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Esipuhe 
Monet Kieliviestin lukijat ovat esit-
täneet toivomuksen, että Ruotsin-
suomalainen kielilautakunta laatisi 
ruotsalais-suomalaisen lilkennesa-
naston. Saamiemme tietojen mu-
kaan sitä tarvitsevat erityisesti au-
tokoulua käyvät mutta myös kaikki 
muut tiellä liikkuvat. 

Valtion maahanmuuttovirastos-
sa on käännetty paljon tämän alan 
tekstejä ja sen vuoksi pidimme yh-
teistyötä molemmille osapuolille 
hyödyllisenä. 

Ryhtyessämme laatimaanoheis-
ta luetteica sanastimme ensin useita 
autokoulu n oppikirjoja. Näln saatu 
ruotsinkielinen sanasto lähetettiin 
Liikenneturvallisuusvirastoon (Tra-
fiksäkerhetsverket), jossa sanasto 
tarkistettiin ja jossa siihen tehtiin 
myös Iisäyksiä. Lähdeaineistos-
samme on täten ollut jonkin verran 
myös autotekniikkaan liittyviä ter-
mejä emmekä ole halunneet jättää 
niitä pois, vaikka kaikkien ei voi kat- 

Paula Ehrnebo 
Ruotsinsuomalainen kielilautakunta 

soa kuuluvan varsinaiseen liiken-
nesanastoon. Suomennossuosituk-
sissamme olemme soveltaneet 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakun-
nan tavanomaisia periaatteita. Jos 
Ruotsin ja Suomen käsitteet vastaa-
yat toisiaan, pyrimme käyttämään 
Suomen termejä. Joskus ruotsa-
lainen ja suomalainen termi ovat 
kuitenkin nhin erilaisia, ettei niitä ole 
helppo yhdistää toisiinsa, ruotsin-
ruotsalainentermi el käänny helposti 
suomensuomalaiseksi vastineek-
seen. Tällöin suositamme usein 
käännöslainaa. 

Ruotsinsuomalainen kielilauta-
kunta ottaa mielellään vastaan Ii-
säys- ja korjausehdotuksia. Niitä 
voidaan julkaista iehtemme myö-
hemmissä numeroissa. 

Haluamme kiittää Kotimaisten 
kielten tutkimuskeskuksen kielitoi-
mistoa ja ruotsin kielen toimistoa 
sekä Tekniikan sanastokeskusta 
saamastamme avusta. 

Tarja Salo-Saarvanto 
Maahanm uuttoviraston kielijaosto 
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Ruotsalais-suomalainen 
Ilikennesanasto 
accelerationsfält kiihdytyskaista 
allmän väg yleinen tie 
ambulans ambulanssi 
anslutning liittymä 
ansvarighetsförsäkring vastuuvakuutus 
anvisningsmärke ohjemerkki 
asf alt asfaltti 
asfaltkant asfaltinreuna 
asfaltväg asfalttitie 
avfart erkanemiskaista, -ramppi, poistumis- 

haara 
avgas pakokaasu 
avgasrör pakoputki 
avkörningsolycka suistumisonnettomuus 
avregistrering rekisteristä poistaminen 
avsmalnande väg kapeneva tie 
avståndsbedömning etäisyyden arviointi 
avställning määräaikainen liikenteestä 

poistaminen, seisatus 
avtagsväg haara-, sivutie 
axeltryck akselipaino 
babyskydd turvakaukalo 
backa peruuttaa 
backkrön mäenharja(nne) 
backningssträlkastare peruutusvalo 
backspegel taustapeili 
bagagelucka tavaratilan kansi, takaluukku; 

tavaratila 
bagagerum, -utrymme tavaratila, tavarasäiliö 
bakhjulsdrift takaveto 
bakljus takavalo 
baksäte takaistuin 
balansering tasapainottaminen 
bandfordon telaketjuajoneuvo 
bashastighet perusnopeus 
batteri akku 
begravn ingsfölje hautaussaattue 
belysning valaistus, valot 
bensinstation huoltoasema, huoltamo, 

bensiiniasema 
besiktning katsastus; tarkastus 
besöksparkering vieraspysäköinti 
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bevakat övergångsstäUe valo-ohjauksinen suojatie 
bil auto 
bilbarnstol lasten turvaistuin 
bilbälte turvavyö 
bilbälteslag turvavyölaki 
bilverkstad autokorjaamo 
blinkande ljus vilkkuvalo 
blinker suuntavalo, vilkku 
blockera tukkia, sulkea 
blända av vaihtaa lähivaloille, himmentää 
bländning häikäisy 
bländskydd häikäisysuojus 
boggitryck telipaino, -kuorma 
bogsera hinata 
brandbil paloauto 
broms jarru 
bromsback, -kloss jarrukenkä 
bromsbelägg jarrupala, -päällyste 
bromsljus jarruvalo 
bromsning jarrutus 
bromspedal jarrupoljin 
bromsservo jarrutehostin 
bromsspår jarrutusjälki 
bromssträcka jarrutusmatka 
bromsverkan jarrutusteho 
bruttovikt brutto-, koko naispaino 
bränsleförbrukning polttoaineen kulutus 
bränslemätare polttoainemittari 
buller melu 
buss linja-auto, bussi 
busshållplats linja-auto-, bussipysäkki 
bälteskudde turvavyötyyny 
bärförmåga kantavuus, kantokyky, kuormi- 

tettavuus 
bärgningsbil hinausauto 
bärighet kantavuus 
böter sakko, sakot 
centrallåsning keskuslukitus 
chassi alusta 
choke rikastin, (ark.) ryyppy 
cirkulationsplats, rondell kiertoliittymä, liikenneympyrä 
cykelbana pyörätie 
cykelfält pyöräkaista 
cykelställning pyöränkuljetusteline 
cykelöverfart pyörätien jatke 
cyklist pyöräilijä 
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dagsböter päiväsakko, -sakot 
datu mparkering vuoropysäköinti 
defroster huurteenpoistin 
dimbakljus takasumuvalo 
dimijus sumuvalo 
direktseende suoranäkö 
divergering erkaneminen 
dold fara piilevä vaara 
domkraft tunkki, nosturi 
dos(s)ering kaltevuus 
dragbil vetoauto 
dragkrok vetokoukku 
drivmedel polttoaine 
dubbdäck nastarengas 
dubbeikommando kaksoishatlintalaitteet 
dubbelparkering rinnan-, rinnakkaispysäköinti 
dubbelriktad trafik kaksisuuntainen liikenne 
däck rengas 
däckmönster renkaan kuviointi 
döda vinkeln katve, kuollut kulma 
dörrläs oven lukko 
ekonomisk körning taloudellinen ajotapa 
ekonomiväxel säästövaihde 
enkelriktad gata yksisuuntainen katu 
enkelriktad trafik yksisuuntainen liikenne 
enskild väg yksityinen tie 
extra bromsljus lisäjarruvalo 
extraljus lisävato 
farlig last vaarattinen kuorma 
fartblindhet vauhtisokeus 
farthinder hidastin 
felparkeringsavgift pysäköintivirhemaksu 
fickparkering taskupysäköinti 
filkörning kaista-ajo 
firmabil yritysauto 
fjädring jousitus 
flak lava 
flerfältig monikaistainen 
flygande inspektion katsastusratsia, lentävä katsastus 
fläktrem tuulettimen hihna 
fordon ajoneuvo 
fordonsbestånd ajoneuvokanta 
fordonsbredd ajoneuvon leveys 
fordonskungörelse ajoneuvoasetus 
fordonslängd ajoneuvon pituus 
fordonsskatt ajoneuvovero 
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fordonståg ajoneuvoyhdistelmä 
fotbroms jalkajarru 
fotgängare jalankulkija 
framhjulsdrift etuveto 
framkomlighet liikennöitävyys, ajokelpoisuus 
framsäte etuistuin 
fri hastighet vapaa nopeus 
fri höjd alikulkukorkeus, vapaa korkeus 
frikoppla kytkeä vapaalle 
friktion kitka 
friktionsdäck kitkarengas 
frontalkrock nokkakolari 
frostskyddsmedel pakkasneste 
fyrhjulsdrift neli(pyörä)veto 
f älg vanne, Ievypyörä 
fälgkors ristikkoavain 
färdbroms jalkajarru, käyttöjarru 
färdskrivare ajoplirturi 
färjeläge lauttapaikka; 

lautta-, lossilaituri 
förarbehörighet kuljettajakelpoisuus 
förare kuljettaja 
förarprov kuljettajantutkinto 
förarsäte kuljettajan istuin 
förbudsmärke kieltomerkki 
förebygga olycka torjua onnettomuus 
förgasare kaasutin 
förhandsbesked ennakkotieto 
förnyelse av körkort ajokortin uusiminen 
förseelse rikkomus, rike 
första hjälpen ensiapu 
försäkring vakuutus 
gaspedal kaasupoljin 
gatutrafik katuliikenne 
generator laturi, generaattori 
genomfartsied läpikulkuväylä 
glödstift hehkutulppa 
golwäxel lattiavaihde 
grovt rattfylleri törkeä rattijuopumus 
grusväg soratie 
gröna kortet vihreä kortti 
grön våg vihreä aalto 
gult ljus keltainen valo 
gupp (hidastus)töyssy 
gående jalankulkija 
gångbana jalkakäytävä, kävelytie 
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gångbro jalankulkusilta 
gångtrafik jalankulkuliikenne 
gångtunnel jalankulkutunneli, ali(kulku)käytävä 
gångväg kävelytie, jalankulkutie 
gördeldäck vyörengas 
halkbana liukkaan kelin harjoitusrata 
halogenlampa halogeenhlamppu 
halt väglag Hukas keli 
halvljus lähivalo 
handbroms käsijarru 
handskfack hansikaskotelo 
hastighet nopeus 
hastighetsbedömning nopeuden arviointi 
hastighetsbegränsn ing nopeusrajoitus 
hastighetsmätare nopeusmittari 
heldragen linje, spärrlinje yhtenäinen viiva, sulkuviiva 
helförsäkring täysvakuutus 
heiljus kaukovalo 
hju Ilastare pyöräkuormaaja 
hjulupphängning pyöränripustus 
husbil matkailuauto 
husvagn matkailu(perä)vaunu, asuntovaunu 
huvudled pää(liikenne)väylä 
högerkurva kaarre oikealle 
högerregel oikealta tulevan sääntö 
höge rstyrning oikeanpuoleinen ohjaus 
högersväng oikealle kääntyminen, kaarre 

oikealle 
högertrafik oikeanpuoleinen liikenne 
hög hastighet suuri nopeus 
högoktanbränsle korkeaoktaaninen polttoaine 
hörselskadad kuulovammainen 
indikator osoitin, ilmaisin, indikaattori 
infart kiinteistölle, kaupunkiln tms. 

johtava ajotie 
inkörning sisäänajo, totutusajo 
instrumentbräda, -panel kojelauta, -tau lu 
insugning imeminen, imu 
intag tuloaukko, sisääntuloputki 
intensivkurs tehokurssi 
internationellt körkort kansainvälinen ajokoriti 
jordbrukstrakto r maataloustraktori 
justera virittää, säätää 
järnvägsbom tasoristeyspuomi 
järnvägskorsning rautatien tasoristeys 
järnvägssignaler rautatieopasteet 
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kamaxel nokka-akseli 
kantlinje reunavUva 
kantsten reuna-, reunuskivi, reunus 
kapell kuomu, suojapeite 
kardanaxel kardaani-, nivelakseli 
kaross(eri) autonkori 
katalysator katalysaattori 
klaffbro nosto-, läppäsilta 
knackande ljud nakutus 
knallgas räjätidyskaasu 
kollektivkörfält joukkoliikennekaista 
kollision kolari, törmäys 
kol(mon)oxid hiili(mon)oksidi, häkä 
kolos häkä 
kolv mäntä 
kontrollbesiktning vuosikatsastus 
kontrollmärke tarkistusmerkki 
koppling kytkin; kytkentä 
korrosion korroosio, syöpyminen 
korsande möte risteävä kohtaaminen 
korsande väg risteävä tie 
korsningsolycka risteysonnettomuuS 
kringled ohikulkuväylä 
krypfält, stigningsfält matelu-, nousukaista 
krypväxel mateluvaihde 
kugghjulsprincip hammasratas-, hammaspyöräperiaate 
kulkoppling kuulakytkin; kuulakytkentä 
kultryck alsapaino 
kupévärmare sisätilanlämmitin 
kurva kaarre, mutka 
kurvtagning kaarreajo 
kylare jäähdytin 
kylargaller jäähdyttimen säleikkö 
kylartank jäähdytysnestesäiliö 
kylsystem jäähdytysjärjestelmä 
köbildning jononmuodostus 
köra om ohittaa 
körbana ajorata 
köregenskaper ajo-ominaisuudet 
körfält (ajo)kaista 
körfältsbyte (ajo)kaistan vaihto 
körfältslinje (ajo)kaistaviiva 
körtältsmarkering (ajo)kaistamerkintä 
körfältspil (ajo)kaistanuoli 
körfältstavla (ajo)kaistakilpi 
körförbud ajokielto 
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körkort ajokortti 
körkort på prov koeaikainen ajokortti 
körkortsförordning ajokorttiasetus 
körkortsinnehavare ajokortin haltija 
körkortsklass ajokorttiluokka 
körkortslag ajokoritilaki 
körkortspliktigt fordon ajoneuvo, jonka kuljettajalla on 

oltava ajokortti 
körkortstillstånd ajokorttilupa 
körkortsåterkallelse ajokortin peruuttaminen 
körriktningsvisare suuntaviitta, vilkku 
körteknik ajotekniikka 
körundervisning ajo-opetus 
landsvägskörning maantieajo 
lapplisa, parkeringsvakt Iappuliisa, pysäköinninvalvoja 
last kuorma 
lastbil kuorma-auto 
lastbox pakkauslaatikko 
lastutrymme kuormatila 
leasing liisaus, pitkäaikaisvuokraus 
ledlinje kääntymismerkintä 
ljuddämpare äänenvaimennin 
ljudsignal äänimerkki 
ljuskägla valokeila 
ljussignal valomerkki; valo-opaste, -opastin 
lokaliseringsmärke opastusmerkki 
lokal trafikföreskrift paikallinen liikennemääräys 
luftfjädring ilmajousitus 
luftintag ilma-aukko, ilman tuloaukko 
luftkonditionering ilmastointi 
luftkudde ilmatyynysuojain 
luftspjäll ilmaläppä 
lufttryck ilmanpaine 
lutning kaltevuus 
långsamtgående fordon hidas ajoneuvo 
låsa sig lukkiutua, juuttua kiinni, jumittua 
låsningsfria bromsar lukkiutumattomat jarrut 
lämna företräde väistää 
länsväg läänintie 
lätt lastbil kevyt kuorma-auto 
lätt motorcykel kevytmoottoripyörä 
lätt släpfordon kevyt hinattava ajoneuvo 
lätt trafik kevyt liikenne 
makadam sepeli 
manuell växellåda käsivaihteisto 
manöverduglig ohjauskykyinen, helposti ohjattava 
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manöverförmåga ohjautuvuus 
manövrering ohjaus, hallinta 
markering av last kuorman merkitseminen 
maximilast enimmäiskuorma, -kuormitus 
militärfordon sotilasajoneuvo 
mitifog keskisauma 
mittfält keskikaista 
mittlinje keskiviiva 
modd sohjo 
moped mopo, mopedi 
mopedbana mopotie 
mot moottoritien liittymä 
motorcykel moottoripyörä 
motord rivet to rdon moottorikäyttö men ajo neuvo 
motorfordon moottoriajoneuvo 
motorhuv konepelti 
motorredskap moottorityökone 
motortrafikled moottoriiiikennetie 
motortvätt moottorinpesu 
motorväg moottoritie 
motorvärmare moottorin-, lohkolämmitin 
mönsterdjup (renkaiden) urasyvyys t. urien syvyys 
mörkerkörning pimeässä ajaminen 
mörkerseende hämärä-, pimeänäkeminen 
mötande trafik vastaantuleva liikenne 
möte kohtaaminen 
mötesptats kohtaamispaikka 
nackstöd pääntuki, niskatuki 
nationalitetsskylt kansallisuuskilpi 
navkapsel pölykapseli 
nedsatt hörsel heikentynyt t. huonontunut kuulo 
nedsatt syn heikentynyt t. huonontunut näkö 
nödstopp hätäpysäytin, -katkaisin 
obevakat övergångsställe valo-ohjaukseton suojatie 
observationsområde näkemä-, havaintoalue 
oklar sikt huono näkyvyys 
oktantal oktaaniluku 
oljefilter öljynsuodatin 
oljekanna voitelukannu, öljykannu 
oljemätsticka öljyn mittatikku 
oljepackning öljytiiviste 
oljetrycksmätare öljynpainemittari 
olovlig körning ajokortitta ajo, luvaton moottori- 

ajoneuvon kuljettaminen 
olycksrisk onnettomuusriski 
olyckstillbud vaaratilanne, onnettomuuden uhka, 
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omfartsväg 
omhändertagande av körkort 
omkörning 
omkörningsfält 
ordningsbot 
orienteringstavla 
packning 

parkering 
parke ringsbroms 
parkeringsförbud 
parkeringsljus 
parkeringsmätare 
parkeringsområde 
parkeringsplats 
parkeringsvakt, lapplisa 
passagerare 
pedal 
periferseende 

personbil 
personskada 
placering 
plankorsning 
planskild korsning 
polis 
polismans tecken 
presenning 
prestanda, prestationsförmåga 
privat övningskörning 
procession 
provbromsning 
påbudsmärke 
påf art 
påhängsvagn 
radarvarnare 
radialdäck 
rastplats 
ratt 
rattfylleri 
rattlås 
rattonykterhet 
rattväxel 
reaktionssträcka 
reaktionstid 
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lähestapatu rma 
ohiku Ikutie 
ajokortin huostaanotto 
ohitus 
ohituskaista 
rikesakko, järjestyssakko 
suunnistustaulu 
tiiviste; pakkaus, kuorma; 

pakkaaminen 
pysäköinti, paikoitus 
seisontajarru, käsijarru 
pysäköintikie Ito 
seisontavalo 
pysäköintimittari 
pysäköintialue 
pysäköintipaikka; pysäköintialue 
pysäköinninvalvoja, lappuliisa 
matkustaja 
poljin 
perifeerinen näkö t. näkeminen, 

ääreisnäkö 
henkilöauto 
henki lövahinko 
ryhmittyminen, ajoneuvon paikka 
tasoristeys 
eritasoristeys 
poliisi 
poliisin merkki 
suojapeite, kuormanpeite 
suorituskyky 
yksityinen ajoharjoittelu 
kulkue, saattue 
koejarrutus 
määräysmerkki 
liittymiskaista 
puoliperävaunu 
tutkanpaljastin 
vyörengas 
Ievähdysalue, -paikka 
ohjauspyörä, ratti 
rattijuopumus 
rattilukko, ohjauslukko 
lievä rattijuopumus 
ohjauspyörä-, rattivaihde 
reaktiomatka 
reaktioaika 



reflex heijastin; tieijastus; refleksi 
refug Iiikennesaareke, suojakoroke 
registrering rekisteröinti 
registreringsbesiktning rekisteröintikatsastus 
registreringsbevis rekisteriote 
registreringspUkt rekisteröintivelvollisuus 
registreringsskylt rekisteri-, tunnuskilpi 
reservhjul varapyörä 
reservsits vara-, lisälstuin 
retardationsfält hidastuskaista 
reversibelt körfält vaihtuvasuuntainen kaista 
riksväg valtatie 
rondell, cirkulationspiats liikenneympyrä, kiertoliittymä 
rostskyddsbehandling ruosteenestokäsittely 
rostskyddsmedel ruosteenestoaine 
rullbälte rullavyö 
ryggstöd selkänoja, -tuki 
rörelseenergi liike-energia 
schaktmaskin maansiirtokone, kaivuri 
semitrailer puoliperävaunu 
seriekrock ketjukolari 
servostyrning tehostin-, servo-ohjaus 
sidkraft sivuttaisvoima 
sidmarkeringsijus, -lykta reunavalo, -lyhty 
sidvagn sivuvaunu 
signal valo, merkki, opaste, signaali 
signalhorn äänimerkinantolaite, merkinantotorvi 
sikt näkyvyys, näkemä 
siktsträcka näkyvyysmatka, näkemä 
singelolycka yksittäisonnettomuus 
självrisk omavastuu(osuus) 
skadeanmälan vatiinkoilmoitus 
skidbox suksienkuljetuslaatikko, (ark.) 

suksiboksi 
skidställ suksiteUne 
skiljeremsa keskisarka 
skivbroms levyjarru 
skolpatrull koululaispartio 
skolskjuts koululaiskuljetus, koulukyyti 
skoter skootteri 
skrotningsintyg romutustodistus 
skyltlykta rekisterikilven valo 
skymd sikt näkyvyys-, näke mäeste 
skåp umpikori 
skåpbil umpipakettiauto 
skära leikata; leikkautua (kiinni) 
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sladd sivuluisu 
slagvolym iskutilavuus 
slirig körbana liukas ajorata 
slutpil ajokaistan päättymisnuoli 
släp perävaunu, -kärry 
släpfordon hinattava ajoneuvo 
släpvagn täysperävaunu 
smitning onnettomuuspaikalta pakeneminen, 

liikennepako 
smörjkanna voitelukannu 
snedparkering vinopysäköinti 
snöröjning lumenpoisto, auraus 
snöskoter moottorikeikka 
solskydd häikäisysuojus 
SOS-central SOS-keskus 
spårig vägbana urainen ajorata 
spårvagn raitiovaunu 
spärrlinje, heldragen linje sulkuviiva 
spärrområde sulkualue 
spärrtid ajokortin sulkuaika 
stannande pysäyttäminen 
startkabel käynnistyskaapeli 
startmotor käynnistysmoottori 
startspjäll rikastin, ark. ryyppy 
stenbeläggning kivipäällyste, kiveys 
stenskott irtokivi; kiveniskemä 
stigningsfält, kryptält nousukaista, matelukaista 
stoppförbud pysähtymiskielto 
stopplikt pysähtymisvelvollisuus, -pakko 
stopplinje pysäytysviiva 
stoppsignal pysähtymismerkki 
stoppsträcka pysähtymismatka 
stopptecken pysähtymismerkki 
strålkastare valonheitin, valaisin, valo 
stänkskydd roiskeläppä 
stänkskärm lokasuoja 
stöldförsäkring varkausvakuutus 
stöldskydd varkaus-, murtosuoja 
stötdämpare iskunvaimennin 
stötfångare puskuri 
suff lett kuomu 
svallis paannejää 
Svensk Bilprovning Ruotsin autonkatsastuslaitos 
synfält näkökenttä 
synprövningsintyg näöntarkastustodistus 
synskadad näkövammainen 
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synskärpa näöntarkkuus 
säkerhetsbälte turvavyö 
säkerhetsmarginal turvallisuusväli 
taklucka kattoluukku 
takräck, -ställ kattoteline 
terrängfordon maastoajoneuvo, maastu ri 
terrängmotorfordon moottorikäyttö men maastoajoneuvo 
tilläggstavla lisäkpi 
tjällossning roudanlähtö, kellrikko 
tjänstevikt ajo-, käyttöpaino 
T-korsning T-liittymä 
tomgång tyhjäkäynti, joutokäynti 
totalvikt kokonaispaino 
trafikabel, trafikduglig liikenne-, ajokelpoinen, lilkennöl- 

tävässä kunnossa 
trafikbrottslag liikennerikoslaki 
trafikdelare Iiikenteenjakaja 
trafikförsäkring liikennevakuutus 
trafikijus liikennevalo, valo-opastin 
trafikolycka liikenneonnettomuus 
trafikplanering liikennesuunnittelu 
trafikregel liikennesääntö 
trafiksignal Ilikennevalo, -opastin, valo-opastin 
trafikskola liikenne-, autokoulu 
trafikstockning liikenneruuhka 
Trafiksäkerhetsverket LiikenneturvaUisuusvirasto 
trafiktraktor liikennetraktori 
trafikövervakning liikenteenvalvonta 
traktor traktori 
traktorkort traktoriajokortti 
traktortåg traktoriyhdistelmä 
trepunktsbälte kolmipiste(turva)vyö 
treseku ndersregel kolmen sekunnin sääntö 
tripmätare osamatkamittari 
trottoar jalkakäytävä 
trumbroms rumpujarru 
tryckluftsbroms paineilmajarru 
trådbuss johdinauto 
tung lastbil raskas kuorma-auto 
tung motorcykel raskas moottoripyörä 
tungt släpfordon raskas hinattava ajoneuvo 
tvärgata poikkikatu 
typbesiktning tyyppikatsastus 
tändstift sytytystulppa 
tätbebyggt område taajaan asuttu alue 
tätort taajama 
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undanmanöver väistö(Uike) 
understyrd aliohjautuva 
upphinnandeolycka pe rää najo-o n nettomu u s 
uppkörning ajokoe 
upplysningsmärke ohje- ja opastusmerkki 
uppmärksamhetspunkt tarkkailukohde 
U-sväng U-käännös 
utfart kiinteistöltä, kaupungista tms. 

johtava ajotie 
utryckningsfordon hälytysajoneuvo 
utskjutande last ajoneuvon ulkopuolelle ulottuva 

kuorma 
vagnskadeförsäkring vaunuvahinkovakuutus 
varningsblinker varoitusvilkkuvalo, hätävilkku 
varningslinje varoitusvUva 
varningsmärke varoitusmerkki 
varningstriangel varoituskolmio 
varsefljus huomiovalo 
varvtal kierrosluku 
vattenplaning vesiliirto 
ventilation tuuletus, ilmanvaihto 
vUtolycka hirvieläinonnettomuus 
vindruta tuulilasi 
vindrutespolare tuulilasin pesulaite, tuulilasin- 

pesin, (ark.) pissapoika 
vindrutetorkare tuutilasinpyyhin 
vinterdäck talvirengas 
vinterkörning talviajo 
vårdslöshet i trafik varomattomuus Iiikenteessä 
väg tie 
vägarbete tietyö 
vägbana ajorata 
vägbelysning tievalaistus 
vägbeläggning tienpäällyste, -pinta 
väggrepp pito(kyky) 
väghyvel tiehöylä 
vägkant tien reuna 
vägkorsning tienristeys 
väglutning tien kaltevuus 
vägmarkering tiemerkintä 
vägmärke liikennemerkki 
vägmätare matkamittari 
vägnät tieverkko, tiestö 
vägren piennar 
vägskäl tienristeys, -haara 
vägtrafikkungörelse tieliikenneasetus 
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vägvält tiejyrä 
väjningslinje odotus-, väistämisviiva 
väjningsplikt väistämisvelvollisuus 
vändning kääntyminen, käännös 
vändplats kääntymis-, kääntöpaikka 
vänsterkurva kaarre vasemmalle 
vänstersväng vasemmalle kääntyminen, kaarre 

vasemmalle 
växel vaihde 
växellåda vaihdelaatikko, vaihteisto 
växeispak vaihdetanko 
yrkesmässig trafik ammattimainen lilkenne 
zon vyöhyke, alue 
återkallelse av körkort ajokortin peruuttaminen 
återvändsväg umpikatu, -kuja 
ägoväg tilustie 
älgkrock hirvikolari 
överbelastning ylikuormitus 
övergångsställe suojatie 
överinlärning ylioppiminen 
överlast ylikuorma 
överlastavgift ylikuormamaksu 
överstyrd yliohjautuva 
överväxel ylivaihde 
övningsbil harjoitusauto 
övningskörning ajoharjoittelu 
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Suomalais-ruotsalainen 
hakemisto 
aisapaino 
ajoharjoittelu 
(ajo) kaista 
(ajo)kaistakilpi 
(ajo)kaistamerkintä 
(ajo)kaistan päättymisnuoli 
(ajo)kaistanuo Ii 
(ajo)kaistan vaihto 
(ajo)kaistaviiva 
ajokelpoinen 
ajokelpoisuus 
ajokielto 
ajokoe 
ajokortin haltija 
ajokortin huostaanotto 
ajokortin peruuttaminen 

ajokortin sulkuaika 
ajokortin uusiminen 
ajokortitta ajo 
ajoko rtti 
ajokorttiasetus 
ajokorttilaki 
ajokorttiluokka 
ajokorttilupa 
ajoneuvo 
ajoneuvo, jonka kuljettajalla on 

oltava ajokortti 
ajoneuvoasetus 
ajoneuvokanta 
ajoneuvon leveys 
ajoneuvon paikka 
ajoneuvon pituus 
ajoneuvon ulkopuolelle ulottuva 

kuorma 
ajoneuvovero 
ajoneuvoyhdistelmä 
ajo-ominaisuudet 
ajo-opetus 
ajopaino 
ajopiirturi 
ajo rata 
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kuitryck 
övningskörning 
körfält 
körfältstavla 
körfältsmarkering 
slutpil 
körfältspil 
körfältsbyte 
körfältslinje 
trafikabel, trafikduglig 
framkomlighet 
körförbud 
uppkörning 
körkortsinnehavare 
omhändertagande av körkort 
körkortsåterkallelse, 

återkallelse av körkort 
spärrtid 
förnyelse av körkort 
olovlig körning 
körkort 
körkortsförordning 
körkortslag 
körkortsklass 
körkortstillstånd 
fordon 
körkortspliktigt fordon 

fordonskungörelse 
fordonsbestånd 
fordonsbredd 
place ring 
fordonslängd 
utskjutande last 

fordonsskatt 
fordonståg 
köregenskaper 
körundervisning 
tjänstevikt 
färdskrivare 
körbana, vägbana 



ajotekniikka körteknik 
akku batteri 
akselipaino axeitryck 
alikulkukorkeus fri höjd 
ali(kulku)käytävä gångtunnel 
aliohjautuva understyrd 
alue zon 
alusta chassi 
ambulanssi ambulans 
ammattimainen Iiikenne yrkesmässig trafik 
asfaltinreuna asfaitkant 
asfaitti asf alt 
asfaittitie asfaitväg 
asuntovaunu husvagn 
auraus snöröjning 
auto bil 
autokorjaamo bilverkstad 
autokoulu trafikskola 
auton kantokyky bärförmåga 
autonkori kaross(eri) 
bensiiniasema bensinstation 
bruttopaino bruttovikt 
bussi buss 
bussipysäkki busshållplats 
enimmäiskuorma maximilast 
enimmäiskuormitus maximilast 
ennakkotieto förhandsbesked 
ensiapu första hjälpen 
eritasoristeys planskild korsning 
erkaneminen divergering 
erkanemiskaista avfart 
erkanemisramppi avf art 
etuistuin framsäte 
etuveto framhjulsdrift 
etäisyyden arviointi avståndsbedömning 
generaatlori generator 
haaratie avtagsväg 
hallinta manövrering 
halogeenilamppu halogenlampa 
hammaspyöräperiaate kugghjulsprincip 
hammasratasperiaate kugghjulsprincip 
hansikaskotelo handskf ack 
harjoitusauto övningsbil 
hautaussaattue begravningsfölje 
havaintoalue observationsområde 
hehkutulppa glödstift 
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heijastin reflex 
heijastus reflex 
heikentynyt kuulo nedsatt hörsel 
heikentynyt näkö nedsatt syn 
helposti ohjattava manöverduglig 
henkilöauto personbil 
henkilövahinko personskada 
hidas ajoneuvo långsamtgående fordon 
hidastin farthinder 
hidastuskaista retardationsfält 
hidastustöyssy gupp 
hiili(mon)oksidi kol(mon)oxid 
himmentää blända av 
hinata bogsera 
hinattava ajoneuvo släpfordon 
hinausauto bärgningsbil 
hirvieläinonnettomuus viltolycka 
hirvikolari älgkrock 
huoltamo bensinstation 
huoltoasema bensinstation 
huomiovalo varselijus 
huonontunut kuulo nedsatt hörsel 
huonontunut näkö nedsatt syn 
huono näkyvyys oklar sikt 
huurteenpoistin defroster 
häikäisy bländning 
häikäisysuojus bländskydd, solskydd 
häkä kolos, kol(mon)oxid 
hälytysajoneuvo utryckningsfordon 
hämäränäkeminen mörkerseende 
hätäkatkaisin nödstopp 
hätäpysäytin nödstopp 
hätävilkku varningsblinker 
ilma-aukko luftintag 
ilmaisin indikator 
ilmajousitus luftfjädring 
ilmaläppä luftspjäll 
ilmanpaine lufttryck 
ilman tuloaukko luftintag 
ilmanvaihto ventilation 
ilmastointi luftkonditionering 
ilmatyynysuojain luftkudde 
imeminen insugning 
indikaattori indikator 
irtokivi stenskott 
iskunvaimennin stötdämpare 

20 	KielMesti 411990 



iskutilavuus slagvolym 
jalankulkija fotgängare, gående 
jalankulkuliikenne gångtrafik 
jalankulkusilta gångbro 
jalankulkutie gångväg 
jalankulkutunneli gångtunnel 
jalkajarru fotbroms, färdbroms 
jalkakäytävä gångbana, trottoar 
jarru broms 
jarrukenkä bromsback, -kloss 
jarrupala bromsbelägg 
jarrupoljin bromspedal 
jarrupäällyste bromsbelägg 
jarrutehostin bromsservo 
jarrutus bromsning 
jarrutusjälki bromsspår 
jarrutusmatka bromssträcka 
jarrutusteho bromsverkan 
jarruvalo bromsijus 
johdinauto trådbuss 
jononmuodostus köbildning 
joukkoliikennekaista kollektivkörfält 
jousitus fjädring 
joutokäynti tomgång 
jumittua låsa sig 
juuttua kiinni låsa sig 
järjestyssakko ordningsbot 
jäähdytin kylare 
jäähdyttimen säleikkö kylargaller 
jäähdytysjärjestelmä kylsystem 
jäähdytysnestesäiliö kylartank 
kaarre kurva 
kaarreajo kurvtagning 
kaarre oikealle högerkurva, högersväng 
kaarre vasemmalle vänsterkurva, vänstersväng 
kaasupoljin gaspedal 
kaasutin förgasare 
kaista-ajo filkörning 
kaivuri schaktmaskin 
kaksisuuntainen lilkenne dubbelriktad trafik 
kaksoishallintalaitteet dubbelkommando 
kaltevuus dos(s)ering, lutning 
kansainvälinen ajokortti internationellt körkort 
kansallisuuskilpi nationalitetsskylt 
kantavuus bärförmåga, bärighet 
kapeneva lie avsmalnande väg 
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kardaaniakseli 
katalysaattori 
katsastus 
katsastusratsia 
kattoluukku 
kattoteline 
katuHike nne 
katve 
kaukovalo 
kelirikko 
keltainen valo 
keskikaista 
keskisarka 
keskisauma 
keskiviiva 
keskuslukitus 
ketjukolari 
kevyt hinattava ajoneuvo 
kevyt kuorma-auto 
kevyt lilkenne 
kevytmootto ripyörä 
kieltomerkki 
kierrosluku 
kiertoliittymä 
kiihdytyskaista 
kiinteistölle, kaupunkiin tms. 

johtava ajotie 
kiinteistöltä, kaupungista tms 

johtava ajotie 
kitka 
kitkarengas 
kiveniskemä 
kiveys 
kivipäällyste 
koeaikainen ajokortti 
koejarrutus 
kohtaaminen 
kohtaamispaikka 
kojelauta 
kojetaulu 
kokonaispaino 
kolari 
kolmen sekunnin sääntö 
kolmipiste(turva)vyö 
konepelti 
korkeaoktaaninen polttoaine 
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kardanaxel 
katalysator 
besiktning 
flygande inspektion 
taklucka 
takräck, -ställ 
gatutrafik 
döda vinkeln 
helljus 
tjällossning 
gult ljus 
mittfält 
skilje re msa 
mittfog 
mittli nje 
centrallåsning 
se riek rock 
lätt släpfordon 
lätt lastbil 
lätt trafik 
lätt motorcykel 
förbudsmärke 
varvtal 
cirkulationsplats, rondell 
accelerationsfält 
inf art 

utfart 

friktion 
friktionsdäck 
ste nskott 
stenbeläggning 
stenbeläggning 
körkort på prov 
provbroms ning 
möte 
mötesplats 
instrumentbräda, -panel 
instrumentbräda, -panel 
bruttovikt, totalvikt 
kollision 
treseku ndersregel 
trepunktsbälte 
motorhuv 
högoktanbränsle 



korroosio korrosion 
koulukyyti skolskjuts 
koululaiskuljetus skolskjuts 
koululaispartio skolpatrull 
kutjettaja förare 
kuljettajakelpoisuus förarbehörighet 
kuljettajan istuin förarsäte 
kuljettajantutkinto förarprov 
kulkue procession 
kuollut kulma döda vinkeln 
kuomu kapell, suif lett 
kuorma last, packning 
kuorma-auto lastbil 
kuorman merkitseminen markering av last 
kuormanpeite presenning 
kuormatila lastutrymme 
kuormitettavuus bärförmåga 
kuulakytkentä kulkoppling 
kuulakytkin kulkoppling 
kuulovammainen hörselskadad 
kytkeä vapaalle frikoppla 
kytkin koppling 
käsijarru handbroms, parkeringsbroms 
käsivaihteisto manuell växellåda 
kävelytie gångbana, gångväg 
käynnistyskaapeli startkabel 
käynnistysmoottori startmotor 
käyttöjarru färdbroms 
käyttöpaino tjänstevikt 
käännös vändning 
kääntyminen vändning 
kääntymismerkintä ledlinje 
kääntymispaikka vändplats 
kääntöpaikka vändplats 
lappuliisa lapplisa, parkeringsvakt 
lasten turvaistuin bilbarnstol 
lattiavaihde golvväxel 
laturi generator 
lauttalaituri färjeläge 
lauttapaikka färjeläge 
lava f tak 
leikata skära 
leikkautua (kiinni) skära 
lentävä katsastus flygande inspektion 
levyjarru skivbroms 
levypyörä fälg 
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Ievähdysalue 
levähdyspaikka 
lievä rattijuopumus 
Ii ike-energia 
Ii ikennekelpoinen 
Iiikennekoulu 
Ii ikennemerkki 
Iiikenneonnettomuus 
liikenneopastin 
liikennepako 
liikennerikoslaki 
liikenneruuhka 
Iiikennesaareke 
liikennesuunnittelu 
liikennesääntö 
liikennetraktori 
Liikenneturvallisuusvirasto 
liikennevakuutus 
liikennevalo 
liikenneympyrä 
liikennöitävyys 
liikennöitävässä kunnossa 
liikenteenjakaja 
liikenteenvalvonta 
liisaus 
liittymiskaista 
liittymä 
linja-auto 
linja-autopysäkki 
lisäistuin 
lisäjarruvalo 
lisäkilpi 
lisävalo 
liukas ajorata 
Uukas keli 
liukkaan keUn harjoitusrata 
Iohkolämmitin 
lokasuoja 
lossilaituri 
lukkiutua 
lukkiutumattomat jarrut 
lumenpoisto 
luvaton moottoriajoneuvon 

kuljettaminen 
lähestapaturma 
lähivalo  

rastplats 
rastplats 
rattonykterhet 
rörelsee nergi 
trafikabel, trafikduglig 
trafikskola 
vägmärke 
trafikolycka 
trafiksig nal 
smitni ng 
trafikbrottslag 
trafikstockning 
retug 
trafikplanering 
trafikregel 
trafiktraktor 
Trafiksäkerhetsverket 
trafikförsäkring 
trafikljus, trafiksignal 
rondell, cirkulationsplats 
framkomlighet 
trafikabel, trafikduglig 
trafikdelare 
trafikövervakning 
leasing 
påf art 
anslutning 
buss 
busshållplats 
reservsits 
extra bromsijus 
tilläggstavla 
extraljus 
slirig körbana 
halt väglag 
halkbana 
moto rvärmare 
stänkskärm 
färjeläge 
läsa sig 
låsningsfria bromsar 
snöröjning 
olovlig körning 

olyckstillbud 
halvljus 
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Iäpikulkuväylä 
läppäsilta 
läänintie 
maanslirtokone 
maantieajO 
maastoajoneuvo 
maasturi 
maataloustraktori 
matelukaista 
mateluvaihde 
matkailuauto 
matkailu(perä)vau nu 
matkamittari 
matkustaja 
metu 
merkki 
monikaistainen 
moottoriajoneuvo 
mootto rike Ikka 
moottorikäyttöinen ajoneuvo 
moottorikäyttöinen maas- 

toajoneuvo 
moottoriliikennetie 
moottorinlämmitin 
moottori npesu 
moottoripyörä 
moottoritie 
moottoritien Iiittymä 
moottorityökone 
mopo 
mopotie 
murtosuoja 
mutka 
mäenharja(nne) 
mäntä 
määräaikainen Iiikenteestä 

p0 ist a m in e n 
määräysmerkki 
nakutus 
nastarengas 
neli(pyörä)veto 
nivelakseli 
nokka-akseli 
nokkakolari 
nopeuden arviointi 
nopeus 

genomfartsied 
klaffbro 
länsväg 
schaktmaskin 
landsvägskörning 
terrängfordon 
terrängfordon 
jordbrukstraktor 
krypfält, stigningsfält 
krypväxel 
husbil 
husvagn 
vägmätare 
passagerare 
buller 
signal 
flerfältig 
motorfordon 
snöskoter 
motordrivet fordon 
terrängmotorfordon 

motortrafikled 
moto rvärmare 
moto rtvätt 
motorcykel 
moto rväg 
mot 
moto rredskap 
moped 
mopedbana 
stö Idskydd 
kurva 
backkrön 
kolv 
avställning 

påbudsmärke 
knackande ljud 
dubbdäck 
fyrhjulsdrift 
kardanaxel 
kamaxel 
frontalkrock 
hastighetsbedömning 
hastighet 
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nopeusmittari 
nopeusrajoitus 
nostosUta 
nosturi 
nousukaista 
näkemä 
näkemäalue 
näkemäeste 
näkyvyys 
näkyvyyseste 
näkyvyysmatka 
näkökenttä 
näkövammainen 
näöntarkastustodistus 
näöntarkkuus 
odotusviiva 
ohiku Ikutie 
ohiku Ikuväylä 
ohittaa 
ohitus 
ohituskaista 
ohjaus 
ohjauskykyinen 
ohjauslukko 
ohjauspyörä 
ohjauspyörävaihde 
ohjautuvuus 
ohje- ja opastusmerkki 
ohjemerkki 
oikealle kääntyminen 
oikealta tulevan sääntö 
oikeanpuoleinen liikenne 
oikeanpuoleinen ohjaus 
oktaaniluku 
omavastuu(osuus) 
onnettomuuden uhka 
onnettomuuspaikalta 

pakeneminen 
onnettomuusriski 
opaste 
opastusmerkki 
osamatkamittari 
osoitin 
oven lukko 
paannejää 
paikallinen liikennemääräys 
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hastighetsmätare 
hast ighetsbegränsn ing 
klaffbro 
domkraft 
stigningsfält, krypfält 
siktsträcka 
observationsomräde 
skymd sikt 
sikt 
skymd sikt 
siktsträcka 
synfält 
synskadad 
synprövningsintyg 
synskärpa 
väjningslinje 
omfartsväg 
kringled 
köra om 
omkörning 
omkörningsfält 
manövrering 
manöverdug hg 
rattlås 
ratt 
rattväxel 
manöverförmåga 
upplysningsmärke 
anvisningsmärke 
högersväng 
högerregel 
högertrafik 
högerstyrning 
oktantal 
självrisk 
olyckstillbud 
smitning 

o!ycksrisk 
signal 
lokaliseringsmärke 
tripmätare 
indikator 
dörrlås 
svallis 
lokal trafikföreskrift 



paikoitus 
paineilmajarru 
pakkaaminen 
pakkasneste 
pakkaus 
pakkauslaatikko 
pakokaasu 
pakoputki 
paloauto 
perifeerinen näkö t. näkeminen 
perusnopeus 
peruuttaa 
peruutusvalo 
peräkärry 
perävau nu 
peräänajo-onnettomuus 
piennar 
piilevä vaara 
pimeänäkeminen 
pimeässä ajaminen 
pissapoika 
pitkäaikaisvuokraus 
pito(kyky) 
poikkikatu 
poistumishaara 
pol lsj 
poliisin merkki 
p0 Ij in 
polttoaine 
polttoaineen kulutus 
polttoainemittari 
puoliperävaunu 
puskuri 
pysähtymiskielto 
pysähtymismatka 
pysähtymismerkki 
pysähtymispakko 
pysähtymisvelvollisuus 
pysäköinninvalvoja 
pysäköinti 
pysäköintialue 
pysäköintikielto 
pysäköintimittari 
pysäköintipaikka 
pysäköintivirhemaksu 
pysäyttäminen 

parkering 
tryckluftsbroms 
packning 
frostskyddsmedel 
packning 
lastbox 
avgas 
avgasrör 
brandbil 
periferseende 
bas ha st igh et 
backa 
backningsstrålkastare 
släp 
släp 
upphinnandeolycka 
vägren 
dold fara 
mörkerseende 
mörkerkörning 
vindrutespolare 
leasi ng 
väggrepp 
tvärgata 
avf art 
polis 
polismans tecken 
pedal 
drivmedel 
bränsleförbrukning 
bränslemätare 
påhängsvagn, semitrailer 
stötfångare 
stoppförbud 
stoppsträcka 
stoppsignal, -tecken 
stopplikt 
stopplikt 
lapplisa, parkeringsvakt 
parkering 
parkeringsområde, -plats 
parkeringsförbud 
parkeringsmätare 
parkeringsplats 
felparkeringsavg ift 
stannande 
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pysäytysviiva stopplinje 
pyöräilijä cyklist 
pyöräkaista cykelfält 
pyöräkuormaaja hju Ilastare 
pyöränkuljetusteline cykelställning 
pyöränripustus hjulupphängning 
pyörätie cykelbana 
pyörätien jatke cykelöverfart 
päiväsakko dagsböter 
pää(liikenne)väylä huvudled 
pääntuki nackstöd 
pölykapseli navkapsel 
raitiovaunu spårvagn 
raskas hinattava ajoneuvo tungt släpfordon 
raskas kuorma-auto tung lastbil 
raskas moottoripyörä tung motorcykel 
ratti ratt 
rattijuopumus rattfyUeri 
rattilukko rattlås 
rattivaihde rattväxel 
rautatien tasoristeys järnvägskorsning 
rautatieopasteet järnvägssignaler 
reaktioaika reaktionstid 
reaktiomatka reaktionssträcka 
refleksi reflex 
rekisterikilpi registreringssky!t 
rekisteriote registreringsbevis 
rekisteristä poistaminen avregistrering 
rekisterikilven valo skyltlykta 
rekisteröinti registrering 
rekisteröintikatsastus registreringsbesiktning 
rekisteröintivelvollisuus registreringsplikt 
rengas däck 
renkaan kuviointi däckmönster 
renkaiden urasyvyys mönsterdjup 
reunakivi kantsten 
reunalyhty, -valo sidmarkeringsljus, -lykta 
reunaviiva kantlinje 
reunus kantsten 
reunuskivi kantsten 
rikastin choke, startspjäll 
rike förseelse 
rikesakko ordningsbot 
rikkomus förseelse 
rinnakkaispysäköinti dubbelparkering 
rinnanpysäköinti dubbelparkering 
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risteysonnettomuus 
risteävä kohtaaminen 
risteävä tie 
ristikkoavain 
roiskeläppä 
romutustodistus 
roudanlähtö 
rullavyö 
rumpujarru 
ruosteenestoaine 
ruosteenestokäsittely 
Ruotsin autonkatsastuslaitos 
ryhmittyminen 
räjähdyskaasu 
saattu e 
sakko 
se is at u s 
seisontajarru 
seisontavalo 
selkänoja 
selkätuki 
sepeli 
servo-ohjaus 
signaati 
sisätilantämmitin 
sisäänajo 
sisääntu loputki 
sivutuisu 
sivutie 
sivuttaisvoima 
sivuvaunu 
skootteri 
sohjo 
soratie 
SOS-keskus 
sotilasajoneuvo 
suistumisonnettomuus 
suksiboksi 
suksienkuljetuslaatikko 
suksiteline 
sulkea 
sulkualue 
su lkuviiva 
sumuvalo 
suojakoroke 
suojapeite 

korsningsolycka 
korsande möte 
korsande väg 
fälgkors 
stänkskydd 
skrotningsintyg 
tjällossning 
rullbälte 
trumbroms 
rostskyddsmedel 
rostskyddsbehandling 
Svensk Bilprovning 
placering 
knallgas 
procession 
böter 
avställning 
parkeringsbroms 
parkeringsljus 
ryggstöd 
ryggstöd 
makadam 
servostyrning 
signal 
kupévärmare 
inkörning 
intag 
stadd 
avtagsväg 
sidkraft 
sidvagn 
skoter 
modd 
grusväg 
SOS-central 
militärfordon 
avkörningsolycka 
skidbox 
skidbox 
skidställ 
blockera 
spärrområde 
heldragen linje, spärrlinje 
dimljus 
refug 
kapell, presenning 

Kidi,,i,li 4/1990 	29 



suojatie övergångsställe 
suoranäkö direktseende 
suorituskyky prestanda, prestationsförmåga 
suunnistustaulu orienteringstavla 
suuntavalo blinker 
suuntaviitta körriktningsvisare 
suuri nopeus hög hastighet 
sytytystulppa tändstift 
syöpyminen korrosion 
säästövaihde ekonomiväxel 
säätää justera 
taajaan asuttu alue tätbebyggt område 
taajama tätort 
takaistuin baksäte 
takaluukku bagagelucka 
takasumuvalo dimbakijus 
takavalo bakijus 
takaveto bakhjulsdrift 
taloudeflinen ajotapa ekonomisk körning 
talviajo vinterkörning 
talvirengas vinterdäck 
tarkkailukohde uppmärksamhetspunkt 
tasapainottaminen balansering 
taskupysäköinti fickparkering 
tasoristeys plankorsning 
tasoristeyspuomi järnvägsbom 
taustapeili backspegel 
tavarasäiliö bagagerum, -utrymme 
tavaratila bagagerum, -utrymme, -lucka 
tavaratilan kansi bagagelucka 
tehokurssi intensivkurs 
tehostinohjaus servostyrning 
telaketjuajoneuvo bandfordon 
telikuorma boggitryck 
telipaino boggitryck 
tie väg 
tiehaara vägskäl 
tiehöylä väghyvel 
tiejyrä vägvält 
tieliikenneasetus vägtrafikku ngörelse 
tiellä kuikeva vägtrafikant 
tiemerkintä vägmarkering 
tien kaltevuus väglutning 
tienkäyttäjä vägtrafikant 
tienpinta vägbeläggning 
tienpäällyste vägbeläggning 
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tien reuna vägkant 
tienristeys vägkorsning, vägskäl 
tiestö vägnät 
tietyö vägarbete 
tievalaistus vägbelysning 
tieverkko vägnät 
tiiviste packning 
tilustie ägoväg 
T-Iiittymä T-korsning 
torjua onnettomuus förebygga olycka 
totutusajo inkörning 
traktori traktor 
traktoriajokortti traktorkort 
traktoriyhdistelmä traktortåg 
tukkia blockera 
tuloaukko intag 
tunkki domkraft 
tunnuskilpi registreringsskytt 
turvakaukalo babyskydd 
turvallisuusväli säkerhetsmarginal 
turvavyö bilbälte, säkerhetsbälte 
turvavyölaki bilbälteslag 
turvavyötyyny bälteskudde 
tutkanpaljastin radarvarnare 
tuulettimen hihna fläktrem 
tuuletus ventilation 
tuulilasi vindruta 
tuulilasinpesin vindrutespolare 
tuulilasin pesulaite vindrutespolare 
tuulilasinpyyhin vindrutetorkare 
tyhjäkäynti tomgång 
tyyppikatsastus typbesiktning 
täysperävaunu släpvagn 
täysvakuutus helförsäkring 
törkeä rattijuopumus grovt rattfylleri 
törmäys kollision 
töyssy gupp 
U-käännös U-sväng 
umpikatu återvändsväg 
umpikori skåp 
umpikuja återvändsväg 
umpipakettiauto skåpbil 
urainen ajorata spårig vägbana 
urien syvyys mönsterdjup 
vaarallinen kuorma farlig last 
vaaratilanne olyckstillbud 
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vahinkoilmoitus 
vaihde 
vaihdelaatikko 
vaihdetanko 
vaihtaa lähivaloille 
vaihteisto 
vaihtuvasuuntainen kaista 
vakuutus 
valaisin 
valaistus 
valo 
valokeila 
valomerkki 
valon heitin 
valo-ohjaukseton suojatie 
valo-ohjauksinen suojatie 
valo-opaste 
valo-opastin 

valtatie 
vanne 
vapaa korkeus 
vapaa nopeus 
varaistuin 
varapyörä 
varkaussuoja 
varkausvakuutus 
varoituskolmio 
varoitusmerkki 
va ro it u sviiva 
varoitusvilkkuvalo 
varomattomuus liikenteessä 
vasemmalle kääntyminen 
vastaantu leva liikenne 
vastu uvakuutu s 
vauhtisokeus 
vaunuvahinkovakuutus 
yes iii irto 
vetoauto 
vetokoukku 
vieraspysäköinti 
vihreä aalto 
vihreä kortti 
vilkku 
vilkkuvalo 
vinopysäköinti 
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skadeanmälan 
växel 
växellåda 
växelspak 
blända av 
växellåda 
reversibelt körfält 
försäkring 
strålkastare 
belysning 
signal, strålkastare 
ljus käg la 
ljussignal 
strålkastare 
obevakat övergångsställe 
bevakat övergångsställe 
ljussignal 
ljussignal, trafikljus, trafik- 

signal 
riksväg 
fälg 
fri höjd 
fri hastighet 
reservsits 
reservhjul 
stöldskydd 
stöldförsäkring 
varningstriangel 
varningsmärke 
varningslinje 
varningsbiinker 
vårdslöshet i trafik 
vänstersväng 
mötande trafik 
ansvarighetsförsäkring 
fartblindhet 
vagnskadeförsäkring 
vattenplaning 
dragbil 
dragkrok 
besöksparkering 
grön våg 
gröna kortet 
blinker, körriktningsvisare 
blinkande ljus 
snedparkering 



virittää justera 
voitelukannu smörjkanna, oljekanna 
vuoropysäköinti datumparkering 
vuosikatsastus kontrollbesiktning 
vyöhyke zon 
vyörengas gördeldäck, radialdäck 
väistämisvelvollisuus väjningsplikt 
väistämisviiva väjningslinje 
väistää lämna företräde 
väistö(liike) undanmanöver 
yhtenäinen viiva heldragen linje, spärrlinje 
yksisuuntainen katu enkelriktad gata 
yksisuuntainen liikenne enkelriktad trafik 
yksittäisonnettomuus singelolycka 
yksityinen ajoharjoittelu privat övningskörning 
yksityinen tie enskild väg 
yleinen tie allmän väg 
ylikuorma överlast 
ylikuormamaksu överlastavgift 
ylikuormitus överbelastning 
yliohjautuva överstyrd 
ylioppiminen överinlärning 
ylivaihde överväxel 
yritysauto firmabil 
äänenvaimennin ljuddämpare 
äänimerkinantolaite signalhorn 
äänimerkki ljudsignal 
ääreisnäkö periferseende 
öljykannu oljekanna 
öljyn mittatikku oljemätsticka 
öljynpainemittari oljetrycksmätare 
öljynsuodatin oljefilter 
öljytiiviste oljepackning 

Kidiviesli 4/1990 	33 



Miten Iäytää yhteinen lie? 
Tarja Salo-Saarvanto 

FIL kand. Tarja Salo-Saarvanto on auktorisoitukielen-
kåäntäjä ja hän työskentelee käänfäjänä Valtion 
maahanmuuttoviraston kielijaostossa. Hän on myös 
Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan jäsen. 

Tehdessäni liikenteeseen Iiitty-
viä käännöksiä ja osallistuessani 
oheisen liikennesanaston laatimi-
seen olen kerta toisensa jälkeen 
törmännyt melkoisiin eroavuuksiin 
Ruotsin ja Suomen lilkennesanas-
toissa. Eroavuudet ovat suurelta 
osin terminologisia, mutta myös 
käsitteet eroavat toisistaan jossain 
määrin. Päällisin puolin erot ovat 
useinkin niin vähäisiä, että harva 
tutee nhitä edes ajatelleeksi, ellei 
joudu kääntämään alan tekstejä. 
Eihän esim. Suomen majoitusliikettä 
tarkoittavaa liikennemerkkiä ohit-
tava reagoi Suomessa ajatellen "ai, 
majoitusliike" ja Ruotsissa "ai, 
hotelli", vaan hänelle on itsestään 
selvää, että kysymyksessä on jokin 
hotellitason yöpymispaikka. 

Vaikka liikennemerkit ovatkin 
näissä maissa suurimmalta osin yh-
teiset, niiden nimet poikkeavat toi-
sistaanusein melkoisestikin. Niinpä 
samasta Iiikennemerkistä joudu-
taankin Suomessa ja Ruotsissa 
usein käyttämään eri vastineita. 
Etuajo-oikeutetun Iiikenteen suunta 
('riktning för trafik med förkörsrätt') 
-niminen Ifikennemerkki on Ruot-
sissa nimeltään Huvudleds fort-
sättningikorsning. Koska Ruotsissa 
ei puhuta etuajo-oikeudesta vaan 
asia nähdään vastapuolen kannalta 
ja puhutaan väistämisvelvollisuu-
desta, on suomennoksessa käytet-
tävä sanaa pääväylä tai paäliiken- 

neväylä. 
Kaikifle varmaankin tuttu ratti-

juopumus-sanojen viidakko on on-
neksi nytjo historiaa. Kohta ei enää 
tarvitse yrittää muistaa, että Suomen 
rattijuopumusvastaa Ruotsinhievää 
rattijuopumusta ja Ruotsin ratti-
juopumus Suomen törkeää rattijuo-
pumusta,siIläl.7.l9900tettiinRuot-
sissakin käyttöön käsitteet rattijuo-
pumus ja törkeä rattijuopumus. 
Ainoana erona on se, että rattijuo-
pumuksen promilleraja on Ruot-
sissa alhaisempi, se on 0,2 %. 
Samansuuntaisia ehdotuksia on 
esitetty myös Suomessa. 

Kääntäessäni täkäläisille lää-
ninhallituksille Suomessa laadittuja 
rattijuopumusasiakirjoja joudun jat-
kuvasti kääntämään mm. Suomen 
termiä ajokielto 'körförbud', jota 
Ruotsissa vastaa lähinnä ajokortin 
peruuttaminen 'körkortsäterkal-
lelse'. Ruotsinnoksessa ei vol käyt-
tää yksinomaan termiä körförbud, 
koska Ruotsissa voidaan ajokiel-
toon määrätä ainoastaan liikentee-
seen kelpaamaton ajoneuvo, ei 
suinkaan kuljettajaa. Körförbud 
t.o.m. 31.10.1991 herättää sils hel-
posti hämmennystä ruotsalaisessa 
lukijassa. Myöskään körkorts-
återkallelse ei sovi tähän yhteyteen, 
koska Suomen tuomioistuin tekee 
ainoastaan päätöksen ajo-oikeuden 
menettämisestä Suomessa. Mah-
doltisesta ajokortin peruuttamisesta 
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Ruotsissa päättäävastatäkäläinen 
lääninoikeus. Niinpä kääntäjä jou-
tuukin tässä yhteydessä joko anta-
maan selityksen förbud att framföra 
motordrivet fordon (1 Finland) tal 
käyttämään termiä körförbud täy-
dennettynä esim. kuljettajan nimel-
lä, körförbud för Erik Eriksson. 

Kääntäjä joutuu slis jatkuvasti 
pohtimaan, miten sama asia sanot-
taisiln naapurimaassa. Vaikeutena 
el useinkaan ole käsitteen sisällön 
ymmärtäminen, mutta suoran kään-
tämisen sijasta on mietittävä, millä 
tavoin sama asia ilmaistaisiln tol-
sessa kielessä, slis esim. mitä Ruot-
sissa tehdään, kun Suomessa ryh-
mitytään, tal mitä ilmaisua Ruotsissa 
käytetään Iiikennemerkin vaiku-
tusalueesta. Kääntäjä saattaa jou - 
tua pohtimaan, onko suomen paket-
tiauto ruotsinnettava kevyeksikuor-
ma-autoksi(ajokorttiluokkien osalta 
nämä vastaavat toislaan) tal mitä 
Ruotsin tietyyppiä vastaa Suomen 
kantatie, mikäon suomeksi Ruotsin 
högerregel, spärrtid ja obevakat 
övergångsställe tal vastaako Ruot-
sin registreringsbe vis rekisteriotetta 
ja kontrollbesiktning vuosikatsas-
tusta. Luetteloa voisi jatkaa vaikka 
kuinka pitkään. 

Seuraavassa muutamia esi-
merkkejä ruotsinkielisistä termeistä, 
jotka sisällöltisesti käsittääkseni 
vastaavat toislaan, mutta joiden 
vastineiksi (ehkä ju uri yhteensovi-
tuksen puuttumisen vuoksi) ainakin 
yleiskielessä on otettu eri nimityk-
set (ensimmäisenä suomenruot-
salainen vastine): campingbil - 
husbil, totalvikt brutto vikt, körning 
utan körkort - olovlig körning, ramp 
- påfart/avfart, reflektor - reflex, 
plankorsning (med järnväg) - järn- 

vägskorsning, skyddsväg - över-
gångsställe, tilläggsljus - extra ljus, 
tilläggshelljus - fjärrljus, upplägg-
ning - avställning, anvisningsmärke 
- upplysningsmärke, hjortdjur - vilt, 
fortsättning på cykelväg - 
cykelöverfart, vatten glid - vatten-
planing, permanentbeläggning - 
asfalt, årsbesiktning - kontrollbe-
siktning. 

Edellistä luetteloa voisi jatkaa 
pitempäänkin, sillä esimerkiksi en 
ajoneuvotyypit on molemmissa 
maissa määritelty tarkoin, vall-
tettavasti vain niln määritelmät kuin 
nimityksetkin poikkeavattoisistaan. 
Sama koskee eri tietyyppien nimi-
tyksiä. 

Tarkoituksenani el ole sinänsä 
knitisoida kummassakaan maassa 
tehtyjätermivalintoja, silläjoidenkin 
osalta on onnistuttu paremmin Suo-
messa, toisten taas Ruotsissa. En 
myöskään halua kritisoida suo-
menruotsalaisia käännösvastineita, 
sillä ne ovat useimmiten suomen-
kielisten ilmaisujen mukaisia. 
Ymmärrän hyvin esimerkiksi sitä 
kollegaani, joka on joutunut ruot-
sintamaan vaikkapa lilkennemerkin 
Jalankulkijoille tarkoitettu reitti ja 
joka on ehkä pitkäänkin pohtinut 
mitä tuo reitti oikein tarkoittaa. Hän 
on ehkä lopulta valinnut sanakirjasta 
paremman puutteessa ensimmäl-
sen tarjolla olevan vastineen, joten 
merkki on nimeltään Rutt för gå-
ende, Ruotsissa taas yksinkertal-
sesti ja selkeästi Gående. 

Ongelman ydin on mielestäni 
siinä, että koordinoinnin puuttumi-
sen vuoksi Suomessa ja Ruotsissa 
puhuttava suomi ja ruotsi ovat erka-
nemassatoisistaan entisestäänkin. 
Ruotsinsuomalainen kielenhuolto 
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joutuu nykyisellään jatkuvasti valit-
semaan, ottaako ruotsinkielisen ter-
min vastineeksi Suomessa sa-
masta asiasta käytettävä vastine 
(jonka yhdistäminen ruotsinkieli-
seen termiin voi olla vaikeaa) vai 
tehdäkö termille oma käännösvas-
tine, siis onko esimerkiksi ordnings-
bot-sanan vastineeksi valittava 
Suomessa asuville tuttu rikesak-
ko vai ruotsinkieliseen termiln hel-
pommin yhdistettävä järjestys-
sakko. 

Ruotsinsuomalaista kielilauta-
kuntaa on joskus moitittu siitä, että 
se olisi kehittämässä omaa ruotsin-
suomea, joka eroaa Suomessa käy-
tettävästä kielestä. ElIei maiden 
välillä kuitenkaan tehdä minkään-
laista yhteistyötä uusien, toisiaan 
vastaavien lakien käyttöönotossa,  

ruotsinsuomi erkanee auttamatto-
masti Suomessa puhutusta kielestä. 
Jo olemassa olevien käsitteiden 
muuttaminen on oletettavasti käy-
tännössä lähes mahdotonta, koska 
ne on vahvistettu lainsäädäntö-
teitse, muttaolisitodellatoivottavaa, 
että maiden välillä tällä kuten muil-
lakin alueilla vastaisuudessa 
pyrittäisiin yhtenäisempiin termi-
valintoihin. Nykytilanteessa ruot-
sinsuomessajoudutaan usein käyt-
tämään mu a ku in Suomessa tuttuja 
vastineita, useinkin syistä, jotka 
eivät käy selviksi tavalliselle kielen-
käyttäjäue ennen kuin hän jostakin 
syystä joutuu syventymään vaik-
kapa asiaa koskevaan Iainsäädän-
töön. Vaikka esimerkkini ovatkin lii-
kennealalta, tilanne on sama mo-
nella muullakin alueella. 
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RUOTSALAIS-SUOMALAINEN 
TYÖMARKKI NASANASTO 

ON ILMESTYNYT 
Ruotsinsuomalaisen kieli-

lautakunnan julkaisusarjan 
toinen teos, Ruotsalais-suo-
malainen työmarkklnasa-
nasto, on ilmestynyt. 

Sen tarkoituksena on tukea 
ruotsinsuomalaisia heidän pyr-
kimyksissään aktilviseen kaksi-
kielisyyteen, olla avuksi suo-
menkielisessä toiminnassa 
työpaikoilla, ammattiyhdistys-
tyÖssä ja työmarkkinoilla yleen-
sä sekä vakiinnuttaa ruotsin-
suomalaista termistöä. 

* 

Ruotsalais-suomalainen 
työmarkkinasanasto sisaltaa 
yli 5000 hakusanaa. Ne kuvaa- 
yat Ruotsin työmarkkinoiden keskeisimpiä alueita kuten työmarkkina-alan 
järjestöjä, työlainsäädäntöä ja työsuojelua. Mukana on myös jonkin verran 
talousalan termejä sekä sosiaalivakuutuksiin ja verotukseen ja neuvottelu-
ja kokoustekniikkaan liittyviä termejä. 

Ruotsalais-suomalainen tyÖmarkkinasanasto on tarkoitettu ensisi-
jaisesti ruotsinsuomalaisten tarpeisiin. Termeille on Ruotsinsuomalaisen 
kielilautakunnan periaatteiden mukaisesti pyritty antamaan Suomessa 
käytettävät vastineet. Ruotsinsuomalaista termivastinetta on kuitenkin 
suositettu silloin, kun Suomessa ej ole ollut vastaavaa käsitettä tai kun 
käsitteet eivät vastaa toisiaan. 

Ruotsin ja Suomen keskeisimmät työmarkkina- ja toimialajärjestöt ovat 
omina liitteinään, samoin pieni määrä kansainvälisiä järjestÖjä. EriUiseksi 
liitteeksi on kerätty myös hakusanojen jäljessä olevat lyhenteet. Kirjassa 
on myös suomalais-ruotsalainen hakemisto. 

Ruotsalais-suomalainen tyÖmarkkinasanasto maksaa 165 kruu-
nua. Postikulut sisältyvät hintaan. Kirjan voi yksinkertaisimmin tilata mak-
samalla 165 kruu nua kielilautakunnan postisiirtotilille 568664-7. Vastaan-
ottajaksi merkitään Sverigefinska språknämnden. Lisätietoja saa kielilau-
takunnan toimistosta, puh. 08-84 94 06. 
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RUOTSALAIS-SUOMALAIN EN 
KOU LUSANASTO 

- 	noin 2 000 ruotsalaista, pääasiassa perus- ja 
lukiokoulun termiä suomenkielisine 
vastinesuosituksineen 

- suomalais-ruotsalainen hakemisto 
- ruotsalais-suomalainen lyhenneluettelo 
- lukiokoulun linjat, niiden haarat ja muunnelmat 

käännössuosituksi neen 

Sanaston voi tilata maksamalla 62 kr (50 kr + 12 kr 
postimaksuja) Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
postisiirtotilille nr 56 86 64-7. 

KIELIVIESTI 1981-1990 
150 kruunua 

Nyt voit ostaa Kieliviestin vanhat numerot todella 
edulilsesti. 

Paketissa ovat slls mm. sanastonumeromme ja muut 
erikoisnumeromme. 

Postikulut sisältyvät hintaan. 

Paketin vol yksinkertaisimmin tilata maksamalla 150 
kruunua Ruotsinsuomalaisen kielilautakunnan 
postisiirtotilille 56 86 64-7. 

Muista kirjoittaa tilillepanokorttiin nimesi ja osoitteesi. 

38 	Kieliviesti 411990 





Kl ELI VI ESTI 
Ruotsinsuomalainen kielenhuollon tiedotuslehti 

Toimitus: 
Sverigefinska språknämnden 
Lundagatan 42, uppg. 5, 5 tr 
11727 STOCKHOLM 

Vastaava toimittaja: 
Soifrid Söderlind 

Puh. 08-84 94 06 (kb 9-12) 
Postisiirtotili 56 86 64-7 
Pankkisiirtotili 567-9972 

Hinta: 1990 50kr/vsk. 
1991 60kr/vsk. 

Lehden alneisto on vapaasti käytettävissä, mutta 
Iähteen mainitseminen on toivottavaa. 
Muistakaa Ilmoittaa osoitteenmuutoksesta! 

RUOTSINSUOMALAINEN KIELILAUTAKUNTA 
SVERIGEFINSKA SPRÅKNÄMNDEN 

Lundagatan 42, uppg. 5.5 tr, 11727 Stockholm. Puhelin: (08) 84 94 06 
SSN 0280-350X 


