; uppopumppu; kiertopumppu; 

vedenpoistopumppu; kalvopumppu; suihkutuspumppu; ruiskutuspumppu; tyhjennyspumppu; 

ketjupumppu; annostelupumppu; imupumppu; kipupumppu; öljypumppu; tyhjiöpumppu; 

sähköpumppu; lämpöpumppu; syöttöpumppu; sumppu; kalasumppu; tumppu; hoppu; loppu; 

äkkiloppu; maailmanloppu; sananloppu; viikonloppu; ikäloppu; proppu; harppu; huuliharppu; 

kerppu; lerppu; kirppu; rantakirppu; vesikirppu; koirankirppu; ihmiskirppu; korppu; laivakorppu; 

kanelikorppu; sokerikorppu; grahamkorppu; hapankorppu; ruiskorppu; vehnäkorppu; huppu; 

sadehuppu; nuppu; kukannuppu; kullannuppu; ruusunnuppu; puppu; varpu; taikavarpu; 

mustikanvarpu; puolukanvarpu; koivunvarpu; urpu; koivunurpu; lepänurpu; kupu; lasikupu; 

liesikupu; kaalinkupu; lampunkupu; juustokupu; savukupu; nupu; pupu; hunajapupu; jänöpupu; 

maaru; karu; lirunlaru; naru; pyykkinaru; paperinaru; pakettinaru; pellinnaru; vetonaru; twistnaru; 

hyppynaru; taru; jumalaistaru; muinaistaru; luomistaru; pyhimystaru; pieru; nukkavieru; peru; 

tuhru; kiiru; piiru; piiru; viiru; liru; piru; takapiru; pääpiru; siru; piisiru; lasisiru; kivensiru; 

lasinsiru; luunsiru; mikrosiru; luiru; kakru; nekru; koru; hopeakoru; kaulakoru; rihkamakoru; 

platinakoru; kultakoru; rintakoru; korvakoru; kameekoru; rannekoru; metallikoru; strassikoru; 

pronssikoru; timanttikoru; jalokivikoru; riipuskoru; pukukoru; loru; poru; juoru; seurapiirijuoru; 

kupru; jarru; jalkajarru; kitkajarru; ilmajarru; paineilmajarru; seisontajarru; pyörrevirtajarru; 

käsijarru; rumpujarru; levyjarru; hätäjarru; käyttöjarru; parru; egyptinparru; kattoparru; nauru; 

taustanauru; ivanauru; tekonauru; röhönauru; hörönauru; guru; kenguru; kiuru; tunturikiuru; kuru; 

tunturikuru; muru; kullanmuru; kivenmuru; tiedonmuru; leivänmuru; jäkälämuru; kouru; kalakouru; 
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lantakouru; vesikouru; sadevesikouru; uittokouru; räystäskouru; puru; mahanpuru; sahanpuru; 

viilanpuru; vatsanpuru; kutterinpuru; savustuspuru; suru; maansuru; sydänsuru; huuru; asu; kaasu; 

maakaasu; suojakaasu; kaatopaikkakaasu; ponnekaasu; kasvihuonekaasu; nestekaasu; 

kaupunkikaasu; suolikaasu; metaanikaasu; sinappikaasu; viemärikaasu; vesikaasu; käsikaasu; 

kyynelkaasu; luonnonkaasu; biokaasu; pakokaasu; jalokaasu; palokaasu; ilokaasu; hermokaasu; 

polttokaasu; suokaasu; virka-asu; mätänemiskaasu; kaivoskaasu; räjähdyskaasu; taistelukaasu; 

puukaasu; savukaasu; myrkkykaasu; vetykaasu; häkäkaasu; juhla-asu; raasu; ranta-asu; sadeasu; 

valeasu; helleasu; neuleasu; äänneasu; kieliasu; peliasu; ilmiasu; uniasu; uniseksiasu; kotiasu; 

muotiasu; tekstiasu; masu; nasu; ulkoasu; oloasu; painoasu; runoasu; hiihtoasu; naamiaisasu; 

tennisasu; alusasu; kirjoitusasu; edustusasu; kevätasu; voimisteluasu; vierailuasu; ulkoiluasu; 

housuasu; vasu; nykyasu; lenkkeilyasu; retkeilyasu; yöasu; työasu; hiesu; liesu; liesu; mesu; pesu; 

pikapesu; hiekkapesu; alapesu; iltapesu; saippuapesu; kuivapesu; konepesu; sävytepesu; esipesu; 

vesipesu; kivipesu; rahanpesu; astianpesu; lattianpesu; ikkunanpesu; aivojenpesu; kasvojenpesu; 

ruumiinpesu; pyykinpesu; käsinpesu; kirjopesu; valkopesu; hienopesu; vaahtopesu; aivopesu; 

aamupesu; märkäpesu; resu; haisu; kehaisu; kolhaisu; kiljaisu; karjaisu; lakaisu; kiekaisu; hihkaisu; 

voihkaisu; lohkaisu; rohkaisu; puhkaisu; oikaisu; itseoikaisu; veronoikaisu; halkaisu; 

hiustenhalkaisu; valkaisu; nenänvalkaisu; vilkaisu; polkaisu; julkaisu; sarjajulkaisu; juhlajulkaisu; 

taidejulkaisu; vuosijulkaisu; kurssijulkaisu; kausijulkaisu; kuukausijulkaisu; tekstijulkaisu; 

ammattijulkaisu; viikkojulkaisu; muistojulkaisu; tilapäisjulkaisu; mainosjulkaisu; aikakausjulkaisu; 

rankaisu; vinkaisu; ponkaisu; tokaisu; karkaisu; pintakarkaisu; hiiletyskarkaisu; parkaisu; kirkaisu; 

kiskaisu; katkaisu; ratkaisu; pohjaratkaisu; tilaratkaisu; virheratkaisu; ihanneratkaisu; 

pakettiratkaisu; patenttiratkaisu; tuloratkaisu; tuporatkaisu; kokonaisratkaisu; tilapäisratkaisu; 

saneluratkaisu; sovitteluratkaisu; neuvotteluratkaisu; sopuratkaisu; nippuratkaisu; loppuratkaisu; 

hätäratkaisu; hotkaisu; potkaisu; aukaisu; laukaisu; vitkalaukaisu; kaukolaukaisu; naukaisu; valaisu; 

läpivalaisu; nielaisu; vihlaisu; nuolaisu; siemaisu; ahmaisu; kahmaisu; imaisu; ilmaisu; 

puheilmaisu; tunneilmaisu; itseilmaisu; kannanilmaisu; tunteenilmaisu; mielenilmaisu; 

tahdonilmaisu; kokonaisilmaisu; raapaisu; hipaisu; liipaisu; kipaisu; lipaisu; sipaisu; tempaisu; 

kirpaisu; raisu; karaisu; kouraisu; puraisu; kietaisu; riuhtaisu; loppuriuhtaisu; huuhtaisu; sitaisu; 

huitaisu; hotaisu; vaisu; survaisu; veisu; arkkiveisu; kiisu; rikkikiisu; kuparikiisu; magneettikiisu; 

pliisu; viisu; rekiviisu; euroviisu; kisu; misu; nisu; pisu; risu; sisu; tisu; luisu; sivuluisu; 

nelipyöräluisu; visu; 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; naksu; paksu; tasapaksu; pieksu; fiksu; renksu; juoksu; kunniajuoksu; pikajuoksu; 

taktiikkajuoksu; lankajuoksu; alajuoksu; paikallajuoksu; kilpajuoksu; ratajuoksu; aitajuoksu; 

estejuoksu; ylijuoksu; pussijuoksu; viestijuoksu; amokjuoksu; kujanjuoksu; vedenjuoksu; 
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järjenjuoksu; ajatuksenjuoksu; viestinjuoksu; maratonjuoksu; soolojuoksu; maastojuoksu; 

ennätysjuoksu; maailmanennätysjuoksu; kestävyysjuoksu; sopujuoksu; katujuoksu; 

verryttelyjuoksu; hölkkäjuoksu; yläjuoksu; yöjuoksu; tuoksu; ruoantuoksu; merentuoksu; 

ruusuntuoksu; muksu; puotipuksu; rimsu; transu; puosu; hapsu; napsu; rapsu; lepsu; ripsu; rimpsu; 

rompsu; kopsu; kopsu; hupsu; tupsu; lankatupsu; hiustupsu; harsu; marsu; kirsu; virsu; tuohivirsu; 

korsu; norsu; mursu; pursu; suopursu; hassu; massu; nassu; nassu; rassu; tassu; takatassu; 

tahmatassu; essu; kessu; kessu; messu; iltamessu; sielunmessu; sielumessu; jazzmessu; ressu; 

paitaressu; pressu; leipäressu; reissu; hukkareissu; linnareissu; ryyppyreissu; rimssu; homssu; 

possu; sikapossu; munkkipossu; säästöpossu; sossu; tossu; uimatossu; ballerinatossu; huopatossu; 

lenkkitossu; kumitossu; balettitossu; vilttitossu; varvastossu; tennistossu; voimistelutossu; 

aamutossu; mussu; sussu; tussu; ratsu; kilparatsu; kaupparatsu; sotaratsu; runoratsu; lietsu; jiujitsu; 

loitsu; poitsu; fritsu; rantsu; lentsu; kautsu; hutsu; kutsu; kotiinkutsu; illalliskutsu; päivälliskutsu; 

kokouskutsu; iäisyyskutsu; vierailukutsu; kyläkutsu; hääkutsu; vihtahousu; jänishousu; hätähousu; 

nousu; haaranousu; varpaillenousu; saksinousu; ilmaannousu; valtaannousu; palkannousu; 

jalannousu; hinnannousu; kansannousu; maihinnousu; auringonnousu; arvonnousu; kuunnousu; 

lämmönnousu; oikonousu; ylösnousu; loppunousu; pusu; ruusu; villiruusu; tuuliruusu; alppiruusu; 

kompassiruusu; kurttulehtiruusu; orjanruusu; kiinanruusu; mustanmerenruusu; leikkoruusu; 

salkoruusu; jaloruusu; ylioppilasruusu; juhannusruusu; köynnösruusu; jouluruusu; kyhmyruusu; 

ryhmäruusu; seinäruusu; metsäruusu; äitienpäiväruusu; vyöruusu; laatu; sekundalaatu; priimalaatu; 

teelaatu; kahvilaatu; luonteenlaatu; hengenlaatu; mielenlaatu; äänenlaatu; elämänlaatu; vakiolaatu; 

ominaislaatu; puulaatu; katu; pihakatu; kokoojakatu; kauppakatu; laitakatu; rantakatu; liikekatu; 

poikkikatu; umpikatu; moottorikatu; pussikatu; mukulakivikatu; nupukivikatu; palokatu; 

puistokatu; hidaskatu; joulukatu; sivukatu; kävelykatu; kehäkatu; syrjäkatu; sisäkatu; pääkatu; latu; 

kilpalatu; hiihtolatu; höylälatu; patu; satu; kansansatu; eläinsatu; runosatu; hölmöläissatu; etu; etu-; 

palkkaetu; kauppaetu; henkilökuntaetu; sosiaalietu; jäsenetu; asuntoetu; autoetu; kanta-asiakasetu; 

ilmaisetu; kokonaisetu; luontaisetu; luontoisetu; lisäetu; kotikenttäetu; rahtu; soihtu; olympiasoihtu; 

tervasoihtu; tulisoihtu; kohtu; lohtu; itu; hitu; perunanhitu; liitu; vahaliitu; rasvaliitu; akvarelliliitu; 

pastelliliitu; väriliitu; öljyväriliitu; vaatturinliitu; litu; perunanitu; rutinoitu; prostituoitu; 

lapsiprostituoitu; kuitu; raakakuitu; villakuitu; tupasvillakuitu; puuvillakuitu; selluloosakuitu; 

pellavakuitu; turvekuitu; polyamidikuitu; silkkikuitu; modaalikuitu; mineraalikuitu; hiilikuitu; 

tekstiilikuitu; metallikuitu; niinikuitu; polyesterikuitu; lasikuitu; viskoosikuitu; lehtikuitu; 

asbestikuitu; asetaattikuitu; triasetaattikuitu; kasvikuitu; sisalkuitu; nailonkuitu; luonnonkuitu; 

uusiokuitu; tekokuitu; valokuitu; keinokuitu; mikrokuitu; kuprokuitu; ravintokuitu; muuntokuitu; 

selluloosamuuntokuitu; proteiinimuuntokuitu; kookoskuitu; kierrätyskuitu; keräyskuitu; 

lumppukuitu; puukuitu; bantu; mantu; rantu; pentu; leijonanpentu; koiranpentu; kissanpentu; 

sudenpentu; karhunpentu; sijoituspentu; lintu; kanarialintu; kutojalintu; harjalintu; vaakalintu; 

paikkalintu; haaskalintu; kanalintu; sorsalintu; maakuntalintu; yhdyskuntalintu; riistalintu; 

mustalintu; lokkilintu; häkkilintu; uunilintu; sihteerilintu; merilintu; vesilintu; pahanilmanlintu; 

liskolintu; ilolintu; kololintu; petolintu; kiertolintu; muuttolintu; iibislintu; varislintu; ruislintu; 

feeniks-lintu; varpuslintu; houkutuslintu; pajulintu; pikkulintu; laululintu; myrskylintu; käpylintu; 

isokäpylintu; pikkukäpylintu; kehrääjälintu; härkälintu; leppälintu; metsälintu; yölintu; sointu; 

riitasointu; vokaalisointu; nelisointu; mollisointu; kolmisointu; duurisointu; murtosointu; 

perussointu; alkusointu; sopusointu; loppusointu; epäsointu; sisäsointu; kontu; kotikontu; huntu; 

tyllihuntu; juurihuntu; morsiushuntu; tuntu; plootu; rotu; liharotu; karjarotu; sikarotu; kanarotu; 

koirarotu; kissarotu; nautarotu; pystykorvarotu; herefordrotu; ayrshirerotu; kaniinirotu; 

puoliverirotu; lammasrotu; maatiaisrotu; ihmisrotu; hevosrotu; jerseyrotu; lehmärotu; sotu; ruotu; 

impromptu; pirtu; lastu; perunalastu; haapalastu; mantelilastu; metallilastu; haavanlastu; 

sorvinlastu; höylänlastu; puulastu; juhlavalaistu; kirstu; rahakirstu; ruumiskirstu; taattu; hattu; 
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kolmikolkkahattu; panamahattu; huopahattu; lerppahattu; kaurahattu; karvahattu; sadehattu; 

hellehattu; minkkihattu; olkihattu; tuulihattu; lierihattu; pillerihattu; silinterihattu; vilttihattu; 

venttiilinhattu; tohtorinhattu; auringonhattu; ukonhattu; pullonhattu; päivänhattu; kellohattu; 

tirolilaishattu; turkishattu; vappuhattu; savuhattu; cowboyhattu; heinähattu; lättähattu; 

kaukoohjattu; valo-ohjattu; mallisuojattu; yksittäispakattu; alipalkattu; geenimuokattu; kihlattu; 

poispilattu; ulkokullattu; Raamattu; mustaraamattu; kuvaraamattu; perheraamattu; vihkiraamattu; 

kirkkoraamattu; vimmattu; pörssinoteerattu; koulukiusattu; vattu; puutarhavattu; riivattu; halvattu; 

turboahdettu; kettu; hopeakettu; tarhakettu; platinakettu; punakettu; napakettu; sinikettu; 

yhteenlaskettu; kehäkettu; lettu; muurinpohjalettu; perunalettu; suupuhallettu; julmettu; 

kuviopainettu; sisäänrakennettu; tunnettu; pettu; rajoitettu; armoitettu; ylikansoitettu; ylösotettu; 

luotettu; rakastettu; nuoruudenrakastettu; jäävahvistettu; ylimainostettu; aliedustettu; yliedustettu; 

oikeutettu; itseoikeutettu; vaalioikeutettu; äänioikeutettu; yksinoikeutettu; etuajo-oikeutettu; 

etuoikeutettu; epäoikeutettu; ylikoulutettu; juhlaliputettu; vakuutettu; valtuutettu; rajavaltuutettu; 

tietosuojavaltuutettu; rivivaltuutettu; kunnanvaltuutettu; kaupunginvaltuutettu; kirkkovaltuutettu; 

tasa-arvovaltuutettu; työsuojeluvaltuutettu; vähemmistövaltuutettu; harkittu; hallittu; sallittu; 

kuolemaantuomittu; alla mainittu; alussa mainittu; viimeksi mainittu; ensin mainittu; edellä 

mainittu; viimemainittu; suosittu; vittu; aliravittu; palttu; palttu; veripalttu; kolttu; solttu; lanttu; 

planttu; maisterinplanttu; kranttu; vanttu; renttu; juopporenttu; tenttu; kinttu; ripakinttu; 

rimppakinttu; pillikinttu; pihtikinttu; minttu; kissanminttu; käenminttu; piparminttu; monttu; 

soramonttu; tonttu; riihitonttu; kotitonttu; joulutonttu; lunttu; lunttu; kuosiinkudottu; uskottu; 

kuosiinneulottu; sanottu; niin sanottu; pottu; pottu; kirottu; vastaleivottu; toivottu; karttu; 

väkikarttu; narttu; kerttu; lehtokerttu; pensaskerttu; leppäkerttu; terttu; marjaterttu;  

pihlajanmarjaterttu; kukkaterttu; rypäleterttu; viinirypäleterttu; herranterttu; torttu; omenatorttu; 

kääretorttu; runebergintorttu; juustotorttu; joulutorttu; luumutorttu; jäätelötorttu; kurttu; huttu; juttu; 

murhajuttu; kalajuttu; pilajuttu; riitajuttu; sotajuttu; skandaalijuttu; siviilijuttu; hupijuttu; tosijuttu; 

sensaatiojuttu; läpihuutojuttu; naisjuttu; rikosjuttu; rakkausjuttu; varkausjuttu; oikeusjuttu; 

kummitusjuttu; häväistysjuttu; kauhujuttu; pikkujuttu; vakoilujuttu; jymyjuttu; kuttu; haluttu; 

yliammuttu; nuttu; villanuttu; lukunuttu; ruttu; suttu; niin kutsuttu; tuttu; perhetuttu; puolituttu; 

hyvänpäiväntuttu; uuttu; luuttu; luuttu; lattialuuttu; utu; rautu; sateenkaarirautu; seutu; maaseutu; 

rajaseutu; napaseutu; lähiseutu; kaupunkiseutu; pääkaupunkiseutu; alppiseutu; tunturiseutu; 

kulttuuriseutu; kotiseutu; järviseutu; hartianseutu; synnyinseutu; pyhänseutu; yönseutu; 

rannikkoseutu; saloseutu; vuoristoseutu; suomalaisseutu; ruotsalaisseutu; maatalousseutu; 

teollisuusseutu; syrjäseutu; hutu; kutu; lahnankutu; hauenkutu; sammakonkutu; mutu; mutu; soutu; 

kilpasoutu; ruutu; ikkunaruutu; pepitaruutu; kuvaruutu; lasiruutu; televisioruutu; vinoruutu; 

lähtöruutu; näyttöruutu; syöttöruutu; raguu; sahuu; riiuu; juu; kerjuu; korjuu; viljankorjuu; 

viininkorjuu; sadonkorjuu; elonkorjuu; puunkorjuu; hedelmänkorjuu; heinänkorjuu; kuu; lokakuu; 

alakuu; pelakuu; makuu; selinmakuu; päinmakuu; takuu; vuokratakuu; hintatakuu; vientitakuu; 

Ktakuu; ansiotakuu; ansiokehitystakuu; puolikuu; helmikuu; tammikuu; uusikuu; täysikuu; 

huhtikuu; hakkuu; liikahakkuu; maisemahakkuu; markkinahakkuu; hankintahakkuu; 

harsintahakkuu; vyöhykehakkuu; kaistalehakkuu; päätehakkuu; jälkihakkuu; paljaaksihakkuu; 

halonhakkuu; metsänhakkuu; aukkohakkuu; avohakkuu; harvennushakkuu; kasvatushakkuu; 

puhdistushakkuu; uudistushakkuu; valmistushakkuu; väljennyshakkuu; siemenpuuhakkuu; 

ryöstöhakkuu; paikkuu; leikkuu; viljanleikkuu; tukanleikkuu; hiustenleikkuu; virkkuu; 

pitsinvirkkuu; kukkuu; tekokuu; tietoliikennetekokuu; säätekokuu; toukokuu; elokuu; perkuu; 

haaskuu; munaskuu; marraskuu; maaliskuu; syyskuu; alkukuu; joulukuu; loppukuu; yläkuu; 

heinäkuu; kesäkuu; mätäkuu; luu; lonkkaluu; olkaluu; leukaluu; alaleukaluu; yläleukaluu; telaluu; 

seulaluu; paluu; lapaluu; kotiinpaluu; otsaluu; kantaluu; ranneluu; peluu; kortinpeluu; kahluu; 

kylkiluu; poskiluu; kieliluu; suoliluu; sormiluu; umpiluu; sääriluu; reisiluu; ristiluu; persikanluu; 
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kirsikanluu; kalanluu; kilpikonnanluu; päälaenluu; kämmenluu; vaivaisenluu; ydinluu; istuinluu; 

poronluu; takaraivonluu; luumunluu; norsunluu; mursunluu; jalkapöydänluu; kuuloluu; ohimoluu; 

kyynärluu; hammasluu; varvasluu; solisluu; kehräsluu; puruluu; häpyluu; nenäluu; värttinäluu; 

kehräluu; häntäluu; pääluu; muu; ammuu; gnuu; puu; 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; 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; keruu; aineksenkeruu; tiedonkeruu; kehruu; ptruu; 

seuruu; suu; suorasuu; partasuu; veisuu; virrenveisuu; jokisuu; tuppisuu; ovisuu; mahansuu; 

hihansuu; sukansuu; illansuu; salmensuu; joensuu; ovensuu; uuninsuu; pullonsuu; puronsuu; 

kohdunsuu; taskunsuu; suukkosuu; herkkusuu; rääväsuu; hölösuu; törösuu; homssantuu; vastuu; 

virkavastuu; omavastuu; osavastuu; tuotevastuu; edesvastuu; yhteisvastuu; tulosvastuu; 

hallitusvastuu; päävastuu; väestövastuu; pestuu; pilttuu; avu; laavu; havulaavu; havu; katajanhavu; 

kuusenhavu; männynhavu; savu; lehmisavu; merisavu; uhrisavu; tupakansavu; ruudinsavu; 

sikarinsavu; suitsutussavu; tavu; megatavu; umpitavu; kilotavu; avotavu; lopputavu; nousutavu; 

kaivu; ojankaivu; siivu; koivu; pihakoivu; riippakoivu; visakoivu; rantakoivu; ritvakoivu; 

vanerikoivu; tunturikoivu; vihdaskoivu; vastaskoivu; hieskoivu; vaivaiskoivu; rauduskoivu; 

juhannuskoivu; loimukoivu; sivu; sivu-; takasivu; mielipidesivu; perhesivu; julkisivu; nimisivu; 

kotisivu; siansivu; kirjansivu; tiensivu; ulkosivu; kokosivu; painosivu; ilmoitussivu; alkusivu; 

urheilusivu; loppusivu; etusivu; savusivu; hömppäsivu; sisäsivu; nimiösivu; kasvu; liikakasvu; 

nollakasvu; jälkikasvu; vuosikasvu; jättikasvu; tukankasvu; parrankasvu; karvankasvu; 

hiustenkasvu; heinänkasvu; väestönkasvu; arvokasvu; paksuuskasvu; pituuskasvu; laatukasvu; 

kääpiökasvu; HIV; show; drag show; talk show; floor show; ravintolashow; lavashow; muotishow; 

televisioshow; valoshow; jääshow; know-how; bungalow; stroganov; tv; WWW; thorax; ex-; 

beauty box; jukebox; bordeaux; lux; sioux; gay; gray; spray; jalkaspray; speedway; baby; hobby; 

lobby; rugby; lady; teddy; teddy; salibandy; dandy; brandy; maahockey; jockey; disc jockey; jersey; 

vichy; syyhy; möyhy; röyhy; jäähy; lyijy; ryijy; vihkiryijy; kehysryijy; seinäryijy; häijy; villaröijy; 

öljy; maaöljy; katajaöljy; soijaöljy; katajanmarjaöljy; laakerinmarjaöljy; raakaöljy; neilikkaöljy; 

sorkkaöljy; auringonkukkaöljy; ruokaöljy; kuminaöljy; sikunaöljy; sitruunaöljy; kopraöljy; 

kalanmaksaöljy; pellavaöljy; koneöljy; ompelukoneöljy; moniasteöljy; jäteöljy; pikiöljy; 

helokkiöljy; maaliöljy; kaneliöljy; manteliöljy; karvasmanteliöljy; santeliöljy; laventeliöljy; 

seesamiöljy; sardiiniöljy; parafiiniöljy; rosmariiniöljy; risiiniöljy; silikoniöljy; sinappiöljy; 

laakeriöljy; safloriöljy; moottoriöljy; setriöljy; rapsiöljy; rypsiöljy; maissiöljy; hartsiöljy; 
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tärpättiöljy; kahviöljy; oliiviöljy; talviöljy; kasviöljy; dieselöljy; pellavansiemenöljy; aurinkoöljy; 

paloöljy; vaihteistoöljy; polttoöljy; naurisöljy; kasvisöljy; kookosöljy; hiusöljy; eukalyptusöljy; 

hyttysöljy; neitsytöljy; voiteluöljy; palmuöljy; hamppuöljy; lamppuöljy; kaasuöljy; ruusuöljy; 

piparminttuöljy; ruusupuuöljy; männynhavuöljy; mäntyöljy; pähkinäöljy; maapähkinäöljy; 

kesäöljy; ärjy; häjy; myhky; kyyhky; kirjekyyhky; turturikyyhky; sepelkyyhky; rauhankyyhky; 

turkinkyyhky; uuttukyyhky; kesykyyhky; nyyhky; ähky; säikky; välkky; pölkky; ratapölkky; 

kaivospölkky; mestauspölkky; hakkuupölkky; puupölkky; rynkky; rynkky; myrkky; vastamyrkky; 

nuolimyrkky; sienimyrkky; bakteerimyrkky; kasvimyrkky; rotanmyrkky; käärmeenmyrkky; 

ketunmyrkky; vesakkomyrkky; hermomyrkky; supermyrkky; hyönteismyrkky; ruumismyrkky; 

teollisuusmyrkky; kärpäsmyrkky; solumyrkky; ympäristömyrkky; järkky; lykky; tykky; kyykky; 

jalkakyykky; höykky; möykky; hylky; laivahylky; laivanhylky; veneenhylky; nylky; sylky; sänky; 

pinnasänky; rautasänky; lavasänky; sokkelisänky; kaappisänky; parisänky; laverisänky; vesisänky; 

parvisänky; lastensänky; vierassänky; kerrossänky; katossänky; pylvässänky; pyrky; särky; 

lonkkasärky; niskasärky; korvasärky; fantomisärky; nivelsärky; päänsärky; jännityspäänsärky; 

hermosärky; lonkkahermosärky; kolmoishermosärky; kasvosärky; lihassärky; hammassärky; 

haamusärky; selkäsärky; törky; whisky; hyrsky; myrsky; hiekkamyrsky; pyörremyrsky; tulimyrsky; 

lumimyrsky; länsimyrsky; huutomyrsky; lounaismyrsky; luoteismyrsky; koillismyrsky; 

kaakkoismyrsky; ukkosmyrsky; syysmyrsky; hirmumyrsky; etelämyrsky; itämyrsky; tyrsky; 

pärsky; tärsky; mörsky; siperianhusky; käsky; toimintakäsky; konekäsky; mahtikäsky; makrokäsky; 

poistumiskäsky; pysähtymiskäsky; perääntymiskäsky; lähetyskäsky; hyökkäyskäsky; päiväkäsky; 

väsky; pääsky; haarapääsky; tervapääsky; vesipääsky; räystäspääsky; törmäpääsky; kytky; rytky; 

mätky; sätky; pötky; kyky; harkintakyky; toimintakyky; liikuntakyky; puhekyky; aloitekyky; 

kirikyky; organisointikyky; johtajankyky; elinkyky; huomiokyky; akkommodaatiokyky; 

reaktiokyky; kuulokyky; sietokyky; johtokyky; sähkönjohtokyky; kantokyky; tuotantokyky; 

lentokyky; havaintokyky; piirtokyky; kestokyky; kuvantoistokyky; ostokyky; taittokyky; 

peittokyky; vastaanottokyky; hapenottokyky; tuottokyky; sähkönvaraamiskyky; 

suvunjatkamiskyky; matkimiskyky; oppimiskyky; keksimiskyky; sitomiskyky; luomiskyky; 

mukautumiskyky; varautumiskyky; muuntautumiskyky; sopeutumiskyky; uusiutumiskyky; 

esiintymiskyky; lisääntymiskyky; keskittymiskyky; eläytymiskyky; itämiskyky; siitoskyky; 

varauskyky; oivalluskyky; suurennuskyky; suorituskyky; erotuskyky; heijastuskyky; edustuskyky; 

puolustuskyky; vastustuskyky; käsityskyky; pidätyskyky; virtsanpidätyskyky; iskukyky; 

vastaiskukyky; muuntelukyky; arvostelukyky; ajattelukyky; sovittelukyky; kuvittelukyky; 

kilpailukyky; huippukyky; ilmaisukyky; maksukyky; veronmaksukyky; kasvukyky; järjestelykyky; 

päättelykyky; läpäisykyky; näkökyky; työkyky; myky; nyky-; näky; harhanäky; kauhunäky; 

työnäky; täky; öky; hyöky; hely; viljely; osa-aikaviljely; kuokkaviljely; lavaviljely; parvekeviljely; 

kasvihuoneviljely; koeviljely; kateviljely; kotitarveviljely; turveviljely; kaskiviljely; vesiviljely; 

kompostiviljely; maanviljely; puutarhanviljely; viljanviljely; marjanviljely; mansikanviljely; 

kalanviljely; omenanviljely; perunanviljely; ohranviljely; kauranviljely; pellavanviljely; 

herneenviljely; teenviljely; hengenviljely; lohenviljely; pienviljely; kielenviljely; siemenviljely; 

helmenviljely; nurmenviljely; rukiinviljely; viininviljely; 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; syljeskely; 

itkeskely; viileskely; lemmiskely; ryypiskely; etsiskely; mietiskely; viskely; hiiviskely; ryiskely; 

hyppely; tasajalkahyppely; paikallahyppely; ristihyppely; naruhyppely; ruutuhyppely; 

kyykkyhyppely; kysely; tapahtumakysely; postikysely; puhelinkysely; joukkokysely; kiertokysely; 

gallupkysely; ovensuukysely; vetely; hiihtely; läiskähtely; räiskähtely; välähtely; jyrähtely; 
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järähtely; tärähtely; värähtely; sinivärähtely; räpsähtely; säpsähtely; töyssähtely; rysähtely; 

räsähtely; liitely; riitely; pitely; pahoinpitely; kieltely; kimmeltely; kiiltely; rehentely; terhentely; 

ärhentely; lähentely; teeskentely; käyskentely; työskentely; valiokuntatyöskentely;  

projektityöskentely; ryhmätyöskentely; lentely; jäsentely; leventely; ääntely; kääntely; sääntely; 

vääntely; työntely; kiertely; lepertely; näpertely; livertely; piirtely; siirtely; estely; järjestely; 

velkajärjestely; liikennejärjestely; uudelleenjärjestely; tilapäisjärjestely; poikkeusjärjestely; 

maksujärjestely; velanmaksujärjestely; yhdistely; viimeistely; veistely; röyhistely; kiistely; 

keikistely; veikistely; synkistely; herkistely; tirkistely; jäykistely; mielistely; ällistely; pällistely; 

töllistely; tyhmistely; hymistely; rymistely; virnistely; pistely; nipistely; vilpistely; hypistely; 

näpistely; räpistely; kiristely; siristely; pyristely; kyyristely; nöyristely; vääristely; vetistely; 

sievistely; elvistely; irvistely; tähystely; hännystely; hämmästely; viivästely; ylvästely; hyvästely; 

säännöstely; palkkasäännöstely; vuokrasäännöstely; hintasäännöstely; valuuttasäännöstely; 

vientisäännöstely; tuontisäännöstely; valuutansäännöstely; vedensäännöstely; vesistönsäännöstely; 

rötöstely; viettely; ihmettely; menettely; tutkintamenettely; yhteistoimintamenettely; 

konkurssimenettely; tuomioistuinmenettely; kurinpitomenettely; hallintomenettely; 

sovintomenettely; välimiesmenettely; valitusmenettely; ilmoitusmenettely; 

rangaistusmääräysmenettely; tädittely; heittely; peittely; liehittely; kehittely; tuotekehittely; 

jäljittely; leikittely; piikittely; vikittely; selittely; lellittely; mittely; ryhmittely; riimittely; nimittely; 

lämmittely; miekanmittely; voimainmittely; sinnittely; sepittely; tyypittely; erittely; määrittely; 

kannanmäärittely; pyörittely; esittely; kirjaesittely; tuote-esittely; uutuusesittely; käsittely; 

kuumakäsittely; ajantasakäsittely; pintakäsittely; uusintakäsittely; valiokuntakäsittely; 

eduskuntakäsittely; tietokonekäsittely; jälkikäsittely; tullikäsittely; esikäsittely; kuvankäsittely; 

jälleenkäsittely; aseenkäsittely; jätteenkäsittely; sanojenkäsittely; tietojenkäsittely; tekstinkäsittely; 

postinkäsittely; pallonkäsittely; jatkokäsittely; virastokäsittely; oikeuskäsittely; siliävyyskäsittely; 

kylmäkäsittely; eräkäsittely; lämpökäsittely; teitittely; revittely; päivittely; selvittely; jälkiselvittely; 

välienselvittely; loppuselvittely; hyvittely; väittely; jäähdyttely; säikyttely; sätkyttely; verryttely; 

kypsyttely; hyssyttely; viivyttely; syyttely; käyttely; näyttely; karjanäyttely; kirjanäyttely; 

teemanäyttely; ikkunanäyttely; koiranäyttely; kissanäyttely; valokuvanäyttely; taidenäyttely; 

venenäyttely; postimerkkinäyttely; vientinäyttely; myyntinäyttely; maailmannäyttely; eläinnäyttely; 

veronäyttely; kiertonäyttely; yhteisnäyttely; pysyväisnäyttely; maatalousnäyttely; 

teollisuusnäyttely; kutsunäyttely; kättely; päättely; köllöttely; lörpöttely; syöpöttely; tytöttely; 

säätely; itsesäätely; lämmönsäätely; sively; kirvely; kävely; nuorallakävely; kilpakävely; 

unissakävely; iltakävely; sauvakävely; sunnuntaikävely; vauhtikävely; katkokävely; 

kuutamokävely; kuntokävely; avaruuskävely; kuukävely; käsilläkävely; sähly; veljeily; vehkeily; 

pöyhkeily; lenkkeily; postimerkkeily; nyrkkeily; ammattinyrkkeily; varjonyrkkeily; kuntonyrkkeily; 

mökkeily; ilkeily; järkeily; tärkeily; törkeily; retkeily; telttaretkeily; tunturiretkeily; vesiretkeily; 

kanoottiretkeily; koululaisretkeily; kouluretkeily; eräretkeily; pelleily; syleily; ilmeily; veneily; 

moottoriveneily; huviveneily; kiipeily; vapaakiipeily; alppikiipeily; vuorikiipeily; kalliokiipeily; 

vuoristokiipeily; seinäkiipeily; ylpeily; hempeily; pintaväreily; hilseily; tieteily; enteily; risteily; 

valtameriristeily; huviristeily; loistoristeily; saaristoristeily; säteily; maasäteily; alfasäteily; 

gammasäteily; infrapunasäteily; beetasäteily; taustasäteily; lavasäteily; jälkisäteily; 

ultraviolettisäteily; maansäteily; röntgensäteily; auringonsäteily; valonsäteily; radiosäteily; 

hiukkassäteily; avaruussäteily; lämpösäteily; leveily; ilveily; tähyily; hötkyily; pälyily; hymyily; 

nynnyily; ryppyily; äksyily; rönsyily; kyhäily; myhäily; köyhäily; pähkäily; hyökkäily; äkäily; 

kyläily; silmäily; törmäily; kynäily; epäily; käppäily; näppäily; töppäily; keräily; imukeräily; 

hyräily; kyräily; hääräily; määräily; pyöräily; kilpapyöräily; ratapyöräily; maantiepyöräily; 

moottoripyöräily; maastopyöräily; polkupyöräily; mässäily; röyhtäily; ryntäily; säntäily; pröystäily; 

kyttäily; hätäily; myötäily; hyväily; löhöily; törppöily; töppöily; söpöily; säröily; törttöily; hylly; 
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astiahylly; taajahylly; kirjahylly; nurkkahylly; maustehylly; varastohylly; lautashylly; liukuhylly; 

piippuhylly; hattuhylly; ritilähylly; seinähylly; mylly; rahamylly; lihamylly; harakkamylly; 

jalkamylly; rouhemylly; puhemylly; sosemylly; raastemylly; maustemylly; jätemylly; sepelimylly; 

tuulimylly; betonimylly; pippurimylly; vesimylly; kahvimylly; hullunmylly; ratasmylly; 

rukousmylly; julkisuusmylly; huhumylly; höyrymylly; pylly; häränpylly; lälly; pölly; tukkapölly; 

määrly; päärly; jyly; kyly; lyly; tyly; löyly; jälkilöyly; verilöyly; häkälöyly; äly; tunneäly; häly; 

peliäly; käly; tekoäly; säly; ihmisäly; möly; pöly; homepöly; huonepöly; siitepöly; hiilipöly; 

kivipöly; eläinpöly; jauhonpöly; hölynpöly; itiöpöly; kyhmy; äänihuulikyhmy; äänikyhmy; 

istuinkyhmy; kylmänkyhmy; luukyhmy; ryhmy; hymy; ivahymy; dollarihymy; kestohymy; jymy; 

jymy-; rymy; hämy; valohämy; kyömy; penny; nynny; känny; tyyny; lattiatyyny; niskatyyny; 

neulatyyny; ilmatyyny; haavatyyny; sohvatyyny; korvatyyny; turvatyyny; untuvatyyny; värityyny; 

samettityyny; höyhentyyny; leimasintyyny; istuintyyny; nypläystyyny; hyppytyyny; sähkötyyny; 

lämpötyyny; cowboy; playboy; kylpy; jalkakylpy; ilmakylpy; istumakylpy; mutakylpy; 

ammekylpy; porekylpy; turvekylpy; kielikylpy; värikylpy; savikylpy; auringonkylpy; aurinkokylpy; 

vaahtokylpy; terveyskylpy; karkaisukylpy; höyrykylpy; copy; hörppy; hyppy; kasakkahyppy; 

laukkahyppy; tasajalkahyppy; kalahyppy; uimahyppy; haarahyppy; ponnahduslautahyppy; 

pellehyppy; koehyppy; kierrehyppy; benjihyppy; pukkihyppy; mäkihyppy; happihyppy; 

vauhtihyppy; volttihyppy; laskuvarjohyppy; voittohyppy; neloishyppy; kolmoishyppy; 

kaksoishyppy; kerroshyppy; korkeushyppy; tarkkuushyppy; pituushyppy; seiväshyppy; naruhyppy; 

sivuhyppy; kyykkyhyppy; syrjähyppy; nyppy; ryppy; otsaryppy; ryyppy; ruokaryyppy; 

piiskaryyppy; krapularyyppy; viinaryyppy; rohkaisuryyppy; näppy; näärännäppy; märkänäppy; 

ryöppy; sanaryöppy; saderyöppy; lumiryöppy; vesiryöppy; häpy; käpy; humalankäpy; onnenkäpy; 

kuusenkäpy; männynkäpy; sydänkäpy; näpy; henry; sherry; sorry; curry; kärry; ostoskärry; 

peräkärry; country; jury; treasury; jyry; pyry; lumipyry; kyyry; höyry; viinahöyry; tervahöyry; 

vesihöyry; köyry; töyry; käry; ruoankäry; ruudinkäry; skandaalinkäry; täry; pyöry; vyöry; 

hintavyöry; lumivyöry; äänivyöry; kesy; ärjäisy; ehkäisy; ennaltaehkäisy; jälkiehkäisy; 

ennakkoehkäisy; nyyhkäisy; pyyhkäisy; ähkäisy; röhkäisy; häikäisy; sylkäisy; henkäisy; yskäisy; 

nykäisy; äkkinykäisy; rykäisy; rääkäisy; läimäisy; silmäisy; tönäisy; repäisy; häpäisy; 

haudanhäpäisy; läpäisy; vetäisy; nyhtäisy; röyhtäisy; töytäisy; nälväisy; tölväisy; käväisy; syksy; 

syksy-; varhaissyksy; myöhäissyksy; alkusyksy; loppusyksy; äksy; läksy; kotiläksy; laiskanläksy; 

ulkoläksy; soittoläksy; lökäpöksy; syöksy; maahansyöksy; siemensyöksy; verensyöksy; 

porrassyöksy; hylsy; kiväärinhylsy; rönsy; rämpsy; hömpsy; lypsy; iltalypsy; konelypsy; jälkilypsy; 

käsinlypsy; aamulypsy; vissy; märssy; värssy; muistovärssy; myssy; villamyssy; tykkimyssy; 

pitsimyssy; pannunmyssy; suihkumyssy; pannumyssy; mietintämyssy; yömyssy; pyssy; 

leikkipyssy; korkkipyssy; nallipyssy; nuolipyssy; kaaripyssy; jousipyssy; töyssy; lässy; lörtsy; rysy; 

käsirysy; ryysy; räsy; väsy; pääsy; puheillepääsy; ripillepääsy; perillepääsy; ylipääsy; läpipääsy; 

irtipääsy; valtaanpääsy; takaisinpääsy; alkuunpääsy; sisäänpääsy; poispääsy; ulospääsy; rääsy; 

platy; vety; rikkivety; hiilivety; syaanivety; kloorivety; raskasvety; fifty-fifty; lyhty; saunalyhty; 

lumilyhty; paperilyhty; katulyhty; myrskylyhty; kynttilälyhty; city; royalty; synty; alkusynty; 

mänty; sembramänty; vuorimänty; kitumänty; käkkyrämänty; käkkärämänty; metsämänty; zloty; 

party; lesty; nysty; karvanysty; pysty; rysty; tietty; mielitietty; kielletty; läpisävelletty; ilmetty; 

kovaksikeitetty; edellä esitetty; yhdistetty; alppiyhdistetty; suojaeristetty; syytetty; käytetty; 

esitäytetty; pidätetty; vastavihitty; niitty; takaniitty; apilaniitty; luhtaniitty; rantaniitty; 

merenrantaniitty; nevaniitty; tulvaniitty; rinneniitty; korpiniitty; luonnonniitty; ahoniitty; 

lehtoniitty; suoniitty; heinäniitty; metsäniitty; hillitty; lemmitty; kristitty; pakanakristitty; 

tapakristitty; nimikristitty; juutalaiskristitty; syltty; rullasyltty; painesyltty; kääresyltty; painosyltty; 

käntty; mytty; vaatemytty; pytty; sottapytty; viilipytty; vessanpytty; suttupytty; lätty; määrätty; yty; 

jyty; myyty; höyty; kääty; pääty; porraspääty; sääty; siviilisääty; ritarisääty; aviosääty; vallassääty; 
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talonpoikaissääty; aatelissääty; pappissääty; porvarissääty; pöty; hyöty; heavy; levy; suklaalevy; 

pohjalevy; pikalevy; akustiikkalevy; salamalevy; rimalevy; platinalevy; kultalevy; valintalevy; 

vastalevy; kovalevy; kuvalevy; CD-levy; singlelevy; lasagnelevy; astelevy; toivelevy; turvelevy; 

korkkilevy; messinkilevy; digitaalilevy; metallilevy; vinyylilevy; välilevy; äänilevy; kimpilevy; 

vanerilevy; rasterilevy; kuorilevy; lasilevy; kynsilevy; kipsilevy; peltilevy; asbestilevy;  

laminaattilevy; piraattilevy; termostaattilevy; magneettilevy; kasettilevy; ovilevy; nivellevy; 

CDROM-levy; vastinlevy; kaavinlevy; videolevy; induktiolevy; ohkolevy; jatkolevy; soololevy; 

emolevy; painolevy; monolevy; tietolevy; aaltolevy; kiintolevy; tuntolevy; keittolevy; 

pitkäsoittolevy; EP-levy; LP-levy; poplevy; sarveislevy; vuorauslevy; rakennuslevy; tunnuslevy; 

teräslevy; tuulensulkulevy; kuitulevy; puukuitulevy; lastulevy; lyijylevy; reikälevy; seinälevy; 

pöytälevy; sähkölevy; lämpölevy; näyttölevy; sävy; pohjasävy; värisävy; äänensävy; yleissävy; 

perussävy; vävy; kotivävy; fondyy; juustofondyy; kyy; menyy; pyy; vasikanpyy; peltopyy; syy; 

syy; osasyy; taustasyy; poikkisyy; järkisyy; niinisyy; kuolemansyy; kuolinsyy; omantunnonsyy; 

tekosyy; hermosyy; lihassyy; vakaumussyy; terveyssyy; alkusyy; puusyy; titityy; revyy; jazz; 

viedä; tehdä; nähdä; messingöidä; neliöidä; tiliöidä; säiliöidä; nimiöidä; kääpiöidä; viheriöidä; 

kiintiöidä; säätiöidä; käräjöidä; räpiköidä; häiriköidä; hätiköidä; rynnäköidä; pysäköidä; 

mendelöidä; smirgelöidä; nikkelöidä; kyynelöidä; sepelöidä; hipelöidä; seppelöidä; nypelöidä; 

näpelöidä; dieselöidä; siselöidä; pensselöidä; metelöidä; rettelöidä; hyytelöidä; virvelöidä; 

henkilöidä; sinkilöidä; vispilöidä; yksilöidä; viittilöidä; kätilöidä; siivilöidä; pykälöidä; käpälöidä; 

räätälöidä; heilimöidä; hedelmöidä; kihelmöidä; kirjelmöidä; esitelmöidä; kärhämöidä; elämöidä; 

säkenöidä; kipenöidä; rähinöidä; hälinöidä; kipinöidä; liikennöidä; emännöidä; isännöidä; 

liisteröidä; rekisteröidä; ympyröidä; öykkäröidä; äyskäröidä; viemäröidä; epäröidä; ympäröidä; 

entisöidä; etiketöidä; sinetöidä; mitätöidä; henkevöidä; väkevöidä; ylevöidä; jäntevöidä; 

pätevöidä; ikävöidä; kestävöidä; myydä; loppuunmyydä; käydä; läpikäydä; jäädä; lyödä; 

laiminlyödä; myödä; syödä; ylensyödä; eheä; tiheä; pörheä; möyheä; pöyheä; käheä; hehkeä; 

viehkeä; kiihkeä; nihkeä; jyhkeä; pöyhkeä; röyhkeä; veikeä; sikeä; räikeä; selkeä; ilkeä; nylkeä; 

sylkeä; vinkeä; synkeä; kerkeä; sirkeä; virkeä; särkeä; tärkeä; turhantärkeä; paskantärkeä; 

elintärkeä; pikkutärkeä; törkeä; iskeä; käskeä; letkeä; itkeä; kitkeä; sitkeä; laiskansitkeä; kytkeä; 

kätkeä; töykeä; äkeä; heleä; viileä; sileä; silkinsileä; loppusileä; pehmeä; untuvanpehmeä; 

silkinpehmeä; pumpulinpehmeä; sametinpehmeä; jähmeä; imeä; kimeä; pimeä; iltapimeä; 

säkkipimeä; puolipimeä; sysipimeä; pilkkopimeä; syyspimeä; yöpimeä; kelmeä; himmeä; yrmeä; 

rämeä; römeä; kepeä; kipeä; merikipeä; makeankipeä; kunniankipeä; seurankipeä; mustankipeä; 

hellyydenkipeä; miehenkipeä;  

lemmenkipeä; tittelinkipeä; huomionkipeä; lipeä; jätelipeä; kalilipeä; natronlipeä; keittolipeä; ripeä; 

hilpeä; tekohilpeä; ylpeä; kylpeä; tyhmänylpeä; hempeä; lempeä; tympeä; leppeä; kirpeä; nyrpeä; 

rypeä; häpeä; hereä; liereä; vehreä; vihreä; punavihreä; ikivihreä; sinivihreä; lehtivihreä; 

kirkkaanvihreä; vaaleanvihreä; kellanvihreä; omenanvihreä; vedenvihreä; homeenvihreä; 

sammalenvihreä; merenvihreä; smaragdinvihreä; pronssinvihreä; oliivinvihreä; ruohonvihreä; 

myrkynvihreä; leikkovihreä; vilkkuvihreä; kireä; takakireä; vireä; vetreä; nyreä; äreä; järeä; käreä; 

möreä; pyöreä; puolipyöreä; ympäripyöreä; lenseä; penseä; ynseä; rempseä; säyseä; reteä; lähteä; 

kiinteä; puolikiinteä; pirteä; litteä; kyteä; päteä; keveä; höyhenenkeveä; leveä; tasaleveä; ylileveä; 

siveä; tekosiveä; hirveä; hä; kehä; ilmakehä; rintakehä; suuntakehä; sädekehä; leikkikehä; 

elektronikehä; alttarikehä; vesikehä; noidankehä; kirjasinkehä; auringonkehä; kuunkehä; 

pyöränkehä; valokehä; juustokehä; heittokehä; pyhimyskehä; kaasukehä; nyrkkeilykehä; eliökehä; 

mäihä; jylhä; yhä; pyhä; juhlapyhä; arkipyhä; joulunpyhä; tekopyhä; kirkkopyhä; kaksoispyhä; 

pääsiäispyhä; juhannuspyhä; epäpyhä; jäyhä; köyhä; pääomaköyhä; tapahtumaköyhä; virikeköyhä; 

ravinneköyhä; tunneköyhä; lajiköyhä; vitamiiniköyhä; happiköyhä; rutiköyhä; ravintoköyhä; 

valkuaisköyhä; löyhä; vähä; köhä; myöhä; iltamyöhä; yömyöhä; kehiä; pihiä; nyrhiä; möyhiä; 
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pöyhiä; köhiä; syrjiä; rehkiä; vihkiä; nyyhkiä; pyyhkiä; ähkiä; pähkiä; tähkiä; röhkiä; leikkiä; 

pilkkiä; tyrkkiä; sörkkiä; törkkiä; kykkiä; lykkiä; sykkiä; kyykkiä; näykkiä; töykkiä; äkkiä; 

yhtäkkiä; pökkiä; tökkiä; nyökkiä; hylkiä; henkiä; tinkiä; mönkiä; pyrkiä; märkiä; läiskiä; mäiskiä; 

räiskiä; hyrskiä; pyrskiä; tyrskiä; pärskiä; yskiä; jyskiä; ryskiä; äyskiä; räyskiä; litkiä; nytkiä; lätkiä; 

mätkiä; pätkiä; rätkiä; sätkiä; pötkiä; nykiä; pykiä; rykiä; päkiä; räkiä; määkiä; kieliä; mieliä; sähliä; 

möhliä; söhliä; helliä; kelliä; lelliä; lilliä; pölliä; vähän väliä; sääliä; sääliä; kähmiä; rähmiä; piimiä; 

läimiä; telmiä; käämiä; ryömiä; pieniä; miniä; pinniä; nynniä; rynniä; pänniä; kyniä; töniä; repiä; 

hipiä; hiipiä; riipiä; silpiä; empiä; lempiä; tympiä; rämpiä; kömpiä; jelppiä; tärppiä; hörppiä; 

hyppiä; nyppiä; lääppiä; rääppiä; särpiä; rääpiä; kieriä; nieriä; harmaanieriä; vieriä; keriä; periä; 

töhriä; kiiriä; kiriä; liriä; tyriä; möyriä; hääriä; kääriä; hyöriä; pyöriä; kesiä; pesiä; niisiä; pisiä; 

hyljeksiä; syljeksiä; keksiä; nieleksiä; piileksiä; imeksiä; ripeksiä; töpeksiä; piereksiä; viereksiä; 

kynsiä; tepsiä; hipsiä; ripsiä; läpsiä; räpsiä; höpsiä; jyrsiä; järsiä; kärsiä; pissiä; hässiä; etsiä; viitsiä; 

sysiä; nyysiä; ryysiä; läsiä; näsiä; ehtiä; sädehtiä; liekehtiä; liikehtiä; läikehtiä; väikehtiä; välkehtiä; 

lehtiä; elehtiä; kyynelehtiä; pelehtiä; hyppelehtiä; vetelehtiä; kääntelehtiä; vääntelehtiä; heittelehtiä; 

ilmehtiä; tiinehtiä; köynnehtiä; kiirehtiä; märehtiä; värehtiä; hilsehtiä; käpsehtiä; ilvehtiä; tervehtiä; 

vyyhtiä; viestiä; siistiä; listiä; ristiä; miettiä; tenttiä; sättiä; kyytiä; mylviä; nälviä; tölviä; irviä; 

setviä; viejä; jälleenviejä; viininviejä; viestinviejä; öljynviejä; ehjä; tyhjä; puolityhjä; typötyhjä; 

rähjä; talorähjä; tekijä; kitkatekijä; voimatekijä; vaaratekijä; osatekijä; taustatekijä; haittatekijä; 

riskitekijä; stressitekijä; mahtitekijä; kuninkaantekijä; pahantekijä; rauhantekijä; sanakirjantekijä; 

politiikantekijä; väkivallantekijä; veneentekijä; viihteentekijä; aloitteentekijä; rikoksentekijä; 

parannuksentekijä; päätöksentekijä; torventekijä; avaintekijä; maalintekijä; synnintekijä; 

korintekijä; huorintekijä; väärintekijä; vahingontekijä; tuotannontekijä; lauluntekijä; heinäntekijä; 

hyväntekijä; työntekijä; sahatyöntekijä; suojatyöntekijä; kirjatyöntekijä; sekatyöntekijä; 

telakkatyöntekijä; ravintolatyöntekijä; vaihetyöntekijä; liiketyöntekijä; jalkinetyöntekijä; 

jengityöntekijä; sosiaalityöntekijä; tekstiilityöntekijä; metallityöntekijä; paperityöntekijä; 

lasityöntekijä; ammattityöntekijä; ulkomaantyöntekijä; leipomotyöntekijä; vuorotyöntekijä; 

nuorisotyöntekijä; tietotyöntekijä; varastotyöntekijä; uittotyöntekijä; tehdastyöntekijä;  

naistyöntekijä; ravitsemistyöntekijä; vapaaehtoistyöntekijä; valkokaulustyöntekijä; taloustyöntekijä; 

maataloustyöntekijä; kotitaloustyöntekijä; teollisuustyöntekijä; lähetystyöntekijä; 

katulähetystyöntekijä; kenttätyöntekijä; osapäivätyöntekijä; perustekijä; reesustekijä; pikkutekijä; 

alkutekijä; huipputekijä; kasvutekijä; päätekijä; säätekijä; häiriötekijä; perintötekijä; 

ympäristötekijä; vihkijä; leikkijä; pilkkijä; lylynlykkijä; mönkijä; pyrkijä; särkijä; muurinsärkijä; 

pähkinänsärkijä; jäänsärkijä; iskijä; tarinaniskijä; käskijä; itkijä; kätkijä; näkijä; silminnäkijä; 

selvänäkijä; kielijä; miekannielijä; miehennielijä; tulennielijä; miestennielijä; kilometrinnielijä; 

viljelijä; osa-aikaviljelijä; vuokraviljelijä; maanviljelijä; marjanviljelijä; mansikanviljelijä; 

kalanviljelijä; pienviljelijä; viininviljelijä; kasvinviljelijä; sopimusviljelijä; piileskelijä; ryypiskelijä; 

mietiskelijä; kyselijä; riitelijä; pahoinpitelijä; rehentelijä; teeskentelijä; sääntelijä; kiertelijä; 

veikistelijä; tirkistelijä; mielistelijä; pällistelijä; töllistelijä; vilpistelijä; näpistelijä; sievistelijä; 

irvistelijä; hännystelijä; ylvästelijä; viettelijä; liehittelijä; kehittelijä; erittelijä; esittelijä; 

lääkeesittelijä; tuote-esittelijä; käsittelijä; tekstinkäsittelijä; väittelijä; näyttelijä; vastanäyttelijä; 

elokuvanäyttelijä; freelancenäyttelijä; nukkenäyttelijä; luonnenäyttelijä; pantomiiminäyttelijä; 

filminäyttelijä; amatöörinäyttelijä; lapsinäyttelijä; televisionäyttelijä; sijaisnäyttelijä; säätelijä; 

tärvelijä; kävelijä; nuorallakävelijä; unissakävelijä; vehkeilijä; pöyhkeilijä; lenkkeilijä; 

postimerkkeilijä; nyrkkeilijä; ammattinyrkkeilijä; retkeilijä; naparetkeilijä; telttaretkeilijä; 

löytöretkeilijä; veneilijä; moottoriveneilijä; huviveneilijä; kiipeilijä; vuorikiipeilijä; 

vuoristokiipeilijä; siipeilijä; tieteilijä; ilmatieteilijä; kansatieteilijä; kielitieteilijä; tähtitieteilijä; 

kasvitieteilijä; maantieteilijä; eläintieteilijä; luonnontieteilijä; tilastotieteilijä; muinaistieteilijä; 

oikeustieteilijä; taloustieteilijä; kansantaloustieteilijä; kasvatustieteilijä; lintutieteilijä; 
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metsätieteilijä; säätieteilijä; väestötieteilijä; risteilijä; huviristeilijä; loistoristeilijä; ohjusristeilijä; 

luksusristeilijä; säteilijä; ilveilijä; kynäilijä; epäilijä; näppäilijä; keräilijä; pyöräilijä; kilpapyöräilijä; 

moottoripyöräilijä; polkupyöräilijä; mässäilijä; myötäilijä; verenimijä; menijä; etenijä; kiipijä; 

puukiipijä; kylpijä; perijä; testamenttiperijä; vallanperijä; manttelinperijä; kruununperijä; töhrijä; 

pesijä; pesijä; paidanpesijä; astianpesijä; ikkunanpesijä; ruumiinpesijä; pyykinpesijä; kolopesijä; 

ehkäisijä; keksijä; ruudinkeksijä; piileksijä; jyrsijä; kärsijä; sijaiskärsijä; etsijä; kullanetsijä; 

aarteenetsijä; kykyjenetsijä; malminetsijä; kyyditsijä; merkitsijä; villitsijä; kansanvillitsijä; 

häiritsijä; rauhanhäiritsijä; metelöitsijä; rettelöitsijä; esitelmöitsijä; rähinöitsijä; liikennöitsijä; 

emännöitsijä; isännöitsijä; vetelehtijä; märehtijä; tervehtijä; lähtijä; matkallelähtijä; matkaanlähtijä; 

tenttijä; kävijä; unissakävijä; kirkossakävijä; vakikävijä; kaupankävijä; merenkävijä; lapinkävijä; 

eränkävijä; metsänkävijä; edelläkävijä; äijä; vaivaisäijä; metelöijä; rettelöijä; esitelmöijä; 

liikennöijä; neljä; väljä; pöljä; mönjä; lyijymönjä; syrjä; kädensyrjä; kämmensyrjä; kärkkyjä; 

yöpyjä; hyväksyjä; kysyjä; esiintyjä; televisioesiintyjä; selviytyjä; kieltäytyjä; aseistakieltäytyjä; 

totaalikieltäytyjä; täyskieltäytyjä; ripittäytyjä; myyjä; varaosamyyjä; kassamyyjä; piirimyyjä; 

kausimyyjä; lehdenmyyjä; jälleenmyyjä; puhelinmyyjä; yksinmyyjä; lipunmyyjä; automyyjä; 

vähittäismyyjä; tilausmyyjä; tukkumyyjä; häviäjä; läjä; roskaläjä; eläjä; koroillaeläjä; kanssaeläjä; 

koroillaaneläjä; pieneläjä; yksineläjä; naiseläjä; loiseläjä; siivelläeläjä; myötäeläjä; venäjä; 

valkovenäjä; veräjä; suunpieksäjä; lypsäjä; tietäjä; petäjä; mammuttipetäjä; vetäjä; hiihtäjä; 

kilpahiihtäjä; sunnuntaihiihtäjä; alppihiihtäjä; vesihiihtäjä; perässähiihtäjä; kiitäjä; pikakiitäjä; 

horsmakiitäjä; pääkallokiitäjä; mäntykiitäjä; jääkiitäjä; pintaliitäjä; riippuliitäjä; pitäjä; 

naapuripitäjä; kotipitäjä; kirjanpitäjä; kapakanpitäjä; vallanpitäjä; ravintolanpitäjä;  

huutokaupanpitäjä; seuranpitäjä; palstanpitäjä; tienpitäjä; tilinpitäjä; rekisterinpitäjä; kurinpitäjä; 

ilonpitäjä; esitelmänpitäjä; peränpitäjä; maalaispitäjä; maaseutupitäjä; ylläpitäjä; emäpitäjä; 

edeltäjä; viheltäjä; kieltäjä; jumalankieltäjä; säveltäjä; oopperasäveltäjä; elokuvasäveltäjä; 

operettisäveltäjä; kuorosäveltäjä; laulusäveltäjä; täydentäjä; lähentäjä; vähentäjä; lentäjä; 

itsemurhalentäjä; purjelentäjä; liikennelentäjä; koelentäjä; kamikazelentäjä; helikopterilentäjä; 

ansiolentäjä; taitolentäjä; sotilaslentäjä; vihollislentäjä; avaruuslentäjä; taistelulentäjä; 

hävittäjälentäjä; siementäjä; keinosiementäjä; väärentäjä; rahanväärentäjä; setelinväärentäjä; 

kyntäjä; merenkyntäjä; kääntäjä; kielenkääntäjä; diplomikielenkääntäjä; takinkääntäjä; 

nuotinkääntäjä; silmänkääntäjä; vääntäjä; myöntäjä; työntäjä; kuulantyöntäjä; kiertäjä; 

maankiertäjä; maailmankiertäjä; visertäjä; ytimennävertäjä; piirtäjä; pilapiirtäjä; sarjakuvapiirtäjä; 

konepiirtäjä; muotipiirtäjä; kartanpiirtäjä; koneenpiirtäjä; pilvenpiirtäjä; mainospiirtäjä; 

rakennuspiirtäjä; siirtäjä; estäjä; järjestäjä; matkanjärjestäjä; sienestäjä; äänestäjä;  

ennakkoäänestäjä; säestäjä; edistäjä; myynninedistäjä; yhdistäjä; kuvanveistäjä; veneenveistäjä; 

riistäjä; käynnistäjä; eristäjä; kiristäjä; lävistäjä; pyydystäjä; tähystäjä; päivystäjä; metsästäjä; 

salametsästäjä; kykyjenmetsästäjä; hirvenmetsästäjä; pääkallonmetsästäjä; turkismetsästäjä; 

säästäjä; osakesäästäjä; tavoitesäästäjä; piensäästäjä; asuntosäästäjä; ryöstäjä; pankkiryöstäjä; 

ruumiinryöstäjä; lasintyöstäjä; teettäjä; lähettäjä; junanlähettäjä; viettäjä; lomanviettäjä; imettäjä; 

pettäjä; seuranpettäjä; kylvettäjä; heittäjä; huulenheittäjä; moukarinheittäjä; lestinheittäjä; 

kiekonheittäjä; keihäänheittäjä; ulosheittäjä; keittäjä; kuhankeittäjä; laitoskeittäjä; kengittäjä; 

miehittäjä; kehittäjä; kiittäjä; siittäjä; tykittäjä; selittäjä; sananselittäjä; tilittäjä; pillittäjä; ylittäjä; 

välittäjä; pörssivälittäjä; tartunnanvälittäjä; kaupanvälittäjä; tiedonvälittäjä; vedonvälittäjä; 

puhelunvälittäjä; kiinteistönvälittäjä; nimittäjä; lämmittäjä; veturinlämmittäjä; jännittäjä; äänittäjä; 

sepittäjä; piirittäjä; kirittäjä; sirittäjä; virittäjä; pianonvirittäjä; yrittäjä; pienyrittäjä; yksityisyrittäjä; 

maatalousyrittäjä; teollisuusyrittäjä; henkilöstöyrittäjä; pillerinpyörittäjä; esittäjä; viestittäjä; 

tekstittäjä; tartunnanlevittäjä; taudinlevittäjä; siivittäjä; selvittäjä; laivanselvittäjä; lennonselvittäjä; 

pesänselvittäjä; hävittäjä; torjuntahävittäjä; suihkuhävittäjä; rynnäkköhävittäjä; vastaväittäjä; 

perehdyttäjä; viihdyttäjä; jäähdyttäjä; tyydyttäjä; yhteyttäjä; änkyttäjä; säilyttäjä; yllyttäjä; 



    245/264  

synnyttäjä; riskisynnyttäjä; monisynnyttäjä; ensisynnyttäjä; sijaissynnyttäjä; kesyttäjä; 

leijonankesyttäjä; käärmeenkesyttäjä; eläintenkesyttäjä; lässyttäjä; sytyttäjä; syyttäjä; 

kihlakunnansyyttäjä; valtakunnansyyttäjä; käyttäjä; sekakäyttäjä; ongelmakäyttäjä; vallankäyttäjä; 

sanankäyttäjä; koneenkäyttäjä; tienkäyttäjä; kielenkäyttäjä; tilinkäyttäjä; väärinkäyttäjä; 

kynänkäyttäjä; peruskäyttäjä; loppukäyttäjä; kohtuukäyttäjä; paikannäyttäjä; suunnannäyttäjä; 

tiennäyttäjä; täyttäjä; perinnönjättäjä; elättäjä; yllättäjä; räpättäjä; herättäjä; päättäjä; sähköttäjä; 

radiosähköttäjä; sönköttäjä; mököttäjä; sössöttäjä; syöttäjä; pyytäjä; helmenpyytäjä; karhunpyytäjä; 

avunpyytäjä; löytäjä; säätäjä; lainsäätäjä; kylväjä; räyhääjä; värjääjä; hölkkääjä; rääkkääjä; 

hyökkääjä; laitahyökkääjä; välihyökkääjä; keskushyökkääjä; pelkääjä; sählääjä; tyrmääjä; hyppääjä; 

uimahyppääjä; pellehyppääjä; koehyppääjä; mäkihyppääjä; laskuvarjohyppääjä; korkeushyppääjä; 

pituushyppääjä; seiväshyppääjä; savuhyppääjä; kerääjä; pölynkerääjä; aurinkokerääjä; kehrääjä; 

villakehrääjä; raitakehrääjä; karvakehrääjä; siilikehrääjä; tammikehrääjä; pussikehrääjä; 

riikinkukkokehrääjä; mäntykehrääjä; kärrääjä; määrääjä; kyttääjä; värvääjä; lyöjä; jokerilyöjä; 

rummunlyöjä; vaihtolyöjä; syöjä; ongelmasyöjä; suomisyöjä; lihansyöjä; lannansyöjä; kasvinsyöjä; 

raadonsyöjä; mädänsyöjä; hyönteissyöjä; ihmissyöjä; kasvissyöjä; mehiläissyöjä; minnekä; sekä; 

ehkä; leyhkä; löyhkä; mähkä; tähkä; punatähkä; hedetähkä; ohrantähkä; maissintähkä; töhkä; ikä; 

suojaikä; poikaikä; virkaikä; uhmaikä; naimaikä; kutsuntaikä; vauvaikä; eläkeikä; meikä; reikä; 

rahareikä; henkireikä; porsaanreikä; rahanreikä; toukanreikä; naulanreikä; kairanreikä; oksanreikä; 

avaimenreikä; luodinreikä; koinreikä; napinreikä; pultinreikä; ruuvinreikä; myyränreikä; 

porausreikä; leikki-ikä; keski-ikä; teini-ikä; mikä; elinikä; ukkoikä; eroamisikä; imemisikä; 

ihmisikä; avioitumisikä; aikuisikä; vähimmäisikä; imeväisikä; murrosikä; miehuusikä; vanhuusikä; 

nuoruusikä; oppivelvollisuusikä; lapsuusikä; kehitysikä; synnytysikä; älykkyysikä; 

hedelmällisyysikä; kouluikä; rippikouluikä; loppuikä; satuikä; hakkuuikä; kasvuikä; kyselyikä; 

sikiöikä; tyttöikä; käyttöikä; työikä; kämmekkä; maariankämmekkä; elikkä; köllikkä; imikkä; 

helmikkä; nuokkuhelmikkä; jörrikkä; mesikkä; jässikkä; jössikkä; räätikkä; jötikkä; mötikkä; 

häikkä; läikkä; maksaläikkä; väriläikkä; valoläikkä; öljyläikkä; räikkä; jänisräikkä; pelkkä; telkkä; 

pylkkä; välkkä; hölkkä; käsikynkkä; synkkä; änkkä; pönkkä; herkkä; liikaherkkä; suhdanneherkkä; 

tunneherkkä; yliherkkä; kiriherkkä; valonherkkä; valoherkkä; hermoherkkä; räjähdysherkkä; 

epäherkkä; lämpöherkkä; kerkkä; jyrkkä; äkkijyrkkä; särkkä; hiekkasärkkä; lehdykkä; mykkä; 

kuuromykkä; kännykkä; nypykkä; typykkä; pyörykkä; lihapyörykkä; kalapyörykkä; 

broileripyörykkä; nyssykkä; kyykkä; jäykkä; uutuudenjäykkä; möykkä; ärhäkkä; rähäkkä; 

naurunrähäkkä; sähäkkä; mylläkkä; äläkkä; jämäkkä; rämäkkä; römäkkä; tömäkkä; pönäkkä; 

näpäkkä; myräkkä; möräkkä; näpsäkkä; nyssäkkä; hässäkkä; hössäkkä; rytäkkä; hötäkkä; rätväkkä; 

räväkkä; kääkkä; ruisrääkkä; ötökkä; selkä; nahkaselkä; alaselkä; ristiselkä; kirjanselkä; kädenselkä; 

kämmenselkä; merenselkä; talvenselkä; järvenselkä; tuolinselkä; nenänselkä; notkoselkä; 

koukkuselkä; etuselkä; köyryselkä; kyttyräselkä; kyssäselkä; ylkä; nälkä; sudennälkä; 

suolaisennälkä; maalinnälkä; tiedonnälkä; sensaationnälkä; elämännälkä; uutisnälkä; kenkä; 

nauhakenkä; läskipohjakenkä; nahkakenkä; kiiltonahkakenkä; nilkkakenkä; mokkakenkä; 

juhlakenkä; nappulakenkä; hihnakenkä; ballerinakenkä; napakenkä; turvakenkä; silkkikenkä; 

lenkkikenkä; solkikenkä; tukikenkä; kaapelikenkä; puolikenkä; remmikenkä; nilkkaremmikenkä; 

lumikenkä; varsikenkä; venuksenkenkä; hevosenkenkä; lapsenkenkä; näkinkenkä; neidonkenkä; 

ulkokenkä; korkokenkä; hiihtokenkä; kangaskenkä; varvaskenkä; tenniskenkä; purjehduskenkä; 

vaelluskenkä; terveyskenkä; päällyskenkä; pylväskenkä; laskettelukenkä; jarrukenkä; 

maihinnousukenkä; puukenkä; kävelykenkä; heinäkenkä; kesäkenkä; sisäkenkä; mitenkä; mihinkä; 

tynkä; siiventynkä; jänkä; härkä; jakkihärkä; myskihärkä; puhvelihärkä; riimihärkä; biisonihärkä; 

hirvihärkä; toukohärkä; porohärkä; vetohärkä; alkuhärkä; märkä; läpimärkä; litimärkä; likomärkä; 

iskä; säämiskä; räpiskä; rötiskä; leiviskä; äiskä; häiskä; läiskä; maksaläiskä; väriläiskä; valoläiskä; 

öljyläiskä; jänskä; mörskä; yskä; tupakkayskä; veriyskä; kennelyskä; tekoyskä; läpyskä; hevosyskä; 
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hinkuyskä; räyskä; räyskä; höskä; pitkä; tasapitkä; keskipitkä; puolipitkä; ylipitkä; kokopitkä; 

täyspitkä; jätkä; satamajätkä; tukkijätkä; lätkä; kärpäslätkä; pätkä; laudanpätkä; langanpätkä; 

köydenpätkä; savukkeenpätkä; rivitalonpätkä; runonpätkä; lankunpätkä; laulunpätkä; 

kynttilänpätkä; kynänpätkä; tasauspätkä; prätkä; sätkä; pykä; häkä; räkä; säkä; säkä; väkä; mökä; 

vielä; vikkelä; imelä; hapanimelä; etelä; vetelä; äitelä; hintelä; höhlä; jenkkilä; rinkilä;  

munkkirinkilä; vesirinkilä; viipurinrinkilä; sinkilä; nitomasinkilä; riskilä; vispilä; samppanjavispilä; 

ritilä; puuritilä; vintilä; kynttilä; vahakynttilä; hautakynttilä; antiikkikynttilä; talikynttilä; 

steariinikynttilä; kansankynttilä; kuusenkynttilä; joulukuusenkynttilä; jätkänkynttilä; ulkokynttilä; 

muistokynttilä; tuikkukynttilä; joulukynttilä; kruunukynttilä; tuoksukynttilä; soihtukynttilä; 

pöytäkynttilä; sähkökynttilä; lämpökynttilä; vihvilä; jouhivihvilä; röyhyvihvilä; siivilä; teesiivilä; 

virvilä; säilä; edellä; vedellä; hiihdellä; leyhähdellä; myhähdellä; röhähdellä; läjähdellä; mäjähdellä; 

räjähdellä; läikähdellä; välkähdellä; läiskähdellä; mäiskähdellä; räiskähdellä; pyrskähdellä; 

tyrskähdellä; pärskähdellä; tärskähdellä; yskähdellä; hytkähdellä; nytkähdellä; hätkähdellä; 

mätkähdellä; sykähdellä; nyökähdellä; helähdellä; häilähdellä; pöllähdellä; välähdellä; pölähdellä; 

läimähdellä; hymähdellä; jymähdellä; tömähdellä; lennähdellä; käännähdellä; hypähdellä; 

kierähdellä; jyrähdellä; pyrähdellä; järähdellä; särähdellä; tärähdellä; värähdellä; hörähdellä; 

pyörähdellä; töksähdellä; syöksähdellä; läpsähdellä; räpsähdellä; säpsähdellä; ryöpsähdellä; 

töyssähdellä; jysähdellä; pysähdellä; rysähdellä; räsähdellä; liidellä; riidellä; pidellä; pahoinpidellä; 

pyydellä; häädellä; säädellä; liikkeellä; hellä; lähellä; niellä; siellä; viljellä; jäljellä; leikellä; likellä; 

teeskellä; syljeskellä; keskellä; itkeskellä; nieleskellä; käveleskellä; piileskellä; viileskellä; 

imeskellä; piereskellä; yskiskellä; lemmiskellä; ryypiskellä; kieriskellä; pyöriskellä; etsiskellä; 

mietiskellä; viskellä; hiiviskellä; ryiskellä; käyskellä; elellä; murhemielellä; surumielellä; nilellä; 

vihellellä; kiellellä; kimmellellä; kiillellä; viillellä; täydennellä; rehennellä; terhennellä; ärhennellä; 

lyhennellä; lähennellä; vähennellä; tyhjennellä; likennellä; teeskennellä; käyskennellä; 

työskennellä; lennellä; jäsennellä; levennellä; siinnellä; äännellä; käännellä; säännellä; väännellä; 

myönnellä; työnnellä; hypellä; vierellä; kiherrellä; töherrellä; kierrellä; hykerrellä; leperrellä; 

näperrellä; viserrellä; liverrellä; piirrellä; siirrellä; äärellä; väkisellä; deekiksellä; kysellä; lähetellä; 

vietellä; viiletellä; ihmetellä; menetellä; seditellä; neiditellä; äiditellä; täditellä; heitellä; keitellä; 

peitellä; liehitellä; kehitellä; hihitellä; kiitellä; jäljitellä; leikitellä; piikitellä; vikitellä; mielitellä; 

selitellä; silitellä; hellitellä; lellitellä; killitellä; tyylitellä; säälitellä; mitellä; ryhmitellä; riimitellä; 

nimitellä; lämmitellä; sinnitellä; sepitellä; kipitellä; tyypitellä; köpitellä; eritellä; kieritellä; viritellä; 

yritellä; määritellä; pyöritellä; esitellä; käsitellä; kuumakäsitellä; pintakäsitellä; esikäsitellä; 

kylmäkäsitellä; lämpökäsitellä; teititellä; levitellä; revitellä; päivitellä; selvitellä; hirvitellä; 

hyvitellä; väitellä; vältellä; estellä; järjestellä; yhdistellä; viimeistellä; veistellä; pihistellä; 

pörhistellä; pöyhistellä; röyhistellä; kiistellä; keikistellä; veikistellä; likistellä; pilkistellä; 

synkistellä; herkistellä; tirkistellä; jäykistellä; köykistellä; helistellä; mielistellä; kilistellä; vilistellä; 

killistellä; pyllistellä; ällistellä; pällistellä; töllistellä; ylistellä; tyhmistellä; äimistellä; hymistellä; 

rymistellä; rämistellä; tömistellä; pinnistellä; virnistellä; pistellä; nipistellä; vilpistellä; nyrpistellä; 

hypistellä; rypistellä; näpistellä; räpistellä; heristellä; kiristellä; siristellä; kipristellä; käpristellä; 

jyristellä; pyristellä; kyyristellä; köyristellä; nöyristellä; vääristellä; höristellä; vetistellä; hätistellä; 

sievistellä; elvistellä; irvistellä; kärvistellä; väistellä; pyydystellä; tähystellä; hännystellä; 

löntystellä; vätystellä; myöhästellä; hämmästellä; metsästellä; evästellä; viivästellä; ylvästellä; 

hyvästellä; päästellä; säästellä; säännöstellä; rötöstellä; jäähdytellä; leyhytellä; löyhytellä; 

röyhytellä; säikytellä; helkytellä; hölkytellä; lönkytellä; läiskytellä; räiskytellä; helskytellä; 

pärskytellä; jyskytellä; hytkytellä; sätkytellä; nyökytellä; pöllytellä; venytellä; kyhnytellä; 

tyynnytellä; myönnytellä; lepytellä; räpytellä; verrytellä; pyrytellä; tömisytellä; kypsytellä; 

läpsytellä; räpsytellä; hyssytellä; pysytellä; pystytellä; viivytellä; syytellä; hätyytellä; käytellä; 

säikäytellä; läiskäytellä; väläytellä; läimäytellä; jymäytellä; näytellä; ylinäytellä; näpäytellä; 
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pysäytellä; täytellä; idätellä; pidätellä; vähätellä; kätellä; elätellä; lennätellä; herätellä; päätellä; 

värjötellä; lötkötellä; köllötellä; säännötellä; lörpötellä; syöpötellä; körötellä; tytötellä; syötellä; 

hivellä; sivellä; kirvellä; tärvellä; kävellä; lyhyellä; veljeillä; tekeillä; vehkeillä; pöyhkeillä; 

veikeillä; lenkkeillä; postimerkkeillä; nyrkkeillä; mökkeillä; ilkeillä; järkeillä; tärkeillä; törkeillä; 

retkeillä; äkeillä; pelleillä; syleillä; helmeillä; ilmeillä; meneillä; veneillä; moottoriveneillä; 

liepeillä; repeillä; kiipeillä; siipeillä; ylpeillä; hempeillä; kieppeillä; häpeillä; hereillä; puolihereillä; 

kintereillä; leireillä; vireillä; väreillä; hilseillä; harhateillä; hukkateillä; tieteillä; lehteillä; enteillä; 

hakoteillä; järjesteillä; risteillä; heitteillä; kehitteillä; esitteillä; säilytteillä; näytteillä; karkuteillä; 

säteillä; leveillä; ilveillä; pilveillä; vihillä; piillä; jäljillä; välillä; syönnillä; perillä; sirrillä; 

ympärillä; yltympärillä; sillä; esillä; täysillä; käsillä; näytillä; hevillä; selvillä; näkyvillä; 

lähettyvillä; ylettyvillä; nähtävillä; tähyillä; hötkyillä; pälyillä; hymyillä; lymyillä; nynnyillä; 

viipyillä; ryppyillä; äksyillä; syöksyillä; rönsyillä; kääntyillä; vääntyillä; siirtyillä; pyörtyillä; 

pyttyillä; kyhäillä; myhäillä; köyhäillä; nyhjäillä; pärjäillä; pähkäillä; häikäillä; sykkäillä; 

hyökkäillä; nyökkäillä; henkäillä; äkäillä; kyläillä; silmäillä; törmäillä; härnäillä; kynäillä; epäillä; 

lepäillä; käppäillä; näppäillä; töppäillä; heräillä; keräillä; näpräillä; pörräillä; hyräillä; kyräillä; 

hääräillä; määräillä; pyöräillä; moottoripyöräillä; lisäillä; mässäillä; röyhtäillä; tähtäillä; ryntäillä; 

säntäillä; pröystäillä; kyttäillä; töytäillä; hätäillä; myötäillä; hyväillä; löhöillä; hölmöillä; törppöillä; 

töppöillä; söpöillä; säröillä; törttöillä; yllä; kyllä; tyrkyllä; kireällä; vängällä; myöhällä; ällikällä; 

pitkällä; höllällä; syrjäsilmällä; syrjemmällä; keskemmällä; seinemmällä; peremmällä; kesemmällä; 

sisemmällä; päivemmällä; syvemmällä; sisimmällä; ymmällä; syksymmällä; keväämmällä; perällä; 

retuperällä; pyörällä; sisällä; näkösällä; syvällä; ylhäällä; päällä; katumapäällä; menopäällä; täällä; 

etäällä; yhtäällä; höllä; pörhöllä; pöyhöllä; pörröllä; törröllä; höröllä; töröllä; täplä; maksatäplä; 

keltatäplä; ruostetäplä; väritäplä; silmätäplä; ylä-; kylä; olympiakylä; rajakylä; kalastajakylä; 

tekniikkakylä; lomakylä; kisakylä; telttakylä; kolttakylä; pähkylä; tähkylä; parakkikylä; mökkikylä; 

maalikylä; hökkelikylä; naapurikylä; kotikylä; kivikylä; maailmankylä; lapinkylä; kirkonkylä; 

salokylä; vuoristokylä; härkylä; sotilaskylä; teollisuuskylä; paalukylä; tuppukylä; syrjäkylä; 

peräkylä; kylpylä; terveyskylpylä; sämpylä; rouhesämpylä; nakkisämpylä; saksansämpylä; 

juustosämpylä; kinkkusämpylä; vehnäsämpylä; nyppylä; mäennyppylä; näppylä; märkänäppylä; 

mätänäppylä; nypylä; räpylä; uimaräpylä; lenninräpylä; pyörylä; kyylä; syylä; visvasyylä; 

ontelosyylä; väylä; valtaväylä; lauttaväylä; laivaväylä; veneväylä; liikenneväylä; jokiväylä; 

vesiväylä; sisävesiväylä; rannikkoväylä; ulkoväylä; sisääntuloväylä; ulosmenoväylä; lentoväylä; 

uittoväylä; yhdysväylä; suuväylä; sisäväylä; syväväylä; pääväylä; höylä; turpahöylä; urahöylä; 

kavahöylä; tiehöylä; uurrehöylä; jokapaikanhöylä; varhohöylä; oikohöylä; juustohöylä; latuhöylä; 

pitkähöylä; järjestöhöylä; älä; pykälä; lakipykälä; jäkälä; laakajäkälä; nahkajäkälä; tinajäkälä; 

punajäkälä; napajäkälä; keltajäkälä; karttajäkälä; naavajäkälä; korallijäkälä; kilpijäkälä; torvijäkälä; 

isohirvenjäkälä; islanninjäkälä; poronjäkälä; keuhkojäkälä; luppojäkälä; räkälä; myymälä; 

lihamyymälä; pikamyymälä; kosmetiikkamyymälä; maatilamyymälä; haaramyymälä; 

varaosamyymälä; pitsamyymälä; valintamyymälä; valuuttamyymälä; tax-free-myymälä; 

lähimyymälä; alkoholimyymälä; tehtaanmyymälä; pienmyymälä; laatikkomyymälä; 

varastomyymälä; kangasmyymälä; vähittäismyymälä; palvelumyymälä; itsepalvelumyymälä; 

lippumyymälä; sivumyymälä; käymälä; kuivakäymälä; invalidikäymälä; kompostikäymälä; 

ulkokäymälä; kenttäkäymälä; sähkökäymälä; käpälä; takakäpälä; kissankäpälä; jäniksenkäpälä; 

etukäpälä; sälä; mä; emä; emä-; iskemä; näkemä; pysähtymisnäkemä; ohitusnäkemä; lyhenemä; 

kuulonheikkenemä; ilmenemä; etenemä; metsänemä; vieremä; maanvieremä; itiöemä; lehmä; 

lihalehmä; kantakirjalehmä; ayrshirelehmä; puhvelilehmä; peltilehmä; hirvilehmä; emolehmä; 

teuraslehmä; maatiaislehmä; lypsylehmä; hyhmä; ryhmä; terapiaryhmä; armeijaryhmä; 

tutkijaryhmä; kukkaryhmä; alaryhmä; porinaryhmä; eduskuntaryhmä; taustaryhmä; keskustaryhmä; 

sohvaryhmä; kohderyhmä; kideryhmä; koeryhmä; viiteryhmä; säästöpankkiryhmä; kärkiryhmä; 
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keskiryhmä; riskiryhmä; tukiryhmä; sosiaaliryhmä; puoliryhmä; hydroksyyliryhmä; rytmiryhmä; 

saariryhmä; sylinteriryhmä; teatteriryhmä; veriryhmä; vuoriryhmä; ääriryhmä; kivääriryhmä; 

länsiryhmä; intressiryhmä; tanssiryhmä; projektiryhmä; eliittiryhmä; pienryhmä; kommandoryhmä; 

oppositioryhmä; kivikkoryhmä; verkkoryhmä; sinkoryhmä; kevytsinkoryhmä; taloryhmä; 

tasoryhmä; kaatoryhmä; taitolentoryhmä; valtuustoryhmä; omaisryhmä; vertaisryhmä; sidosryhmä; 

veistosryhmä; valmiusryhmä; tutkimusryhmä; rakennusryhmä; opetusryhmä; perusopetusryhmä; 

vieroitusryhmä; painostusryhmä; äärimmäisyysryhmä; tanhuryhmä; iskuryhmä; oleskeluryhmä; 

keskusteluryhmä; ruokailuryhmä; vertailuryhmä; eturyhmä; ikäryhmä; itäryhmä; yhtälöryhmä; 

väestöryhmä; vähemmistöryhmä; työryhmä; tyhmä; hyyhmä; käsikähmä; rähmä; piimä; 

pohjapiimä; kokkelipiimä; aluspiimä; asidofiluspiimä; kevytpiimä; kirnupiimä; pitkäpiimä; 

vihkimä-; pykimä; perimä; pesimä-; emintimä; äimä; äimä; hedelmä; munahedelmä; kotahedelmä; 

säilykehedelmä; tähtihedelmä; etelänhedelmä; passiohedelmä; lohkohedelmä; palkohedelmä; 

pohjushedelmä; sitrushedelmä; kärsimyshedelmä; epähedelmä; yhdelmä; teelmä; ängelmä; ryhelmä; 

syyhelmä; viljelmä; puutarhaviljelmä; kukkaviljelmä; puuvillaviljelmä; vuokraviljelmä; 

perheviljelmä; parvekeviljelmä; herneviljelmä; koeviljelmä; kumiviljelmä; sieniviljelmä; 

viiniviljelmä; kahviviljelmä; pienviljelmä; siemenviljelmä; sokeriruokoviljelmä; pengerviljelmä; 

puhdasviljelmä; vihannesviljelmä; kudosviljelmä; sopimusviljelmä; kasteluviljelmä; 

hedelmäviljelmä; kirjelmä; kannekirjelmä; syytekirjelmä; anomuskirjelmä; valituskirjelmä; 

kantelukirjelmä; iskelmä; muotiiskelmä; menestysiskelmä; nätkelmä; niittynätkelmä; rykelmä; 

sinelmä; lyhennelmä; mietelmä; menetelmä; laajakuvamenetelmä; rytmimenetelmä; 

kolmivärimenetelmä; projektimenetelmä; pyyntimenetelmä; sulfaattimenetelmä; sulfiittimenetelmä; 

luonnonmenetelmä; painomenetelmä; laakapainomenetelmä; syväpainomenetelmä; 

hoitomenetelmä; havaintomenetelmä; testausmenetelmä; mittausmenetelmä; tutkimusmenetelmä; 

parannusmenetelmä;  

kasvatusmenetelmä; opetusmenetelmä; valmistusmenetelmä; offsetmenetelmä; vertailumenetelmä; 

mutumenetelmä; viljelymenetelmä; ehkäisymenetelmä; juustohöylämenetelmä; työmenetelmä; 

kehitelmä; jäljitelmä; nahkajäljitelmä; käärmejäljitelmä; turkisjäljitelmä; selitelmä; tyylitelmä; 

ryhmitelmä; riimitelmä; sepitelmä; eritelmä; viritelmä; yritelmä; määritelmä; esitelmä; 

juhlaesitelmä; pleenumiesitelmä; plenaariesitelmä; seminaariesitelmä; posteriesitelmä; 

radioesitelmä; virkaanastujaisesitelmä; 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; 
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tiedonhakujärjestelmä; henkilöhakujärjestelmä; lukujärjestelmä; voitelujärjestelmä; 

luokittelujärjestelmä; sovittelujärjestelmä; koulujärjestelmä; julkaisujärjestelmä; 

väestövastuujärjestelmä; tietojenkäsittelyjärjestelmä; tekstinkäsittelyjärjestelmä; 

viestintäjärjestelmä; kiintiöjärjestelmä; käyttöjärjestelmä; säätöjärjestelmä; yhdistelmä; 

aineyhdistelmä; väriyhdistelmä; numeroyhdistelmä; ajoneuvoyhdistelmä; vakuutusyhdistelmä; 

tiivistelmä; alkutiivistelmä; lopputiivistelmä; näytelmä; sarjanäytelmä; seuranäytelmä; 

murhenäytelmä; nukkenäytelmä; luonnenäytelmä; musiikkinäytelmä; juoninäytelmä; 

kamarinäytelmä; mysteerinäytelmä; tendenssinäytelmä; huvinäytelmä; paimennäytelmä; 

lastennäytelmä; televisionäytelmä; passionäytelmä; kirkkonäytelmä; runonäytelmä; 

pienoisnäytelmä; kärsimysnäytelmä; jännitysnäytelmä; lukunäytelmä; pukunäytelmä;  

laulunäytelmä; joulunäytelmä; koulunäytelmä; satunäytelmä; vähätelmä; päätelmä; harhapäätelmä; 

virhepäätelmä; ennakkopäätelmä; loppupäätelmä; kehäpäätelmä; sävelmä; koraalisävelmä; 

lempisävelmä; virsisävelmä; tanssisävelmä; kansansävelmä; runosävelmä; tunnussävelmä; 

laulusävelmä; kyhäelmä; keräelmä; silmä; tummasilmä; mustasilmä; kadesilmä; pistesilmä; 

pikisilmä; pelisilmä; mantelisilmä; killisilmä; sinisilmä; voisilmä; nappisilmä; värisilmä; lasisilmä; 

tähtisilmä; samettisilmä; ovisilmä; kyynelsilmä; kotkansilmä; haukansilmä; kalansilmä; 

neulansilmä; annansilmä; kouransilmä; kissansilmä; lähteensilmä; tuulensilmä; lapsensilmä; 

tiikerinsilmä; neidonsilmä; suonsilmä; linnunsilmä; häränsilmä; päivänsilmä; tekosilmä; 

verkkosilmä; mulkosilmä; vinosilmä; kaunosilmä; kierosilmä; kiilusilmä; tihrusilmä; viirusilmä; 

sähkösilmä; kylmä; jääkaappikylmä; teräksenkylmä; syyskylmä; kevätkylmä; aamukylmä; 

syksykylmä; jääkylmä; yökylmä; edemmä; lähemmä; myöhemmä; jäljemmä; keskemmä; ylemmä; 

sinnemmä; tännemmä; peremmä; sisemmä; etemmä; näemmä; ylimmä; ämmä; juoruämmä; 

näämmä; pengermä; sikermä; tähtisikermä; runosikermä; nystermä; tyrmä; vankityrmä; härmä; 

nokihärmä; särmä; törmä; hiekkatörmä; rantatörmä; jokitörmä; kehkeymä; kytkeymä; kiteymä; 

risteymä; lajiristeymä; kiveymä; näkymä; suhdannenäkymä; kaupunkinäkymä; 

tulevaisuudennäkymä; kehitysnäkymä; katunäkymä; nykynäkymä; venymä; murtovenymä; 

viipymä; häipymä; syöpymä; vyörymä; maanvyörymä; eksymä; kysymä; yhtymä; kuntayhtymä; 

seurakuntayhtymä; perheyhtymä; mielleyhtymä; oireyhtymä; sotatoimiyhtymä; myyntiyhtymä; 

perusyhtymä; lihasvenähtymä; revähtymä; lihasrevähtymä; henkilöitymä; pidentymä; tihentymä; 

lyhentymä; vähentymä; heikentymä; ilmentymä; pitentymä; piintymä; päähänpiintymä; esiintymä; 

hajaesiintymä; mineraaliesiintymä; kivihiiliesiintymä; malmiesiintymä; uraaniesiintymä; 

ensiesiintymä; kaivannaisesiintymä; kivennäisesiintymä; öljyesiintymä; syntymä; vääntymä; 

hiertymä; kiertymä; suolenkiertymä; kertymä; saastekertymä; tulokertymä; hakkuukertymä; 

siirtymä; punasiirtymä; ärtymä; estymä; yhdistymä; suoyhdistymä; kärjistymä; herkistymä; 

jäykistymä; niveljäykistymä; täydellistymä; sinistymä; käyristymä; vääristymä; litistymä; 

tiivistymä; viivästymä; säästymä; liettymä; jähmettymä; sierettymä; kivettymä; kehittymä; liittymä; 

alaliittymä; yhteenliittymä; työyhteenliittymä; puhelinliittymä; tasoliittymä; eritasoliittymä; 

kiertoliittymä; Y-liittymä; käyttöliittymä; keskittymä; ryhmittymä; valtaryhmittymä; pinttymä; 

päähänpinttymä; pöhöttymä; lyöttymä; kehkeytymä; repeytymä; kiteytymä; risteytymä; kiveytymä; 

hyytymä; verihyytymä; keräytymä; käyttäytymä; jäätymä; keräymä; rasvakeräymä; repeämä; 

jännerepeämä; kärhämä; jämä; äkämä; elämä; taiteilijaelämä; ulkoilmaelämä; seuraelämä; 

rantaelämä; seurakuntaelämä; osakuntaelämä; yhteiskuntaelämä; taide-elämä; perhe-elämä; 

liikeelämä; tunne-elämä; puolue-elämä; musiikkielämä; arkielämä; seksuaalielämä; siviilielämä; 

sukupuolielämä; boheemielämä; luostarielämä; merielämä; leirielämä; kulkurielämä; 

kulttuurielämä; vesielämä; seksielämä; tosielämä; huvielämä; koiranelämä; hengenelämä; 

uskonelämä; sielunelämä; avioelämä; varjoelämä; tekoelämä; erakkoelämä; elinkeinoelämä; 

sotilaselämä; poikamieselämä; maalaiselämä; mustalaiselämä; paimentolaiselämä; kiertolaiselämä; 

yhteiselämä; kunnalliselämä; ihmiselämä; kaksoiselämä; yksityiselämä; kerjäläiselämä; 
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rakkauselämä; talouselämä; yhdyselämä; matkalaukkuelämä; kouluelämä; katuelämä; 

järjestöelämä; yöelämä; työelämä; nämä; seinämä; suolenseinämä; vuorenseinämä; kallionseinämä; 

kallioseinämä; soluseinämä; rämä; tämä; tietämä; pitämä; yrittämä; väittämä; näyttämä; jäämä; 

alijäämä; ylijäämä; verojäämä; kellonlyömä; löylynlyömä; koinsyömä; madonsyömä; nenä; 

nuhanenä; satulanenä; perunanenä; nirppanenä; kippuranenä; töpselinenä; kotkannenä; niemennenä; 

tekonenä; irtonenä; aatelisnenä; uutisnenä; kyömynenä; pystynenä; räkänenä; lättänenä; 

nykerönenä; tenä; kehnä; vehnä; juolavehnä; rantavehnä; durumvehnä; ruisvehnä; syysvehnä; 

kevätvehnä; pöhnä; heinä; apilaheinä; suolaheinä; kuivaheinä; raiheinä; puhveliheinä; nurmiheinä; 

siniheinä; vesiheinä; maarianheinä; koiranheinä; höyhenheinä; ahvenheinä; luonnonheinä; 

kuloheinä; hajuheinä; kenkäheinä; 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; kihinä; pihinä; sihinä; ähinä; kähinä; 

rähinä; sähinä; köhinä; röhinä; siinä; ähkinä; pähkinä; maapähkinä; kolapähkinä; koolapähkinä; 

suolapähkinä; parapähkinä; pekaanipähkinä; pistaasipähkinä; vesipähkinä; muskottipähkinä; 

hasselpähkinä; saksanpähkinä; jalopähkinä; kookospähkinä; acajoupähkinä; cashewpähkinä; 

röhkinä; ikinä; vikinä; räikinä; läiskinä; räiskinä; tyrskinä; pärskinä; yskinä; jyskinä; ryskinä; 

määkinä; helinä; sanahelinä; kilinä; vilinä; ihmisvilinä; jylinä; älinä; hälinä; ölinä; hölinä; mölinä; 

pölinä; pölinä; minä; yliminä; hyminä; jyminä; ryminä; räminä; töminä; ininä; yninä; käninä; 

kipinä; elonkipinä; toivonkipinä; elämänkipinä; hitsauskipinä; sytytyskipinä; sähkökipinä; ripinä; 

sipinä; vipinä; säpinä; höpinä; löpinä; pöpinä; töpinä; lirinä; pirinä; sirinä; hyrinä; jyrinä; 

ukkosenjyrinä; möyrinä; ärinä; järinä; kärinä; pärinä; rummunpärinä; särinä; tärinä; värinä; 

kammiovärinä; eteisvärinä; häärinä; örinä; plörinä; mörinä; pörinä; hyörinä; pyörinä; sinä; kitinä; 

litinä; nitinä; ritinä; värttinä; hytinä; jytinä; rytinä; tytinä; lätinä; rätinä; ikipäivinä; mylvinä; mennä; 

lähinnä; likinnä; sisinnä; ensinnä; ynnä; täynnä; täpötäynnä; jännä; pännä; käsnä; läsnä; hynä; kynä; 

sulkakynä; kuulakynä; liimakynä; kulmakynä; punakynä; huopakynä; rasvakynä; korostekynä; 

mustekynä; kuivamustekynä; täytekynä; lyijytäytekynä; meikkikynä; kuulakärkikynä; kajaalikynä; 

sinikynä; värikynä; tussikynä; räikynä; kirvesmiehenkynä; timpurinkynä; valokynä; laapiskynä; 

räiskynä; rajauskynä; huultenrajauskynä; silmänrajauskynä; väskynä; lukukynä; kuitukynä; 

lyijykynä; rääkynä; päärynä; jäynä; höynä; känä; ikänä; mäskänä; täkänä; edempänä; idempänä; 

lähempänä; jäljempänä; syrjempänä; likempänä; keskempänä; ylempänä; seinempänä; 

kiinnempänä; sinnempänä; lännempänä; tännempänä; perempänä; kesempänä; sisempänä; 

etempänä; päivempänä; syvempänä; lähimpänä; likimpänä; päällimpänä; ylimpänä; tännimpänä; 

sisimpänä; syksympänä; etelämpänä; etäämpänä; keväämpänä; käppänä; äijänkäppänä; räppänä; 

höppänä; kränä; lättänä; ikipäivänä; närvänä; rätvänä; tykönä; ryönä; epä-; leipä; sekaleipä; 

lusikkaleipä; ruokaleipä; vuokaleipä; tippaleipä; ohraleipä; kauraleipä; pitaleipä; mustaleipä; 

hiivaleipä; teeleipä; kateleipä; näkkileipä; olkileipä; jälkiuunileipä; voileipä; makkaravoileipä; 

oopperavoileipä; lohivoileipä; kappelivoileipä; sillivoileipä; kaviaarivoileipä; tomaattivoileipä; 

juustovoileipä; eväsvoileipä; kinkkuvoileipä; verileipä; kuverttileipä; kahvileipä; cocktailleipä; 

grahamleipä; ranskanleipä; hapanleipä; johanneksenleipä; ketunleipä; armoleipä; paahtoleipä; 

juustoleipä; wienerleipä; saaristolaisleipä; ehtoollisleipä; uutisleipä; ruisleipä; lämpimäisleipä; 

eväsleipä; pikkuleipä; marenkipikkuleipä; taskuleipä; pettuleipä; näkyleipä; reikäleipä; vehnäleipä; 

hätäleipä; kokojyväleipä; täysjyväleipä; sälpä; maasälpä; kirjomaasälpä; rautasälpä; kalkkisälpä; 

leppä; harmaaleppä; tervaleppä; seppä; hopeaseppä; viljaseppä; satulaseppä; sanaseppä; kultaseppä; 

aseseppä; läkkiseppä; kupariseppä; peltiseppä; kiviseppä; jalokiviseppä; lukkoseppä; puukkoseppä; 

kelloseppä; runoseppä; puuseppä; rakennuspuuseppä; levyseppä; kyläseppä; tylppä; välppä; 

kämppä; savottakämppä; tukkikämppä; metsäkämppä; hömppä; kärppä; töyhtöhyyppä; häppä; 

läppä; läppä; läppä; hiippaläppä; korvaläppä; roiskeläppä; sydänläppä; tekoläppä; kuristusläppä; 
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kyrpä; käypä; syvällekäypä; järkeenkäypä; sydämeenkäypä; laatuunkäypä; edeskäypä; edelläkäypä; 

entäpä; kääpä; taulakääpä; punakääpä; juurikääpä; lampaankääpä; aidaskääpä; typäskääpä; 

pökkelökääpä; syöpä; mahasyöpä; munasarjasyöpä; haimasyöpä; perunasyöpä; maksasyöpä; 

rintasyöpä; peräsuolisyöpä; huulisyöpä; verisyöpä; ihosyöpä; keuhkosyöpä; versosyöpä; 

männynversosyöpä; aitosyöpä; tukikudossyöpä; tyvisolusyöpä; kohtusyöpä; luusyöpä; erä; tasaerä; 

koe-erä; kierä; välierä; puolivälierä; neljännesvälierä; lumierä; kuukausierä; kerä; lankakerä; 

kiikkerä; kaalinkerä; salaatinkerä; kitkerä; jämerä; korkoerä; tuloerä; menoerä; perä; maaperä; 

kukkaperä; kiperä; umpiperä; moottoriperä; vesiperä; nuotanperä; veneenperä; avaimenperä; 

kiväärinperä; pussinperä; pyssynperä; kallioperä; viistoperä; porrasperä; tarkoitusperä; alkuperä; 

sukuperä; kuuperä; typerä; syntyperä; saapumiserä; kustannuserä; kuoletuserä; toimituserä; 

valmistuserä; täydennyserä; lyhennyserä; jäännöserä; terä; jalkaterä; partaterä; veiterä; tuliterä; 

käsiterä; sahanterä; kuokanterä; sukanterä; kairanterä; poranterä; partakoneenterä; viikatteenterä; 

kirveenterä; veitsenterä; jyrsinterä; raastinterä; puukonterä; höylänterä; kynänterä; keihäänterä; 

ulkoterä; ketterä; jäntterä; silmäterä; kesäterä; sisäterä; alkuerä; loppuerä; maksuerä; osamaksuerä; 

vakuutusmaksuerä; kiverä; keräilyerä; kehrä; pierrä; hyrrä; peeärrä; jyrä; tiejyrä; puoluejyrä; 

kamrikkijyrä; katujyrä; täryjyrä; järjestöjyrä; myhkyrä; mykkyrä; sykkyrä; häkkyrä; käkkyrä; 

männynkäkkyrä; änkyrä; pylpyrä; ympyrä; taikaympyrä; ruoka-aineympyrä; ravintoaineympyrä; 

liikenneympyrä; keskiympyrä; puoliympyrä; isoympyrä; heittoympyrä; kääntöympyrä; käppyrä; 

tuohikäppyrä; tuohenkäppyrä; äijänkäppyrä; tyrä; napatyrä; nivustyrä; nystyrä; juurinystyrä; 

makunystyrä; älynystyrä; kyttyrä; myyrä; maamyyrä; punamyyrä; vesimyyrä; onnenmyyrä; 

lapinmyyrä; peltomyyrä; hyppymyyrä; kenttämyyrä; työmyyrä; käyrä; kuumekäyrä; 

ilmanpainekäyrä; sinikäyrä; eksponenttikäyrä; sydänkäyrä; kellokäyrä; tasokäyrä; kuntokäyrä; 

aivokäyrä; ominaiskäyrä; korkeuskäyrä; syvyyskäyrä; kasvukäyrä; sydänsähkökäyrä; 

aivosähkökäyrä; lämpökäyrä; mäyrä; nöyrä; kähärä; jäkkärä; käkkärä; männynkäkkärä; säkkärä; 

väkkärä; mäkärä; hämärä; iltahämärä; aamuhämärä; närä; kyynärä; näppärä; pikkunäppärä; kypärä; 

suojakypärä; hellekypärä; palokypärä; sotilaskypärä; hitsauskypärä; sukelluskypärä; 

ratsastuskypärä; pyöräilykypärä; äpärä; täpärä; jäärä; tupajäärä; sarvijäärä; määrä; 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; väärä; kasvantaväärä; äkkiväärä; luonnonväärä; pyörä; takapyörä; 

nokkapyörä; kierukkapyörä; 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; sä; kesä; olympiakesä; jälkikesä; 

keskikesä; intiaanikesä; sydänkesä; myöhäiskesä; syyskesä; kevätkesä; alkukesä; loppukesä; pesä; 

takapesä; tuhkapesä; patruunapesä; kielipesä; tulipesä; laakeripesä; konkurssipesä; kotipesä; 

talvipesä; harakanpesä; kotkanpesä; hallanpesä; kananpesä; oravanpesä; käärmeenpesä; tuulenpesä; 

lemmenpesä; variksenpesä; pääskysenpesä; kuolinpesä; tarmonpesä; karhunpesä; linnunpesä; 

piipunpesä; ketunpesä; pölynpesä; muurahaispesä; ampiaispesä; kusiaispesä; kimalaispesä; 

mehiläispesä; kakkospesä; kolmospesä; ykköspesä; kehäpesä; kenttäpesä; isä; yksinhuoltajaisä; 
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kantaisä; rippi-isä; oppi-isä; esi-isä; koti-isä; leikkisä; lisä; aikalisä; pinta-alalisä; palvelusvuosilisä; 

lapsilisä; kalliinpaikanlisä; palkanlisä; voimanlisä; hyvänmiehenlisä; arvonlisä; hoitolisä; 

kannustuslisä; avuttomuuslisä; ikälisä; nisä; maanisä; kunnanisä; perheenisä; äidinisä; 

kaupunginisä; isänisä; kirkkoisä; pehmoisä; isoisä; sisä-; kasvatusisä; viikonloppuisä; myrskyisä; 

viihtyisä; epäviihtyisä; ärtyisä; kärtyisä; kärttyisä; hyötyisä; sävyisä; tylsä; huipputylsä; mälsä; 

yleensä; yltyleensä; läpeensä; yhteensä; tiehensä; tipotiehensä; entisensä; rökkiinsä; ympäriinsä; 

yltympäriinsä; ihmeisiinsä; häkellyksiinsä; päinsä; känsä; sinänsä; hyvänsä; ylipäänsä; myötäänsä; 

vepsä; kypsä; puolikypsä; sukupuolikypsä; ylikypsä; läpikypsä; konkurssikypsä; varhaiskypsä; 

sukukypsä; koulukypsä; kutukypsä; korjuukypsä; hakkuukypsä; epäkypsä; näpsä; ersä; kyrsä; kärsä; 

imukärsä; edessä; yhdessä; puolireidessä; ensi kädessä; liikkeessä; epävireessä; pinteessä; käden 

käänteessä; puolitiessä; jäljessä; keskessä; tosimielessä; mennessä; alakynnessä; vieressä; ääressä; 

puolisääressä; irvessä; puolimäessä; kieppeissä; hengissä; vähissä; piissä; kiikissä; välissä; missä; 

näkymättömissä; löytymättömissä; henkihieverissä; sirrissä; yksissä; ehdyksissä; menehdyksissä; 

tyrehdyksissä; kiihdyksissä; päihdyksissä; läkähdyksissä; keskeyksissä; väijyksissä; häkellyksissä; 

hämmennyksissä; hämäännyksissä; näännyksissä; hätäännyksissä; väännyksissä; ryypyksissä; 

kierryksissä; pökerryksissä; puolipökerryksissä; typerryksissä; pyörryksissä; puolipyörryksissä; 

eksyksissä; väsyksissä; kiristyksissä; litistyksissä; keskeytyksissä; käsissä; ristissä; irvissä; 

näkyvissä; nähtävissä; vihapäissä; humalapäissä; viinapäissä; kasapäissä; hikipäissä; kännipäissä; 

suutuspäissä; juovuspäissä; läjäpäissä; kyssä; kyykyssä; köykyssä; kyrmyssä; ryssä; bryssä; 

kotiryssä; pikkuryssä; laukkuryssä; reppuryssä; kyyryssä; köyryssä; lysyssä; pystyssä; lytyssä; ässä; 

ässä; pataässä; herttaässä; tiheässä; tuhkatiheässä; kireässä; myöhässä; ristiässä; valttiässä; syrjässä; 

miehelässä; puoliselässä; höllässä; kylässä; yökylässä; syrjemmässä; etunenässä; perässä; sisässä; 

tässä; läntässä; ruutuässä; syvässä; päässä; etupäässä; pörhössä; pöpperössä; unenpöpperössä; 

pörrössä; hörössä; törössä; 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; lätsä; tötsä; nysä; piipunnysä; piippunysä; rysä; 

lohirysä; turistirysä; löysä; mäsä; krääsä; dösä; etä-; edetä; yhdetä; vyyhdetä; pidetä; ängetä; tihetä; 

jylhetä; lyhetä; köyhetä; löyhetä; kähetä; lähetä; vähetä; liietä; pietä; sietä; sietä; tietä; linnuntietä; 

kurinpitotietä; neuvottelutietä; etutietä; kehjetä; tyhjetä; seljetä; teljetä; iljetä; hiljetä; väljetä; 

herjetä; kerjetä; heiketä; synketä; herketä; jyrketä; sitketä; jäyketä; viiletä; siletä; hölletä; yletä; 

pehmetä; tyhmetä; jähmetä; nimetä; pimetä; kelmetä; ilmetä; kylmetä; himmetä; lämmetä; enetä; 

pienetä; kiinnetä; tylpetä; keretä; kiretä; pyöretä; setä; kummisetä; sisetä; tylsetä; isosetä; kypsetä; 

namusetä; satusetä; ristetä; lievetä; sievetä; kevetä; levetä; revetä; kiivetä; kivetä; livetä; selvetä; 

pilvetä; hälvetä; hirvetä; syvetä; tyvetä; tyvetä; hävetä; kyetä; yhtä; nöyhtä; itä; kyyditä; isämeitä; 

siitä; siitä; tilkitä; sinkitä; kuumasinkitä; merkitä; turvamerkitä; ylimerkitä; muistiinmerkitä; lääkitä; 

selitä; silitä; hellitä; hillitä; villitä; mitä; pehmitä; lämmitä; eritä; keritä; keritä; viritä; häiritä; sitä; 

kestitä; levitä; selvitä; hirvitä; hävitä; edeltä; läheltä; sieltä; likeltä; keskeltä; viereltä; ääreltä; 

äkkiseltä; äkikseltä; käymäseltä; liepeiltä; kintereiltä; harhateiltä; heitteiltä; karkuteiltä; vihiltä; 

jäljiltä; väliltä; pikimmiltä; ympäriltä; näkyviltä; lähettyviltä; ylettyviltä; yltä; syltä; syrjemmältä; 

keskemmältä; peremmältä; sisemmältä; syvemmältä; pikimmältä; perimmältä; sisimmältä; 

ensimmältä; perältä; sisältä; näkösältä; syvältä; elävältä; ylhäältä; päältä; yltä päältä; täältä; etäältä; 

yhtäältä; entä; nyljentä; iskentä; suoneniskentä; kitkentä; kytkentä; sarjakytkentä; irtikytkentä; 

rinnankytkentä; rinnakkainkytkentä; takaisinkytkentä; kätkentä; toistakymmentä; 

puolitoistakymmentä; kolmekymmentä; puolikymmentä; parikymmentä; viisikymmentä; 
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kaksikymmentä; kuusikymmentä; kahdeksankymmentä; puolenkymmentä; nelisenkymmentä; 

puolisenkymmentä; seitsemisenkymmentä; kolmisenkymmentä; parisenkymmentä; 

kahdeksisenkymmentä; yhdeksisenkymmentä; viitisenkymmentä; kuutisenkymmentä; 

seitsemänkymmentä;  

yhdeksänkymmentä; neljäkymmentä; suunpieksentä; liekehdintä; liikehdintä; elehdintä; ilmehdintä; 

pyyhintä; hyljintä; syrjintä; työpaikkasyrjintä; sukupuolisyrjintä; rotusyrjintä; ikäsyrjintä; pilkintä; 

tilkintä; merkintä; pöytäkirjamerkintä; päiväkirjamerkintä; reunamerkintä; turvamerkintä; 

virhemerkintä; tiemerkintä; osakemerkintä; sävellajimerkintä; ylimerkintä; osakkeenmerkintä; 

ennakkomerkintä; tempomerkintä; numeromerkintä; siirtomerkintä; arvomerkintä; korjausmerkintä; 

pakkausmerkintä; kuittausmerkintä; suoritusmerkintä; rangaistusmerkintä; uusmerkintä; 

esitysmerkintä; loppumerkintä; pesumerkintä; laatumerkintä; etumerkintä; sointumerkintä; 

lyijykynämerkintä; alkuperämerkintä; läiskintä; räiskintä; tyrskintä; yskintä; äyskintä; lätkintä; 

sykintä; lääkintä; yrttilääkintä; kansanlääkintä; eläinlääkintä; luonnonlääkintä; vaihtoehtolääkintä; 

uskomuslääkintä; hillintä; itsehillintä; kähmintä; käämintä; ryömintä; kierintä; kerintä; kerintä; 

perintä; ennakkoperintä; pakkoperintä; leirintä; häirintä; radiohäirintä; pyrintä; möyrintä; häärintä; 

käärintä; hyörintä; pyörintä; pesintä; töpeksintä; räpsintä; jyrsintä; etsintä; kotietsintä; kullanetsintä; 

malminetsintä; öljynetsintä; mietintä; viestintä; kohdeviestintä; puheviestintä; televiestintä; 

lähiviestintä; satelliittiviestintä; radioviestintä; organisaatioviestintä; joukkoviestintä; 

painoviestintä; kestoviestintä; sähköviestintä; levintä; vesilevintä; revintä; hiivintä; mylvintä; 

setvintä; nyintä; ryintä; määintä; yhdyntä; sukupuoliyhdyntä; väijyntä; ärjyntä; läikyntä; helkyntä; 

välkyntä; kärkyntä; räiskyntä; rääkyntä; siirryntä; väheksyntä; hyväksyntä; tyyppihyväksyntä; 

kysyntä; liikakysyntä; vientikysyntä; liityntä; itsesytyntä; yövyntä; rääyntä; hiihdäntä; tähkäidäntä; 

säädäntä; lainsäädäntä; häntä; siimahäntä; kippurahäntä; kissanhäntä; rotanhäntä; hiirenhäntä; 

poninhäntä; revonhäntä; ketunhäntä; häränhäntä; heinähäntä; töpöhäntä; pörröhäntä; lyhyenläntä; 

vähänläntä; vähäläntä; mäntä; emäntä; vanhaemäntä; junaemäntä; vuokraemäntä; laivaemäntä; 

nuoriemäntä; maatilanemäntä; perheenemäntä; talonemäntä; lentoemäntä; laitosemäntä; 

messuemäntä; myymäläemäntä; kämppäemäntä; kenttäemäntä; pääemäntä; kirnunmäntä; räntä; 

lumiräntä; kierräntä; siirräntä; isäntä; vanhaisäntä; vuokraisäntä; väli-isäntä; nuori-isäntä; 

laivanisäntä; talonisäntä; poroisäntä; maalaisisäntä; pieksäntä; suunpieksäntä; liitäntä; midiliitäntä; 

lähtöliitäntä; säästäntä; päätäntä; säilöntä; edestä; pinteestä; piestä; puolitiestä; jäljestä; keskestä; 

lestä; mielestä; pestä; hiekkapestä; kuivapestä; esipestä; kivipestä; aivopestä; vierestä; äärestä; 

puolisäärestä; puolimäestä; seistä; kihistä; pihistä; sihistä; ähistä; kähistä; rähistä; sähistä; köhistä; 

röhistä; kiikistä; vikistä; helistä; kilistä; vilistä; jylistä; älistä; hälistä; välistä; ölistä; hölistä; mölistä; 

pölistä; pölistä; mistä; hymistä; jymistä; rymistä; rämistä; tömistä; inistä; ynistä; känistä; ripistä; 

sipistä; vipistä; säpistä; höpistä; löpistä; pöpistä; liristä; piristä; siristä; tiristä; hyristä; jyristä; äristä; 

järistä; käristä; päristä; säristä; täristä; väristä; öristä; möristä; pöristä; väijyksistä; kierryksistä; 

pökerryksistä; typerryksistä; pyörryksistä; eksyksistä; höpsistä; kitistä; litistä; nitistä; ritistä; hytistä; 

jytistä; rytistä; tytistä; lätistä; rätistä; näkyvistä; nyhjäistä; ärjäistä; ehkäistä; nyyhkäistä; pyyhkäistä; 

ähkäistä; röhkäistä; häikäistä; näykkäistä; tökkäistä; sylkäistä; henkäistä; hönkäistä; läiskäistä; 

yskäistä; äyskäistä; lätkäistä; mätkäistä; pätkäistä; rätkäistä; nykäistä; rykäistä; räkäistä; rääkäistä; 

läimäistä; silmäistä; tönäistä; repäistä; tympäistä; häippäistä; nyppäistä; häpäistä; läpäistä; kääräistä; 

kynsäistä; kysäistä; vetäistä; nyhtäistä; röyhtäistä; töytäistä; reväistä; nälväistä; tölväistä; häväistä; 

käväistä; pärstä; kystä; kyykystä; köykystä; päällystä; kyyrystä; köyrystä; ympärystä; pystystä; 

pälkähästä; syrjästä; puoliselästä; höplästä; kylästä; yökylästä; syrjemmästä; perästä; sisästä; tästä; 

syvästä; päästä; päästä; töröstä; syöstä; että; kenttä; takakenttä; voimakenttä; miinakenttä; 

kilpakenttä; massakenttä; kultakenttä; ärsykekenttä; leikkikenttä; keskikenttä; pelikenttä; 

malmikenttä; nurmikenttä; lumikenttä; äänikenttä; helikopterikenttä; kotikenttä; kompostikenttä; 

magneettikenttä; timanttikenttä; ruohokenttä; gravitaatiokenttä; jääkiekkokenttä; ulkokenttä; 
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pallokenttä; jalkapallokenttä; koripallokenttä; pesäpallokenttä; jääpallokenttä; tietokenttä; 

lentokenttä; sotilaslentokenttä; sotilaskenttä; vieraskenttä; tenniskenttä; tutkimuskenttä; 

ratsastuskenttä; temmellyskenttä; lähetyskenttä; imeytyskenttä; taistelukenttä; urheilukenttä; 

öljykenttä; sisäkenttä; tehtäväkenttä; jääkenttä; sähkökenttä; näkökenttä; työkenttä; könttä; kyttä; 

salakyttä; häikäilemättä; epäilemättä; viipymättä; herkeämättä; kieltämättä; kiistämättä; väistämättä; 

eittämättä; välttämättä; vääjäämättä; syyhytä; röyhytä; tähytä; jytä; lyijytä; öljytä; diskojytä; 

hyrskytä; myrskytä; tyrskytä; pöllytä; älytä; hälytä; mölytä; pölytä; hymytä; lymytä; rymytä; 

könytä; ryöpytä; jyrytä; pyrytä; höyrytä; möyrytä; kärytä; 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; 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; tähdätä; jydätä; pöydätä; töydätä; mädätä; myödätä; 

vängätä; hätä; kakkahätä; pissahätä; kiehätä; merihätä; pisihätä; kusihätä; kuolemanhätä; 

hengenhätä; synninhätä; sielunhätä; nälänhätä; kyhätä; räyhätä; ryöhätä; iätä; nyhjätä; tyhjätä; 

rähjätä; peljätä; hyljätä; mönjätä; kerjätä; pärjätä; värjätä; läjätä; löyhkätä; hölkätä; änkätä; sönkätä; 

tyrkätä; järkätä; tärkätä; värkätä; törkätä; ryskätä; mäskätä; mätkätä; rätkätä; lykätä; pykätä; tykätä; 

pyykätä; näykätä; möykätä; töykätä; äkätä; rääkätä; pökätä; tökätä; yökätä; hyökätä; nyökätä; 

pelätä; sählätä; möhlätä; söhlätä; hellätä; jyllätä; myllätä; mällätä; rällätä; tällätä; höllätä; töllätä; 

sämplätä; nyplätä; näplätä; räplätä; hylätä; kyylätä; höylätä; mätä; latvamätä; puolimätä; läimätä; 

telmätä; silmätä; kylmätä; tyrmätä; särmätä; päärmätä; törmätä; hammasmätä; täsmätä; kurkkumätä; 

luumätä; hämätä; lämätä; penätä; tenätä; kiehnätä; kehnätä; räknätä; ynnätä; rynnätä; jännätä; 

kännätä; sännätä; härnätä; syynätä; kränätä; häipätä; välpätä; ympätä; pämpätä; tärpätä; hörpätä; 

hypätä; nypätä; ryypätä; käpätä; näpätä; räpätä; räpätä; töpätä; ryöpätä; herätä; kerätä; perätä; 

kehrätä; nyhrätä; töhrätä; näprätä; hyrrätä; jyrrätä; kärrätä; pörrätä; läträtä; jyrätä; häärätä; määrätä; 

kyörätä; lisätä; törsätä; jynssätä; sörssätä; tyssätä; kässätä; mässätä; prässätä; sysätä; hyysätä; 

ryysätä; löysätä; väsätä; höösätä; pyntätä; läntätä; päntätä; lystätä; kytätä; tyytätä; töötätä; evätä; 

levätä; päivätä; selvätä; tölvätä; tärvätä; värvätä; jäävätä; ryövätä; näätä; haisunäätä; suoraa päätä; 

yhtä päätä; vastapäätä; äkkipäätä; oikopäätä; löhötä; yrjötä; myötä; evä; vatsaevä; rintaevä; 

rasvaevä; miehevä; mehevä; rehevä; lievä; rievä; sievä; pikkusievä; harhaanvievä; tekevä; hyvää 

tekevä; autuaaksitekevä; samantekevä; yhdentekevä; käänteentekevä; silmäntekevä; työtätekevä; 

silmäätekevä; hikevä; henkevä; järkevä; kärkevä; korviasärkevä; iskevä; jykevä; näkevä; 

kaikkinäkevä; väkevä; levä; punalevä; kielevä; mielevä; kaikkinielevä; kiertelevä; viettelevä; 

piilevä; piilevä; sinilevä; panssarilevä; merilevä; epäilevä; määräilevä; rakkolevä; ruskolevä; 

sargassolevä; viherlevä; näkinpartaislevä; ylevä; pyylevä; silmälevä; kykenevä; menevä; kaupaksi 

menevä; ohimenevä; mukiinmenevä; enenevä; yhtenevä; lipevä; verevä; ennalta ehkäisevä; 

repäisevä; puoliläpäisevä; vettäläpäisevä; merkitsevä; etevä; lehtevä; jäntevä; kätevä; pätevä; 

yleispätevä; epäpätevä; selkäevä; peräevä; pyrstöevä; lehvä; tammenlehvä; palmunlehvä; 

koivunlehvä; likaahylkivä; vettähylkivä; sepivä; hiipivä; etsivä; yksityisetsivä; rikosetsivä; 

myymäläetsivä; häivä; hymynhäivä; päivä; vapaapäivä; palkkapäivä; juhlapäivä; teemapäivä; 

lomapäivä; saunapäivä; lupapäivä; iltapäivä; poutapäivä; sadepäivä; hellepäivä; lauantaipäivä; 

helluntaipäivä; lähipäivä; karkkipäivä; merkkipäivä; taksvärkkipäivä; arkipäivä; keskipäivä; 

vaalipäivä; tilipäivä; aprillipäivä; puolipäivä; rokulipäivä; välipäivä; nimipäivä; toripäivä; 

vuosipäivä; karenssipäivä; pörssipäivä; myyntipäivä; talvipäivä; suvipäivä; laiskanpäivä; 
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uudenvuodenpäivä; kuukaudenpäivä; kolminaisuudenpäivä; äitienpäivä; vanhojenpäivä; 

onnenpäivä; pyhäinmiestenpäivä; omaistenpäivä; naistenpäivä; elinpäivä; mikkelinpäivä; 

kuolinpäivä; tapaninpäivä; pyhäinpäivä; unikeonpäivä; viikonpäivä; elonpäivä; vapunpäivä; 

surunpäivä; sydänpäivä; kynttilänpäivä; isänpäivä; ystävänpäivä; tuomiopäivä; tulopäivä; 

lepopäivä; vuoropäivä; hoitopäivä; luentopäivä; paastopäivä; muistopäivä; muuttopäivä; arvopäivä; 

pakkaspäivä; avajaispäivä; eilispäivä; kansallispäivä; alkamispäivä; asettamispäivä; huomispäivä; 

saapumispäivä; erääntymispäivä; ilmestymispäivä; päättymispäivä; viisikymmenvuotispäivä; 

kuusikymmenvuotispäivä; seitsenkymmenvuotispäivä; pääsiäispäivä; päättäjäispäivä; kiitospäivä; 

karkauspäivä; sairauspäivä; joulunaluspäivä; katumuspäivä; juhannuspäivä; rukouspäivä; 

siivouspäivä; odotuspäivä; valmistuspäivä; laskutuspäivä; koulutuspäivä; liputuspäivä; 

äänestyspäivä; työkyvyttömyyspäivä; työttömyyspäivä; syyspäivä; itsenäisyyspäivä; päätöspäivä; 

kevätpäivä; alkupäivä; kilpailupäivä; urheilupäivä; ulkoilupäivä; joulupäivä; koulupäivä; 

aamupäivä; loppupäivä; palkanmaksupäivä; koronmaksupäivä; paluupäivä; nykypäivä; pyhäpäivä; 

syntymäpäivä; eräpäivä; määräpäivä; kesäpäivä; hätäpäivä; hääpäivä; hopeahääpäivä; lähtöpäivä; 

jättöpäivä; työpäivä; miestyöpäivä; henkilötyöpäivä; säkenöivä; selvä; ilmiselvä; vesiselvä; 

päivänselvä; epäselvä; vihervä; kellervä; punakellervä; sinervä; hyvä; ikihyvä; mielihyvä; 

yhteishyvä; oikeushyvä; huippuhyvä; jyvä; hiekkajyvä; torajyvä; tasajyvä; kultajyvä; hiekanjyvä; 

ohranjyvä; kauranjyvä; siemenjyvä; rukiinjyvä; riisinjyvä; maissinjyvä; tiedonjyvä; sirkunjyvä; 

nisunjyvä; vehnänjyvä; kahujyvä; räiskyvä; näkyvä; läpinäkyvä; häilyvä; häälyvä; syvä; äkkisyvä; 

kysyvä; pysyvä; koossapysyvä; myöntyvä; väistyvä; pystyvä; itsekiinnittyvä; pidättyvä; höytyvä; 

itsesäätyvä; käyvä; kaupaksi käyvä; sotaakäyvä; syvällekäyvä; päällekäyvä; läpikäyvä; 

järkeenkäyvä; sydämeenkäyvä; laatuunkäyvä; edelläkäyvä; itsesiliävä; sisäänlämpiävä; 

uloslämpiävä; eriävä; ikävä; koti-ikävä; taivasikävä; elävä; ihme-elävä; ilmielävä; ulkomaanelävä; 

ylävä; säynävä; terävä; neulanterävä; veitsenterävä; tietävä; kaikkitietävä; vietävä; vetävä; 

puoleensavetävä; tehtävä; virkatehtävä; ristisanatehtävä; kilpatehtävä; monivalintatehtävä; 

rauhanturvatehtävä; koetehtävä; šakkitehtävä; rutiinitehtävä; kotitehtävä; elämäntehtävä; 

vartiotehtävä; erikoistehtävä; luottamustehtävä; kutsumustehtävä; kasvatustehtävä; harjoitustehtävä; 

edustustehtävä; täydennystehtävä; käännöstehtävä; laskutehtävä; taistelutehtävä; koulutehtävä; 

päätehtävä; työtehtävä; nähtävä; silminnähtävä; höpsähtävä; ohikiitävä; pitävä; valtaapitävä; 

paikkansapitävä; koossapitävä; ilmanpitävä; mitanpitävä; vedenpitävä; tuulenpitävä; äänenpitävä; 

värinpitävä; valonpitävä; pölynpitävä; yhtäpitävä; kieltävä; ihmeteltävä; kiiltävä; puolikiiltävä; 

kullankiiltävä; metallinkiiltävä; epäiltävä; tyhjentävä; itsejäljentävä; lentävä; myöntävä; 

luotaantyöntävä; vihertävä; kellertävä; punakellertävä; sinertävä; ymmärtävä; kestävä; 

hallankestävä; kuumankestävä; vedenkestävä; kuumuudenkestävä; paineenkestävä; tulenkestävä; 

pakkasenkestävä; talvenkestävä; luodinkestävä; uuninkestävä; koinkestävä; laonkestävä; 

palonkestävä; valonkestävä; haponkestävä; iskunkestävä; pesunkestävä; kylmänkestävä; 

säänkestävä; konepestävä; pistävä; silmiinpistävä; silmäänpistävä; yleissivistävä; ystävä; 

poikaystävä; perheystävä; kirjeystävä; helluntaiystävä; henkiystävä; nuoruudenystävä; 

lapsuudenystävä; luonnonystävä; sydänystävä; miesystävä; naisystävä; tyttöystävä; mätästävä; 

väriäpäästävä; syöstävä; siedettävä; sivustavedettävä; iljettävä; vähennettävä; ymmärrettävä; 

kiitettävä; velvoitetyöllistettävä; kehittävä; riittävä; merkittävä; säälittävä; jännittävä; 

huippujännittävä; hirvittävä; välttävä; tyydyttävä; epätyydyttävä; järkyttävä; epäilyttävä; 

miellyttävä; epämiellyttävä; hälyttävä; hyväksyttävä; ikävystyttävä; pitkästyttävä; näyttävä; 

viehättävä; yllättävä; päättävä; vertahyytävä; käytävä; hiekkakäytävä; jalkakäytävä; salakäytävä; 

ilmakäytävä; korvakäytävä; poikkikäytävä; alikäytävä; ylikäytävä; tasoylikäytävä; kaarikäytävä; 

luhtikäytävä; porttikäytävä; holvikäytävä; toukankäytävä; sisäänkäytävä; pääsisäänkäytävä; 

huoltokäytävä; puistokäytävä; porraskäytävä; uloskäytävä; varauloskäytävä; kaivoskäytävä; 

yhdyskäytävä; pylväskäytävä; liukukäytävä; rappukäytävä; katukäytävä; nenäkäytävä; jäätävä; 



    256/264  

lakiasäätävä; syötävä; hyökkäävä; jumalaapelkäävä; läävä; määräävä; leyhyä; syyhyä; väijyä; ärjyä; 

värjyä; säihkyä; ähkyä; mäikyä; räikyä; läikkyä; säikkyä; väikkyä; helkkyä; välkkyä; järkkyä; 

kärkkyä; rääkkyä; särkyä; läiskyä; mäiskyä; räiskyä; helskyä; hölskyä; pärskyä; tärskyä; jyskyä; 

ryskyä; hytkyä; nytkyä; rytkyä; nykyä; näkyä; määkyä; rääkyä; hyökyä; häilyä; päilyä; säilyä; 

hyllyä; lyllyä; löllyä; häälyä; venyä; viipyä; häipyä; elpyä; leppyä; yöpyä; syöpyä; kylkimyyryä; 

vyöryä; eksyä; väheksyä; pieneksyä; vähäksyä; hyväksyä; tyyppihyväksyä; syöksyä; tylsyä; kypsyä; 

raakakypsyä; jälkikypsyä; läpsyä; räpsyä; hersyä; kysyä; pysyä; väsyä; ehtyä; viehtyä; menehtyä; 

tiinehtyä; erehtyä; perehtyä; tyrehtyä; tervehtyä; kiihtyä; viihtyä; päihtyä; yhtyä; ryhtyä; köyhtyä; 

löyhtyä; väljähtyä; säikähtyä; läkähtyä; pysähtyä; jäähtyä; alijäähtyä; äityä; kääpiöityä; äveriöityä; 

jäätiköityä; eläköityä; jämäköityä; pönäköityä; kyynelöityä; kömpelöityä; vetelöityä; hyytelöityä; 

henkilöityä; yksilöityä; siivilöityä; jäkälöityä; hedelmöityä; kitkeröityä; sykeröityä; liisteröityä; 

sinetöityä; mitätöityä; mehevöityä; rehevöityä; henkevöityä; järkevöityä; väkevöityä; ylevöityä; 

pyylevöityä; jäntevöityä; pätevöityä; elävöityä; terävöityä; heltyä; mieltyä; viljeltyä; häkeltyä; 

imeltyä; kyyneltyä; niveltyä; tärveltyä; hiiltyä; yltyä; kyltyä; sisältyä; höltyä; yhdentyä; tähdentyä; 

pidentyä; täydentyä; hikeentyä; pikeentyä; selkeentyä; repeentyä; vereentyä; tihentyä; lyhentyä; 

köyhentyä; löyhentyä; lähentyä; vähentyä; myöhentyä; lientyä; tyhjentyä; hiljentyä; jäljentyä; 

väljentyä; heikentyä; likentyä; synkentyä; herkentyä; jyrkentyä; jäykentyä; viilentyä; höllentyä; 

ylentyä; siementyä; pehmentyä; tyhmentyä; pimentyä; kelmentyä; ilmentyä; kylmentyä; 

himmentyä; hämmentyä; täsmentyä; enentyä; pienentyä; tylpentyä; tylsentyä; kypsentyä; löysentyä; 

jäsentyä; pitentyä; lieventyä; sieventyä; keventyä; leventyä; selventyä; hälventyä; kärventyä; 

syventyä; tyventyä; kiintyä; reikiintyä; pikiintyä; selkiintyä; nälkiintyä; järkiintyä; härskiintyä; 

villiintyä; piintyä; kyrpiintyä; töhriintyä; häiriintyä; kääriintyä; esiintyä; pesiintyä; rästiintyä; 

syntyä; öljyyntyä; pölyyntyä; nyppyyntyä; höyryyntyä; kesyyntyä; ärsyyntyä; tyyntyä; pyttyyntyä; 

sydäntyä; mädäntyä; ääntyä; rähjääntyä; värjääntyä; kääntyä; ikääntyä; lykkääntyä; tykkääntyä; 

rääkkääntyä; äkääntyä; kyllääntyä; höylääntyä; härmääntyä; hämääntyä; nääntyä; leipääntyä; 

tympääntyä; erääntyä; kerääntyä; perääntyä; töhrääntyä; lisääntyä; etääntyä; vetääntyä; 

nöyhtääntyä; hätääntyä; vääntyä; tärvääntyä; mitätöntyä; myöntyä; työntyä; vihertyä; kähertyä; 

hiertyä; kiertyä; kertyä; sykertyä; pökertyä; kellertyä; sinertyä; kipertyä; typertyä; käpertyä; vertyä; 

kivertyä; piirtyä; siirtyä; myrtyä; nöyrtyä; ärtyä; hämärtyä; pyörtyä; estyä; seestyä; lähestyä; 

hiestyä; liestyä; järjestyä; ilmestyä; menestyä; verestyä; edistyä; yhdistyä; ryhdistyä; järkeistyä; 

yleistyä; esineistyä; kielteistyä; miehistyä; jylhistyä; pörhistyä; lyyhistyä; pöyhistyä; kärjistyä; 

likistyä; pelkistyä; henkistyä; synkistyä; herkistyä; virkistyä; jyrkistyä; pitkistyä; sitkistyä; 

mykistyä; kyykistyä; lyykistyä; jäykistyä; köykistyä; kaksikielistyä; mielistyä; vapaamielistyä; 

täydellistyä;  

välineellistyä; esineellistyä; tieteellistyä; viihteellistyä; kellistyä; ylellistyä; inhimillistyä; älyllistyä; 

syyllistyä; ällistyä; täsmällistyä; yksilöllistyä; käytännöllistyä; säännöllistyä; työllistyä; 

kansainvälistyä; ihmistyä; tyhmistyä; äimistyä; hölmistyä; tyrmistyä; härmistyä; sydämistyä; 

sinistyä; teknistyä; pinnistyä; käynnistyä; kilpistyä; ylpistyä; tylpistyä; nyrpistyä; rypistyä; typistyä; 

eristyä; heristyä; veristyä; kiristyä; piristyä; kipristyä; käpristyä; vetristyä; kyyristyä; käyristyä; 

köyristyä; käristyä; vääristyä; pyöristyä; tylsistyä; känsistyä; ränsistyä; vetistyä; kitistyä; litistyä; 

läntistyä; sievistyä; tiivistyä; sivistyä; pilvistyä; yksityistyä; ehkäistyä; keski-ikäistyä; yli-ikäistyä; 

häikäistyä; täyteläistyä; venäläistyä; yhtäläistyä; ihmismäistyä; itsenäistyä; yhtenäistyä; yksinäistyä; 

järkiperäistyä; epämääräistyä; sisäistyä; väistyä; arkipäiväistyä; sähköistyä; tyttöistyä; tylstyä; 

ränstyä; sydämystyä; äkämystyä; pöllämystyä; pystyä; höyrystyä; ikävystyä; ystävystyä; löystyä; 

hengästyä; myöhästyä; närkästyä; pitkästyä; tykästyä; pelästyä; kyllästyä; työlästyä; hämmästyä; 

terästyä; mätästyä; viivästyä; ryvästyä; säästyä; liettyä; hiilettyä; ylettyä; hyhmettyä; jähmettyä; 

kylmettyä; härmettyä; rämettyä; sienettyä; lännettyä; pettyä; sierettyä; hilsettyä; vettyä; kivettyä; 

näivettyä; päivettyä; ryvettyä; heittyä; keittyä; peittyä; miehittyä; kehittyä; liittyä; riittyä; keskittyä; 
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pitkittyä; selittyä; silittyä; täplittyä; ylittyä; välittyä; pehmittyä; ryhmittyä; limittyä; rytmittyä; 

heinittyä; kiinnittyä; jännittyä; erittyä; virittyä; värittyä; vesittyä; känsittyä; metsittyä; viestittyä; 

lievittyä; levittyä; siivittyä; hedelmöittyä; välttyä; pinttyä; hirttyä; virttyä; tyydyttyä; öljyttyä; 

myrkyttyä; järkyttyä; hälyttyä; pölyttyä; venyttyä; pyryttyä; höyryttyä; syttyä; kesyttyä; ärsyttyä; 

sävyttyä; täyttyä; pidättyä; viehättyä; yllättyä; päättyä; pöhöttyä; pörröttyä; lyöttyä; eheytyä; 

käheytyä; tekeytyä; kehkeytyä; hikeytyä; pikeytyä; sikeytyä; selkeytyä; keskeytyä; iskeytyä; 

sitkeytyä; kytkeytyä; kätkeytyä; imeytyä; repeytyä; kipeytyä; ripeytyä; tympeytyä; kirpeytyä; 

vireytyä; vetreytyä; järeytyä; peseytyä; kliseytyä; kiteytyä; kiinteytyä; nesteytyä; risteytyä; 

jengiytyä; vihkiytyä; pyyhkiytyä; klikkiytyä; selkiytyä; härskiytyä; siliytyä; villiytyä; klimppiytyä; 

eriytyä; keriytyä; periytyä; töhriytyä; leiriytyä; häiriytyä; kääriytyä; pesiytyä; etsiytyä; siistiytyä; 

rästiytyä; selviytyä; hyytyä; ryytyä; tyytyä; rähjäytyä; syrjäytyä; värjäytyä; lykkäytyä; rääkkäytyä; 

eläytyä; tälläytyä; höyläytyä; räytyä; keräytyä; peräytyä; töhräytyä; määräytyä; lisäytyä; prässäytyä; 

täytyä; vetäytyä; nöyhtäytyä; pitäytyä; kieltäytyä; vääntäytyä; työntäytyä; järjestäytyä; ryhdistäytyä; 

riistäytyä; likistäytyä; virkistäytyä; pistäytyä; eristäytyä; piristäytyä; terästäytyä; ryöstäytyä; 

heittäytyä; pyhittäytyä; ryhmittäytyä; kiinnittäytyä; ripittäytyä; vierittäytyä; virittäytyä; esittäytyä; 

levittäytyä; pynttäytyä; hirttäytyä; tyrkyttäytyä; venyttäytyä; pysyttäytyä; käyttäytyä; näyttäytyä; 

pidättäytyä; jättäytyä; lyöttäytyä; vyöttäytyä; tärväytyä; värväytyä; löytyä; säröytyä; jäätyä; päätyä; 

säätyä; hyötyä; sikiää; jää; pohjajää; napajää; lauttajää; rautajää; kohvajää; kuivajää; paannejää; 

umpijää; järvenjää; luonnonjää; ajojää; tekojää; hiilihappojää; ahtojää; kiintojää; mannerjää; 

lautasjää; syysjää; teräsjää; kevätjää; mehujää; heläjää; ähkää; mäikää; räikää; sykkää; älkää; 

mäiskää; helskää; pärskää; jyskää; ryskää; ennen pitkää; elää; myötäelää; tasakäpälää; telmää; enää; 

pää; pää-; harmaapää; nuijapää; hurjapää; takapää; nahkapää; vikapää; lakkapää; olkapää; paskapää; 

paukapää; alapää; helapää; taulapää; huimapää; viinapää; punapää; kiharapää; kukkurapää; tasapää; 

kassapää; kantapää; akilleenkantapää; kaistapää; mustapää; pellavapää; kierrepää; jälkipää; 

kärkipää; poskipää; kielipää; rillipää; pulipää; klanipää; äänipää; jukuripää; ääripää; vesipää; 

kusipää; jästipää; lettipää; mänttipää; rättipää; nutipää; sarvipää; tyvipää; edempää; idempää; 

lähempää; jäljempää; syrjempää; likempää; keskempää; ylempää; enempää; sinnempää; lännempää; 

tännempää; perempää; sisempää; etempää; syvempää; lähimpää; likimpää; tännimpää; sisimpää; 

etelämpää; etäämpää; langanpää; pojanpää; kalanpää; sillanpää; kananpää; rinnanpää; köydenpää; 

perheenpää; tiilenpää; nuolenpää; sormenpää; veitsenpää; hirvenpää; penkinpää; pässinpää; 

peukalonpää; kannonpää; kurkunpää; selänpää; nenänpää; hännänpää; määränpää; jakopää; 

sekopää; palmikkopää; jalkopää; kenopää; keinopää; nupopää; vaahtopää; raivopää; puntarpää; 

nurmipuntarpää; kyynärpää; tenniskyynärpää; tuulispää; kirjoituspää; kuohupää; kaljupää; alkupää; 

laskupää; iskupää; kruunupää; loppupää; tupsupää; etupää; tuittupää; luupää; puupää; pölkkypää; 

älypää; höyrypää; syypää; tähkäpää; härkäpää; yläpää; rämäpää; peräpää; ärräpää; kähäräpää; 

jääräpää; häntäpää; yltiöpää; pörröpää; sää; suojasää; nuoskasää; poutasää; sadesää; hellesää; lisää; 

merisää; talvisää; pieksää; lentosää; lypsää; läpsää; pakkassää; purjehdussää; kevätsää; korjuusää; 

myrskysää; kesäsää; tää; sietää; tietää; vetää; tiinehtää; kiirehtää; tervehtää; hiihtää; nyhtää; 

hengähtää; leyhähtää; myhähtää; löyhähtää; röyhähtää; kähähtää; rähähtää; sähähtää; röhähtää; 

ryöhähtää; väljähtää; nyrjähtää; ärjähtää; läjähtää; mäjähtää; räjähtää; läikähtää; säikähtää; 

pälkähtää; välkähtää; järkähtää; läiskähtää; mäiskähtää; räiskähtää; helskähtää; hyrskähtää; 

pyrskähtää; tyrskähtää; pärskähtää; tärskähtää; yskähtää; jyskähtää; hytkähtää; jytkähtää; nytkähtää; 

rytkähtää; hätkähtää; mätkähtää; rätkähtää; sykähtää; lyykähtää; nyykähtää; nyökähtää; helähtää; 

häilähtää; pyllähtää; köllähtää; pöllähtää; älähtää; sälähtää; välähtää; mölähtää; pölähtää; läimähtää; 

kömmähtää; hymähtää; jymähtää; rymähtää; jämähtää; rämähtää; tömähtää; venähtää; lennähtää; 

äännähtää; käännähtää; ynähtää; höynähtää; hypähtää; kierähtää; vierähtää; siirrähtää; hyrähtää; 

jyrähtää; pyrähtää; höyrähtää; ärähtää; järähtää; kärähtää; pärähtää; särähtää; tärähtää; värähtää; 

örähtää; hörähtää; mörähtää; törähtää; pyörähtää; vyörähtää; töksähtää; syöksähtää; läpsähtää; 
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räpsähtää; säpsähtää; ryöpsähtää; tyssähtää; töyssähtää; lässähtää; lätsähtää; rätsähtää; jysähtää; 

lysähtää; rysähtää; räsähtää; väsähtää; levähtää; levähtää; revähtää; viivähtää; häivähtää; mylvähtää; 

kyrvähtää; lävähtää; rävähtää; sävähtää; itää; kiitää; liitää; riippuliitää; pitää; ylläpitää; edeltää; 

viheltää; äheltää; säheltää; kieltää; mieltää; mökeltää; imeltää; temmeltää; kimmeltää; vipeltää; 

räpeltää; kähveltää; hiveltää; niveltää; kirveltää; säveltää; hiiltää; kiiltää; viiltää; yltää; pyyhältää; 

työnnältää; sisältää; pyältää; entää; yhdentää; tähdentää; pidentää; täydentää; tihentää; lyhentää; 

höyhentää; löyhentää; möyhentää; lähentää; vähentää; myöhentää; lientää; rientää; tyhjentää; 

hiljentää; jäljentää; väljentää; heikentää; likentää; synkentää; herkentää; jyrkentää; jäykentää; 

lentää; kielentää; koelentää; viilentää; höllentää; ylentää; siementää; keinosiementää; pehmentää; 

tyhmentää; pimentää; kelmentää; ilmentää; kylmentää; himmentää; hämmentää; kämmentää; 

täsmentää; enentää; pienentää; tylpentää; väärentää; pyörentää; sisentää; tylsentää; kypsentää; 

esikypsentää; löysentää; jäsentää; pitentää; lieventää; sieventää; keventää; leventää; selventää; 

hälventää; kärventää; syventää; siintää; filmintää; tekstintää; hyödyntää; kyntää; venäjäntää; ääntää; 

kääntää; vääntää; mitätöntää; myöntää; työntää; pengertää; pehertää; kihertää; tihertää; vihertää; 

nyhertää; kähertää; töhertää; hiertää; kiertää; hykertää; jykertää; nykertää; sykertää; kellertää; 

lyllertää; myllertää; sinertää; lepertää; piipertää; kipertää; pipertää; käpertää; näpertää; visertää; 

kivertää; livertää; nävertää; liirtää; piirtää; siirtää; ymmärtää; hämärtää; pyörtää; estää; lehdestää; 

seestää; iestää; hiestää; jäljestää; järjestää; kestää; pielestää; rellestää; helmestää; sienestää; 

äänestää; verestää; kivestää; hirvestää; äestää; säestää; edistää; yhdistää; ryhdistää; järkeistää; 

yleistää; meistää; viimeistää; välineistää; esineistää; käsitteistää; veistää; pihistää; pörhistää; 

lyyhistää; pöyhistää; röyhistää; kiistää; niistää; riistää; viistää; kärjistää; keikistää; likistää; 

pelkistää; pilkistää; henkistää; synkistää; herkistää; tirkistää; virkistää; jyrkistää; nyrkistää; sitkistää; 

mykistää; lyykistää; jäykistää; köykistää; päkistää; helistää; nelistää; kilistää; vilistää; täydellistää; 

välineellistää; esineellistää; tieteellistää; käsitteellistää; kellistää; inhimillistää; älyllistää; pyllistää; 

syyllistää; järjestelmällistää; täsmällistää; yksilöllistää; käytännöllistää; säännöllistää; työllistää; 

tukityöllistää; täystyöllistää; ylistää; kansainvälistää; tyhmistää; härmistää; jymistää; rymistää; 

rämistää; tömistää; sinistää; teknistää; pinnistää; rynnistää; käynnistää; virnistää; jänistää; pistää; 

nipistää; ylpistää; tylpistää; nyrpistää; rypistää; typistää; näpistää; eristää; heristää; äänieristää; 

veristää; lämpöeristää; kiristää; piristää; siristää; tiristää; kipristää; käpristää; vetristää; jyristää; 

kyyristää; käyristää; köyristää; käristää; päristää; täristää; väristää; vääristää; höristää; pyöristää; 

tylsistää; ränsistää; vetistää; litistää; nitistää; entistää; jytistää; lytistää; rytistää; hätistää; sievistää; 

tiivistää; kivistää; livistää; sivistää; irvistää; lävistää; yksityistää; täyteläistää; venäläistää; 

yhtäläistää; vähimmäistää; enimmäistää; itsenäistää; yhtenäistää; tasapäistää; järkiperäistää; 

sisäistää; väistää; keväistää; arkipäiväistää; sähköistää; pyydystää; kehystää; tähystää; päällystää; 

kestopäällystää; höyrystää; köntystää; löntystää; päivystää; jyystää; ryystää; jäystää; höystää; 

keihästää; lykästää; kyllästää; painekyllästää; rällästää; terästää; närästää; metsästää; mätästää; 

evästää; seivästää; viivästää; päästää; säästää; köynnöstää; myöstää; ryöstää; työstää; kuumatyöstää; 

kylmätyöstää; lähdettää; sädettää; teettää; lähettää; liettää; viettää; iljettää; syljettää; iskettää; 

käskettää; itkettää; hiilettää; viilettää; ylettää; jähmettää; imettää; kylmettää; rämettää; menettää; 

pettää; typettää; pierettää; sierettää; pesettää; kivettää; livettää; näivettää; päivettää; kylvettää; 

ryvettää; hävettää; kyydittää; ryydittää; heittää; keittää; ilmeittää; peittää; kierteittää; pisteittää; 

hengittää; kengittää; miehittää; kehittää; hihittää; riihittää; vihittää; päihittää; pyhittää; köhittää; 

rei'ittää; kiittää; liittää; niittää; riittää; riittää; siittää; jäljittää; läjittää; liekittää; leikittää; piikittää; 

tikittää; tölkittää; linkittää; pönkittää; merkittää; postimerkittää; keskittää; hajakeskittää; yskittää; 

pitkittää; tykittää; pyykittää; säkittää; rökittää; selittää; silittää; tilittää; hellittää; pellittää; killittää; 

pillittää; tillittää; täplittää; ylittää; välittää; säälittää; pehmittää; ryhmittää; piimittää; riimittää; 

kimittää; limittää; nimittää; pimittää; lämmittää; esilämmittää; kismittää; rytmittää; heinittää; 

viinittää; kiinnittää; jännittää; esijännittää; äänittää; jälkiäänittää; läänittää; kepittää; nepittää; 
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sepittää; piipittää; kipittää; lipittää; ripittää; hypittää; tyypittää; köpittää; erittää; kierittää; vierittää; 

terittää; leirittää; piirittää; kirittää; lirittää; sirittää; virittää; yrittää; värittää; määrittää; nyörittää; 

pyörittää; esittää; kantaesittää; ensiesittää; vesittää; niisittää; pissittää; metsittää; köysittää; käsittää; 

letittää; reitittää; viestittää; kestittää; tekstittää; syötittää; lievittää; levittää; revittää; leivittää; 

siivittää; kivittää; rivittää; päivittää; selvittää; hirvittää; hyvittää; jyvittää; hävittää; ryittää; väittää; 

viheriöittää; yhtiöittää; yksiköittää; imelöittää; vetelöittää; hedelmöittää; keinohedelmöittää; 

kitkeröittää; mehevöittää; rehevöittää; henkevöittää; väkevöittää; ylevöittää; verevöittää; 

jäntevöittää; elävöittää; terävöittää; välttää; inttää; kynttää; hirttää; kärttää; ehdyttää; erehdyttää; 

perehdyttää; tyrehdyttää; tervehdyttää; kiihdyttää; viihdyttää; päihdyttää; yhdyttää; köyhdyttää; 

löyhdyttää; nyrjähdyttää; säikähdyttää; hytkähdyttää; hätkähdyttää; sykähdyttää; läkähdyttää; 

elähdyttää; helähdyttää; välähdyttää; rämähdyttää; venähdyttää; tärähdyttää; värähdyttää; 

törähdyttää; pyörähdyttää; säpsähdyttää; revähdyttää; sävähdyttää; jäähdyttää; hyydyttää; tyydyttää; 

jäädyttää; syväjäädyttää; hyödyttää; eheyttää; selkeyttää; keskeyttää; sitkeyttää; viileyttää; imeyttää; 

tiineyttää; kipeyttää; ripeyttää; tympeyttää; kirpeyttää; vireyttää; vetreyttää; yhteyttää; kiteyttää; 

kiinteyttää; nesteyttää; pisteyttää; risteyttää; terveyttää; leyhyttää; syyhyttää; löyhyttää; röyhyttää; 

selkiyttää; eriyttää; periyttää; lyijyttää; nyyhkyttää; läikyttää; säikyttää; helkyttää; nylkyttää; 

välkyttää; hölkyttää; rynkyttää; änkyttää; lönkyttää; myrkyttää; tyrkyttää; järkyttää; läiskyttää; 

mäiskyttää; räiskyttää; helskyttää; hölskyttää; pärskyttää; jyskyttää; ryskyttää; räyskyttää; 

käskyttää; hytkyttää; jytkyttää; nytkyttää; rytkyttää; sytkyttää; rätkyttää; sätkyttää; nykyttää; 

tykyttää; höykyttää; röykyttää; räkyttää; nyökyttää; kävelyttää; säteilyttää; hymyilyttää; epäilyttää; 

säilyttää; edellyttää; hellyttää; miellyttää; häkellyttää; imellyttää; hiillyttää; viillyttää; yllyttää; 

hyllyttää; hyllyttää; myllyttää; sisällyttää; pöllyttää; löylyttää; älyttää; hälyttää; sälyttää; pölyttää; 

venyttää; kyhnyttää; selkeennyttää; liennyttää; tyhjennyttää; hämmennyttää; selkiinnyttää; 

nälkiinnyttää; järkiinnyttää; villiinnyttää; synnyttää; tyynnyttää; mädännyttää; käännyttää; 

kylläännyttää; hämäännyttää; näännyttää; tympäännyttää; etäännyttää; hätäännyttää; lepyttää; 

rämpyttää; rypyttää;  

läpyttää; räpyttää; ryöpyttää; hykerryttää; pökerryttää; typerryttää; verryttää; nöyrryttää; 

hämärryttää; pyörryttää; pyryttää; höyryttää; käryttää; täryttää; vyöryttää; kesyttää; helisyttää; 

kilisyttää; rymisyttää; rämisyttää; tömisyttää; jyrisyttää; järisyttää; pärisyttää; tärisyttää; värisyttää; 

hytisyttää; rätisyttää; eksyttää; läksyttää; räksyttää; hyväksyttää; tylsyttää; kypsyttää; 

raakakypsyttää; jälkikypsyttää; läpsyttää; näpsyttää; räpsyttää; ärsyttää; hyssyttää; pyssyttää; 

töyssyttää; lässyttää; mässyttää; pysyttää; väsyttää; ihmetyttää; kylmetyttää; kehityttää; vihityttää; 

merkityttää; silityttää; mietityttää; revityttää; selvityttää; mykistyttää; täydellistyttää; ällistyttää; 

hölmistyttää; tyrmistyttää; pöyristyttää; tylsistyttää; ränsistyttää; irvistyttää; itsenäistyttää; 

yhtenäistyttää; tylstyttää; äkämystyttää; pystyttää; ikävystyttää; löystyttää; hengästyttää; 

myöhästyttää; närkästyttää; pitkästyttää; pelästyttää; kyllästyttää; työlästyttää; hämmästyttää; 

viivästyttää; pytyttää; sytyttää; vedätyttää; pidätyttää; levyttää; viivyttää; häivyttää; elvyttää; 

sävyttää; syövyttää; pölyyttää; hyppyyttää; jyryyttää; nöyryyttää; syyttää; jytyyttää; rytyyttää; 

hätyyttää; syvyyttää; leyhäyttää; nyrjäyttää; syrjäyttää; värjäyttää; läjäyttää; mäjäyttää; räjäyttää; 

käyttää; koekäyttää; läikäyttää; säikäyttää; väärinkäyttää; läiskäyttää; mäiskäyttää; räiskäyttää; 

pärskäyttää; tärskäyttää; hytkäyttää; hätkäyttää; lätkäyttää; mätkäyttää; rätkäyttää; nyökäyttää; 

heläyttää; pylläyttää; pölläyttää; väläyttää; höläyttää; möläyttää; pöläyttää; läimäyttää; törmäyttää; 

täsmäyttää; jymäyttää; rämäyttää; tömäyttää; näyttää; venäyttää; höynäyttää; hyppäyttää; läpäyttää; 

näpäyttää; räpäyttää; kieräyttää; vieräyttää; peräyttää; kehräyttää; jyräyttää; jyräyttää; järäyttää; 

käräyttää; päräyttää; täräyttää; väräyttää; töräyttää; pyöräyttää; töksäyttää; läpsäyttää; näpsäyttää; 

räpsäyttää; säpsäyttää; ryöpsäyttää; prässäyttää; jysäyttää; pysäyttää; rysäyttää; räsäyttää; täyttää; 

etäyttää; röyhtäyttää; leväyttää; reväyttää; kyrväyttää; läväyttää; räväyttää; säväyttää; rääyttää; 

köyttää; vedättää; idättää; kiidättää; pidättää; mädättää; säädättää; ehättää; viehättää; hähättää; 
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rähättää; läähättää; jättää; sätkättää; jäkättää; käkättää; mäkättää; räkättää; säkättää; elättää; selättää; 

yllättää; nälättää; pälättää; mättää; ennättää; lennättää; käännättää; pälpättää; pärpättää; läpättää; 

räpättää; väpättää; herättää; kierrättää; piirrättää; siirrättää; säksättää; lypsättää; teetättää; heitättää; 

keitättää; hirtättää; jätättää; lyötättää; päättää; kydöttää; kyyhöttää; pöyhöttää; pöhöttää; röhöttää; 

kyhjöttää; nyhjöttää; yrjöttää; värjöttää; sähköttää; sönköttää; lötköttää; pötköttää; rötköttää; 

kyyköttää; jököttää; kököttää; lököttää; mököttää; nököttää; tököttää; yököttää; ällöttää; köllöttää; 

möllöttää; töllöttää; hölöttää; mölöttää; häämöttää; röhnöttää; säännöttää; könöttää; hölpöttää; 

pölpöttää; hömpöttää; pömpöttää; lörpöttää; höpöttää; pöpöttää; söpöttää; töpöttää; pörröttää; 

törröttää; kyyröttää; höröttää; jöröttää; köröttää; töröttää; hömpsöttää; hössöttää; sössöttää; 

töötöttää; lyöttää; syöttää; pakkosyöttää; vyöttää; jytää; hyytää; pyytää; syytää; jäytää; löytää; 

häthätää; häätää; jäätää; säätää; hienosäätää; hyötää; kylvää; tyköä; säilöä; dödö; pölhö; kärhö; 

hörhö; pöhö; vesipöhö; nälkäpöhö; ehiö; verhiö; lähiö; nukkumalähiö; asumalähiö; naapurilähiö; 

tyhjiö; ilmatyhjiö; valtatyhjiö; tähkiö; sikiö; sekasikiö; epäsikiö; röykkiö; kiviröykkiö; jääröykkiö; 

ilkiö; hylkiö; perkiö; keskiö; mykiö; eliö; siimaeliö; torjuntaeliö; vesieliö; neliö; taikaneliö; 

hukkaneliö; pieneliö; vinoneliö; haamuneliö; loiseliö; alkueliö; kiveliö; isäntäeliö; säiliö; viljasäiliö; 

roskasäiliö; tilasäiliö; paineilmasäiliö; paisuntasäiliö; polttoainesäiliö; painesäiliö; nestesäiliö; 

jätesäiliö; bensiinisäiliö; vesisäiliö; juomavesisäiliö; kuumavesisäiliö; sadevesisäiliö; 

lämminvesisäiliö; kaasusäiliö; öljysäiliö; kylmäsäiliö; yliö; ääliö; emiö; nimiö; suojanimiö; pimiö; 

ilmiö; kiinailmiö; pintailmiö; kasvihuoneilmiö; lieveilmiö; jälki-ilmiö; hiusputki-ilmiö; 

kapillaariilmiö; ääri-ilmiö; muoti-ilmiö; luonnonilmiö; elämänilmiö; joukkoilmiö; valoilmiö; 

sisarilmiö; vuodenaikaisilmiö; rinnakkaisilmiö; seurannaisilmiö; satunnaisilmiö; oheisilmiö; 

väsymisilmiö; seurausilmiö; poikkeusilmiö; poltergeist-ilmiö; sivuilmiö; kissansilmäilmiö; 

sääilmiö; sähköilmiö; kylmiö; ruumiskylmiö; särmiö; suuntaissärmiö; hymiö; lämpiö; hyypiö; 

kääpiö; älykääpiö; eriö; viheriö; lieriö; ympyrälieriö; teriö; ministeriö; työvoimaministeriö; 

kauppaministeriö; liikenneministeriö; sosiaaliministeriö; ulkoasiainministeriö; sisäasiainministeriö; 

valtiovarainministeriö; ulkoministeriö; oikeusministeriö; maatalousministeriö; 

metsätalousministeriö; opetusministeriö; puolustusministeriö; teollisuusministeriö; 

terveysministeriö; sisäministeriö; ympäristöministeriö; työministeriö; viriö; häiriö; mielialahäiriö; 

rajatilahäiriö; toimintahäiriö; aineenvaihduntahäiriö; puhehäiriö; liikennehäiriö; luonnehäiriö; 

paniikkihäiriö; lukihäiriö; kielihäiriö; rytmihäiriö; hormonihäiriö; unihäiriö; äänihäiriö; 

maitosokerihäiriö; affektihäiriö; käyntihäiriö; muistihäiriö; tajunnanhäiriö; mielenhäiriö; 

sydänhäiriö; radiohäiriö; tasapainohäiriö; verenkiertohäiriö; ahmimishäiriö; käyttäytymishäiriö; 

syömishäiriö; kuukautishäiriö; ravitsemushäiriö; ruoansulatushäiriö; kirjoitushäiriö; 

ahdistuneisuushäiriö; mielenterveyshäiriö; kehityshäiriö; järjestyshäiriö; synnytyshäiriö; 

sytytyshäiriö; lukuhäiriö; maksuhäiriö; kasvuhäiriö; tirkistelyhäiriö; näköhäiriö; käyttöhäiriö; 

pyöriö; pintapyöriö; yksiö; vuokrayksiö; hetiö; lehtiö; kierrelehtiö; kirjepaperilehtiö; muistilehtiö; 

luentolehtiö; rengaslehtiö; luonnoslehtiö; kirjoituslehtiö; piirustuslehtiö; yhtiö; voimayhtiö; 

eurooppayhtiö; laivayhtiö; perheyhtiö; osakeyhtiö; asunto-osakeyhtiö; kustannusosakeyhtiö; 

holdingyhtiö; factoringyhtiö; parkkiyhtiö; monopoliyhtiö; pörssiyhtiö; myyntiyhtiö; 

kommandiittiyhtiö; puhelinyhtiö; valtionyhtiö; radioyhtiö; yleisradioyhtiö; televisioyhtiö; 

postilaatikkoyhtiö; taloyhtiö; emoyhtiö; omaisuudenhoitoyhtiö; lentoyhtiö; sisaryhtiö; suuryhtiö; 

tytäryhtiö; kaivosyhtiö; liisausyhtiö; rakennusyhtiö; rahoitusyhtiö; sijoitusyhtiö; vakuutusyhtiö; 

merivakuutusyhtiö; kehitysyhtiö; öljy-yhtiö; levy-yhtiö; emäyhtiö; metsäyhtiö; sähköyhtiö; 

laivanisännistöyhtiö; itiö; sieni-itiö; parveiluitiö; kesäitiö; kiintiö; maakiintiö; sukupuolikiintiö; 

vientikiintiö; tuontikiintiö; mieskiintiö; naiskiintiö; pääsykiintiö; vintiö; ääntiö; säästiö; 

luonnonsäästiö; heittiö; keittiö; karjakeittiö; tupakeittiö; koekeittiö; baarikeittiö; dieettikeittiö; 

pienkeittiö; suurkeittiö; eineskeittiö; yhteiskeittiö; pienoiskeittiö; laitoskeittiö; keskuskeittiö; 

opetuskeittiö; jakelukeittiö; koulukeittiö; apukeittiö; katukeittiö; kenttäkeittiö; siittiö; säätiö; 
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eläkesäätiö; riiviö; tiiviö; selviö; hirviö; sanahirviö; merihirviö; vauhtihirviö; häviö; energiahäviö; 

kitkahäviö; pyörrevirtahäviö; jännitehäviö; pistehäviö; tuomarihäviö; energianhäviö; painohäviö; 

siirtohäviö; uittohäviö; kuorimishäviö; tyrmäyshäviö; selkähäviö; työhäviö; tyhjö; yrjö; sähkö; 

kitkasähkö; tasasähkö; kolmivaihesähkö; tuulisähkö; ydinsähkö; aurinkosähkö; valosähkö; 

pietsosähkö; vaihtosähkö; hankaussähkö; lämmityssähkö; päiväsähkö; yösähkö; pöhkö; etteikö; 

tiheikkö; pöheikkö; säleikkö; puusäleikkö; pehmeikkö; rämeikkö; näreikkö; rääseikkö; hetteikkö; 

ryteikkö; petäjikkö; sielikkö; nelikkö; sepelikkö; pöpelikkö; kynttelikkö; sähkökynttelikkö; 

päällikkö; kansliapäällikkö; kasakkapäällikkö; satamapäällikkö; asemapäällikkö; esikuntapäällikkö;  

sotapäällikkö; aluepäällikkö; viikinkipäällikkö; alipäällikkö; tallipäällikkö; ylipäällikkö; 

intiaanipäällikkö; piiripäällikkö; konttoripäällikkö; projektipäällikkö; markkinointipäällikkö; 

myyntipäällikkö; komppanianpäällikkö; palokunnanpäällikkö; vartiopäällikkö; palopäällikkö; 

heimopäällikkö; huoltopäällikkö; tuotantopäällikkö; varastopäällikkö; osastopäällikkö; 

toimistopäällikkö; jaostopäällikkö; rosvopäällikkö; talonpoikaispäällikkö; uutispäällikkö; 

mainospäällikkö; talouspäällikkö; toimituspäällikkö; koulutuspäällikkö; työsuojelupäällikkö; 

suunnittelupäällikkö; näyttämöpäällikkö; henkilöstöpäällikkö; käyttöpäällikkö; työpäällikkö; 

jäkälikkö; välikkö; kymmenikkö; heinikkö; männikkö; lepikkö; sihteerikkö; vaaleaverikkö; 

tummaverikkö; häirikkö; äpärikkö; yhdeksikkö; yksikkö; rahayksikkö; aikayksikkö; alayksikkö; 

kulmayksikkö; toimintayksikkö; mittayksikkö; kajakkiyksikkö; sotatoimiyksikkö; 

imaginaariyksikkö; atariyksikkö; SI-yksikkö; prosenttiyksikkö; joukkoyksikkö; tehohoitoyksikkö; 

kerrannaisyksikkö; tulosyksikkö; keskusyksikkö; talousyksikkö; perusyksikkö; veloitusyksikkö; 

kulutusyksikkö; pituusyksikkö; tilavuusyksikkö; tärkkelysyksikkö; rehuyksikkö; lukuyksikkö; 

taisteluyksikkö; tietopalveluyksikkö; työyksikkö; metsikkö; mangrovemetsikkö; tammimetsikkö; 

kasvatusmetsikkö; viljelysmetsikkö; koivumetsikkö; mäntymetsikkö; jäätikkö; napajäätikkö; 

lakijäätikkö; mannerjäätikkö; lävikkö; mättäikkö; pylväikkö; sönkkö; tönkkö; hyllykkö; 

maustehyllykkö; älykkö; pyhäkkö; ylläkkö; tuliylläkkö; kylmäkkö; rynnäkkö; äkkirynnäkkö; 

väkirynnäkkö; sisäkkö; lätäkkö; kuralätäkkö; vesilätäkkö; leväkkö; kökkö; pökkö; yökkö; 

korvayökkö; ylänkö; vuoristoylänkö; syvänkö; mörkö; räpiskö; rötiskö; kätkö; salakätkö; 

aarrekätkö; lötkö; pötkö; makkarapötkö; lakritsipötkö; tykö; käkö; näkö; konenäkö; lähinäkö; 

värinäkö; vaivannäkö; unennäkö; kaksinnäkö; stereonäkö; ulkonäkö; kaukonäkö; syvyysnäkö; 

sukunäkö; ikänäkö; hämäränäkö; selvänäkö; yönäkö; sökö; hörhelö; röyhelö; pitsiröyhelö; pökkelö; 

puupökkelö; kömpelö; pirtelö; ohrapirtelö; rettelö; mittelö; miekanmittelö; röttelö; taloröttelö; 

hyytelö; lihahyytelö; pihlajanmarjahyytelö; vasikkahyytelö; kalahyytelö; vasikanhyytelö; 

karpalohyytelö; kasvishyytelö; kampaushyytelö; jäätelö; nugaajäätelö; suklaajäätelö; vaniljajäätelö; 

mansikkajäätelö; kermajäätelö; kasvirasvajäätelö; lakritsijäätelö; jogurttijäätelö; pehmojäätelö; 

maitojäätelö; mehujäätelö; minttujäätelö; henkilö; varahenkilö; suhdetoimintahenkilö; 

taustahenkilö; koehenkilö; merkkihenkilö; tukihenkilö; siviilihenkilö; nimihenkilö; toimihenkilö; 

pankkitoimihenkilö; romaanihenkilö; kulttuurihenkilö; avainhenkilö; johtohenkilö; arvohenkilö; 

VIP-henkilö; sotilashenkilö; rouvashenkilö; mieshenkilö; naishenkilö; yksityishenkilö; 

oikeushenkilö; luottamushenkilö; yhdyshenkilö; yhteyshenkilö; taruhenkilö; vastuuhenkilö; 

sivuhenkilö; epähenkilö; päähenkilö; verkilö; nelilö; yksilö; vaikuttajayksilö; valioyksilö; 

poikkeusyksilö; kätilö; säilö; laakasäilö; tavarasäilö; matkatavarasäilö; turvasäilö; vaatesäilö; 

talvisäilö; kesäsäilö; yösäilö; löllö; pöllö; helmipöllö; hiiripöllö; tunturipöllö; sarvipöllö; lehtopöllö; 

suopöllö; varpuspöllö; viirupöllö; sälö; metsälö; luusälö; yhtälö; differentiaaliyhtälö; reaktioyhtälö; 

epäyhtälö; hölö; sienimö; kynsimö; kevätkynsimö; tähtimö; keittimö; hölmö; mömmö; pähkämö; 

kärsämö; ojakärsämö; siankärsämö; jäljentämö; hiertämö; veistämö; veneveistämö; kiviveistämö; 

kehystämö; kyllästämö; lähettämö; keittämö; äänittämö; jäähdyttämö; jäädyttämö; kypsyttämö; 

näyttämö; seuranäyttämö; sotanäyttämö; puhenäyttämö; simultaaninäyttämö; työväennäyttämö; 

laulunäyttämö; revyynäyttämö; päänäyttämö; pyörönäyttämö; mädättämö; hyötämö; värjäämö; 
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höyläämö; heräämö; kehräämö; prässäämö; jänö; hönö; tönö; lämpö; maalämpö; hukkalämpö; 

jätelämpö; jälkilämpö; normaalilämpö; peräsuolilämpö; huoneenlämpö; ruumiinlämpö; 

uuninlämpö; auringonlämpö; reaktiolämpö; kaukolämpö; kainalolämpö; ominaislämpö; 

sulamislämpö; tiivistymislämpö; höyrystymislämpö; käymislämpö; muutoslämpö; kosketuslämpö; 

aamulämpö; säteilylämpö; sähkölämpö; lörppö; törppö; syöppö; typö; täpö; höpö; löpö; löpö; pöpö; 

sairaalapöpö; söpö; töpö; kitkerö; mykerö; nykerö; sykerö; hiussykerö; tökerö; lyllerö; tyllerö; 

nynnerö; höperö; mökkihöperö; puolihöperö; vanhuudenhöperö; löperö; pöperö; tötterö; 

jäätelötötterö; nyhverö; pörrö; särö; vyötärö; ampiaisvyötärö; käärö; kirjakäärö; paperikäärö; 

pergamenttikäärö; papyruskäärö; jörö; plörö; törö; pyörö; yleisö; juhlayleisö; ravintolayleisö; 

ensiiltayleisö; elokuvayleisö; teatteriyleisö; kotiyleisö; konserttiyleisö; stadionyleisö; studioyleisö; 

katuyleisö; käräjäyleisö; yhteisö; tiedeyhteisö; kieliyhteisö; romaniyhteisö; luostariyhteisö; 

pienyhteisö; kansainyhteisö; asuinyhteisö; julkisyhteisö; ihmisyhteisö; talousyhteisö; kyläyhteisö; 

eliöyhteisö; työyhteisö; ylhäisö; höpsö; mössö; pullamössö; nössö; sössö; hörtsö; pösö; töyhtö; 

otsatöyhtö; hiustöyhtö; lähtö; maastalähtö; matkallelähtö; liikkeellelähtö; äkkilähtö; mäkilähtö; 

vilppilähtö; lämminverilähtö; kylmäverilähtö; volttilähtö; matkaanlähtö; karvanlähtö; jäidenlähtö; 

hengenlähtö; lumenlähtö; hiustenlähtö; käyntiinlähtö; kotiinlähtö; lentoonlähtö; alkuunlähtö; 

jäänlähtö; ajolähtö; autolähtö; varaslähtö; yhteislähtö; poislähtö; uloslähtö; suomenhevoslähtö; 

aavistuslähtö; kyyrylähtö; ryhmälähtö; sisältö; energiasisältö; asiasisältö; miellesisältö; tunnesisältö; 

tajunnansisältö; suolensisältö; ydinsisältö; ajatussisältö; pääsisältö; merkintö; pöytäkirjamerkintö; 

perintö; perintö-; rintaperintö; geeniperintö; kulttuuriperintö; testamenttiperintö; maailmanperintö; 

verenperintö; äidinperintö; kruununperintö; isänperintö; ennakkoperintö; sivuperintö; selkäperintö; 

pyrintö; keksintö; työsuhdekeksintö; mietintö; osamietintö; komiteanmietintö; kyntö; kuviokyntö; 

syyskyntö; kevätkyntö; ryntö; pyyntö; hintapyyntö; anteeksipyyntö; eronpyyntö; 

omanvoitonpyyntö; avunpyyntö; lausuntopyyntö; soittopyyntö; tarjouspyyntö; ohituspyyntö; 

säädäntö; lainsäädäntö; kielilainsäädäntö; alkoholilainsäädäntö; käytäntö; oikeuskäytäntö; näytäntö; 

matineanäytäntö; juhlanäytäntö; oopperanäytäntö; iltanäytäntö; lastennäytäntö; koululaisnäytäntö; 

jäähyväisnäytäntö; tilausnäytäntö; vierailunäytäntö; päivänäytäntö; yönäytäntö; pakkotäytäntö; 

ääntö; kääntö; lapakääntö; takinkääntö; sääntö; virkasääntö; ohjesääntö; liikennesääntö; 

munkkisääntö; nyrkkisääntö; moraalisääntö; pelisääntö; luostarisääntö; muistisääntö; valtiosääntö; 

peukalosääntö; johtosääntö; yleissääntö; käyttäytymissääntö; oikeinkirjoitussääntö; 

kohteliaisuussääntö; sopivaisuussääntö; järjestyssääntö; pilkkusääntö; laskusääntö; pääsääntö; 

vääntö; kädenvääntö; myöntö; työntö; kuulantyöntö; tiestö; rautatiestö; veljestö; jesuiittaveljestö; 

järjestö; palkansaajajärjestö; työnantajajärjestö; sopijajärjestö; toimialajärjestö; salajärjestö; 

työmarkkinajärjestö; osuustoimintajärjestö; suojeluskuntajärjestö; lottajärjestö; ainejärjestö; 

peitejärjestö; aluejärjestö; tukijärjestö; vapaamuurarijärjestö; luostarijärjestö; piirijärjestö; 

sissijärjestö; terroristijärjestö; ammattijärjestö; maailmanjärjestö; jäsenjärjestö; työväenjärjestö; 

partiojärjestö; nuorisojärjestö; kattojärjestö; sisarjärjestö; ylioppilasjärjestö; virkamiesjärjestö; 

rintamamiesjärjestö; veljesjärjestö; kansalaisjärjestö; vammaisjärjestö; naisjärjestö; paikallisjärjestö; 

erityisjärjestö; raittiusjärjestö; keskusjärjestö; talousjärjestö; maanpuolustusjärjestö; 

vapautusjärjestö; yhdysjärjestö; urheilujärjestö; vakoilujärjestö; etujärjestö; rotaryjärjestö; 

työntekijäjärjestö; ympäristöjärjestö; työjärjestö; väestö; kalastajaväestö; kuluttajaväestö; 

sukkulaväestö; kantaväestö; kaupunkiväestö; siviiliväestö; romaniväestö; torppariväestö; 

passiiviväestö; aktiiviväestö; rannikkoväestö; miesväestö; talonpoikaisväestö; maalaisväestö; 

suomalaisväestö; ruotsalaisväestö; juutalaisväestö; naisväestö; alkuväestö; maaseutuväestö; 

viljelijäväestö; maanviljelijäväestö; pienviljelijäväestö; pääväestö; työväestö; teollisuustyöväestö; 

lehdistö; roskalehdistö; sanomalehdistö; puoluelehdistö; bulevardilehdistö; oikeistolehdistö; 

vasemmistolehdistö; aikakauslehdistö; maaseutulehdistö; päivälehdistö; tähdistö; nimikkeistö; 

tullinimikkeistö; säkeistö; virrensäkeistö; runosäkeistö; välineistö; opetusvälineistö; esineistö; 
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sivistyneistö; kiinteistö; liikekiinteistö; pienkiinteistö; suurkiinteistö; tehdaskiinteistö; käsitteistö; 

miehistö; virkamiehistö; valamiehistö; varamiehistö; lautamiehistö; puhemiehistö; konemiehistö; 

veturimiehistö; kansimiehistö; viestimiehistö; palomiehistö; lähistö; veljistö; petäjistö; syyttäjistö; 

käyttäjistö; merkistö; esimerkistö; tunnusmerkistö; tykistö; ilmatorjuntatykistö; laivatykistö; 

rannikkotykistö; kenttätykistö; setelistö; nivelistö; hiilistö; pillistö; köyhälistö; kaulusköyhälistö; 

uusköyhälistö; jäkälistö; elimistö; verenkiertoelimistö; ruoansulatuselimistö; sisäelimistö; 

ääntöelimistö; nimistö; kaavanimistö; paikannimistö; eläimistö; vesieläimistö; näppäimistö; 

hedelmistö; sävelmistö; vähemmistö; määrävähemmistö; enemmistö; valtaenemmistö; 

osakeenemmistö; ääntenenemmistö; oikeistoenemmistö; vasemmistoenemmistö; määräenemmistö; 

termistö; jäämistö; geenistö; höyhenistö; jäsenistö; männistö; isännistö; laivanisännistö; lepistö; 

tyypistö; sihteeristö; ministeristö; toimitusministeristö; viemäristö; ympäristö; virikeympäristö; 

lähiympäristö; kotiympäristö; elinympäristö; asuinympäristö; kasvuympäristö; metsäympäristö; 

työympäristö; vesistö; linssistö; köysistö; testistö; myytistö; lehvistö; rivistö; marssirivistö; väistö; 

suojaväistö; pylväistö; pohkeenväistö; pyrstö; miekkapyrstö; ravunpyrstö; hyllystö; liukuhyllystö; 

päällystö; konepäällystö; alipäällystö; kansipäällystö; palopäällystö; yhtenäispäällystö; ylimystö; 

älymystö; pystö; maitopystö; lähetystö; karvalakkilähetystö; suurlähetystö; levystö; äänilevystö; 

höystö; munuaishöystö; väylästö; terästö; käyrästö; pyörästö; planeettapyörästö; väkipyörästö; 

jakopyörästö; vetopyörästö; hammaspyörästö; tasauspyörästö; lehvästö; päästö; saastepäästö; 

rikkipäästö; lapsenpäästö; synninpäästö; teollisuuspäästö; myrkkypäästö; säästö; rahansäästö; 

energiansäästö; ajansäästö; tilansäästö; eliöstö; henkilöstö; kansliahenkilöstö; sairaalahenkilöstö; 

junahenkilöstö; kantahenkilöstö; hoitohenkilöstö; terveydenhoitohenkilöstö; huoltohenkilöstö; 

lentohenkilöstö; toimistohenkilöstö; taloushenkilöstö; toimitushenkilöstö; tarjoiluhenkilöstö; 

lääkintähenkilöstö; keittiöhenkilöstö; säännöstö; myöstö; ryöstö; pankkiryöstö; taksiryöstö; 

postiryöstö; haudanryöstö; naisenryöstö; lapsenryöstö; ruumiinryöstö; ihmisryöstö; työstö; 

kuumatyöstö; metallintyöstö; puuntyöstö; karkeistyöstö; kylmätyöstö; kipinätyöstö; välttö; pönttö; 

puhujapönttö; roskapönttö; saarnapönttö; vessanpönttö; linnunpönttö; telkänpönttö; savustuspönttö; 

häkäpönttö; pesimäpönttö; pesäpönttö; törttö; tyttö; au pair -tyttö; poikatyttö; hulatyttö; kisatyttö; 

laivatyttö; kansikuvatyttö; perhetyttö; ihannetyttö; hulivilityttö; raikulityttö; kummityttö; teinityttö; 

messityttö; lähettityttö; paimentyttö; puhelintyttö; naapurintyttö; go-go-tyttö; partiotyttö; ilotyttö; 

pallotyttö; orpotyttö; rattotyttö; ottotyttö; pin-up-tyttö; poikamiestyttö; maalaistyttö; sukulaistyttö; 

morsiustyttö; nakutyttö; pikkutyttö; serkkutyttö; koulutyttö; rippikoulutyttö; puputyttö; juoksutyttö; 

katutyttö; tonttutyttö; hymytyttö; revyytyttö; meikätyttö; kyyttö; käyttö; vajaakäyttö; liikakäyttö; 

hukkakäyttö; ongelmakäyttö; suorakäyttö; kertakäyttö; perhekäyttö; koekäyttö; kotitarvekäyttö; 

arkikäyttö; monikäyttö; hyödyksikäyttö; hyväksikäyttö; ensikäyttö; kotikäyttö; maankäyttö; 

rahankäyttö; tilankäyttö; vallankäyttö; voimankäyttö; sanankäyttö; vedenkäyttö; oikeudenkäyttö; 

uudelleenkäyttö; jälleenkäyttö; tienkäyttö; kielenkäyttö; äänenkäyttö; lainkäyttö; hallintolainkäyttö; 

alkoholinkäyttö; väärinkäyttö; puunkäyttö; sähkönkäyttö; uusiokäyttö; riistokäyttö; sotilaskäyttö; 

rinnakkaiskäyttö; moninaiskäyttö; yhteiskäyttö; yksityiskäyttö; talouskäyttö; osituskäyttö; 

uuskäyttö; teollisuuskäyttö; virkistyskäyttö; hyötykäyttö; kesäkäyttö; sisäkäyttö; sähkökäyttö; 

näyttö; analogianäyttö; LED-näyttö; nestekidenäyttö; digitaalinäyttö; värinäyttö; 

luminesenssinäyttö; elektroluminesenssinäyttö; toteennäyttö; numeronäyttö; joutonäyttö; 

käänteisnäyttö; kosketusnäyttö; täyttö; esitäyttö; pyhättö; jättö; heitteillejättö; vesijättö; hyvästijättö; 

postiinjättö; sisäänjättö; höttö; syöttö; harhasyöttö; kanuunasyöttö; maalisyöttö; läpisyöttö; 

ristisyöttö; pakkosyöttö; sokkosyöttö; pistosyöttö; poikittaissyöttö; aloitussyöttö; pystysyöttö; 

seinäsyöttö; yösyöttö; kytö; rytö; hyytö; löytö; rahalöytö; hautalöytö; laivalöytö; aarrelöytö; 

kalmistolöytö; suolöytö; muinaislöytö; öljylöytö; kätkölöytö; häätö; madonhäätö; säätö; 

karkeasäätö; käsisäätö; nopeudensäätö; lämmönsäätö; kaukosäätö; hienosäätö; hötö; hyötö; kylvö; 

hajakylvö; hankikylvö; rivikylvö; viljankylvö; perunankylvö; käsinkylvö; luonnonkylvö; 
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myrkynkylvö; vakokylvö; syyskylvö; kevätkylvö; ruutukylvö; vakoruutukylvö; yö; hallayö; iltayö; 

keskiyö; puoliyö; talviyö; suviyö; uudenvuodenyö; lemmenyö; sydänyö; pakkasyö; pääsiäisyö; 

juhannusyö; työ; maatyö; hopeatyö; puutarhatyö; suojatyö; sarjatyö; sanakirjatyö; nahkatyö; 

osaaikatyö; 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; 

alkuyö; jouluyö; aamuyö; vappuyö; loppuyö; vyö; sukkanauhavyö; takavyö; nahkavyö; rullavyö; 

satulavyö; patruunavyö; turvavyö; lannevyö; kolmipistevyö; solkivyö; tähtivyö; ristivyö; lantiovyö; 

siveysvyö; pylväsvyö; taisteluvyö; nälkävyö; häntävyö; myrsky-yö; kesäyö; hääyö; jöö; miljöö; 

näyttämömiljöö; köö;   


